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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petöfl-njjomddban, Fele|ös szerkesztő; pR “  Ap0LF. IHirdetésehet Elvesz a kiadóhivatal. -  Hirdetési 
Aszód, Fout 482. szám. dijak előre fizetendők.

rulnia azon közérdek előtt, melyet a gyár- államnak, hogy az elitéltek javulásának 
Akadályok a motorgyár ala- nak Aszódon a tervezet értelmében leendő minél több alkalmat és módot nyújtson.

pitása körül. felálli,ása szo'gálna Mer. itt voltaképen Hatásosabb mód dj a|i kinálkozik>
nem csupán a gyárát létesítő Daimler cegnek . . ,,, ,.?  , , . ,

Hónapokig tartó fáradságos munka ugyancsak üzleti érdekéről van szó, hanem m.n! m.' . 3 "oven e i eyezesene
után néhány héttel ezelőtt készült el az a az ügy elintézésénél ennél fontosabb szem- j fj6 33 . IS 1 , !',aj nem u8yanaz°j' 
legapróbb részletekre is kiterjeszkedő tér- pontok kell, hogy irányadók legyenek. A fe,uSyee l a a t  maradhat, mint eddig volt 
vezet, melyet a javítóintézet igazgatója az javítóintézet kihelyezett növendékei ugyanis Miert hlszen d fparat összeköttetesbe hoznak 
igazságügyi minisztériumnak előterjesztett mindaddig, inig felügyelet alatt tartandók, a Javi ol" éze,,el’ a mellyel tehat gyakrab- 
és amely egy motorgyárnak Aszódon leendő ezen gyárban alkalmazást nyernének és tehát ^d" er"! .CZVe ,neSerosotlest nyern® ® ké‘ 
felállítását célozza. A tervezet elfogadása 0|yan iparágnak ismeretét sajátítanák el, ’j "  üt,3r,ÓZkodaSan3k
kétségtelenül rendkívül nagy előnyére vál- amelylyel később az életbe kikerülve biztos 1 e ê a á ani ° Á
nék községünknek, azért is örömmel vett alapját vethetik meg további boldogulásuk- Az igazságügyi kormány igy aligha
tudomást róla mindenki, aki községünk g z a körülmény amint egyrészt a gyár- veheti figyelembe azoknak a kifogásait, akik 
fellendülésének ügyét szivén viseli és nak, mint magán vállalatnak ezen növendékek a gyár létesítését minden áron megakadá- 
bizalommal, a kedvező elintézés reményé- olcsó munkaerejénél fogva nagy elő- lyozni szeretnék, mert üzletüket a konkur- 
vel tekintettünk a miniszter döntése elé. 0yére válnék, másrészt hatalmas érv renciától féltik. Hogy erre alapos okuk van, 

És habár a motorgyár fellállitásának az állam érdeke mellett, a mely arra bizonyos; csakhogy ezeknek magánérdekeit 
kérdése ma még semmi irányban végleges irányul, hogy a javítóintézetbe került el- feltétlenül alá kell rendelni annak az ethi- 
elintézési nem nyert, mégis úgy érezzük, ítéltek büntetésük kitöltése után a társa- kai érdeknek, melyet az államnak a javitó- 
miniha a csalódás veszélye fenyegetne, dalom hasznos polgárai legyenek. A intézeti növendékek jövője, sorsa iránti 
Akik kezükbe vették a terv keresztül vite- mód, a mellyel azt elérni véli, a foglalkoz- gondoskodása kíván, 
lének ügyét, bizonyára nem mulasztanak tatásban, a munkához való hozzászoktatás- Mégis szükségesnek tartjuk a kellő
el semmit sem ennek sikere érdekében, bán és kenyérkereseti pályának a meg- lépések megtételét, illetékes helyen megfelelő 
viszont azonban akik ellenzői a gyár fel- teremtésében nyilvánul. így közel áll a közbenjárást, hogy a motorgyár ügyének 
állításának, ugyancsak mindent elkövetnek valószínűség, hogy a bűnözési hajlam mjelőbbi kedvező elintézése biztosittassék. 
ennek meghiúsítása végett. Innen az aggó- később— munkával töltvén életüket— telje- £s akkor Aszód is oly előnyhöz jut, 
dalműnk, nem érvényesül-e majd hátrányos sen kipusztul lelkűkből és megszűnik azoknál amejy sok mást felülmúlva alapját rakná 
befolyásuk és útjában megakasztják azt, is az a belső inditó ok, a kiket ez bizo- |e községünk nagy arányú fejlődésének, 
ami már oly közel áll a megvalósuláshoz, nyos nemű bűncselekmények elkövetésére 

