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IC” f , Ugyanis a képviselőtestület két-külön- lég elejtette, az ártézi kút helyének kivá-
KÖZterek hiánya. böző időben tartott közgyűlésében elhatá- lasztása minden más kérdéstől függetlenül

Mi van az artézi kuttal? Uton-utfélen r0zta> hogy ,a tűzoltó-szertárt a piactéren eszközölhető,
fel-fel hangzik ez a kérdés és pedig jogo- epi"e" fel es ped!g elsolzbe" a mázsaház Az ártézi kút helyének kijelölését a
san, mert bizony elég régen tervezgetjük mellett’ ll,obb pedlg a Okarékpénztár épü- képviselőtestület az elöljáróságra bízta,
no meg aztán ebben a kolerás .világban letevel szemköztl árok teteÍén- amely ebben a tekintetben a végleges döntést
nagyon is jó lenne, ha már me/olna! Célszerűségi szempontból bármelyik az árlejtésig fenntartotta.

De hát — sajátságos -^Jnálunk oly kitűnőnek mondható ; azonban köz- Az árlejtési hirdetmény a vármegyei 
nehezen, csiga lassúsággal *j/iet valamit széPészeti tekintetben s főként a hely szűke hivatalos lap jövő hét csütörtöki és a „Vállal- 
előbbre vinni: kell, hogyiniádénnek ismé- miatt a képviselőtestület a szertárépületnek kozók lapja“ legközelebbi számában már 
telten akadályok gördülőn/ az Htjába. a Piactéren való elhelyezését aggályosnak megjelenend, úgy hogy az árlejtés még a 

Itt van például.dfét középület: a köz- ,atvan> harmadszori tárgyalás alkalmával jövő hét folyamán megtörténhessék s a 
vágóhíd és tiizoltószertar létesítésének a ezt a tervet teljesen elejtette, ellenben fúrási munkálatok még f. év október 1-ső 
kérdése, amely évek *ota vajúdik, holott saJa* kebeléből bizottságot küldött ki alkal- felében megkezdhetők legyenek.

I még a pénz is meg van már hozzá! mas bely kijelölésére s amennyiben a szűk- Az ártézi kuttal tehát rendben volnánk
De _kérdezhetné valaki __  mi kell s^ es terület másként meg nem szerezhető, végre-valahára, de hátra van még két, a

még, ha a pénz meg van? hiszen pénzzel a bizottságot alkudozásba bocsájtkozással község fejlődésével szoros kapcsolatban 
és pénzből mindent lehet! Nohát nálunk is me8bizta- álló kérdés végleges megoldása, s ezek
mégsem lehet! Addig, amig a képviselőtestület azon a vágóhíd és a tüzoltószertár építésének

Nem találunk alkalmas helyet még határozatát, hogy a szertár a piactéren kérdése, 
pénzért sem; arról nem is beszélve, hogy építtessék fel, meg nem másította, a terv Mindkét tárgyról szó volt már ismé- 
közterületünk nincs. az volt, hogy az ártézi kút a szertár épü- telten e lapok hasábjain, szó volt a köz-

Talán egyetlenegy község sem áll oly let közvetlen szomszédságában lesz fúrva, gyűléseken; szó volt az előbbit illetőleg 
mostoha viszonyok között közterület dolgá- ami természetes is, mert a lajttöltések és a belügyi, kereskedelemügyi és a földmi- 
ban, mint Aszód. a szerek tisztítása szempontjából igy lett velésügyi minisztériumokban, végre az ügy

Ez a területhiány az oka annak, volna kívánatos. aktái szerencsésen visszaérkeztek ide,
hogy az ártézi kutból még nem bugyog a Most azonban, hogy a szertárnak a ahonnan kiindultak, 
jó, fertőzés mentes ivóvíz. piactéren való tétesitését a közgyűlés vég- Nem találván ugyanis a legfelsőbb

kőhajtásnyira — s ha járható, hamarabb érnek de bizton hűségesebb lesz s nem hoz gyalázatot 
A  törött r ú d .  oda, mint az országúton. S amint ez a név most a házára. Kezdte kiverni fejéből az első asszony

eszébe jutott, agyában hirtelen kergetőzni kezdtek emlékét, nem is akart hallani róla; most négy 
Az istentisztelet bevégződőtt. Benes Gábor a niult emlékei. hónap után, hogy a Bisztraiék háza felé visz az

