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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.
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számuknál, mint főleg azon általánosan meg- Nem kisebb dicsérettel kell megemlé- 
Aszód kultúrintézményei. állapítható körülménynél fogva, hogy hivatá- keznünk az elemi iskolák kiegészítő részét

sukat a legteljesebb mértékben betöltik, remél- képező ismétlő és az iparos tanonciskoláról. 
Most, hogy az ország iskoláinak kapui ni engedik, hogy e közstg és vidéke örven- Ezeknek tanulói, a kik többé nem kény- 

bezárultak, alkalomszerű Aszód közmű- foetes fejlődésnek néz elébe. Iskolái minta- szeritvék az iskola padjaihoz, de már kinn 
velődési intézményeiről megemlékezni, szedek. A három népiskola kitűnő tanerő- az életben nagyrészt önmagukra utalva és 
Ezekről csupán mint iskolákról szólhatunk, jve| dj^ére válhatnék bármely a lakosság nem ritkán a legkisebb felügyelet nélkül 
mert a kultúrát szolgáló egyéb intézmény számára és intelligentiájara nézve nagyobb kenyérkereseti pályájukon működnek, ezen 
sem Aszódon, sem vidékén nincsen. Semmi városnak is. Mert a n i ismeretet ezen iskolákban találják azt a szellemi táplálékot, 
sem lehet oly hatásos módja az emberiség iskolákban a gyermek, elsajátít képessé teszi a mely nélkül a társadalom hasznos 
és jóléte fejlődésének, mint a kultúra. A a magasabb tanulmányok folytatására, tagjaiként különben nem élhetnének. A 
gazdasági fellendülés és a vele járó anyagi amlak biztos alapját képezi. Hangsu- népiskolák tanítói részesítik ezeket is a 
jólét annál fokozottabb mértékben tapasz- |y0ZIU| nk kell azt, mert r a gyakran hallani szükséges ismeretekben, hogy egyik részében 
falható ott, a hol a kultúra erősebb gyökeret a panaSzt, hogy a táruló a középiskola! megszilárdítsák és fenntartsák mindazt, a 
vert, a melynek talaján azt dusabban ajS(̂  osztályaiban azért n m haladhat, mert mit a népiskolában elsajátítva változott 
művelik. Eklatáns példái ezen kétségbevonha- az ejemj iskolában kellő kiképzésben nem életkörülményeik közepette netalán meg nem 
tatlan igazságnak Európa és ennek különö- részesült. Nem igy az aszc'di iskolák nővén-1 tarthatnának, mig másik részét müveit 
sen nyugati államai szemben a többi jékei, a kik oktatóiknak kiváló pedagógiai iparossá nevelik. A múlt napokban meg- 
világrészek műveletlen vidékeivel. módszere folytán évről-evre tesznek bizony- tartott elméleti vizsgálat és rajzkiállitás

Itt a szegénység és nyomor, ott a j ságot sikeres, sőt az által tnos kívánalmakat elismerésre méltó bizonysága volt annak 
jólét, boldogság és hatalom részesei felülmúló előmenetelükrő Valóban áldása az örvendetes ténynek, hogy az iparos
iaknak. És ilyen egy szükebb terrénum községünknek és vidékének ez a három képzés nálunk műveltség és szakismeret 
lakosainak is az egymáshoz való viszonya, iskola, melynek tanítói és tanítónői egyaránt tekintetében az ezen iskolához fűzött 
Hiszen egy megyének is lehet szegényebb kitartó szorgalommal és ritka buzgalommal várakozásnak és reménynek megfelelően 
és gazdagabb nép lakta része. Kétségtelen, végzik súlyos feladatukat, nem mulasztván történik. Amint hogy ez másként nem is 
hogy itt is a kultúra beavatkozásának és el azt sem, hogy a gyermekeket szerető lehet, hiszen ugyanazok ezen iskolák 
hatásának kisebb, vagy nagyobb mértéke gondoskodással neveljék, a jó erkölcsi maga- oktatói, a kikről a legnagyobb dicséret 
szabja meg a vidék és népének boldogulási viseletre is tanítsák. Tudás és jó maga- hangján, mint a népiskolák érdemes tani- 
arányát. viselet ezen népiskolák tanulóinak a tóiról emlékeztünk meg.