Pedig az ellenzők magánérdekének min- késztetett. Kriminal politikai szempontok 
den körülmények között háttérbe kell szó- tehát egyenesen kötelességévé teszik az

Még a tiszteletes ur is megmondta, mikor az kóban s az azt környező kicsiny gazdaságban. Nem
C c iz d í l  őszön egybe keltek, hogy hát fiatal a menyecske hallgatott András gazda a pletykára, de azért
& s jól vigyázzon András gazda, hogy ne legyen megfogadta a tiszteletes ur szavát s vigyázott a

(Elbeszélés.) kutya a kertbe. a menyecskére. De talán nem kellett volna
Ina: Kallina Ernő. András gazda csak legyintett a kérges vigyázni az asszonyra, mert az oly hűséges és

Még sötét van, de ott keleten már látszik kezével s egyet rántott széles vállán, melyben ragaszkodó volt urához, hogy párját nem lehetett 
cg vékony fehér esik. Auróra elhagyni készül golyót hordott a boszniai hadjárat emlékéül, volna találni hét faluban sem. András gazda is 
ha . sz» báját, hogy kötelességének megfelelően Szerette nagyon Pannit, azt a szépséges rózsa megnyugodott lassan és akár tiz napra is elmerte
ti . írnoké légyen a fejedelmi napnak. szálat, amint ő nevezte. Megbabonázták Panni volna hagyni oda haza egyedül az asszonyt, a

A csurogi országúton egy paraszt szekér l«üie* szemei s ringó termete és dacára, hogy tüzes vérü fiatal asszonyt, 
halad. A kis mokánylovak csendesen poroszkálnak 54 év nyomta már vállait, megkérette a leányt. Tudta jó) j1()gy nem ölelheti ő kívüle senki 
a széies országúton s András gazdának nem jut Azt beszélték a faluban, hogy Panni nem akart mas annak karcsú derekát, mert Panni mind a 
eszébe hogy sebesebb menésre ösztökélje lovacs- hozzá menni, hogy sokat sirt s azt mondta szemét kivájná a vakmerőnek. így teltek a 
Mii. t piesen tartja kezében a gyeplőt s gondo- apjának, hogy inkább vizbe öli magát, mintsem napok szépen, csendesen s eljött a nyár, amikor
latai még mindig ott járnak abban a fehérre hozzá menjen az öreg legényemberhez. Azt is András gazdának sokszor megkellett fordulnia a
meszeli kis házikóban, melyet alig egy órája mondták, hogy Panni a tiszaroffi révészlegényt városban szekerével s olyankor egyedül maradt 
hagyott el. Mikor elindult, valami azt súgta neki, szerette, de az atyja eltiltotta őket egymástól és az asszony. Most is a város felé tart, de haj nem 
h«»gy Me menjen. Mintha a lába is gyökeret vert most már csak titkon találkozhatnak. ()jy nyugodt lélekkel, mint máskor. Azt súgta a
Völ|ia a szoba padlózatába. De hát jó gazda volt Szó az, hogy sokat beszélt a dologról a fülébe szomszéd Jutka néne, — hogy a múltkor, 
András bácsi és nem akarta a heti vásári a falu s a vége az lett, hogy Panni mégis hozzá amig oda járt András gazda, hát látta, hogy 
városban elmulasztani. Meg hát úgyis csak két ment András gazdához. Talán szülőik kénysze- hajnaltájt a tiszaroffi révészlegény ment ki a kis 
napot lesz oda s addig majd csak el lesz valahogy ritették a gazdag emberhez, talán megtetszett kapun, oszt Panni még ki is kisérte és úgy csókolódz- 
d/; asszony. Mert ez okozta András gazda tépelő- nekt András gazda hosszú, huszár bajusza. Nem tak ott kint, mint a galambok András gazda nem 
dését ott a csurogi országúton. tudni, de egy szép napon megtartották az esküvőt akarta hinni a csufondáros beszédet, de azért

