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# hogy mi igy a legjobb akarat mellett is csak kezeti boltban, mégha esetleg drágábban
Verseg és p&pjci. hármai számlálhatunk, különben pedig úgy fizeted is a portéka árát, mert azt a pap

tudjuk, hogy Versegen csak két zsidó szatócs előbb a zsidótól vásárolta. — Elég
Versegen a katholikus hívek össze- korcsmáros van). Egymásnak megy a pap csinos kis vásári kikiáltás. És ez ordít ki 

vesztek a papjukkal. Annyira haragszanak meg a jegyző és kikap — a zsidó. Ezt abból az őrült gyűlölettel teli cikkből, 
reá, hogy elmozdítását kérték a püspöktől, nem értjük. | Ez a krónika a vérségi papot mint a
Sőt a múlt héten egy fővárosi lapban ki Egy azonban mintha nagyon kirína gazdasági fellendülés megteremtőjét dicsőíti, 
is szerkesztették. De összeveszett a pappal ebből az antisemita cikkből, tudni illik a a ki mikor jött, „nem azt kereste, a mi 
a község jegyzője is, a kik aztán kölcsönösen „vérségi katholikus kör fogyasztási és érté- békét terem t, hanem a harc árán is a nép 
egymást feljelentették. És megindult a kesitőszövetkezete" cimü boltnak a csúnya ja vá t , elöbbrehaladását és m eg erő sö d ésé t\  
fegyelmi eljárás a pap ellen is, a jegyző reklamirozása. És ezért nem érdemesítjük A papi működésnek a béke kerülésével és 
ellen is és annak rendje és módja szerint felháborodásra ezt a „krónikát", a melyet háborúság szitásával való megkezdése azon- 
be is fejeztetett. Ez a vérségi katholikusok-1 egyébként a zsidóságot ócsárló és ez ellen bán ugylátszik, nem találkozhatott az Ur 
nak, a vérségi papnak és a jegyzőnek izgató tartalmánál fogva az ügyészség tetszésével, mint ezt a következmények bizo- 
privát ügye, a mihez másnak vajmi köze figyelmébe ajánlanánk. Ez a krónika két nyitják. No meg a nép megerősödésének 
lehet. És ezt igy értjük is. legyet üt egy csapásra. Üti a zsidót és — előmozdítását sem szolgálhatta az az italmé-

Azonban sehogysem fér a fejünkbe, gseftel. Vagy hogy biztosabb haszonnal rési engedély, melyet a katholikus kör jónak 
hogy ennek a legkevésbbé sem irigylésre gseftelhessen, azért üti a zsidót. Célját látott magának megszerezni, 
méltó, feje tetejére állított állapotnak szentesíti minden eszköz. Hogy azonban Egy szó mint száz: ez a krónika, a 
miért lennének okai — a vérségi zsidók. Mert ennek az üzleti spekulációnak felül-e a mint egyrészt a vérségi zsidókat piszkolja 
igy Írja ezt az „Alkotmány". Sőt még kevésbbé józanul gondolkodó vérségi nép, majd és ellenük gyűlöletre izgatja a népet, egy
énjük, hogy a mikor hívek, pap és jegyző elválik. ben reklámot csap  a katholikus boltnak.
egymással veszekszenek, miért állítja oda Ne igyad jó magyarom, kedves kérész- A pap meg a jegyző és ki mindenki okozta 
ezt az állapotot úgy, mint „egy község tény testvérem Schwarcz Icignek a beleket zavarosban jó lesz halászni; kihalászni 
harcát a kizsákmányolok ellen", a nép is átrágó spirituszát, de élvezd minél egy kis hasznot, valami rebakot a katholikus 
szipolyozói ellen, a Schwartz, a Bleier, a gyakrabban és minél nagyobb mértékben greizlereinak
Hirschler, vagyis az „Alkotmány" szerint azt az egyedül üdvözítő jó tiszta bort, a melyet Csakhogy a vérségiek jegyzőjükkel és
négy zsidó korcsmáros ellen. (Nóta bene, a katholikus körben mérnek. Vásárolj a szövet- közbecsiilésben részesü lő zsidó vallásu

— Ismét azok a hangzatos, egyenjogositó ||
Mesék. jelszavak! Nem látjátok be, hogy csak önmaga-