a fiatal református tiszteletes kezet szorított a Valamikor ez előtt innen vitt ő asszonyt a útja, gondolataiban önkénytelenül is foglalkoznia
kurátorral, azután megindult a parókia felé, hogy házhoz, a fiatalabbik Bisztrai leányt, Erzsikét, kellett vele.
megtegye előkészületeit az útra. A hátsó udvarból Boldogan élt vele egy ideig, amig csak meg nem A szánkó felért a Cigányhegy tetejére s 
lassan siklott ki a könnyű szán s megállót! a ház tudta, hogy gyöngén áll az asszony hűség dolgá- Jóska megállította a lovakat. A völgyben, amerre 
feljárójánál. bán. Nem akart hinni eleinte a füléhez jutott szó ütjük vitt, még vadabbul tombolt a hóvihar.

Az égen gyülekezett a hófelhők sötét tábora beszédnek; várt, hogy az majd csak elárulja Benes megkérdezte kocsisától, hogy ismeri-e 
s csípős hideg szél kavarta fel a falu utcáján a magát, miközben lelkét mardosni kezdte a félté- Szentgyörgy felé a rövidebb utat ? Jóska az felelte, 
frissen esett havat. „Kár ilyen istenítélet időben kenysé? . ismeri, de nem lesz most tanácsos arra
útnak indulni*4, gondolta magában Benes, midőn Midőn öszre fordu,t az idö’ Erzsikét ,laza mennii , - . . .. . .
szánkója neki vágott az országúinak. kérették Pár naPra szü,ői’ hadd ,e^ en szü- . Ámde ° ragaszkodott ehhez az uthoz'. ne™

De hát ha már megígérte a szentgyOrgyiek- rétkor segítségükre. akar. m g a tajékara « .  menni annak a hazna
. . .  . * Az asszony nem akart menni, mert o sze- hol a hűtlen asszony lakik. A Bisztraiék fogadója
i e logy a mai vasárnapon megtart a az (,reg . rejíe az ur£| m£g akkor jSf mikor az féltékeny- pedig éppen az országút szélén állott. Csárda 
e e8 pap hetycu a szent.eckét; kell, hogy a ségében már „em bánt vele oly gyöngéden, j volt valamikor, de amint idővel az öreg Bisztrai 

szavallak álljon. Megnczte óráját. Éppen kilenc mjnt e|őbb. A szüretre is csak azért ment haza, magát megszedte, vendégfogadó lett belőle, ahol 
>ra volt s tizenegyre ott kell lennie. merl Benes ugy kívánta. meleg étel, jó ital várta az országút utasait.

„Gyerünk Jóska, ahogy csak lehet, hogy Már vagy öt napig volt oda az asszony — A két csinos Bisztrai leány kedvéért úri 
hiába ne várjon a nép**; szólt kocsisának s me|y idő alatt a rektor idősebb leányának elej- emberek is szívesen megfordultak ott. 
összébb húzta magán bundáját. lelt megjegyzései még jobban szították a fiatal Benes is igy került oda. Beleszeretett Erzsi-

A szánkó vigan siklott keresztül a forgete- papban a féltékenység tüzet, — megírta tehát az feleségül vette. Amint a völgybe leértek,
gén, Benes pedig egykedvűen hallgatta a lovak asszonynak, hogy nem kell már többé visszajönnie, uiár látszott a most kopár akáctakkai szegélyezett
csengőinek csilingelését, nézte a hóba s kődbe nehogy jelenlétével bemocskolja a parókiát. | szentgyörgyi ut és távolabb a vendég fogadó 
borult tájat. Pillantása megelőzve a szánt fürkészte Erzsiké otthon maradt a szülői háznál, körvonalai. Midőn oda értek, ahol az ut ketté 
az utat s gondolataiban már a keresztúri határ- Benes pedig már azon kezdett gondolkozni, hogy válik, Benes újra rászólt biztatóan kocsisára; 
nál járt. Ott tért le a megyei ut Szentgyörgy jó volna a rektor idősebb leányával felcserélni a hogy csak hajtson bátran előre! Ez szót fogadott 
felé, — a Bisztraiék vendégfogadójától alig egy helyét. És bár ez nem olyan szép, mint Erzsiké, j s a szán letért az országúiról.
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fórum paragrafust arra nézve, hogy 
közvágóhíd céljára szükséges hely kisajá
títás utján megszerezhető; elrendelte, hogy 
bocsájtkozzék az elöljáróság alkudozásba 
az eddigelé legalkalmasabbnak vélt és ki
sajátítás utján való megszerzésre javasolt 
terület tulajdonosával, a gazdaközönséggel 
arra nézve, vájjon hajlandó volna-e a 
szükséges földdarabot a községnek el
adni ?