Aszód közművelődési intézményei úgy jellemzője. Évszázados és dicső múltú gimnáziu-

keresi a nyílást a szökésre. Érzi ezt maga is, Az agg Hirko hirtelen odaborul mennyei
Rege. elárulja bizalmas suttogása társa fülébe: „Nem collegája lábaihoz. „Óh könyörülj rajtam — esde-

,Hágámért léptem a sorompóba, tőlem ne félj, kel — nem akarok többet látni.*
Irta: JENCS ZELMA. barátod vagyok*. Egymásra tekintenek, szemhu- Legyen hát. Elengedem neked inég egy

II. nyoritásuk mutatja, hogy megértették egymást. De tucat önjelölt megismerését, de nem vagy kiváncsi
A harmadik ablak függönyét húzták félre hirtelen elfordítja mindkettő fejét. Röstelik dolgu- arra a féifiúra, a ki ellen történik ez a nagy szö- 

st előtte láthatlan kezek s egys/eire három kát egymás előtt is. Ez a hirtelen félre fordítás vétkezés? A fáradt lelkű dervis megadöan hajtja
naiv jelölt alakja bontakozott ki a homályból, ráirányítja Hirko tekintetét a harmadik alakra, le fejét s lép a kijelölt ablakhoz, de az abból

Középen magasra emelt fejjel, az évek súlya alatt No hát ilyen lehetetlenséget igazán csak az álom kisugárzó jelenség egyszerre feledteti vele lehan-
neg néni roskadt váltakkal, állt egy jól ismert mutogathat. Az a büszke honfi ott a középen goltságát s lelkesedve kiált fel: „Üdvöz légy
artomány főnök. Kis király volt ő már eddig is. keblére öleli nemzete ellenségét, kinek törekvései- uram, méltó te minden tekintetben a fejedelmi 
Kényur, kinek ellent mondani maga volt a meg- vei szemben eddig irtó hadjáratot folytatott. A vi-  ̂székre. Alakod, mint a cédtusfa, hangod a bülbül 
scmmisülés. Pár évvel előbb is csak azon múlt, lág fel nem fordult, de a szivek titkos fejtekében madár hangja. Elmémbe Prométheusz lopta belé 
hogy másnak jutott a korona, hogy kevesebben kell lenni egy hátsó gondolatnak, mely mindent j füzét, szived az igazság tárháza. Öklöd keményen 
oltak azok, kik féltek tőle, mint azok, kik hatat- megmagyaráz. Már látja is azt az öreg dervis. | üt az ellenség fejére, de tenyered puhán simogatja 
tán kívül estek. Most is azon fog múlni, hacsak. — „Felemellek, hogy aztán a kéz kezet mos elvénél a jó barátot. Homlokod magasra emeled a köve- 

A dervis megdörzsölte szemeit, nem akarta fogva én léphessek válladon a magasságba.* telődző hatalmasokkal szemben, de derekad meg- 
v hinni, hogy jól lát. A panyókára vetett menték, A vén bölcs egyszerre úgy érzi, hogy ő hajlik felemelni az elnyomottat, a szenvedőt. Óh,
a cifra kardbojtok mögött, emberi szemek elöl bitorolta eddig e cimet, hisz ő egy tapasztalatlan hogy lehet mégis az, hogy híveid száma, bár 
el ejtve nyújt kezet e gőgös potentátnak, egy asz- vén golyhó. Torka összeszorul, szemeire köd ül s a legválogatottabb de oly csekély ! ? Mi kifo- 
k ta külsejű, érdekes, eszes, katonástartásu alak nem birja meglátni, mi van a másik szivében, gás eshetik ellened? s zug az ellenséges tömeg: 
Ü t nők választanának, akkor az ö számára biztos Őszintének hiszi-e az ezt a jó akaratot? — vagy „Még nem nőtt meg elegendő hosszúra a
volna a korona, annyira tud a nyelvükön, — de oly korlátolt, mint a mesebeli béka, ki királlyá szakála.
viszont annak is a nők, a szép nők volnának tette maga felett a gólyát, vagy — hisz most már Eddig a mese. A kinek van elméje a meg- 
<»kai, ha gyakran elveszne a koponya a korona mindent lehetségesnek hisz — oly nagy a hiú- értésre, értse meg.
Hlol. Befolyásolható, nem királynak való ember, sága, hogy azért a kis dicsőségért, hogy őt is a Vége.
l’-'zik ezt azok is, kik az ő színeit viselik Ajkuk jelöltek közt emlegessék, mindent felad, mindent 

ő nevét hangoztatja, szemük meg jobbra-balra feled.
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műnk a kor színvonalán áll. A hol hajdan 
egyetlen professor alkotta a tanári kart, ma 
a tanárok számánál fogva ezeknek testüle
téről beszélhetünk. Képzett, tudós férfiak, 
a kik lelkes törekvéssel terjesztik a klaszikus 
és modern tudományokat a diákok között. 
Nagy tiszteletnek, tekintélynek örvendő 
egyének ajkáról nem hangozhatik el ered
ménytelenül a tudomány magasztos szava és 
az ifjú fogékony lélek megismeri azt, a 
mi szép és jó és a mit a régi görögök mint 
a tudomány hajdani zászlóvivői az erény sza
vával fejeztek ki. Különös dicséretet érde
mel gimnáziumunk tanári kara, hogy az 
ifjúságnak test és jellem fejlesztő nevelésére 
is gondot fordít. A tornavizsgán tapasztalt 
szép eredmény meggyőzött minket erről és 
hogy a diákok kedvvel művelik a sportot 
is. A férfias bátorságot annyira növelő 
kardvívás még nagyon kevés középiskolá
ban honos, a mi gimnáziumunkban im
már második éve tanítják vívásra az ifja
kat. Ép testtel és lélekkel sikeresen kiizd- 
hetnek meg majdan az élet harcaival.