, .  .  ,  ^  „  tokát ámítjátok velők ? Hogy meddő harcot foly- B úzavirág  m eséje.Irta: Dr. Auszterlitz Tivadar. a. . x . o A x * ttattok lehetetlen célokért? — En és ti egyfor- » , , ... , ..
,, 0 fi . , . , .. . . . . . .  A suttogó erdő szelén, — ott ahol a rét a

I m ák? Hahaha . . . Évezredek óta királyok ke- . . ,
l. . ti . . .... vadonnal ölelkezik és szarnyara veszi a szél a

„  gyellje, büszkesége vagyok Hercegek hajléka ti,kos beszedjét. -  ott nyílott
V it a  a  fö ld  a la t t .  nyitva var reám. A koronának én adom meg a .. 4 ,, . 1 . . .4 .. 4 t .* . . .  elhagyatva, egymagában egy árva búzavirág. . . .

Mélyen, mélyen a föld kérge alatt, ott a ’ a 1 ,sz • az  ̂ e ŝcKL ■ n vágyó a iiks, ^ kerüli oda, mikép szakadt el testvérei
i g  nem hatol el a nyüzsgő embersereg moraja, a P°'»Pa> * ! -  -  És t, akarjatok meg- ^ 7 - -  Mit tudom én ? • . .
dévaj kacaja, fájó nyöszörgése, elhaló sóhaja, — ^nteni az 1 ° aeonjaina megr gz< t agyo Égszínkék kelyhét körülrajongta dongó mé-
ott hol örök, élettelen csönd és világtalan éjszaka manya * f>y° crc e,] i orga m a Vl gneze e , a zommögö, tarka b ogárka számos-számtalan,
honol, — a hova el nem ér az égi nap s az em- l,,e  ̂ ( Veẑ e e .° r an ? e vnarzo • • Búzavirág lábánál meg vidáman csörgedezett egy
béri szem sugara . . .  ott hevert időtlen időktől J°^ro ĉ ,ze e S e Va 1 a a szenve e y ,#* ezerfodru kis patak fürgén, szaporán. Pajzán 
fogva egymás mellett egv éjszinü kőszénréteg és ^ uc om, u «in, e vagy a pompa, a cny. k e rg e t ite k  benne a futó hullámok,
egy csillogó g yém án tu n k  . . .  Én a munka vagyok ! Zakatoló gépeknek én Von#Io|ta. to||a egyik a másikát . . .

— Távozz a közelemből! — Szólalt meg a Vâ () 3Z e,L^ »  szaM* 1 °  moz onyo a en íaj Egyszer csak csobogva hömpörgött az egyik
tündöklő kis szilánk. Ne érj hozzám, szurtos ! 1,lsz f J P t  ronasn  ian cm s z ®m °  maí*am vizhullám Búzavirág elé és gyöngyöző habja
nmií»i4ri a tl. ... „ . , és izzó kohókban lehelem ki a lelkem. — ---------- . 0 , .. *proletár! A hová nyúlsz, ott marad kormos nyo- , , , . . . .  . . mosolyogva tukrözte vissza Búzavirág ellesett
nimt A-» ». , . . . . . .  /  A munka remekei, az erő csodái, — ezek az én . . .. c .. w . ...mou. Az érintkezés bemocskolná ősi fényemet. — ’ f képet. S megszólalt a hullám:
És olyan tolakodók vagytok! Mindenütt felütitek *^sz ** j c s  isegern  ̂ • _ _ _ __ g j es Búzavirág! Nézzed, lássad, a képed
fejeiteket és mindig seregekben, nagy tömegben, Tompa ütések moraja zavarta meg a föld- behizelkedelt szivemnek mélyére, ott hordom, 
szervezve, tömörülve. — Mint fekete, rémes ár- alattiak beszédjét . . . Izmos munkáskéz csákánya őrizem. Hallgasd meg vallomásomat, esengő sza- 
nyak nyomomban vagytok mindenütt, minden- hasitolta meg a föld kérgét. A legnemesebb vamat! . . Légy az enyém! Hajolj le hozzám,
kor • • • gyöngy: a verejték gyöngye ékesítette a dolgozó -  “‘le csókom lesz éltető harmatod . . . Jöjj el