Mint mindenki a mi földéhes közsé
günkben, úgy a gazdaközönség is, ragasz
kodván minden talpalatnyi röghöz, mi 
sem természetesebb, mint hogy a község 
azirányu megkeresésére elutasitólag vála
szolt.

Hogy ezek után mikor és miként nyer 
ez az immár végtelenségig húzódó kérdés 
végleges megoldást, arra ez idő szerint
válaszolni nem lehet!

De elodázódott a tüzoltószertár ügye 
is legalább egy esztendőre, mert most már 
csak egy megoldás van hátra: telket vásá
rolni, ez pedig-, törzsvagyon szerzéséről 
lévén szó, a törvényes formalitások betar
tása nélkül meg nem történhetik s egyha
mar nyélbe nem üthető,

A szertárkérdés végleges megoldása 
egyébként a már említett bizottság kezeibe 
van letéve, amely bizottság a jövő hét 
folyamán lesz hivatva végérvényes megál
lapodásra jutni.

M. K.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket,

a kiknek negyedévi, illetve félévi 
előfizetése lejárt, hogy azt meg- 
ujitani szíveskedjenek, nehogy a 

lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

H íre k .

— Uralkodók járása Gödöllőn. Megírtuk már, 
hogy Ö felsége október hó elején egy hónapi tar
tózkodásra Gödöllőre jön. Ez idő alatt mozgal
mas élet lesz Gödöllőn. A szerb király rég 
tervezett látogatása is ekkor fog megtörténni. 
Királyunk Gödöllőn fogja fogadni, lakásul pedig 
a budai királyi palota egyik lakosztályát fogják 
Péter király és kísérete rendelkezésére bocsátani. 
Ugyancsak a bolgár király látogatása is királyunk 
gödöllői tartózkodási idejére van tervezve. A jövő 
hét folyamán jön Gödöllőre az udvarnagy és 
Kerzl tanár, hogy a kastélyt megvizsgálják

— flz uj menetrend. Ma október 1-én lép 
életbe a téli menetrend, mely kevés változást 
hozott; mindössze annyit, hogy a délutáni 
személyvonat, a mely Budapestről 2 óra 30 p-kor 
indult és Aszódra 4 óra 20 perckor érkezett, 
mától kezdve Budapestről 2 óra 20 perckor fog 
elindulni és Aszódra 3 óra 44 perckor érkezni, a 
Balassagyarmatra délelőtt 9 óra 16 perckor 
induló vonat pedig ezentúl 9 óra 48 perckor fog 
Aszódról elindulni.

— Barnaszén lelet. Egy érdekcsoport a váci 
püspökség területén barnaszénre bukkant a váci 
—balassagyarmati országút mellett alig két kilo
méternyire Nógrádverőcétől. Már eddig két tárnát 
tártak fel teljesen, amelyben a szénréteg 1 60 mé
ter vastag. A próbaégetésekből kitűnt, hogy a 
szén 4500—5000 kalóriás.

— Uasuti baleset. Izgalmas perceket éltek 
át a f. hó 25-én közlekedett 1504. számú délutáni 
kassai gyorsvonat utasai. A vonat a menetrend 
szerint megállapított időben pontosan robogott át 
Pécel állomáson s alig hogy a 9. számú őr-bódé
nál lévő kanyarodóhoi ért, hatalmas zökkenéssel 
hirtelen megállott, miközben podgyászok hullottak 
le a tartókról és a hirtelen megállás óriási pánikot 
keltett az utasok között. A baj oka az volt, hogy 
a vonat harmadiknak besorozott Pullmann kocsi 
csavar-kapcsa kiszakadt s vele együtt a Westing- 
hous fék tömlője, ami a gyors megállást okozta. 
A megsérült kocsit, miután a hibát a helyszínén 
helyre állítani nem lehetett, bevontatták Isaszeg 
állomásra s azután a gép visszatért a vonalon

ott hagyott vonatért, mely majdnem 50 perc 
késéssel folytatta útját. Az utasok közül szerencsére 
senki sem sérült meg.