Et nunc venio ad fortissimum. Nem 
a többi iskolák érdemeinek rovásárá emel
jük ki — a leánynevelőintézetet. De szólni 
óhajtunk róla, mint a helyi igényeket mesz- 
sze felülmúló, országos hírre érdemes isko
láról. Ez az intézet, mely a külvilág előtt 
oly csendesen, szerényen működik, bent 
annak falai közt, annál élénkebben fejti ki 
hivatását. Nevelőintézet a szó legnemesebb 
értelmében. A kik növendékei voltak, a tár
sadalom egyik legműveltebb tagjaiként 
szerepelhetnek. Bö ismeretek, jó nevelés 
jut osztályrészül annak a leánynak, a ki 
ezen intézet tanulója volt. Az imént meg
tartott évzáró ünnepélyen egyik növendék 
részéről elmondott búcsúbeszéd hatása alatt 
lehetetlen bizonyos megindultság nélkül 
megemlékezni arról a páratlan szerétéiről 
és mély tiszteletről, mellyel a növendékek 
az intézet igazgatónője iránt viseltetnek. 
Szeretve tisztelt vezetőjüktől búcsúzva a 
meghatottságtól remegő hangon, könnyes 
szemekkel mondott hálát a múltért és fo
gadott hálát a jövőben. A ki tanúja volt e 
megható jelenetnek, a hálás szavak őszin
teségének, kétségtelen megyöződést szerzett, 
hogy ezen intézet kitűnő vezetés alatt 
tanárnőinek és tanárainak kitűnő oktatása 
mellett kitűnő nevelésben és tanításban 
részesíti növendékeit. De e nélkül is meg
erősíthette ezen meggyőződésében a tanulók 
jeles előmenetele, a minek bizonyságát az 
ünnepély fényes eredményéből meríthette.

Alapos készültség, teljes jártasság az 
ismerekek minden ágában, előkelőén ked
ves módja a társas érintkezésnek, ezek 
azon kiváló tulajdonságok, melyeket a 
leánynövendékek ezen intézetben elsajátíta
nak és melyeknél fova a müveit és előkelő 
hölgy tiszteletet parancsoló jelzője őket 
joggal fogja megilletni.

Az intézet gazdasági tanfolyama sem 
nélkülözi a legjobb hírnevet. A háztartás 
ismereteit talán a szülei háznál is jobban

és teljesebb mértékben szerezheti meg itt 
a növendék, mert hiszen az otthonok leg
többször különleges szokásai és egyéb vál
tozatosságaira való tekintet nélkül általános, 
bármely háztartás tudnivalóit tanulja meg. 
És ezen növendékek is részesülnek az ál
talános műveltséghez szükséges ismeretek 
tanításában. Intelligens jó háziasszonyok 
válnak majd belőlük. A mit ezen intézet 
dicséretére elmondottunk, igazgatónőjének 
érdemét jelenti, a mit ismételten kell ki
emelnünk. De az elismerés jelentékeny 
része a tanárnők mindegyikét is illeti, a 
kik fárádhatallatiul segédkeznek vezetőjük 
nemes törekvésében, hogy az intézet ni- 
veauját azon magaslaton megtartsák, melyre 
azt közös erővel emelték és a mely dísze 
lehet nemcsak községünknek és vidékünk
nek, de az országnak is.

Csak rövid jellemzése ez iskoláinknak, 
a melyekről kimerítőbben más alkalommal 
Írunk. Bizonyos, hogy egyetlen közintéz
ményünkről sem nyilatkozhatunk oly elis
meréssel és dicsérettel, mint iskoláinkról. 
És ez nagy jelentőségű körülmény, a 
mely minden másnál fontosabb, mert első
sorban is a műveltség terjesztése képezi 
alapját népünk további boldogulásának. 
Szilárd meggyőződésünk, hogy iskoláink 
ezentúl is a megkezdett áldásos utón fog
nak haladni és tevékenységüket mindnyá
junk javára folytatni.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket,

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

lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

Búcsú beszéd.
Tartotta Hittrich Adél ^a/dasáRi iskolai növendék, az 
aszódi leány nevelőintézet 1911. évi junius 18-án rendezett 

évzáró ünnepélyén.

