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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-nvjomdában, . . . ^ Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. — Hirdetési
Aszód, Fout ^82 szám. J dijak előre fizetendők.

Ott van gymnasiumunk ügye. Maga a piactéren a sár, hogy ott dolgozni nem
fentartó testület belátta azt, hogy a gym- lehet; nyáron nagy a munkabér; az ősz

Minden csak átmenet. nasium mai állapotában a kor igényeinek meg már elmúló félben van. így úgy lát-
nem felel meg. Erre mozgalom indult meg szik sohasem lesz artézi kutunk?! Pedig 

Szállóigévé vált nálunk ez a közismert úgy a társadalom, mint a fentartótestület, erre úgy közegészségügyi, tisztasági, vala- 
felirat: „Minden csak átmenet!“ Ez a az egyház részéről. És most, mikor már a mint a sokat hangoztatott tüzrendészeti 
szállóige befészkelte magát közéletünknek megvalósulás stádiumához kellene közeled- szempontból égető szükségünk volna, 
minden ügyébe. Nem létezik semmi olyan nünk, a látszat azt mutatja, hogy minden A tűzoltó-szertárral is igy vagyunk, 
eszme, amelyet keresztülvitelében meg nem aluszik. Valahányszor összeül képviselőtestületünk,
gátolt volna. Pedig a gymnasium fejlesztésére meg- újabb és újabb eszmék merülnek föl ez

Itt van a Petőfi-szobor. Évekkel az- alakult egyesület alapszabályai már rég fel ügyben, de egy sem közeledik a megvaló- 
elött nagy lelkesedéssel indult meg a gyüj- vannak terjesztve s igy törvényeink értei-. sulás felé. ügy látszik nem gondolnak 
tés Petőfi-szobor felállítása céljából. A mében a felsőbb megerősítés bevárása előtt azzal, hogy a tüzoltótestületnek drága sze- 
szükséges költség nagy része csakhamar is szabadon működhetnék. Erre annál is r^  tönkre mennek akorra, mig uj ottho- 
egybe is gyűlt és most mint holt töke inkább szükség volna, hogy a csüggedők-1 °uk elkészül.
betétet képez. ben, — kik nem hisznek abban, hogy gym- Ugyanúgy áll a vágóhíd ügye is. Min-

Ha a pénz egy megfelelő szobor fel- nasiumunk valaha is előbbre jutna a fej- den fórum belátta azt, hogy a mai vágó- 
állitásához kevés, úgy miért nem indítunk lödés terén, — uj életet öntsön és az a hid Aszód viszonyainak nem felel meg 
ismét mozgalmat a még hiányzó összeg nagy felbuzdulás, mi egy évvel azelőtt meg- úgy közegészségügyi, mint ipari szempont
előteremtésére? Mert egy közadakozásból volt, ismét meglegyen. ból. Pedig ez egy oly befektetés volna,
összegyűlt tőkének talán csak nem lehet De igy van ez községi ügyeinknél is. amely önmagát fizetné ki. A községnek
célja, hogy örökös betétként szerepeljen, s Vegyük az artézi kút kérdését. Ez az ügy nagyobb mérvű kiadást egyáltalán nem 
várja, mig hosszú évek múlva a megfelelő már annyira van, hogy csak a pályázatot okozna és mégis esztendők óta húzódik ez 
nagyságra növekedjék?! Ma ez az uj moz- kellene rá kiírni, s rövid időn belül meg- ügy is. Hát miérte hosszú átmenet? 
galom nem vezetne célhoz, úgy elégedjünk valósulna. De a községi atyák, nem tudjuk Ne tervezzünk oly sokat! 
meg egy kisebb méretű szoborral. Vagy mi okból vezérelve, még mindig ebben a Valósítsunk is már meg valamit! A 
talán helyesebb volna egy, a Petőfi széllé- dologban is a finnek ősi jelszavát hangoz- nagyközönség különben nem fog többé 
mével megegyező kultúrintézmény létesité- tatjak: várjunk? Ránk köszönt a tél, akkor lelkesülni a helyes és szép eszmék iránt! 
sére fordítani. alkalmatlan az idő; tavasszal oly nagy a mert okulva a múltakon azt fogja látni,

Boldog, elégedett volt a kis virág. A napnak sebb volt az mint ő és több virág nőtt rajta, 
R p á í l  t l ^ 7 P k  n é h a  itt nem volt oly perzselő heve, mint más helyeken, melyek mindegyike édes illatot árasztott. A mi
I\C dU  n e Z u K  M e lle l  • • • enyhe, illatos volt a levegő és a virág boldogan illat nélküli kis virágunk nézte, sokáig csodálta a