— Veszedelmes vendégek. Balajti János 
vérségi korcsmájába erősen illuminált állapotban 
tért be Korcz Ferenc és Tóth János vérségi 
lakosok. A korcsmárosné egyedül lévén odahaza, 
nem adott nekik bort, hangsúlyozva, hogy eleget 
ittak már. Szóváltás eredt köztük s midőn Korcz 
és Tóth látták, hogy az asszony egyedül van 
odahaza, hangsúlyozták, hogy megölik az asszonyt. 
Korcz mindjárt széket is ragadott, az asszony 
felé vágta, szerencsére azonban nem találta. Az 
asszony sikoltozására segítségül jött a szomszéd 
kovács, ki segédjével együtt elzavarta a veszedel
mes vendégeket. Feljelentették őket.

— Cukrászda. Régi hiányt fog pótolni a 
Feuerman-féle házban megnyíló cukrászda. Erre 
úgy a község, mint a vidék lakosságának rég 
szüksége volt. A cukrászda tulajdonosa Hrabovszki 
volt jav. int. gondnok fia.

— Állami óvoda Galgagyörkön. Lapunkban 
jeleztük, hogy a galgagyörki állami iskola gond
noksága a vallás- és közoktatásügyi minisztertől 
állami óvoda szervezését kérte. Mint értesülünk, 
a miniszter a gondnokság kérését teljesítette. Az 
óvoda az ág. ev. egyház által felajánlott épület
ben nyer elhelyezést. Amint látszik, Galgagyörk 
a Galgavölgyön a magyarosodás terén vezető 
szerepet visz.

— Elsőrangú cirkusz Aszódon Picard János 
nagy cirkusza kedden, október 3-án érkezik 
községünkbe és ugyanaz nap, valamint szerdán 
este előadást fog tartani. Jelenleg Balassagyarmaton 
működik a cirkusz és kiváló produkcióival, számos 
elsőrangú művészetével, saját zenekarával az ot
tani közönség tetszését nagyon megnyerte. Való
színű, hogy a mi közönségünk is pártolni fogja 
és sűrűn látogatja az előadásait. Részletes műsor 
a napi falragaszokon és lapunk hirdetési rova
tában.

— Község iskola nélkül. Az elmúlt héten 
olvastuk a budapesti lapokban, hogy egy pest
megyei község összes tanköteles gyermekeit elvit
ték demonstratíve a kultuszminiszter elé, hogy 
adjon a községnek népiskolát. Verseg községben

Döcögve haladtak most már a hóval borí
tott gödrös hepe-hupás utón, majd egy kátyus 
helyen félrebillent a szánkó és nagy ropogással 
törött ketté a rúd. A kocsis nem törődve azzal, 
hogy gazdája az Istent szolgálja; előbb káromko
dott, aztán szakértői szemmel kezdte vizsgálni a 
bajt. Benes is kibújt bundájából s mindketten 
hamarosan belátták, hogy itt rudat kell valahon
nan keríteni, mert különben ma nem érnek Szent- 
györgvre.

Talán egyszerre jutott eszökbe Bisztraiék 
fogadója. „Ott bizton kapunk kölcsönbe rudat 
tiszteletes ur, odáig csak elkecinergiink valahogy*4; 
— szólt Jóska — s talán a jóféle papramorgó is 
húzta most odafelé.

Benes nagyon kényelmetlenül érezte magát 
erre a gondolatra, de mert nagyon fújt a szél, 
meg a lovak is türelmetlenül toporzékoltak a 
törött szánkón, odavonatta a vendégfogadó elé. 
S igy gondolkozott, hogy hiszen nem mint egy
kori kérő és Erzsiké férje, hanem mint megszorult 
utas megy ő most ebbe a házba. No meg talán 
most nincs is itt az az asszony — gondolta — s 
egészen beleélte magát hirtelen megváltozott 
helyzetébe.

Erzsiké azonban otthon volt s a ház csupán 
csak az ő felügyelete alatt állott ezen a hóviharos 
vasárnap délelőttön. Szülei és nővére még kora
reggel bementek Kereszturra.