Méltóságos és főtisztelendö Püspök ur, 
mélyen tisztelt egyházkerületi Képviselőség, tisztelt 
ünnepin közönség, szeretett Tanárnőink, kedves 
Társaink!

A folytonos munkálkodásban ismét elmúlt 
egy év, elmúltak a vizsgálatok izgalmas órái, 
elhangzottak a mi szerény ünnepélyünk utolsó 
hangjai s most itt van a hucsuzás édes-fájdalmas 
pillanata.

Nem tagadjuk, hogy örömmel vártuk e 
percet, nem tagadjuk, hogy túláradó örömmel 
sietünk édes szüléinkhez a kedves, nyájas otthonba, 
de az is igaz, hogy fájdalom szorongatja szivünket, 
mikor arra gondolunk, hogy ezt az intézetet, ezt 
a mi kedves második otthonunkat elhagyjuk. Ha 
visszagondolunk arra, hogy milyen gyermekésszel 
jöttünk mi ide s azután,hogy kedves tanárnőink 
milyen szerető, gondos, de egyszersmind biztos 
kézzel vezettek bennünket a testi és szellemi 
haladás utjain; ha erről a magaslatról, a hová ők 
vezetlek föl bennünket, visszatekintünk a megtett 
útra: a hála érzése, amely már az utón fakadt, 
teljesen elönti szivünket s most, a hnrsu/ás 
pillanatában sajgó fájdalommal vegyül, mert azok 
a szerető, gondos kezek most már eleresztenek

bennünket, szabadon bocsájtanak, pedig kétséges, 
hogy a magunk szárnyain tudunk-e már repülni. 
Ezért fáj az elválás!

Azután emlékezetünk vizén szelíd, kedves 
hullámokban felvetődnek azok a játszi, sokszor 
csintalan jelenetek is, amelyeket kedves társainkkal 
éltünk át. E bohókás jelenetek, amelyek a testvéri 
szeretet szálait szövögették közötünk, — sőt a 
csinytevéseink után következő nyájas, szigoruskodó 
feddések is mind, mind kedves, de most, a válás 
pillanatában fájó emlékeink.

Olyan jó volt itt! — de menni kell.
Túláradó érzelmeink között is megértő 

hálával mondunk köszönetét a mélyen tisztelt 
egyházkerületi Elöljáróságnak. Mink megértettük, 
hogy milyen nemes céllal és milyen bölcsen 
szervezték ezt a mi kedves intézetünket.

S most hogyan búcsúzzunk a mi kedves 
Adél néninktől, tanárnőinktől és tanárainktól? 
Annak a gyermeki szeretetnek, amelyet bennünk 
maguk iránt ébresztettek, annak most, a búcsú 
fájdalmai között nincs szava, de titeket kérünk 
kisebb társaink, hogy ha majd újra visszatértek 
ide, legyetek olyan szerelő, hálás, szófogadó 
gyermekei a mi kedves Adél néninknek, tanár
nőinknek és tanárainknak, hogy ők a li szeretetekből 
lássák azt, hogy lelkes munkájukat nem pazarolták 
érdemellenekre. Még csak arra kérjük kedves 
oktatóinkat és nevelőinket, hogy bocsássanak meg 
és felejtsék el a mi gyarló cselekedeteinket.

És most kedves intézetünk Isten veled! 
Mink mindenkor hálás szeretettel fogunk teád 
gondolni, — gondos szeretetedet terjeszd ki 
tovább is reánk s avval vezess és óvj minket az 
élet utjain. Isten veled !

1911. julius 2

H íre k .
— Házasságok. Dr. Osvátli Gedeon aszódi 

gymnasiumi tanár junius 29-én vezette oltárhoz 
forgolányi Kovách Erzsébetet a budapesti Kálvin
ién templomban. — Klein Izsó a helyi izr. iskola 
tanítója julius hó 4-én tartja esküvőjét Rosman 
Erida kisasszonnyal Nyirmadán.