Reád nézek néha és látok szemedben szürcsölte reggelenként az üdítő harmatot és szép növényt, majd szeretetteljesen közel hajolt
Különös, rejtelmes, szerelmes lángokat. f" sse"- egyenesen állott karcsú szárán szép hozzá, mire az beszélni kezdett egy, a kis virág
Tudom nem nekem szól, másra gondolsz akkor, fejecskéje. előtt eddig ismereten v ia g ru , egy l,a~> e r r _ •
Szived másért dobban, lelked titkolt vágya felé És -  mondom -  a kis v.ragot szerettek hol volt a legszebb, hol csodálta ot mindenki,

száll ilyenkor az erdö lakói- A madarak neki énekeltek, az apró hova szive, lelke visszavagyik.
y bogarak nem bántották, levélkéit a fűszálak gyön- „Én szép vagyok, nevem rózsa, de te szin-

Aztán kialusznak szemedben a lángok géden simogatták körül és alkonyaikor, ha a nap tén szép vagy és arra vagy teremtve, hogy
Nyugodt közömbösség amit benne látok, rézvörös korongja lejebb-lejebb szállott, a hüs gyönyörködjenek benned, hogy disze, ékessége
Könny csordul szememből, elfordítom fejem forrás halk csobogása, a falombok és az esti légy az embereknek."
És a szegény szivem hűséges szerelmét tovább szellő csöndes susogása volt az altató dala. A kis virág hallgatta, hallgatta ezt és csak

rejtegetem. És milyen szép volt a kis virág hófehér annyit értett az egészből, hogy ő szép, nagyon
ga lan ta i Fekete Ilonka. Pelyhe, mily különösen csillogott a nap fényében szép és hogy itt szépsége nem érvényesülhet.

_______ és mily kecsesen hajlongott, karcsú szára, ha az Különös érzés ébredt fel benne, a hiúság és a
enyhe tavaszi szél gyöngéden érintette. vágy, hogy csodáltassék.

M 0 S C .  Bár az erdd^en űünden állat és növény —„Én nem maradok itt" — folytatá a
szerette a kis szende virágot, de egy sem volt rAzsa _  wvisza megyek régi helyemre, a nagy 

Irta. galantai Fekete Ilonka. hozzá oly gyöngéd és szeretetteljes, mint egy ifjú kertbe a kis lugas mellé. Melegebb, forróbb ott
Hatalmas, szellős bérctetőn élt egy kis virág, sudár fe,lyö’ me,y közve,len niellette állott. A a |ég, e hűvös, zordon levegő oly idegen szokatlan

Hófehér szelíd ’ törékeny kis virág. Ott nőtt fel a virág érezte ezt és szive hálától és szeretettől én nekem."
magas, sudár fenyők között és dédelgetett kedvence hevült. A kis feliéi világ a rózsa felé forditá
volt az erdő lakóinak. Ha vihar volt és reszketve, így élt a virág csöndesen, elégedetten, mig fejecskéjét
alázatosan hajlongott a kis virág gyöngéd termete, egyszerre változás történt életében. Egy reggel — „Vigyél magaddal!“ -  kéré őt szelíd, 
bátorítólag suttogtak hozzá a hatalmas fák és ugyanis, mikor a madárkák éneke fölébresztette hangon - „vigyél magaddal!“ oda, hol forróbb a 
védoleg takargatták be hófehér kelyhét a páfrá- álmából, egy eddig ismeretlen szép növényt pil- lég és ahol csodálni fogják szépségemet!“ 
ny«k zöld levelei. lantott meg maga mellett. — Magasabb, erőtelje- Az ifjú fenyő meghallá a kis virág szavát
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hogy nálunk minden kis dolog keresztül
viteléhez is egy emberöltő szükséges.

Lépjünk tehát át a hídon. Legyen 
vége az átmenetnek. Alkossunk már 
valamit!

— s o .

H íre k .
Szerkesztőnk akadályoztatása miatt ezen és a 

következő számok szerkesztéséért a fe le lő ss é g e t  
elvállalják : Schneider Oszkár és Kühn Ernő.

— Házasság. Faragó Lajos túrái lakos leá
nyát, Irénkét ma délután vezeti oltárhoz a buda
pesti dohányutcai izr. templomban dr. Gutfreund 
Ferenc budapesti orvos. — Briill Katókát Héviz- 
györkről eljegyezte dr. Richter Sándor buda
pesti orvos. — Nánási Jenő november hó 8-án 
tartja egybekelését Garbovics Szidivel a helybeli 
izr. templomban.

— Gyászrovat. Zsolnay Andor vérségi föld- 
birtokost és családját nagy csapás érte, szeretett 
kis fiuk, Gyurika, folyó hó 20-án szerettei köréből 
elköltözött.