Sokat pletykált a falu András bácsinak s azóta csendesen turbékolnak a bogárhátu házi- mégis megvigyázta az asszonyt. Ez azonban csak
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dejüleg kicseréltetni. Az újonnan kibocsáj- 
taiuió 500 drb egyenként 300 korona 
névértékű részvény 1912 január 1 -töl 
részesedik az intézet nyereségében, miért 
is azok 1912-től kezdődő osztalék szelvé
nyekkel láttatnak el. A kibocsájtandó 500 
drb részvényre az igazgatóság felajánlja 
az elővételi jogot a régi részvények tulaj
donosainak olyképen, hogy 1911 évi októ
ber 1-től 15-ig bezárólag minden 2 drb 
régi részvényre egy uj részvény jegyezhető 
505 korona 88 fillér elővételi árban. Az 
elővételi jog gyakorlása oly módon törté
nik, hogy a régi részvények tulajdonosai 
részvényeiket szelvény nélkül az intézet 
pénztáránál bemutatják s egyidejűleg lefizetik 
a részvényár első részletét részvényenként 
105 korona 88 fillérért. Azon részvényes, 
aki az elővételi jogát a fentjelzett időben 
nem gyakorolná, vagy a 105 korona 88 
fillér vételári első részletet egyidejűleg le 
nem fizetné, elővételi jogát elveszti s az ily 
módon szabaddá vált részvények szabad
kézből fognak az elővételi árnál nem ala
csonyabb áron eladatni. Az uj részvények 
vételára 2 részletben fizethető és pedig 
105 korona 88 fillért az elővételi jog 
gyakorlása alkalmával, 400 korona pedig 
az uj részvények átvételekor. Az uj rész
vények 1911 december 10-től 25-ig bezá
rólag terjedő időben okvetlenül átveendők. 
Azon részvényesek, akik az általuk jegyzett 
részvények teljes vételárát f, évi december 

25-ig be nem fizetnék, addigi befizetései
ket elvesztik s részvény jegyzésük érvényte
lenné válik, a részvények szabad kézből 
értékesíttetnek, a befizetett összeg pedig a 
tartalékalap javára fordittatik. Fél részvé-1 
nyék nem adatnak ki.

H íre k .
— fl gödöllői gjjmnasium megnyitása. Kedden, 

augusztus 5-én nyitották meg Gödöllőn a magyar 
minorita-rend vezetése alatt álló gymnasiumot. A 
megnyitás ünnepén ott volt egész Gödöllő és 
azonkívül számos meghívott vendég a fővárosból 
és másunnan. Podhorányi József plébános szent 
misét mondott, majd üdvözölte Lakatos Ottót, 
a minoriták rendfőnökét, aki szintén megjelent a 
megnyitáson a rend képviseletében. Lakatos Ottó 
hosszabb beszédben vázolta az újonnan létesült 
intézmény nagy hivatását s átadta a gymnasium 
vezetését Koch Sándor igazgatónak. Az ünnepről 
távirati üdvözlést küldtek a királynak, Zichy János 
gróf vallás- és közoktatásügyi miniszternek, Csáky 
Károly gróf váci püspöknek és Chotek Rezsőné 
grófnénak, a kinek a házában a gymnasiumot 
ideiglenesen elhelyezték. Ő felsége kabinetirodájá
ból még az ünnep alatt a következő távirat 
érkezett: Ő császári és apostoli királyi felsége 
legfelsőbb megelégedését kifejezni méltóztatott, 
hogy a gödöllői főgymnasium oly rövid idő alatt 
létesült. Szívből kívánja, hogy eme tanintézethez 
fűzött remények teljesüljenek.

— Choleragyanus eset Aszódon. F. hó 
4-én Aszódon Fruska Pálné, téglás feleségét éjjel 
hányszékelés s görcsök lepték meg. Még az 
éjjel a beteghez hivott dr. Hacker István körorvos 
csillapítók és iniectió alkalmazása után átszállit- 
tatta a beteget a kellően felszerelt járvány-kórházba, 
miután a beteg lakását, nem lévén még a kórkép 
teljesen tiszta, alaposan fertőtlenitette. A beteg 
elhelyeztetvén, csakhamar nyugodt álomba merült, 
az ijesztő tünetek megszűntek s 3 napi megfigyelés 
után, a beteg teljesen javulva bocsájtatott el a 
járvány-kórházból. Az eset cliolera nostrasnak 
bizonyult. Mivel ily gyanús eset bármely község
ben előfordulhat s az illető beteg izolálása az 
illetékes elöljáróság felelősségteljes kötelessége, 
figyelmeztetjük a községek elöljáróságait, hogy a 
f évi julius hó 3-án Gödöllőn tartott értekezlet s 
járási főszolgabiránk által kiadott óvintézkedéseit 
s különösen a járvány-kórház előirt felszereléseket 
pontosan eszközöljék, hogy aztán gyanús eset 
előfordulása alkalmával az illető beteget az előírás 
szerint felszerelt járvány-kórházban helyezhes
sék el.

Az aszódi takarékpénztár alap
tőke emelése.