— Villanyvilágítás Aszódon. Gödöllő község 
elöljárósága e napokban küldte meg azon szer
ződés tervezetét, melynek alapján a villanyos 
világítást Aszódon bevezetni kívánja. Ezen szer
ződési tervezetből most csupán azt említjük meg, 
hogy a szerződés tartama 50 évben állapíttatott 
meg az elektromos berendezés rendes üzentének 
megkezdésétől számítva. A világítás egyelőre 
110 db. 32 gyertyafényü fémszálas izzólámpából 
és 3 dr. 12 amperes ivlámpából fog állani. A 
község a közvilágítás céljaira felhasználandó elektro
mos áramért, valamint a lámpák fenntartásáért évi 
átalányként 3000 koronát köteles Gödöllő község 
mint vállalkozónak fizetni utólag folyósítandó 
évnegyedenként egyenlő részletekben. Az izzó
lámpák közül 55 drb 32 gyertyafénye izzólámpa, 
valamint a 3 db. 12 amperes ivlámpa a világítási 
naptár által meghatározott meggyujtási időtől 
kezve éjjeli 10 óráig, 55 db. 32 gyertyafényt! 
izzólámpa pedig a meggyujtási időtől egészen az 
ugyanazon világítási naptár meghatározta oltási 
időig vi'ágitandó. Értesülésünk szerint a képviselő 
testület a legközelebbi ülésen tárgyalás alá veszi 
a villanyos világítás ügyét.

— Az aszódi leánynevelő-intézet évzáró ün
nepélye. F* hó 28 án délelőtt 10 órakor tartotta 
leány intézetünk szokásos évzáró ünnepélyét. Az 
intézet díszterme már jóval 10 óra előtt megtelt 
igen szép és díszes közönséggel. A kerületi leány
intézeti nagybizottságot Scholcz Gusztáv bányai 
kér püspök, Szeberényi Lajos főesperes és Mi- 
kolik bizottsági tagok képviselték. Igen kellemes 
és szép látvány volt a feliéi ruhába öltözött nö-
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venciékek bájos csoportja. A műsor összes számai 
VL intézettől már megszokott praecisitással voltak 
előadva és ebben nagy részük van az intézet 

en képzett zongora és énektanái nőinek. A tér szűke 
ntMii engedi, hogy a műsor minden egyes pont- 

a részletesen kiterjeszkedjünk, ezért azoknak 
is csupán megemlitésére kell szorítkoznunk, a 
kiknek kiváló szerepléséről hasábokat Írhatnánk. 
A iniisor kiemelkedő pontjai voltak: Bolla Eleonóra 

j  jSk „öv. kifogástalan francia kiejtéssel elő
adott szavalata, Both Etelka IV. oszt. növ. ugyan
csak sikerült szép angol szavalata, Franc Ella 
és Hittricli Adél gazd. isk. növ. zongora együttese, 
Franc/. Ella gazd. isk. növ. német szavalata, a ki 
gyönyörűen adta elő Schiller egyik legszebb: Das 
Lietj von derOlocke cimü költeményének a tüz- 
veszedelemről szóló részletét teljesen átértve és 
átérezve ennek minden mondatát. Frenetikus 
taps honorálta a nehéz feladatot, mellyel teljes 
sikerrel küzdött meg a kitűnő előadónő, majd 
Oberlánder Elza gazd. isk. növ. zongora játéka, 
Sánta Aranka IV. oszt. növ. és Váradi Jolán IV. 
oszt. növ. zongora duettje következett. Dömötör 
Gizella gazd. isk. növ. szépen szavalta Vörösmar
ty  Szép Ilonkáját, zongorán igen ügyesen 
Jahraus Krisztina gazd. isk. növ. kisérte. Az ün
nepély legmeghatóbb része Hittrich Adél gazd isk. 
növ. búcsúbeszéde volt. Szívből jövő szavai a 
szívhez szólották. Alig is maradt szem szárazon. 
A szónoki lendülettel tartott beszéd hatása alatt 
a közönség nagy része csak úgy könyezelt, mint 
a kiváló előadőnő tanulótársai, a kik fuldokló 
zokogással kísérték a beszéd záró szavait, melyek
kel a szónok az intézet érdemes igazgatónőjétől — 
az ő kedves Adél nénijüktől — búcsút vett. A 
szép beszédet lapunk más helyén közöljük. Ez 
után Scholcz Gusztáv püspök szép szavakban 
búcsúzott a távozó növendékektől és a nagy 
bizottság nevében elismerésének adott kifejezést, 
a tanítótestületnek a látottak és hallottak fölött. 
Majd a jutalomdijak kiosztására került a sor. Könyv, 
illetve pénz jutalomban részesültek: Hittrich Ad-I 
Jaczó Sarolta, Sánta Aranka, Francsek Ilona, Steiner 
Irén. Both Etelka, Francz Ella és Lippay Mariska, 
ki a Králik Lajosné volt intézeti •igazgatónő által 
létesített alap kamatait kapta. A műsor közötti tiz 
perc szünet alatt eloszlott a közönség a kézimunka 
kiállítás megtekintésére, hol a laikus ép úgy, mint 
a miiértő hölgyközönség csak elragadtatásának 
adható! kifejezést; a közönség másik része ez alatt 
a gi/d iskola által rendezett buffethe vonult, hol 
nemcsak jó ételekben és italokban, de igen ked
ves kiszolgálásban is volt része.