Amint a szán csengését meghallotta s ki
tekintett, tüstént megismerte a tiszteletes lovait és 
öt magát is, midőn ez a szánról leszállót!. Hamar 
tisztába jött azzal, hogy csupán kényszer helyze
tében és nem az ő kedvéért jön a férje most 
hozzá. Bement a belső szobába és a szolgáló 
leányra bízta a vendég ellátását. Kis vártatva azon
ban gondolt egyet s kijött a vendéghez

„Jó napot tiszteletes Úr* ! köszöntötte Benest,: 
ki az asztal mellett ült s bár hangja reszketett, 
igyekezett zavarát palástolni. Benes, kit még egy 
negyed órája bosszantott az esetleges találkozás 
lehetősége, itt a barátságos meleg szobában már 
egész nyugodtan érezte magát; meglepődve, de 
udvariasan viszonozta a köszönést.

Szemeit akaratlanul is az asszonyon felej
tette, ki kissé sápadt és karcsúbb lett azóta, de 
sokkal szebb és bájosabb, mint annak előtte. 
Erzsiké érdeklődni kezdett, hogy kiván-e ebédet 
készíttetni s a tagadó válaszra kiment, hogy ö 
maga intézkedjék a szán törött rudjának mielőbbi 
kicserélése végett.

Visszajövet nem ment a vendéghez, hanem 
besietett az ő kis szobájába, ahol bölcsőben puha 
vánkosok között pihent egy piciny gyermek. 
Lassan lábujhegyen lopódzott oda alvó gyerme
kéhez s nézte annak arcát, azokat a vonásokat, 
melyek hasonlóvá tették ahhoz az emberhez, ki 
most ott kinn ül s lelkét az indulatok vihara

korbácsolja. Amint ott a kicsike mellett állott, 
mosolyra vált annak arcocskája s kacagva sirt lel 
álmában.

Erzsiké asszony ringatni kezdte a bölcsőt, 
mialatt alig vette észre, hogy egy kéz érinti 
gyöngéden a vállát. Megfordult s maga élőt 
látta azt az embert, ki néki hites ura volt s k 
úgy eldobta őt, mint egy elhervadt virágot.

„Erzsiké, nékíink beszélni valónk van egy
mással* ; — szólt szelíden a fiatal pap — köz
tünk nagy igazságtalanság történt, amikor nekem 
azt mondták, hogy maga a hwadásszal . . . pedig 
amint most odakiinn hallottam, az már több, 
mint féléve nem is járt a házunk tájékán. Meg
tudna nékem bocsájtani* ? Pir borította el az 
asszony arcát e szókra; „Én nem haragszom és 
nem is haragudtam soha* szólt halkan, azután 
elkapta a férfi kezét s oda vonta őt a bölcső 
fölé. „Nézd meg a fiacskánkat, rád hasonlít* . . . 
és elcsattant a szendergő gyermek tiszta homloka 
fölött a legédesebb legboldogabb hitvesi csók . . .

Jóska pedig már jött jelenteni, hogy be van 
fogva, a szél is alább hagyott; Benes a szavába 
vágott; „fogj ki fiam, ma már csak itt maradunk* 
. . .  és a szentgyörgyi hívők türelmetlenül topogva 
a templom előtt hiába várták a sóváradi fiatal 
tiszteletes urat.

I
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történt, hogy járásunk főszolgabirája, a hatósági j 
orvos ismételt jelentése alapján s személyesen 
eszközölt vizsgálata folytán a község isko
láját mint közegészség ellenest bezáratni volt 
kénytelen. A kultúra nagyobb dicsőségére most 
300 nebuló élvezi az önkénytelen szünidőt s igy 
szaporodik az analfabéták száma, jóllehet az 
illető község elöljárósága a legnagyobb 
anyagi áldozatra is kész, mivel az egyház vagyontalan, 
sága folytán iskolát építeni saját erejéből nem 
képes, mig a község hosszú lejáratú kölcsönből 
Hajlandó a modern követelményeknek megfelelő 
iskolát s tanítói lakásokat építeni, melyhez már 
kész terve s költségvetése is megvan. De itt a 
forma megöli a lényeget; 2 éve dúl a harc, milyen 
legyen az iskola jellege. Az épittettni szándékozó 
községi iskola építésére kapható csak, mig az 
egyház, mely semmivel sem járul az építkezési 
költségekhez,'magának vindikálja a jelleget, mely
hez viszont a más vallásu nagy közbirtokosság 
hozzájárulását megtagadva sub iudice lisest. Dön
tés végett a közoktatásügyi minisztériumban fek
szenek az akták hosszú hónapok óta. A vérségi 
nebulók nem deputatióznak s vigan élvezik a 
reájuk erőszakolt hosszú szünidőt azon reményben, 
hogy addig a tankötelezettség ideje rég le fog 
reájuk nézve folyni, mig a döntés megtörténik, 
hogy községi, felekezeti iskolában fogják-e majd 
egyszer őket a betűvetés ismeretére kitanitani. 
Addig is vivat az 1—2 évi nem tanulás.