— Távlovaglás. A 4. hadtest vezérkari tisztjei 
f. hó 19 és 20-án távlovaglást tartottak Budapest 
— Aszód—Vác és Budapest között.

íTIakino tokiói tanár Aszódon. Dr. Makino 
a tokiói egyetem büntetőjogi tanára, európai 
tanulmányújáról Budapestre érkezett és e hó 
19-én dr. Vámbéry Rusztem királyi ügyész kísé
retében meglátogatta a javító intézetet. A javító 
intézet modern berendezése annyira megnyerte a 
tetszését, hogy többször kíséretének a legnagyobb 
elragadtatással adott erről kifejezést. Különösen a 
jápani ház (a kertészetben), hol most a szép 
krisantinmok nyílnak. Mire ezúton erre mi is 
felhívjuk olvasóink figyelmét.

— Villamos világításunk ügye. Ismét egy
lépéssel halad a megvalósulás felé. Amint illetékes 
helyről értesülünk — ugyanis folyó hó 27-ére 
tűzte ki a műszaki főfelügyelőség a közigazgatási 
bejárást, amely után haladéktalanul hozzá fognak 
a vezeték felállításához, és igy kilátás van arra, —

ha csak az időjárás nem rosszabbodik — hogy 
még a folyó évben villamos körtékkel gazdagít
hatjuk városunkat.

— Eljegyzés. Erdélyi Lóránt dr. Pestvármegye 
aljegyzője eljegyezte Kemény Ilonkát, Kemény 
Kálmán Pestvármegye tb. főjegyzőjének leányát.

— Csak egy virágszálat Csak egy virágszál 
értékét fogja kérni Mindenszentek napján a 
„József kir. Herceg Szanatórium Egyesület". Ez 
az országszerte ismert egyesület, amikor a könyö-

1 ríilet adóját kéri a tuberkulózis ellen nagy harc 
folytatására, kíil mösen a hölgyekhez fordul az 
isteni szeretettel tele szivii hölgyekhez, kéri az 
irgalmas Isten nevében őket, hogy csak egy 
virágszálat, csak egy virágszál értékét tegyék bele 
azoknak a nemes szivü hölgyek [gyűjtő táskáiba, 
kik majd ájtatos útjukban megállítják. Közsé- j 
günkben is Mindenszentek napján gyűjtést rendez 
a nőegyesület e célra a temetőkben.

— Fényes adomány. Báró Hatvani Jószef 
a Hatvanban létesítendő tüdőbeteg-gondozó intézet 
céljára 20,000 koronát adományozott. Hatvan köz
ség képviselőtestülete 10,000 koronát szavazott 
meg az épület költségeire. De addig is, inig az 
állandó épület el nem készül, az intézet ideiglenes 
elhelyezéséről Hatvan város gondoskodik. Az 
intézet vezetője dr. Poleretzky Endre járásorvos

Változás az orvosi körök beosztásában
A váci járásban, a belügyminisztérium jóváhagyá
sával, az orvosi körök beosztását illetőleg több 
rendbeli változás történt. A bennünket érdeklő 
községek beosztásánál következő módosítás történt: 
a galgamácsai körorvosi járásból Galgagyörk és 
Kisnémedi kikapcsolt*.tott s közülük az első az 
acsai, az utóbbbi pedig a váchartyáni körhöz 
csatoltatott. A galgamácsaih >z most már csak 
három község tartozik, amiért is a körorvos foko
zottabb mértékben fog eleget tehetni kötelessé
gének, ami közegészségügyi szempontból örven
detes ujjitásnak mondható. A többi körben kevesebb 
és kisebb községek lévén, az orvos az egy-egy 
község hozzácsatolása után is elláthatja fennakadás 
nélkül betegeit.

— Birtokváltozás. A Vittné-félc galgagyörki 
birtokot, melyet jelenleg Goldmann Zsigmond 
bérel, megvették Ibrányi Mihály cs. kir. kamarás 
és Kálnoky Bedő galgagyörki birtokosok.

szivét végtelen bánat fogta el. 'Meghajtotta büszke 
derekát és kérő hangon szólott felé:

— „Ne menj el én szép, tiszta virágom, ne 
hagyj itt minket, kik szeretünk, ápolunk téged 
ne hagyd itt e helyet, hol hüs a szellő és csillogó 
harmat üdíti fel az illatos levegőt. Ne menj el, 
gyönge kelyhednek szokatlan a forró napsütés, 
ne engedd, hogy fehér lelkedet megejtsék a csá
bitó szavak. Nézd milyen kedves itt minden, 
mily zengő e madárkák éneke és mily halkan 
szeretetteljesen suttog az erdő, csabog a kispatak."