milliós per a gödöllő — vdcí villamos miatt.
A villamos vasútról ismét egy hir. A villamos 
m< l:nyitását kocsijainak és motorjainak késedelmes 
s/t isa is késleltette. E miatt a próbákat is 
ke i>en kezdhették meg s később derüli ki,
' >gy villamos áram zavarja a táviró és telefon 
vezetékeket. A vonat gazdájának, a Phoebus 

' '>euytársaságnak e miatt alapos kaniatveszte- 
s ‘̂ge van, nem szólván arról, hogy mennyit vesztett 
i/zal, liugy kocsijai a vonalon nem közlekedhettek. 
A villamos kocsijait a Siemens-Schucker-müvek 
*/á;ütötték sokkal későbben, mint arra a megkötött 
szerződésben kötelezték magukat. A Phoebus, 
l'°gy legalább a veszett fejszének a nyelét meg- 
1,1 ntse, a szerződésben kikötött penálét követeli 
•i Schuckert-mOveken. És pedig mert az a penálé 
je'entős összeg: kerek egy miiló korona, 
Sí huckerték ellen egy millió korona fizetéséért a 
P ’ii már meg is indította.

— Kínaiak Aszódon. Exotikus társaság ér
kezeit hétfőn reggel Aszódra. Egy három tagú 
kmai család, — férj, feleség és egy négy éves 
fiúcska — volt itt átutazóban s várt a délutáni 
balassagyarmati vonatra. Idejük legnagyobb részét 
a Hl osztályú váróteremben töltötték el s olt főz
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ték meg saját maguk az ebédüket az utazóközön
ség érdeklődő csodálkozásától körülvéve. Különö
sen az asszony keltett feltűnést, ki testhez simuló 
nadrágban s még kis korában összenyomorodott 
apró lábaival inkább leánygyermekhez hasonlít. 
A délután folyamán a városba is bementek, hol 
a kis fiúcska bámulatosan ügyes zsonglőr mutat
ványaival csőditette maga köré a járó kelőket.

— Halálozások. Koleszár Sándor buji 
illetőségű 26 éves festő a múlt héten látogatóba 
jött Gyombola István aszódi lakoshoz. Szerdán 
délelőtt hirtelen lefordult a székről és azonnal 
meghalt. Az orvosok szivszélhiidést állapítottak 
meg. — Hévizgyörkön folyó évi junius hó 29-én 
temették az ottani róm. katli. tanítónak Kovács 
Bélának a fiát Bélát, aki fiatalon, 23 éves korában 
tiidőgyuladás folytán halt meg. Az elhunytnak 
családja iránt általános a részvét.

— Spiegelberg tanár írja : A breslaui kir. 
nőgyógyászán klinikán szerzett tapasztalataim alap
ján szívesen bizonyítom, hogy a természetes 
FERENCZ JÓZSEF-keseriivizet huzamosabb időn 
át is lehet használni anélkül, hogy bajt okozna, 
vagy biztos hashajtóhatását elvesztené. — Kapható 
gyögytárakbau és füszerkereskedésekben. A Szét- 
küldési-lgazgatóság Budapesten.

— Vasúti baleset. Majdnem végzetes baleset 
történt hétfőn reggel a csintoványi őrháznál lévő 
átjárónál. Egy bagi fuvaros hajtott keresztül a 
nyitva felejtett sorompón, midőn az innen 7 óra 
13 perckor induló személyvonat teljes sebességgel 
haladt az őrház felé. Szerencsére a kocsis észre 
véve a fenyegető bajt, a lovak közé vágott és igy 
csak a kocsi hátulsó részét súrolta a gép, minek 
következtében a kocsiról egy vízzel telt hordó 
leesett és összetörött. Emberben — állatban kár 
nem esett.

— Búcsú vacsora. Kedélyes vacsorára gyűlt 
egybe egy nagyobb társaság szerdán este a 
Krenkó-féle vendéglőben azon alkalomból, hogy 
a Kiskunfélegyházára áthelyezett Czirhay Lajos 
utmestert elbucsuztassa. Méltó és őszinte szereidé
nek jelét adta ez alkalommal a társaság mindenik 
tagja Czirhay iránt, ki igazán kedves, szeretetre
méltó polgára volt városunknak. Az est fényét 
jelenetével dr. Preszly Elemér képviselőnk is 
emelte s úgy ö, mint a jelen voltak közül többen 
szép, szívhez szóló, majd humoros pohárköszöntő
vel fordultak a távozó ünnepelt felé A hajnal 
első sugarai ragyogtak az égbolton, midőn a ke
délyes társaság széjjel oszlott.