Szeptember 4-én tartotta az aszódi 
takarékpénztár újabb rendkívüli közgyűlé
sét, melynek egyetlen tárgya az alaptőké
nek felemelése volt. A közgyűlésen a 
részvényesek csak kevés számban jelentek 
meg, akik elnökül Megó Alajost, a nagy- 
kátai fiók igazgatóságának elnökét válasz
tották meg. Ezután Micsinay Ernő ügyve
zető igazgató ismertette az igazgatóságnak 
az alaptőke felemelését czélzó javaslatát, 
melyet a részvényesek egyhangúlag elfo
gadtak. Ennek értelmében elhatározta tehát 
a közgyűlés, hogy a 280000 koronára 
felgyűlt tartaléktőkéből 100.000 koronát 
az alaptőkéhez csatol, az eddigi 200 
korona névértékű részvényeket 300 korona 
névértéküekkel cseréli ki, mi által az alap
tőke 200.000 koronáról 300.000 koronára 
emelkedik. Elhatározta továbbá 500 drb 
300 korona névértékű uj részvény kibo- 
csájtását s ez által a 300.000 koronás 
részvénytőkének 450.000 koronára való 
felemelését. A részvények vételárának, vala
mint a befizetési határidők és egyéb 
módozatoknak megállapítását a közgyűlés 
az igazgatóságra bízta. Ezzel a közgyűlés véget 
ért. Az igazgatóság a közgyűléstől nyert 
felhatalmazás alapján az alábbi hatá
rozatát közli: A régi 200 koronás részvé
nyeknek 300 koronás részvényekre leendő 
kicserélése czéljából felhivatnak az intézet 
részvényesei, hogy részvényeiket szelvény 
nélkül az anyaintézet czimére beküldeni 
szíveskedjenek, ahol ezen kicserélés díj
mentesen eszközöltetik Ugyanakkor fog
nak a régi részvények uj szelvényiveikkel 
elláttatni. Azon t. részvényeseknek, akik az 
alább körülirt elővételi jogot is gyakorolni 
óhajtják, azoknak részvényei az elővételi 
jog gyakorlása alkalmával fognak egyi-

oiy hűséges maradt, mint eddig s igy hát ismét 
elment András gazda, bár gonosz tépelődésekkel 
lelkében ott a csurogj országúton.

* *•
Már egészen megvirradt s András gazda 

azon veszi észre magát, hogy a felkelő nap első 
sugarai nyaldossák deresedő haját. Lekapja 
kalapját, fohászkodik egyet az egek urához s 
közéje vág lovainak. Azok pedig gyors ügetést 
kezdenek a köves országúton. Már látszik a város 
füstölgő gyárkéményeivel s nyüzsgő piacával. 
András gazda szórakozottan hajt a sokadalom 
felé. Nem nagyon ügyelt a lovakra, gondolatai 
máshol jártak s igy történt, hogy elütött kocsijá
val egy urias asszonyságot. Az asszonyságnak 
nem igen történt baja, de András gazdát fülön 
fogták, kocsiját elvették s őt magát pedig bevitték 
a rendőrségre. Hiába volt a kérés, könyörgés, ott 
kellett néki fogolyként maradnia. Banta is volna 
András gazda, hogy ha ott marasztalják akár egy 
hónapig is, ha nincs otthon egyedül az asszony. 
Ez okozott néki pokoli kínokat s ez gyötörte 
folyton. Baját elmondta egy jószivü rendőr legény
nek. Ez megsajnálta szegényt s megnyugtatta,

hogy hát egy pár nap múlva haza mehet. Adott 
néki papiit és pennát, hogy addig is Írjon az 
asszonynak levelet. András gazdát ez kissé meg
vigasztalta, hát még mikor az ötödik nap regge
lén megmondták néki, hogy haza mehet, a bíró
ság eligazította a dolgát s nincs semmi baj. 
Kocsiját, lovait is visszaadták s András gazda 
boldog volt. Nógatta is most a lovacskáit, hogy 
estére otthon legyen, mert bizonyára várja már 
az asszony.

* **
Tikkasztó nyári alkonyat van. Az ég derűs 

és kék, de nyugat felől homályos szinü fátyol 
vonja azt be. A fátyol mindinkább közeleg, néha 
néha távoli menydörgés moraja hallatszik s a 
madarak alant röpdösnek. — Zivatar lesz. — 
Majd szél támad s felkorbácsolja az országút 
porát és sebesen közeledik a vihar felhő. András 
gazda vágtatásra készteti lovait, hogy még a vihar 
kitörése előtt átjusson a tiszaroffi réven. Már lát
szik a révház s amint nő a homály, a cikkázó 
villámok megvilágítják a szalma födeles házikót. 
András gazda eléri a lejárót a komphoz s bete
kint a révház ablakán. Benn a szobában szenve
délyesen öleli a révész legény Pannit, az ő hites