— 46 évig szolgálatban. Czora Mihály gaz
dasági cseléd Gosztonyi Tibor kamarás váchar- 
tyáni uradalmában már 46 éve szolgál, amiért a 
földinivelésügyi miniszter 100 korona jutalomban 
részesítette és oklevéllel kitüntette. A jutalmat 
Kopa Lajos körjegyző vasárnap az egész község 
lakosságának, valamint a környékbeli uradalmak 
alkalmazottainak jelenlétében igen szép be
széd kíséretében adta át a könnyekig megha
tott jubilánsnak. Buzdító beszédet mondott még 
Arany Géza ref. rektor is. Érdekes, hogy Czora 
Mihály már akkor szolgálta az uradalmat, mikor 
a jelenlegi földes ur még nem is élt.

— Református egyházi ünnepély Veresegy
házán. A veresegyházi újjáépített református temp
lomot most vasárnap délelőtt 11 órakor szentelték 
fel nagy ünnepségekkel. A felszentelésen megje
lentek a dunáninneni ref. püspök képviseletében 
Petty Elek teológiai tanár, Mády Lajos újpesti 
esperes, a gödöllői, szadai, őrszentmiklósi, vác- 
hartyáni, lajosmizsei, üllői és rákospalotai ref. 
lelkészek, továbbá Kvassay István, gróf Odonell 
Roderich, Vicián Antal fögondnok, dr. Preszly 
Elemér országgyűlési képviselő, Ivánka Pál 
főszolgabíró, Fótit, Szada, Örszentmiklós, Váchar- 
tyán, Váckisujfalu, Gödöllő községek küldöttségei. 
Az ünnepély Mády Lajos imájával kezdődött, 
utána a gödöllői ref. lelkész szent beszédet 
tartott, majd a hívők az Ur vacsorához járultak. 
Délben az iskola termében 100 terítékű bankett 
volt, melyet az egyház adott. A ebéd alatt fel
köszöntőket mondottak Viczián Antal, Petry Elek, 
dr. Preszly Elemér, Nagy Ferenc veresegyházi, 
Mátis Márton szadai lelkészek, Ivánka Pál és 
Puskás Sámuel. A templom újjáépítése 21,000 
koronába került, mely összeg közadakozásból 
folyt. be.

— fl zsákkalap. Londonból Írják, hogy a 
hölgyek zsákkalapokat hordanak. E kalapokban 
zsebek vannak, melyekben púdert, parfümöt, zseb
kendőt lehet hordani. A masamódok most azon 
fáradoznak, hogy a kalapok térfogatát növeljék.

— Fegyver az iskolában Pólyák István 
gödöllői földmives töltött fegyverét az iskolában 
hagyta. Az udvaron játszó gyermekek kezükbe 
vették a serétre töltött fegyvert, amely elsült s a 
serétek Dittrik Ferenc 11 éves iskolásfiut azonnal

megölték. Dereano vizsgálóbíró elrendelte a holt
test felboncolását és a nyomozást, amelynek során 
kiderült, hogy a gondatlanul otthagyott fegyverrel 
Dittrik nem önmagát lőtte agyon, hanem a 
fegyver tulajdonosának, Pólyák Istvánnak Géza 
nevű fia sütötte rá a fegyvert.

A Közönség Köréből.
Igen tisztelt Szerkesztő ur!
Legyen kegyes alábbi soraimnak b. lap

jában helyet adni. Örömmel szoktam 
olvasni b. lapjában a közegészségügyről 
megjelent cikkeket és az azokban foglalt igen 
szakszerű jó tanácsokat.

De sajnosán tapasztalom, hogy a jó 
tanácsokat éppen azok, akikhez ezek leg
inkább ciniezve vannak, vagy el sem olvas
sák, vagy ha elolvassák is, kellő nemtörő
dömséggel napirendre térnek fölötte.

Régi panasza a község lakosságának 
mind közegészségügyi, mind pedig köz- 
tisztasági szempontból, a piactér elhanya
golt volta.