A kis virág megremegett és gondolkozva 
hajtá le fejét.

De most ismét megszólalt a rózsa, csábitó 
szavai megejtették a virág szivét és a fenyő érzé, 
hogy hiába volna minden kérő szava. Szomorúan 
nézett a virágra, majd félreforditá fejét.

És másnap a virág eltűnt a rózsafával együtt.
Szomorúság fogta el az erdő lakóit és fájt, 

nagyon fájt az ifjú fenyő szive. Szomorú lett a 
madárkák éneke, haragosan, rosszkedvűen zúgott 
a forrás vize. Idők múltával azonban megvigász- 
talódtak, csak a fiatal fenyő maradt csöndes, 
szomorú. Lehajtott fejét nem einelé fel, szive fáj
dalmas szerelemmel volt tele.

És a fenyő várta, visszavárta a kis fehér 
virágot, érezte hogy vissza kell annak jönnie.

Reggelenként, midőn felébredt álmából, 
szomorúan nézett a kis virág helyére, üres elha
gyott volt az.

Egyszer különös álmai voltak a lenyőnek és 
a szokottnál korábban ébredt fel. Felpillantott és 
mit látott: ott az apró fűszálak és páfrányok zöld 
levelei között állott egy virág, egy megtört, lehaj
tott fejű, fehér, kis virág.

A fenyő megrázkódott. Az apró harmatcsöp- 
pek aláhullottak, mire a kis virág fölemelé fejét. 
A fenyő szive szánalommal, szerelemmel telt meg 
és édes, megbocsátó szavakat suttogott a fehér 
virágocska felé.

Az erdő ébredezett. Hüs szellő suhant 
keresztül a fák között, jelentvén a hajnal megér
kezését és a visszatért kis virág most már éppen 
úgy, mint egyszer régen, kecsesen, szerelmesen 
hajlongott karcsú szárán.

A nap korongja lassanként előtűnt, megvi
lágította a boldog párt, a magos fenyőt és a felé 
hajló karcsú kis virágot.

Az erdő lakóinak öröme határtalan volt.
És azóta ott él a kis virág régi helyén, jó 

barátai között, de ti emberek hiába keresnétek 
őt, mert szemeitek és gyöngédtelen kezeitek elöl 
elrejti és végtelen boldogító szerelemmel veszi 
körül egy magas sudár fenyő.

— Az acsai vásár. Folyó hó 29-én Ácsán 
orsz. állatvásár, a következő napon pedig kirakodó 
vásár lesz. Miután úgy Ácsa, mint a környék 
vészmentes, mindennemű állat felhajtható.

— Fejiődő Hatvan. Hatvan község képviselő
testülete e hó 9-én tartott közgyűlésén elhatározta, 
hogy 50,000 kor. költséggel az összes utait kemény 
burkolattal látja el.

— Templomszentelés Váckisujfalun. Folyó 
hó 29-én nagyszabású ünnepségek keretében szen
teli fel Scholtz Gusztáv bányakerületi ág. ev. 
püspök a váckisujfalusi evangélikus templomot, 
melyet a jelen év folyamán építtetett a váckisuj
falusi ág. ev. egyház 30,000 korona költségen.

— H-Györki virtus Folyó hó 8-án a Brüll 
korcsmában Benko Mihály és Benko István 
h. györki lakosok csupa virtuskodásból és hogy 
bemutassák hogy az idei harcosnak is meg van 
már a megfelelő ereje, a velük együtt iddogáló 
Gohér Mihályt úgy elverték, hogy most a halállal 
vivődik.

— Egy szavazat története. A vármegye leg
utóbbi közgyűlése tudvalevőleg 200 szavazattal 
szemben 203 szavazattal helyeselte a parlamenti 
obstrukciót. Huber József dr., a váci munkapárt 
elnöke másnap levelet intézett a Budapasti Hírlap
hoz, melyben kijelenti, hogy ez a három szótöbb
ség nem állhat, meg, mert biztos tudomása 
szerint Baksay Károly dr. prelátus-kanonok 
helyett egy ellenzéki szavazott, Baksay pedig 
nem szavazott, pedig a munkapárti javaslatot 
akarta szavazatával támogatni. Minthogy érdekelni 
fogja olvasóinkat ennek az egy szavazatnak a 
története, hiteles helyről a következő információ
kat kaptuk: Mikor a nagy zsivajban a névsor 
olvasásához kezdettek, hogy a szavazatokat a 
törvényhatóság tagjai leadhassák, Baksay Károly 
dr. az ajtóban állt. Az ő nevére gyorsan került a 
sor, de vagy nem hallotta nevét kiáltani, vagy 
elfelejtett szavazni, mert egy pillanat alatt hang
zott el egy „igen", vagyis az ailandóválasztmány 
javaslatát elfogadó szavazat. Baksay eltávozott, de 
előbb elmondotta barátainak, hogyő nem szavaz
hatott, mert nevében más adta le szavazatát. 
Kutatni kezdték, csakhamar rá is jöttek, ki 
szavazott Baksay helyett. A P betűnél jártak, 
midőn Papszász Károlyt szólították szavazásra.