feleségét s a kocsi zörgésre ijedten rebbenek szét. 
A közeli faluban inegkondul a vihar harang s 
András gazda az égre tekint, melyet sűrűn haso
gatnak a villámok. A révész és Panni kijönnek. 
Amaz szótlanul a komphoz tart, Panni pedig 
ijedten, hebeg valamit. András gazda nem ügyel 
a fehér cseléd szavaira, csak igazit valamit a 
lovakon s azután derékon kapja az asszonyt s 
fölemeli a kocsiba. Oly ijesztő most a kemény 
karok ölelése. Az ég menydörög s Panni szeder
jes ajakkal rebegi; .Uram, ne hagyj el“ . . . And
rás gazda ráhajt a kompra s az megindul. Meg
ered az eső, mindég erősebb lesz az ár s a 
révész legényről csurog a verejték. Már a Tisza 
közepén járnak. Nagyot villámlik s hatalmasat 
menydörögve csap le az Isten átka a tiszaroffi 
révházra, a büntanyára és magasra törnek az 
emésztő lángok. A lovak már érzik füleikben a 
tüzes taplót, egyet rántanak a kocsin, majd ágas
kodni kezdenek s most egy hatalmas hullám fel- 
fordítja a vizi alkalmatosságot. Éles asszonyi sikoly 
hasítja a léget, de csakhamar elfojtja azt egy 
óriási menydörgés s a felbőszült, hullámok böm
bölve ragadják magukkal prédájukat.



Kadischa Szentegylet elnöke és a Betegápoló
egyesület alapitótagja és hosszú éveken át volt 
elnöke a jótékonyság terén nagy érdemeket 
szerzett. Az izr. hitközség egyik buzgó választ
mányi tagját vesztette el benne. Számos rokonság 
gyászolja elhunytét. A megboldogultat ma délután 
3 órakor temetik. Áldott legyen emléke!

— megnyílt a gődöllő—váci villamos Szep
tember 2-án végre csakugyan megnyílt a gödöllő 
—váci villamos vasúti vonal. Ezen a napon adták 
át ugyanis a vasutat a közforgalomnak, a mely 
egyelőre csak Veresegyházáig nyerhet lebonyolítást, 
mert az útvonal másik fele teljesen még el nem 
készült. A vasút első utasa Lőwy Manó aszódi 
lakos volt.

— üednyegyleti közgyűlés. Az aszódi leány- 
egylet szeptember 14-én csütörtökön d. u. 6 órakor 
közgyűlést tart, melynek tárgyát a belügyminiszter
nek a bemutatott alapszabályokra vonatkozó 
észrevételei fogják képezni. A közgyűlés után 
választmányi ülés lesz. Úgy erre, mint a közgyű
lésre ez utón is meghívja a tagokat az 
elnökség.

— űskolaavatds Aszódon. Az aszódi ágost. 
hitvallású evangélikus egyház — népiskoláját a 
kor követelményeinek megfelelően kibővítette s a 
sikerült munka befejeztével f. évi szeptember hó 
10-én, vasárnap délelőtt 11 órakor az iskola 
udvarán tartandó szerény fölavató ünnepély kere
tében az uj iskolát rendeltetésének általadja. Az 
egyház közönségéé az érdem, hogy a kultúra 
fejlődése, előhaladása érdekében a súlyosabb 
áldozattól sem riadt vissza, de annak rendje és 
módja szerint az iskola fejlesztésének s az igaz- 
gatótanitói lakás újraépítésének költségeit meg
szavazta. E/en építkezési költség kitesz 13,993 
korona 87 fillért. Megállapítjuk, hogy az aszódi 
evangélikus népiskola ezzel a haladás mesgyéjére 
lépett s behatóbban folytathatja a népművelés 
terén reá váró teendőknek elvégzését. A haza és 
az egyház dicsőségére menjen végbe e munka 
s nyújtson az egymást követő nemzedékeknek 
tudást, műveltséget, istenfélelmet; plántálja beléjük 
az emberszeretetnek, a hitnek és felvilágosodásnak 
hervadhatatlan és örökéletü eszméit. Úgy legyen!

— Katonák. Alig van nap, hogy egyik 
másik járási helységünkben meg nem jelenne 
egyik vagy másik fegyvernembeli katonaság. A 
hadgyakorlatokra vonuló katonaság tölt rövidebb- 
hosszabb időt itt is, ott is, élénkséget keltve köz
ségünk megszokott csendjében.