Ez Aszód egyetlen tere, mely a mellette 
lévő leányintézettel a tér nagyságával iga
zán kellemesen hat arra, ki legelőször 
jön községünkbe. De undorral éc megbot
ránkozással kénytelen távozni, látva azt a 
piszkot és érezve azt a bűzt, ami onnan 
kiárad.

Pedig mily könnyen lehetne ezen se- 
giteni. Tessék a körülötte lévő árkokat 
legalább hetenkint egyszer kitisztittatni és 
nem engedni, hogy az utkaparók és piac
seprők azt szemétládának használják.

Az átvonuló kocsik tulajdonosait, kik 
itt etetik meg lovaikat, táblával kellene 
figyelmeztetni, hogy kötelesek távozás előtt 
minden okozott piszkot eltakarítani. Erre 
a célra pedig egy nagy szemetes ládát 
kellene felállítani, mint az más városok
ban és községekben van, amelybe aztán 
a hulladékokat és szemetet beletehetik.

Legelőször azonban szüntesse meg az 
elöljáróság a libalegelőt, mert nem hiszem, 
hogy létezik még az országban község, 
ahol meg volna engedve, hogy a lakosok 
libáikat a község kellő közepén legeltessék. 
Ezt senki sem aesthetikailag szépnek, sem 
közegészségügyi szempontból kívánatosnak 
nem tarthatja. Mert bár magam is Ilivé 
vagyok a patnarchalis életmódnak, de ezt 
már igazán nem helyeselheti senki sem.

így haladva bekövetkezhetik az az 
állapot, hogy a jövőben némelyek sertései
ket is kifogják hajtani a piactérre és azt 
is tétlenül fogja nézni a tisztelt községi 
elöljáróság?

Egy olvasó.

K ö zig a zg a tá s.
— Közgyűlés. A vármegye törvényhatósági 

bizottsága f. évi október hó 9-én d. e. 10 órakor 
tartja rendes évnegyedes közgyűlését, melynek 
tárgysorozatán szerepel a kispesti járás szervezése 
folytán egy főszolgabírói, két I. oszt. szolgabirói 
és három II. oszt. szolgabirói állás betöltése,

valamint több fontos közérdekű törvényhatósági 
átirat.

— Állandó választmányi ülés. Az októberi 
közgyűlést megelőzőleg a vármegye állandó vá
lasztmánya október hó 5-én d. e. 10 órakor 
a vármegye székházának közgyűlési termében 
ülést tart.

— Közjogi szakosztályi ülés. A vármegye 
állandó választmányának közjogi szakosztálya 
október 4-én d. u. 4 órakor ülést tart, a melynek 
tárgysorozata: 1. Verseg város átirata a katonai 
tulkövetelések ellen. 2. Ugyanennek átirata a 
parlamenti obstrukció elitélése tárgyában. 3. Sel- 
mec és Bélabánya város átirata a parlament 
munkaképességének helyreállítása tárgyában. 4. 
Versec város átirata az általános egyenlő és tit
kos választójog törvénybe iktatása tárgyában. 5. 
Budapest székesfőváros közönségének átirata a 
sajtószabadságának újabb törvényes rendelkezéssel 
való biztosítása tárgyában.

Községi ügyek.

Aszód község képviselő-testülete szeptember
30-án gyűlést tartott, amelyen tárgyalásra került. 
Weiner lipót kérelme az általa szándékolt parcel
lázás jóváhagyása tárgyában. A képviselő-testület 
a parcellázást csak azon feltétel alatt engedte 
meg, ha a parcellázó a főutca részére 4 öl, a 
mellék utcákra pedig 3 öl széles területet enged át.

A községi választók névjegyzékének össze
állítása céljából kiküldött bizottság tagjaiként, 
megválasztattak: Matolcsy Kálmán, Walla Ákos, 
Salzer Nándor, Micsinay Ernő és Sárkány László; 
a községi újonc puhatoló bizottság tagjaiként 
pedig : Farkas János, Markbreit Zsigmond, Csobán 
Pál és Kis Márton.