— Mondtam már egyszer, hogy igen — 
szól Papszász ingerülten és beírták szavazatát.

Papszászt megkérdezték rögtön, hagy szava
zott-e már ?

— Hogyne szavaztam volna, hisz régen 
olvasták a nevemet!

Igy derült ki, hogy mikor a Baksay nevet 
hallotta, azt hitte, hogy öt hívják fel szavazásra 
és Baksay helyett is szavazott. Ez a Baksay- 
szavazat hiteles története.

— A pénzügyőrség uj ruhát kap. A változá
sok a következők : vigyázok 2 csillagrózsát kap
nak, a fövigyázók 3, a szemlészek ezüst, a biztos
helyettesek arany paszományt, a tisztviselők kör
gallért kapnak. Az összes pénzügyőrségi alkal
mazottaknak meg van engedve a zsávolyruha 
viselése.

— 3ár a toronyóra. Az ág. ev. templom 
toronyórája hosszú éveken át állt. Végre elhatá
rozta az egyház vezetősége, hogy az órát meg- 
javitaija. Az óra most már rendesen üt, csak az 
a baj, hogy rosszul mutat.

— rtllütdijjüzás. Folyó hó 15-én a várme
gyei gazdasági egyesület a galgavölgyi községek 
részére községünkben állaldijjazást rendezett. A 
biráló bizottság elnöke Gosztonyi Tibor cs. kir. 
kamarás, a vármegyei gazdasági egyesület elnöke; 
tagjai pedig : Ráday Gedeon gróf, Pestvármegye



főispánja; Decsy József főszolgabíró, Fischer Ede megkezdték ezirányban egymás közt a kormányok nyosra vehető azért, hogy mindenki a legnagyobb 
földbirtokos, Málnásy Ferenc állategészségügyi fel- a tárgyalásokat az egységes javaslat érdekében, elővigyázatot fogja tanúsítani, hogy a vészt vala- 
ügyelő, Serfőző Ignác a gazd, egy. titkára és Szulivai melyet már az őszön be is terjesztenek. A pénz- hogy be ne hurcolja.
lánnsközs.esküdt. Kiosztásra került összesen 430K. ügyminiszter számítása szerint a gyufamonopólium n . .. ... , n.. ... ... . .
r p (lig tehenekre és üszőkre egy-ejjy első, 10 millió koronát fog jövedelmezni s 1913-ban Postaügsnökség Puspókszildgson Rég. vágya
Es Ptu,k . . . .  ~ , ... . _  * J . , ment teljesedésbe Puspökszilagy község lakossa-0 1 második es ugyanannyi harmadik díj. Télié- vezetik be. Természetesen meg fognak adóztatni . . .... . . ., . , ' ,  .3 " 0 „ 7 4 ./ u \r . . .4. , . £ . 7 ganak, amidőn a postaigazgatósag a községi elől-„ekre az első d.jat nyerte Krss Gábor Verseg. minden öngyújtó készüléket és zsebtüzszerszamot kérésére öksé ámtott fc, a
2. dija. Ducker Ödön Csoban. Pál Aszód . Bolya is, nehogy valak, ingyen tűzhöz jusson. községban. Az ügynökségig vezetésével Szabó
János Piispö ja van. . íja so a^ a ’ — Kedvezmény a szőlömivelőknek. A magyar János Balázs községi jegyző bízatott meg. Püspök
Md)tr J _ . A 1M . , . * .. kir. államkincstár mindazokat, akik szőlőiket szén- szilagyhoz Kisnemedi község is tartozik.
Üszőkre. 1. Ducker Ödön Aszod, 2. Mayer ké„ k adóelengedésben
l/wsef Iklad, Harajka Márton és Zseniberovszki . . ’ ' ,•» . — Epilepszia ellen sokféle gyógyszer van
István Aszód, 3. Csobánd Pál Aszód, Udvardi reszesi" ; az uJona" 1 ,ete,t szolok “la" 10 f vi forgalomban. Bizonyos azonban, hogy a hány 