— Gödöllő — klimatikus gyógyhely. Érdekes 
eszmét vetett fel a „Gödöllői Hirlap*. Arról van

hogy a közigazgatási bizottság Gödöllőt 
ii.vatalosan klimatikus gyógyhelynek deklarálja, 

a hatóság ezt a határozatot kimondja, úgy a
gnek joga lesz gyógydijat szedni minden ott 

tario. kodó nem gödöllői család után Ezt az
;et évenként a legminimálisabb számítással 

b <XX) koronára becsülik, a mi elegendő volna 
ahh ,i hogy a parkírozást terjesszék, az utcákat 
kiépt» ék, javítsák, olajjal portalanitsák. Ezen 
össze, hői kitelnék padoknak, lámpáknak sűrűbben 
való felállítása, játékpályáknak s valamelyik park
ban Vt'.y árnyas virágos köztéren gyógyszalon, 
olvasóterem, büffé félének a felépítése is.

merénylet Gajáry Géza ellen. Gajáry 
Uézd volt országgyűlési képviselőnk most nagyon 
csendes ember. Elvonultan él s/.ődi birtokán, 
honnan csak nagyritkán mozdul ki. Nem is igen 
h'dnak róla, de most sokat emlegették egy merény- 
et alkalmából, mely szerencsére azonban nem 

sikerült.
Két cselédje van Gajárynak a gazdaságban,
már régebb idő óta haragot táplálnak uruk
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ellen valami földfelosztás miatt. A két dühös 
ember e napokban a sződi kocsmában alaposan 
a pohár fenekére nézett s mikor már jól elkészül
tek, azzal az elhatározással tértek vissza a pusz
tára, hogy Gajáryn megboszulják magukat.

Gajáryt háza előtt találták és puskájával 
foglalkozott. Az idősebbik cseléd fejszével rohant 
neki, de Gajáry nem vesztette el lélekjelenetét, 
földre teperte támadóját, erre a másik egy hosszú 
késsel rontott az urára. Gajáry felemelte a fegy
vert s rá kiáltott:

— Rögtön lelőlek, ha mozdulsz!
A pálinkától elvadult ember nem hallgatott 

a figyelmeztetésre. Ámde a fegyver nem volt 
megtöltve, ami talán szerencse is volt. Gajáry a 
puskatussal vágta mellbe a merénylőt, ki most 
már a földről felkapaszkodó társával együtt tá
madt az urára.

Szerencsére a cselédség közelben volt, a 
nagy lármára összefutott és sikerült a két vesze
delmes alaktól Gajáryt megmenteni.

így a gyilkos merényletet Gajáry lélekjelenléte 
és a cselédség beavatkozása megakadályozta, de 
a részeg alakok nem adták fel a reményt, hogy 
még egyszer szemközt állhatnak urukkal. A ház 
mögött bújtak el s lesték a jó pillanatot. Nem 
sokára hírül vitték Gajárynak, hogy a két cseléd 
a ház mellett bujt el. Most azután Gajáry meg
töltötte fegyverét és felkereste őket, hogy azonnal 
távozzanak, mert keresztüllövi mindkettőjüket, 
szégyenkezve elódalogtak.

A két gazdasági cseléd másnapra kialudta 
mámorát s akkor érték fel ésszel, hogy mily 
gaztettre vállalkoztak részeg fővel. Elmentek Gajá- 
ryhoz és sírva kértek bocsánatot. Gajáry a tő- 
szolgabirósághoz fordult a két veszedelmes alak
nak pusztájáról való kilakoltatása végett.

A két bűnöst id. Teknyős Mihálynak és 
Rotter Józsefnek hívják, kik ellen Gajáry a járás
bíróságnál is megtette a feljelentést.

— Apai örömök. Egy aszódi vigkedélyü 
fiatalember több fiatal hölgy társaságában szóra
kozott. Különösen arról ismerik Őt barátai, hogy a 
szójátékokat rendkívül kedveli Beszélgetnek min
denféléről. Az örökbefogadás is szóba került.

— Tudják, hölgyeim — mond a mi barátunk
— én is óhajtanék valami csinos, fiatal leányt 
örökbe —• fogadni. Hajlandó valamelyikük — a 
leányom lenni?

— Én is, én is, - -  volt a zajos válasz.
— Helyes, de én csak olyat fogadok el és 

örökbe, a ki jó-figyelmes szerető leányom lesz. 
Szóval, a ki hajlandó nekem — apai örömöket 
szerezni . . .