— Ne oly gőgösen, testvér! Hisz’ ásvány ember homlokát, a melyen ott lappangott a gond velem! Elviszlek távol messzeségbe, amerre utam
vagyok mint te. Hasznos atómja a mindenségnek. didergő, fázó családjáért. . . . Mohó vágygyal vezet, folyón, folyamon által ki a sik tengerre, 
ts  le az én vérem áián leltél azzá, a ki vagy. kapot| á csillogó kő uláu, gondosan markába Olt enyém lész hőén, örökre és szerelmem 
Lelkemről lelkedtél, — sejt vagy az én sejtemből, rejtette, elrohant vele és vett rajta — kősze- "ly végtelen, oly mély s feneketlen, miként a 
rost az én rostomból. net. . . . tenger . . .
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tremensig inni.
Vagyis én azt hiszem, krónikás Persian 

Ádám uram, hogy ön Mezőkövesdről azért 
jött Versegre, hogy két szék között ismét a 
földre pottyanjon.

Fürdőink.
Általános és közismert a panasz, hogy 

a hazai fürdők nem állanak azon a sem 
kényelmi, sem társadalmi szempontból 
irántuk táplált igényeknek megfelelő magas
laton, amelyen a külföldi fürdők állanak. 
Pedig a magyar fürdők természetrajzi, 
éghajlati és igy egészségügyi viszonyai is a 
külföldi fürdőkkel szemben határozott előny
ben részesitik emezeket. És e mellett még 
méreg drágák is a magyar fürdők.

A sovén magyar patriotizmus nagy 
agitációt fejt ki a magyar fürdők pártolása 
szempontjából. Az anyagilag túlterhelt 
számitó materializmus pedig diadalmas
kodva mégis a külföldi fürdőtulajdonosok 
zsebeibe varázsolja a nehéz verejtékkel, 
avagy pedig az amúgy is nagyon igénybe 
vett kölcsönökkel kimentett hitel utján 
szerzett magyar pénzt. Persze, hogy a mi 
fürdőink igy nem fejlődhetnek abban a mé
retben, mint azt ezektől elvárnók.

Ez alkalommal felülemelkedve úgy az 
egyik, mint a másik fél okoskodásán, érve
lésén, egyenesen rá akarunk mutatni ama 
okokra, amelyek talán méltán minden 
panasznak alapját, okozóját képezik.

emellett a fürdőtulajdonos, vagy a bérlő 
haszonvágya. Pedig nálunk sem fiirdő- 
tulajdonos, sem bérlő ebből tudtunkkal még 

! meg nem gazdagodott.
A második a fürdő vendégeinek igényei. 

Hát ezek a legszámbavetőbbek. Mert ha 
kimegyünk a külföldre, sokszor talán meg
húzódunk egy bár tiszta, de szerény, talán 
még parasztkunyhóban is és hazaérkezve 
nagy hanggal hirdetjük, hogy milyen olcsón 
és jól fürdőztünk. Az igaz, hogy nálunk 
ilyen szerény, tiszta és olcsó lakások nem 
igen kaphatók, ami nagy hátránya a magyar 
fürdőknek.

Az természetes, hogy a nagy konforttal, 1 
nagy tőkebefektetéssel felépített egyetlen 
szállóban, dacára az aránylagosan kevés 
vendégnek, arra a néhány szobára oly 
nagy a kereslet, hogy nem csoda, ha a 
kínálkozó alkalmat az illető vállalkozó 
kellőképen igyekszik kihasználni.

De dacára ezen lakásviszonyoknak, 
melyeknek okai mélyen fekvők, az általános 
művelődési, kulturális viszonyokban kere
sendők, a legfőbb hiba talán mégis magá
ban a fürdőközönségben lelhető, amely 
sokszor azt a mivel a külföldön beéri, itthon 
kevesli. Otthonosan érezvén magát, nagyobb 
igényeket támasztani erénynek tartja.

Egyik okát találjuk még a magyar 
fürdők drágaságának a magyar speciális1 
közviszonyokban. A magyar fürdőknél a 
könnyű megközelíthetőség el nem érhető, 
mig ellenben a külföldnek minden egyes, 
tán legkisebb fürdőjéhez is a legjobb vonatok 
és vonatösszeköttetések állanak a közönség 
rendelkezésére.

Ha a magyar ember fellelhetné már 
itthon azokat a kényelmes olcsó közleke
dési eszközöket, már otthonról a fürdőig 
és ott is kirándulások megtételére, bizony 
sok szomszédnak fürdőbe fektetett tőkéje 
forogna kockán.