rtn.nmiuvnlov PS Maver lá.ms Ikla.l _  ado," enlessegre van törvényes igényük a szőlős- epilepsziás beteg van, annyi féle a betegség vál- 
István Li y LY j  J ; gazdáknak. Azon szőlőterület, melyet a fillokszera tozata, ami természetes is tekintettel arra, hogy
Nem hagyhatjuk megemlítés nélkül, hogy mind- e|pusz|itoü bejelentendő és a művelődési ágban az e§>’es betegek mennyire különböznek egymás- 
össze csak 29 darab szarvasmarha.volt felhajtva. vá|tozás) fe|j ése kérhetó> n)ert a szölók [ól nemre korra és testalkatra nézve. Ebből ön-
aminek oka egyedül abban kereshető, hogy aznap . .  ,, , . J , , í ’ kent következik, hogy csak oly gyógymód ered-
volt a váci vásár. Az illető faktoroknak fel kellett "laKasabb ado alá esven elpusztult. ményezhet tartós gyógysikert, mely minden egyes

- ..............—  *■ « ■ « ■ « — . -  « - » * .  *  « * »  «—
tőségének figyelmét még annak idején, mert jegy-valtasra jogosító arcképes évi igazolványok j„kább, melyet a hírneves speciálista orvos dr. 
szerény nézetünk szerint a dijjazás csak úgy éri kiállíttatnak és a már használatban levők az Szabó B. Sándor honosított meg, amely több 
el az íillattenyésztés fejlesztését célzó törekvését, 1912-ik évre való érvényesítése végett a m. kir. ezer esetben fényesen bevált és a szakirodalom 
ha minél több állat kerül kiállításra s minél több államvasutak igazgatóságához már beküldhetők, részéről is elismerő méltatásban részesült. E

2 *  . •* « *  • » " » » z& SiZ 'X zrS i z í f t t í ;
fívűités Az aszódi áe liitv ev elemi delltlok; A kiall"áserl’ lllel,,leK ervenyesdéset gyógyulási eselek nagy száma is bizonyít. Gyógyu- 

 ̂ } * ‘ , . . . ‘ . , . postabélyegben 2 korona kezelési illeték rovandó lást keresők forduljanak felvilágosításért dr. Szabó
iskola II.—III. o Roth Kálmán tanító vezetesevel (e Készpénz vagy okmánybélyeg el nem fogad- B. Sándor orvosi rendelő intézetéhez (Budapest, 
gyűjtés, rendezet, az Orsz. Gyermekszana.órium- ,a(jk A 2 korona értéka poslabélye(, a kérvényre V' Nagykorona utca 18)

-2  Í Z  á r ü v .  ^ “ , ^ nyaZ ^  felSÖbb "a,6‘  -  han^ r s e n S Hatvanban. A
eleim népiskolában a gyűjtés eredménye 21 kor. k 1 hatvani tüdőbeteg gondozóintézete számára eme-
28 fillér. — Hadkötelesek figyelmébe Matolcsy Kálmán lendő épület költségei bár csaknem teljes fede-

! főjegyző, felhívja az 1891, 1890 és 1889 évben zetet nyernek báró Hatvány József és Hatvan 
f\ váci járási közművelődési egyesület született hadköteleseket, és az 1893 évben született város bőkezű adományából, mégis e célra nagy- 

csütörtökön közgyűlést tartolt Ivánka Pál főszolga- népfölkelő köteleseket, hogy összeírásuk végett szabású hangverseny rendezésével foglalkozik a 
biró elnöklete alatt a főszolgabiróságon. Előzetesen illetőségüket igazoló okmányaikkal (munka, vagy hatvani szanatóriumi elnökség. Az eszmét Sternberg 
járási értekezlet volt, melyen a járás majd mind- cselédkönyv, esetleg illetőségi bizonyítvány). No- Alberlné úrnő szanatóriumi elnök pendítette meg 
egyik jegyzője részt vett. A közművelődési egye- vember hó folyamán annál is inkább jelentkezze- az i!t id(~)ZÖ Pak(,ls főtitkár előtt, a ki is a leg- 
siilet legfontosabb tárgya a választójogi kérdés ne|<f mert mulasztásuk esetén 200 K-ig terjedő messzebb menő tevékenységét ígérte meg hang
volt A miniszterelnök tudvalevőleg megkereste az pénzbírsággal sujtatnak. verseny művészi sikere érdekében,
orsz. közművelődési tanácsot, mondjon véleményt m , . . . , . , . .
a Választói,™ kérdésben A közművelődési tanács -  fl ceglédi baromfi-kidllitds elmarad Pest- -  masodviragzds. A meleg őszi napok,