— <nTely esetekben van vdlópernek helye?* Ily címen 
a .Házasságjogi Szemle* kiadásain egy rendkívül prak
tikus és nélkülözhetlen népies könyv jelent meg, mely az 
összes magyar házasságfelbontó okokat igen ügyes beosz
tással, könnyen érthető nyelven tárgyalja. A könyvet, — 
melynek szerzője dr. Geró Ernő budapesti ügyvéd, ismert 
házasságjogi író, — nemcsak a jogász világ, hanem a 
nagyközönség is, melynek eddig hasonló népies útmutató 
nem állt rendelkezésére, — rendkívül értékesen használhatja. 
A könyv szép kiállításban, címlapján a válni készülő házas
feleknek egymással szembeni bősz gyűlöletét ábrázoló 
frappáns keppel jelent meg. — Megrendelhető I (egy) 
korona készpénz vagy levélbélyeg ellenében a „Házasság-

i“ Szemle kiadóhivatalánál Budapest, VII., Király-u. 
vagy bármely hazai könyvkereskedő utján.

— Betiltották a búcsút A hatóság nagy 
eréllyel kezd a kolera elnyomásához. Még csak 
Budapesten történt néhány megbetegedés, (Újpest 
már felmentetett a zár alól) már is minden nagyobb 
gyülekezést betiltanak, nehogy a nagy veszedelem 
másutt is felüthesse fejét. Mária nevenapja minden
koron nagy ünnep volt Besnyőn. Ezrek és ezrek 
zarándokoltak ide. Az idén nem volt Mária-napi 
búcsú! Az alispán szerdán sürgönyt küldölt, a 
mellyel a búcsút betiltotta. Hasonlóan betiltotta az 
alispán a mai búcsút Vácon is. Nem érdektelen, 
hogy a határozatot csak birtokon kivül lehet 
megfelebbezni. Akkorra pedig elmúlt a búcsú napja
— búcsú nélkül.
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— Rózsabokorban jöttem a világra! Varga 
Mari is elénekelheti ezt a szép nótát, ha felnő, 
mert bizony az ő születésénél nem asszisztáltak 
a tudós asszonyok. Az eset ugyanis akként történt, 
hogy pénteken reggel Varga János urasági parádés 
kocsis felesége, Németh Teréz beballagott a 
városba, hogy saját nevelte ártánykáit eladja a 
piacon. Már közel ért a városhoz, a mikor egy
szerre rosszul lett s még volt annyi ideje, hogy 
egy bokor alá vánszorogjon. Itt húzta meg magát 
Vargáné s alig pihent egy kicsit, máris egy apró 
kis lény éles visításokkal jelezte, hogy ő bizony 
él. Az ártánykák csendes röfögéssel üdvözölték az 
uj jövevényt, a kit csakhamar oltalmukba vettek 
édes anyjukkal együtt a jó falusiak s bevitték 
őket egy házba, a hol a boldog családapának 
ismerősei vannak. Ezek ápolták aztán az anyát s 
látták el őt gyermekével együtt a szükséges 
tennivalókkal. Az ártánykákat pedig az anya falu
beliéi adták el, hogy legyen a kis Mariskának 
miből pólyát vásárolni.

— Ha a katonák kárt csinálnak. Járási 
főszolgabiránk felhívja a gazdaközönséget, hogy 
ha a folyó hóban a katonaság a földjeiken a 
mostani gyakorlatozás alkalmával kárt csinál, azt 
szeptember hetedikéig nála jelentsék be a kár 
megtérítése végett.

— Ügyetlen csősz. Kniety János domonyi 
csősz, f. hó 5-én puskaporra töltötte meg kapszlis 
puskáját. Szerencséjére a serétet kifelejtette; a 
határba kimenvén, nem tudhatni mire, kilőtte 
puskáját, midőn a fegyver csöve szétrepedt s 
jobb kezét súlyosan megsebesítette.

— Baleset. A katonai hadgyakorlatoknak a 
civilek között is akadt áldozata. A katonák ugyanis 
itt felejtettek 30drb. vaktöltényt és Nagy Boldizsár 
helybeli cipész-legény azzal hivalkodva, hogy ő 
is tüzér volt valamikor, mutatványokat produkált 
e töltényekkel, miközben az egyik vaktöltény oly 
szerencsétlenül sült el, hogy Nagynak mind két 
keze súlyosan megsérült, úgy hogy dr. Rendes 
Dezső orvos, akihez Nagy segélyért fordult, csak 
nehezen tudta a vérzést csillapítani Nagy Boldizsár 
most már a javulás utján van.

— Szüreti mulatság. Ma tartják a Bagón 
lakó vasúti alkalmazottak az ottani önk. tüzoltó- 
testület javára rendezett szüreti mulatságot a 
Dinyár-féle vendéglőben — amely úgy anyagi és 
erkölcsi sikert igér.