— Adó a borkimérésért. Több városban 
harmadik osztályú keresed adót róttak ki oly 
szőlőtulajdonosra, ki saját borát palackonkint, 
vagy poharankint kimérte. Felebbezés folytán a 
közigazgatási bíróság most hozott ítéletet és 
kimondotta, hogy saját borát mérő szőlőtulajdonos 
harmadik osztályú kereseti adó alá nem vonható.

— Ki árusíthat országos vásáron? Erre a 
sokszor jelentkező kérdésre a Közgazdasági 
Értesítő legutóbbi számában így válaszol: Minden 
iparosnak joga van úgy saját, mint mások készít
ményeit nemcsak lakhelyén, hanem azon kívül is 
az ország bármely helyén tartott országos vásá
rokon akár személyesen, akár megbízott által 
eladni, továbbá jogában áll megrendelt munkát 
teljesíteni, vagy munkásai által teljesittetni. Heti 
vásárokon élelmi szereket, kerti és mezei teiményeket, 
házi iparcikkeket — amennyiben azt törvényes 
kiváltságok nem akadályozzák — bárki áruba 
bocsáthat. Másféle iparkészitményeket csak a 
helybcnlakó iparos van jogosítva eladni. Azok 
az idegen községbeli iparosok, kik fióküzletre 
iparigazolványt ugyan váltottak, de fióküzleteiket 
nem nyitották meg, helybeli iparosnak nem 
tekinthetők.

— megalakul az állatbiztosító szövetkezet.
A Váci Polgárok Kölcsönös Állatbiztosító Szövet
kezete julius másodikán d. u. négy órakor tartja az 
átdolgozott alapszabály szerint alakuló közgyűlését. 
Az alakulás kimondása és alapszabály elfogadása 
után az elnök, felügyelő és igazgatósági tagok 
megválasztása lesz.

- -  Tűzoltó mulatság. A hévizgyörki önkén
tes tüzoltótestület f. évi junius hó 25-én a község 
közbirtokossági erdejében fényesen sikerült tánc- 
mulatságot rendezett, mely úgy anyagi, mint er
kölcsi tekintetben a hozzá fűzött reményeket meg
valósította. Dacára, hogy e napon Túrán és 
Aszódon is mulatság volt, mégis igen szép számú 
közönség gyűlt össze, mintegy dokumentálására 
annak a szimpátiának, mellyel nemcsak a 
tűzrendészet iránt, hanem a hévizgyörki önkéntes 
tüzoltótestület érdemes elnöke, Fridrik Béla iránt 
viseltetnek. A mulatság a legnagyobb kedélyesség
gel folyt szakadatlanul egész este 9 és fél óráig, 
midőn ugyanis a résztvevők Száraz Gábor héviz
györki tűzoltó rajvezetö által bemutatott impozáns 
tűzijátékban gyönyörködhettek. Ezek után a ke
délyes hangulat fokozódásával a közönség csak a 
késő reggeli órákban oszlott szét. — Felülfizettek : 
Dr. Héderváry Lehel, dr. Héderváry Soma, Frid
rik Géza, Chugyik Pál, Horváth Imre, Krenkó 
Jó séf, Fischer Jakab, dr. Kövér Péter, Neumann 
Ármin, Walla Ákos, Péceli ö. t. Garán Dániel, 
Dénes jenő, Albert Ferenc, Barthadeiszky Lajos, 
Neumann Géza, Magyar Béla, Sluller Lajos, 
Schlesiuger Salamon, Bagi önk. tüztest. Aszódi 
önk. tüztest., Kerepesi önk. tüztest., dr. Zachár 
Kálmán, dr. Véhner lózsef, dr. Ernyey Imre, dr. 
Bajor Lajos, dr. Glück Adolf, dr. Einchorn Jenő, 
Bárdy Pál, Hanisch György, Diamant Márton és 
Ubrankovics Dániel.

— A róm kath népiskola majálisa. Igen 
sikerült mulatságot rendezett f. hó 25-én az 
aszódi róm. kath. tantestület a kaih. népiskola 
javára. A mulatságon az iskola növendékei is 
resztvettek, kik kora délután zeneszóval vonultak 
ki a Csicsókásba, közben a községháza elölt meg
álltak s a Hymnust elénekelve éltették a község 
elöljáróságát. Vidám jókedvben mulatoztak este

, Vs8 óráig, midőn a táncteret a felnőtteknek en
gedték át. A nagyszámban megjelent közönség 
igen jól mulatott s csak jóval éjfél után távozott 
a Csicsókasból A mulatság ügyes rendezése a 
tantestület érdeme. — Felülfizettek: Dr. Preszly 
Elemér, dr. Glück Adolf, Joó Antal, Mikla Pál, 
Jankó Béla, dr. Galambos József, Matolcsy Kál
mán, Tímár István, özv. Püspök Palné, Lővinger 
Béla, Dézsi Imre, Kisák János, Zsifcsák József, 
Kalmár Lajos, Walla Ákos, Hozlinger Gyula, Kis 
|ózsef. Kühn Ernő, Ducker Ödön, Némedy Béla 
és ifj. Rausz István.