^ * Pilis-Solt-Kiskun vármegye ua/dasáei egyesületé- me,yek különösen a szüretelők szivét töltötték elviszont a körébe tartozó közművelődési egyesü- ,m s 30,1 ^ ,SKUn varmegye ga/uasagi eg>esuieie /  . . . . . .
letek véleményét kérte Dr Preszlv Elemér volt a 101 veU értesülésünk szerint Cegléden baromfi- m,"n"lel • a termeszeire sem maradtak halas 
vád közművelődési euvesülelheu e nagyfontos- belcKséK constatáltatván, a kiállítás megtartása a nelkul- [-«ycs fak- különösen, az orgonna es vad- 
sáeu láruv előadója Ismertette az összes müveit ÍiWf> évre halasztatott el. Ez utón is értesíti az gesztenyefák a meleg, jótékony napsugarak hatása 
npmypipií v/iiav/tAi árM cjiSIA SKaomat- egyesület a kiállításra bejelentett baromfiak tulaj- a,ad u)ho* virágdíszt öltöttek s virágilattal áraszt-

eekvalasztój gar I szó ó l rve > ,i  gy - j j I baromfiaknak Centedre való el- iak e* környékünket. Ősszel, midőn a természet
or>zág nemzetiségi és műveltségi viszonyai, s az. £ J J J  „ f s z L t i í Z k  téli álmára készül s az ember kedélyé, a mulan-
inditványozta, hogy az egyesület az általános, k‘"des“ e szám.tsanak. dóság gondolata borongőssá teszi, felüdi.öleg ha.
egyenlő választójog mellett, mely minden 24 eves _  Uasuti tolvaj Szalai Károly aszódi a tavasz e késrtj visszatérése. Ha hihetünk a
terhi megilletne, foglaljon állást. A titkosság kérde- cipészsegéd a gödöllői vasúti állomáson egy kézi tapasztalt öreg embereknek, úgy azt mondhatjuk, 
seben annyit mondjanak ki, hogy a szavazás táskát elemeit, azzal Rákospalotára utazott, hol a j1()̂ y az ^sz |art5s jesz s a téli fagyok az idén 
gyakorlása úgy történhessék, hogy a polgárok vasúti ruhatárba helyezte el. De nyomozás során későn fognak bekövetkezni, 
szavazatukat szabadon, külső körülményektől meg a rákospalotai állomáson, a tulajdonos, ki szintén
nem háborítva adhassák le. Nagy Ferenc és Sáfár rákospalotai, a kézi táskát fölismerte. “  ma9Sar posíabélvjegek. A magyar kir.
Béla felszólalása után az előadó javaslatát elfő- Posta a Íövö év eleíén UÍ levélbélyegeket fog
gadták. A közgyűlés érdekesebb tárgyai még a “  Udcl Pd,Sűudvar- A Kereskedelmi kor- forgalomba hozni. Az uj levélbélyegek állítólag
következők voltak: Elhatározták, hogy a járási mán>' 1,733 000 korona költséggel, a váci regi jgen szépek lesznek s híres magyar mesterművek

/művelődési egyesület újévtől hivatalos lapot Pályaudvart újra épiteti es kibővíti. A munkálatok reprodukcióit fogják ábrázolni.
. . . .  f  , . . . .  u  ... u .. 1912-ben veszik kezdetüket es 1915-ig fognak

* k kiadni, melynek szerkesztője Holló Btla _  y^sdr átheljfezés. A kereskedelmi miniszter
“Igabiró lesz. Alapszabályok módosítása után megengedte, hogy Kisterennye községbe a novem-

ivánka Pál ismertette dr. Szerváczy Imre kókai — Egy kegyetlen férj Radics Mihály acsai her j| és 12-re eső országos vásár ez évben
1 -rorvosnak a nedves lakások szárazzátételére cigány a mull hét csütörtökén elég jó hangulat- kivételesen november 13 és 14-én tarlassék meg.

•ló eljárását s azt a tagok figyelmébe ajánlotta, bán került haza Jókedvében feleségével enyelegni
A gyűlés befejezése után a káptalani sörcsarnok- kezdett. A jó asszony azonban visszautasilotta a ~~~~~~~~
Lan társas ebéd volt, melyen számos felköszöntő szerelmes férj közeledését, mire az sértett önér- I f i t  jl L I I
hangzott el. zetében annyira felbőszült, hogy zsebkésével az I C O Z © C | 0 S Z S 0 C | l i t | J f «