— mikor kell a kocsmákat bezárni? Az 
utóbbi időben az ország több részében megtörtént, 
hogy a rendőrhatóság saját hatáskörében a záróóra 
szigorítását rendelte el, a melyet több helyen nem 
tartottak be, a minek folytán az illetőket meg
büntették. Egy ilyen esetből folyólag Khuen- 
Héderváry Károly gróf miniszterelnök oly elvi 
jelentőségű határozatot hozott, a mely szerint a 
kocsmák záróórájának szigorítását a rendőrhatóság 
saját hatáskötében nem rendelheti el, mert noha 
a rendőrhatóságnak a személy- és vagyonbizton
ság megóvása és a rend fenntartása céljából 
jogában áll ugyan bizonyos praeventiv intézkedé
seket, mint például a záróóráknak szigorítását is 
foganatosítani, ezen intézkedések azonban csak 
azon keretben mozoghatnak, a melyet a hatóság
nak a törvény, vagy a törvényerővel biró rendelet 
megszab. A záróóráknak általános szigorítása 
azonban ezt a határt túllépi, a mennyiben az már 
a munkaszünet jellegével bir. Már pedig a munka
szünet megállapítása, illetve elrendelése nem a 
törvényhatóság, hanem a törvényhozás keretébe 
tartozik, ennélfogva törvényes alap hiányából ily 
eset nem is büntethető.
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K ö ze g é szsé g ü g y.
A lefolyt héten ragályos betegségek még 

mindig jelentkeztek és pedig:
Versegen : roncsoló toroklob 1 esetben, 

Ikladon: roncsoló toroklob 1 esetben és Kartalon: 
hasi hagymáz 1 esetben.

Ip a r.
— Gyűlés. Az újonnan megválasztott iparos- 

tanonciskolai bizottság f. hó 8-án tartotta alakuló 
gyűlését. A bizottság a szabályrendelet értelmében 
saját kebeléből választotta tisztviselőit. Elnökké 
Bolla Lajos gimn. tanárt, jegyzővé Perényi Rezső 
iparostanonciskolai igazgatót, gondnokká Walla 
Ákos községi birót választották. Az újonnan 
szervezett előkészítő osztály 2 közismereti órájának 
ellátására a bizottság Csekey Sándor r. kath. 
tanítót választotta meg. A tanév szeptember hó 
12-én kezdődik. Felkérjük ezúton is a munkaadó 
kereskedő és iparosmester urakat, hogy tanoncaikat 
e hó 12-én, kedden este 6 órakor tanonciskolába 
való felvétel végett az ág. hitv. ev. népiskola 
középső termébe elküldeni szíveskedjenek.

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.

irdetések
a kiadóhivatalban 
vétetnek fel. : :

6866 1911 tkv. sz.
II.

ptfthirdetmény.
A gödöllői kir. járásbíróság, mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, miszerint a Diamant Márton 
aszódi lakos végrehajtatónak Haulits Ödön aszódi 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 312 kor. 71 fill. 
s. jár. iránti végrehajtási ügyében 5996. sz. 2. 
kibocsátott árverési hirdetményben az aszódi 273. 
sz. betétben A I. 2, 3, sor, 611, 610/2 hr. sz. a 
felvett, Haulits Ödön (nős Buth Máriával) nevén 
álló ingatlanra 2422 kor. kikiáltási árban Aszód 
községházához 1911 szeptember 21-ik napjának 
délelőtti II órájára kitűzött árverés az 18881. 
LX. t.-c. 167. §-a alapján Dénes Jenő végrehaj
tató érdekében is 145 kor. 12 fill. tőke követe
lése s járulékai kielégítése végett megtartatni fog.

Gödöllő, 1911 augusztus 11-én.
Surányi s. k. tkvi jbiró.

A kiadmány hiteléül:
Timáty Albert, kir. telekkönyvvezető.

Okleveles polgári iskolai tanítónő

símet órádat
ad lakásán kezdőknek és haladók
nak. Főcél: a német nyelv beszéd
beli elsajátítása direkt módszer és 
irodalmi olvasmányok esztétikai 
tárgyalása alapján. — Hetenkint 
2—2 óra, — tandíj havonta 4 
korona. Cím a kiadóhivatalban.

Ia#nyV(H,
tanszerei;,
isKotatásKíH

a legjobban és legjutányosabban be

szerezhetők az

aszUdi petíífi-nyomdábait.
Legnagyobb választék!

C som a goláshoz
alkalmas ládák olcsón eladók. 

Cim a kiadóhivatalban.

Szivacsok
iskolák részére, valamint kocsimosáshoz és 
minden egyéb célra használatosak, a leg
jobb minőségben, legolcsóbban kaphatók 
a Petőfi-könyvnyomda papirüzletében, 

Aszódon.

Ház- és

Aszódi „Petőfi* Könyvnyomda nyomása.
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