Tény az, hogy a legtöbb magyar fürdő 
drága és mégsem nyújt kellő kényelmet.Kérdés 
már most, mit tegyünk, hogy ez az állapot 
megszűnjék? Törekedjék minden magyar 
ember arra, ha kell igényeinek redukálásával, 
ha úgy kell anyagi áldozattal, főleg szívvel 
és lélekkel következetes, tán évtizedekig 
tartó céltudatos munkával, hogy hazánk 
ügyét a fürdők utján is minden fürdőzésre 
szánt fillérével támogassa. Ha szeretünk 

! hivatkozni magyar voltunkra, akkor legyünk 
jaz utolsó csepp vérünkig is magyarok s 
fürdőink is fel fognak virágozni.

-------- ö .

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 .
— Gróf Ráday Gedeon vármegyénk főispánja 

a múlt héten ismét Kecskeméten volt, hogy 
személyes meggyőződést szerezhessen a földrengés 
sújtotta város újraépítési munkálatainak előre
haladásáról.

— Eljegyzés. Leitersdorfer Sándor eljegyezte 
Fischmann Albert túrái tekintélyes kereskedő leá
nyát Anuuskát.

Búzavirág csak hallgatott, . . . csak hallga
tott . . .  és fölbámuit a magasba, abba az izzó, 
arany tüzkorongba, a mely az ég boltjáról tüzelt 
le reá. Rászegezte zsenge fejecskéjét, a mikor az 
éj árnyaiból kibontakozott a nap . . .  és bánatos 
búcsúra csliggesztett fővel nézett, nézett utána, 
a mig utolsó sugarát is elnyelték a hegyek. 
A nap meg csak csókolta Búzavirágot forró, 
kéjes csókjaival reggeltől napestig. Csak tüzelt, 
perzselt a kis virágra és szomjazta, szívta szerel
mét . . .

Egyszerre csak lankadozni kezdett Búzavirág 
levele, tiinedezett tidesége, halványult szirmainak 
kékje és — — és megroppant a szára.

Búzavirág belebámult a futó, siető habokba 
és méla, elhaló hangon kérdé:

—- Hol van, hol az én hullámom, ki örök 
Ilii szerelmet esküdött nekem ?

S megszólaltak a futó hullámok :
— Volt, volt egy társunk, az szeretett egy 

üde, büszke búzavirágot, — sudár volt dereka, 
égszin a szirma, — nem, nem lehetsz te az. És 
ő, — ő messze van már, az örök tenger ölében, 
ahová milliónkat elsodor az ár, a hová mi is 
sietünk . . . Nem akadsz rá többé. Isten veled! 
Sietünk.

Búzavirág elfonnyadt . . .
S a kóbor szél fölkapta, vitte a bólogató 

lombok titkos beszédjét messze — messzire . 
valamerre az örök tenger felé . . .

III.

A pók philosophiája.

A toronynak hatvanméteres magasságában 
már tompa morajjá vegyül össze az utca üzleti 
lármája Ott serényen, szakadatlanul és biztosan 
járja körforgását sok-sok kerék, tengely, rugó, 
csavar, — a toronyóra szerkezete. — Sarkában 
egy rémes, nagy pók ütötte fel tanyáját és ku
porgott rejtekhelyén nesztelenül, mozdulatlanul,
— mintha féltené, hogy egy moccanása is elárul
hatná titkos tépelődését.

Perc . . . óra . . . idő I . . . — tépelödött 
macában — ez foglalatja minden létezőnek . . . 
ez a mindenség maga. — Az idő érlel eszméket,
— az idő dönti romba. Az idő fejleszt érzést, az 
idő feledteti. Ö csinál a gonosztevőből megtérő 
vezeklőt, ő az érző szívből lelketlen fenevadat. 
Az idő csinálja a történetet: az egyes emberek 
drámáját s a nemzetek, az emberiség történetét. 
Az idő az élet s az idő a halál . . . Mindent 
ami volt, van s lesz, - -  az idő hozott meg. S ha 
idő nem volna, akkor nem lenne semmi, — ab- 
solut semmi . . .

És egy rémes gondolat támadt a pók dol
gozó agyában:

— Ne is legyen semmi I Szűnjék meg ez a 
mindenség. Rászövöm hálómat az óra kerekére,
— megkötöm azt. És megáll az óra • . . és nem

lesz idő, nem lesznek órák, napok, . . .  és az 
ember, a büszke ember ámulni fog, hogy meg
szűnik egy csapásra minden, minden . . . megáll 
az idő kereke, . . . vége a mindenségnek . . .  és 
senki sem sejti majd, hogy mindezt a pók csinálta, 
az utált, megvetett pók . . .