-  0M .d k . I . . ,  .  ..u fó . Alig. hogy !« * -  - t . L *  « * “ . * »  • * —  * *
■'•élték a dohány és a dohánytermékek árát, máris vadásznj mert amint értesitenek egy ízben már ke,,emes oszi ,iaPokat» csakhamar, úgyszólván 
lyan hírek keringenek, hogy a gyufa állami mono- . ’ iiaraDnj a fe|esége orrát fogával azon- mindcn áímenet ,lelkul hövös f sték’ e^eli cseké,y

pólium lesz és az árát is felemelik Az árát tulaj- . érhette el azt mit késsel elérhetett. fag>’ok» va8r>’ legalább is erősebb dér váltotta
donképpen nem emelik látszólagosan, hanem ’ fel. A reggeli órákban élénk hűvös jellegű volt az
felére redukálják egy-egy skatulyában a gyufaszá- — Zsidó községet a váci járás főszolgabi- időjárás s száraz meleg mellett csak a déli órák- 
!ak számát, miáltal oda lyukadunk ki, hogy a rája feloldotta a száj- és körömfájás, valamint a bán melegedett át némikép a levegő, 
gyufa kétszeres áru lesz. Az eddigi 2 filléres sertésvész miatti zárlat alól. Zsidó volt az utolsó A hűvösebb időt nyomban követtek a légző-
^katulyaban volt 45—60 darab gyufa, ezután község a Galga völgyén, melyben vész miatti szervek hurutos bántalmai, lázas toroklobok, tüdő- 
csak 25 szál lesz és az ára 2 fillér. A kormány zárlat volt. Bizonyai, fellélegzenek most már úgy hurut, az influenza szokásos tünetei, ragályos 
ez a monopóliumot Ausztriával együttesen csinálja a gazdálkodók, mint a kereskedők, hogy végre jelleget kimutatta a bántalom, hogy ott amely 
és az előmunkálatokat már meg is indították, [ szabadon adhatják — vehetik a jószágot s bizo- családban, — eddig többnyire gyermekek
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egy betegülés fordult elő, többnyire a család 
többi gyermek tagjai is megkapták a betegséget.

A Jláz, ahol lobos bántalom nem lépett 
fel, mint szövődvény, többnyire ‘/a— 1 fokkal 
emelkedett a normális fölé.

A bántalom lefolyása eddig enyhe volt, 
jóllehet a betegeket erősebb köhögési rohamok 
gyötörték, a betegek napokig nem is kívánták az 
ágyat elhagyni. Ösztönszerüleg érezvén, hogy az 
egyenletes enyhe levegőben való tartózkodás jóté
konyan hat a hurutos bántalmakra.

Ragályos betegség, Verseg község határához 
tartozó Ó Varsányban fordult elő s pedig hasi 
hagymáz 2 esetben.

Aszódon roncsoló toroklob 1 esetben.

A vastag számok gyorsvonatot, a vékony számok személyvonatot jeleznek.

S ze rk e s ztő i üze n e t.
— g. F. I. Túra. A küldöttet hálás köszö

nettel vettük. Ha esetleg több is van niég készen
létben, kérünk még néhányat.

Ház- és
villatelkek

gyönyörű kilátást nyújtó, egész
séges helyen eladók

STINER AMPRÁS-nál
Aszódon,

volt Dögei-féle kis szőlő.

D É N E S  J E N Ő
: FŰSZER- és GYARMATÁRU : 
NAGYKERESKEDŐ ♦  A S Z Ó D .

A Mc. C o rmick amerikai 

m e z ő g a z d a s á g i  gép- 

♦  gyárak  képviselője. ♦
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Ajánlja dús raktárát a szak

mába vágó összes cikkekben.

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.

Szolid bevásárlási forrás!

C ttkrászda-m egttyitás.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a 
nagyérdemű közönséget, hogy Aszódon, 

a Feuerm ann-féle házban (főutca)

calpásziUt
— nyitottam. ========

Miután elsőrendű cukrászdákban több éven 
át gyakoroltam mesterségemet, bátran me
rem állítani, hogy a n. é. közönség igényét 
minden tekintetben a lehető legjobban 
fogom kielégíteni. Mindennemű sütemény

LUddmdiiu állandóan készen kapható, de megrende-flrveresi niraettneny. , . s r e  k é s z i t e k  k ü l ö n  alkalmakra is süteményt.
Az aszódi máv. áruraktárban folyó ^ közönség nagybecsű pártfogását ktr^ 

évi október 24-én délelőtt 9 órakor maradok tisztelettel

*zsál( gabonasöpredék 350 Kg-snlyban H r o h n v < * 7 k v  I p f l ő
fog elárvereztetni, miről a venni szándé- 1 11  V J C I I U

Téli menetrend a vác—veresegyház-rákospalota-ujpesti h. é. 
vasúton és a Veresegyház—gödöllői szárnyvonalán.

Vác—Rákospalota—Újpest.

Uj házban
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