A kecskeméti károsultak javára a képviselő- 
testület 20 koronát szavazott meg. Nehány jelenték
telenebb ügy tárgyalása után a közgyűlés véget ért

K ö ze g é szsé g ü g y.
Több mint 8 hónapja, hogy ragályos beteg

ségek jelentése kimutatásunkban már állandó 
rovatot képez. Hol egyik, hol másik községben 
fordulnak elő ragályos betegülések, ellentétben az 
előbbeni évekkel, midőn körzetünkben csak elvétve 
fordultak elő ezen jelenségek. Hogy mi ezen rossz 
egészségi viszonyok oka, eddig positive kimutat
ható nem volt, különösen nem a gyermekbeteg
ségekre nézve, mig a felnőttek később előforduló 
hasihagymáz betegségének eredete onnan magyaráz
ható, hogy ez évben eddig soha nem észlelt nagy 
számban járnak a különböző községekből mun
kások Budapestre. Rendes lakás nélkül töltik a 
hét 6 napját, többnyire épülőfélben levő házakban, 
kocsiban összezsúfolva. A tisztaság ilyen helyeken 
ismeretlen fogalom. Fertőzött helyeken alusznak 
s itt szedik magukba leginkább a hasihagymáz 
fertőző csiráját. A munkából községükbe vissza
térve terjesztik a ragályt környezetükben, igy a 
lefolyt héten Aszódon ismét fordult elő hasihagy
máz 1 esetben s roncsoló toroklob I esetben.

♦
Ragadós állati betegségek a következő köz

ségekben fordultak elő.
Veszettség: Túra. Ragadós száj- és köröm

fájás : Zsidó. Sertésvész: Aszód, Boldog, Galga- 
mácsa, Gödöllő, Pécel, Püspökszilágy, Túra, 
Veresegyháza és Zsidó.

Árverési hirdetmény.
A „Tisztviselők köréinek tulajdonát képező 

ingóságok (asztalok, székek, tükrök, evőeszközök 
stb) f. hó 5-én d. u. 5 órakor ügyvédi irodám
ban megtartandó árverésen el fognak adatni.

Erről a venni szándékozókat azzal értesítem, 
hogy a megvett tárgyak csak azonnali készpénz 
fizetés ellenében fognak a legtöbbet Ígérőnek 
átadatni.

Aszód, 1911 szeptember 30-án.
Dr Glück Adolf

mint a „Tisztviselők Köré“-nek 
igazgatója.
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H Menetrend: Budapest-Aszód Hatvan és vissza.

K i a d ó
több kisebb-nagyobb lakás, 

övebbet a kiadóhivatalban.

Ház- és

Mely esetekben van
vá ló p e rn e k  helye ?

Népies jogi útmutató jogászok 
és a nagyközönség szamára.

Tartalmazza az összes válóokokat igen érthető népies 
nyelven, cimlapján rendkívül érdekes, a válni készülő 
házasfelek bősz haragjat ábrázoló frappáns képpel. 

Irta Dr. GhRÖ ERNŐ budapesti ügyvéd.
Ára 1 korona.

Megrendelhető lapunk kiadóhivatala utján.

DENES JENŐ
: FŰSZER- és GYARMATÁRU : 
NAGYKERESKEDŐ ♦ A S Z Ó D .

A Mc. Cormick amerikai 
m e z ö g a z d a s á  g i  gép- 
♦ gyárak  képviselője. ♦

3 2  52

Ajánlja dús raktárát a szak
mába vágó összes cikkekben.

Szolid bevásárlási forrás!

villatelkek
gyönyörű kilátást nyújtó, egész

séges helyen eladók

STINER ANPRÁS-nál
Aszódon,

volt Dögei-féle kis szőlő.

■gy vasrácsos kerítés kapuval, egy 
láncoskut teljes felszereléssel és 
egy használt Singer varrógép eladó. 
Kalmár Lajos, Aszódon. -. - ... - ■■

S Z I V A C S O K
iskolák részére, valamint kocsimosáshoz és 
minden egyéb célra használatosak, a leg
jobb minőségben, legolcsóbban kaphatók 
a Petöfi-könyvnyomda papirüzletében, 

Aszódon.

nagy cirKnsz
i s '  Aszódon a F ő té re n .

— ---  Keresztül utazás alkalmával csak 3 napig látható = = s

picard János elsőrangú cirlsosztársnlata
60 elsőrangú művész és művésznő, kitünően idomított lovak és 
ebek, 10 tagból álló kitűnő saját zenekar, a legújabb amerikai 
villanyvilágítás, 2000 személyt magába foglaló elegánsan berende

zett amerikai, erősen befödött sátorban.

Első bem utató előadás kedden 
o k tó b e r 3 -á n  este 8 ó ra k o r.

— --------- — Bővebbet a napi falragaszok.

Aszódi „Petőfi- Könyvnyomda nyomása.
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