— nyári mulatság. A magyarországi mun
kások rokkant- és nyugdijegyesületének aszódi 
fiókja julius hó 9-én tartja szokásos nyári 
táncmulatságát a Csicsőkáshan.

K ö zig a zg a tá s.
— Központi választmányi ülés A vármegye 

központi választmánya tegnap ülést tartott, melyen 
az 1912 évi ideiglenes névjegyzék ellen beadott 
felszólalások — köztük az aszódiak is — kerültek 
tárgyalásra.

— Pest vármegye állandó választmánya 
julius hó 7-én a vármegye székházának közgyűlési 
termében ülést tart.
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K ö ze gé szsé gü gy.
A lefolyt héten az általános egészségügy 

kedvezőnek mondható, a mennyiben idény betegség, 
heveny gyomor s bélhurut esetek csak elvétve 
s elég enyhe alakban fordullak elő.

Heveny, ragályos betegségek köztiI Aszódon 
kanyaró 1 esetben, s roncsoló toroklob 3 esetben 
fordult elő.

A heveny ragályos betegségek tekintetében 
a nagyobb városokkal tartunk lépést, ahol az 
állandó rovatot képez a közegészségi jelentésekben; 
mi is már 6 hó óta hétről-hétre számolunk be 
eme betegségekről anélkül, hogy szabadulni 
tudnánk tőlük.

A melegebb idő beálltával különös gondot 
fordítsunk a köztisztaságra, különösen a tápszerek 
tisztántartására, mert ég már a szomszéd háza, j 
Olaszorságban már hetekkel ezelőit újból fellépett; 
a cholera, Steierországban is kisért a rém, a j 
legközelebbi szomszédságból vigyorog reánk.

A Lidón nem lesz az idén oly gyakori a 
magyar szó, Steier falvai sem fognak ennyi! 
magyar nyaralót látni, a mi csak előnyére válik! 
a mi bájos Balatonunknak, s páratlan szépségű 
tátrai fürdőhelyeinknek.

* Állati fertőző betegségek az elmúlt héten 
Aszódon és vidékén nem fordultak elő.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

— fl magyar királyi államvasutak igazgató
ságától azt az értesítést vettük, hogy a folyó évi 
május hó 1-től érvényes nyári menetrend tartama 
alatt a Budapest nyugoti p. u-ról este 10 óra 
15 pkor Báziásra és Báziásról d. u. 4 óra 
18 pkor Budapest nyugoti p. u-ra indított háló
kocsi julius hó 1-től augusztus hó 31-ig bezárólag 
Jassenován át Oravicáig, illetve Oravicáról fog 
közlekedni.

Gyorsvonat megállítása Érd állomáson
A Bosznabródból éjjel 3 óra 18 perckor 

induló és Budapest keleti p. u.-ra délután 1 óra 
40 perckor érkező gyorsvonat f é. julius hó 1-től 
kezdve Érd állomáson délután 1 óra 1 perckor 
utasok fel és leszállása céljából egy percnél 
rövidebb időre rendesen meg fog állíttatni.

Magyar királyi ÍUanVasitaK
igazgatóság.

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

Szolid bevásárlási forrás!

üzktmcpyitás!
Van szerencsém a n é. közönséget tisz

telettel élesíteni, hogy Aszódon Fő ni 501. s/ alatt 
a Waldmann-féle házban

mészáros- és 
h c n t c s á r u - ö z ld c t
nyitottam. Szolid kiszolgálásommal igyekszem a 
mélyen tisztelt közönséget kielégíteni, miért is 
kérem szives pártfogását.

Tisztelettel

S r a m k o  < £ yúla
mészáros és hentes.

T ö b b  la k á s s a l
bíró ház olcsón eladó. Cini megtudható 

a kiadóhivatalban.

M en etrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.

A vastag számok gyorsvonatot, a vékony számok személyvonatot jeleznek.

K o c h lá c s  L a j o s
,£#treprisc“ —  első Aszód ás Vidc'Ke tcm«tH«á$i Vállalat —  Aszódon.

A Feuermann-féle házban a városházával szemben. 255

nálam a legolcsóbb árban kaphatók.

Ajánlja magát egyszerü- 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy
ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, f.ikcreszlek, 
niüvirágkoszoruk, ércko- 
s/oruk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek 
a legnagyobb választékban 

H ullaszállitásokat bel- és külföldre elvállalok.

Aszódi „Petőfi" Könyvnyomda nyomása.
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