És szőtte-fonta hálóját szorgosan, buzgón 
az órakerékre és behálózta egyre jobban. Munkája 
nem lankadt, csápja el nem zsibbadt. A pokoli 
akarat öntött erőt belé.

Egyszerre csak megrecseg ropog a sok ke
rék, tengely, rugó, csavar, . . . megmozdul az 
egész szerkezet, emeltyű ugrik, lecsap a kalapács, 
— kong a harang . . . széjjel szakad a lázas 
munka vékony hálója és a zakatoló kerék össze
zúzza, tiporja a bölcselkedő pókot.

S a sok-sok kerék, tengely, rugó, csavar, 
járja tovább körforgását, mintha mi sem történt 
volna.
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Határozatképtelen közgyűlés. Az aszódi 
takarékpénztár igazgatósága -  tudvalevőleg — 
a/, intézet eddigi 200 00Ü korona alaptőkéjének 
450000 koronára való felemelését határozta el. E 
célból augusztus 2 1 -re a részvényeseket rendkívüli 
közgyűlésre hívta össze. Minthogy azonban a 
részvényesek oly kis számban jelentek meg, hogy 
a közgyűlés az alapszabályok értelmében nem 
volt határozatképes, az alapiőke felemelésére 
vonatkozó határozat meghozatala végett az igaz
gatóság a részvényeseket újabb közgyűlésre hívta 
Össze, a mely közgyűlés a részvényesek számára 
való tekintet nélkül fog határozni.

— Halálozás. Idb. Haraszty Mihály f. hó 
25-én 82 éves korában meghalt. Az elhunyt sok 
éven keresztül községünk pénztárosa, majd 9 évig 
bírája volt. Közel 50 évig az aszódi evang. egy
háznak presbitere volt és hosszabb ideig a 
gymnasiumi bizottság tagja. Az aszódi hitelbank 
és takarékpénztárnak alapitója, 6 éven keresztül 
pénztárosa és 1899 év óta annak igazgatósági 
tagja volt. Mint szorgalmas és kitűnő iparos 
polgártársainak különös becsülését érdemelte ki. 
Temetése tegnap délután volt nagyszámú közönség 
részvétele mellett.

— Katonai nagygyakorlat Aszód vidékén.
Szeptember 1-én érkezik községünkbe a budapesti 
I , gyulai II. és nagyváradi IV. honvédgyalogezred, 
hogy a közös hadsereg ezredéivel az őszi fegyver
gyakorlatokat vidékünkön mint stratégiai szem
pontból kiválóan alkalmasnak bizonyult területen 
megtarthassák. Mint értesülünk, Püspökhatvanban 
már napok óta építik katonák a harcászati 
lövőteret.

— Dr Hercz Ármin temetése Vasárnap 
augusztus hó 20-án helyezték örök nyugalomra 
dr. Hercz Ármin holttestét. A temetésen részt vett 
Aszód és környékének osztatlan társadalma, sőt 
messze vidékről is érkeztek nagyszámban az 
elhunyt tisztelői. A gyászszertartás d. u. 4 órakor 
kezdődött a gyászházban, a hol Schreiber József 
rabbi megható beszéddel búcsúzott a halottól. 
„Ki az, ki Isten szent magaslatába felszállni 
készül? Egy tiszta kezű, szeplőtlen szivü, kinek 
lelke el nem viselte a csalárdságot, a ki hamisan 
nem esküdött. Áldását fogadja immár az Örökké
valótól és erénye jutalmát üdve Istenétől". A 
királyi költő 24-ik zsoltáiának ezen szavaival 
kezdte beszédét, a melynek folyamán dr. Hercz 
Ármint mint a férfiúi jellem és a lelkiismeretes 
orvos mintaképét dicsőítette. Majd dr. Gál Adolf 
kartái sai nevében a következő beszéddel vett 
búcsút a kartárstól;

Félszázadja elmúlt már. hogy kora tavasszal, 
ifju szivvel, tele ambitióval jöttél ezen városkába, 
a/ i szent fogadalommal, hogy tudásodat a szen
vedő emberiség javára fordítod és most midőn 

’sz közeleg, a természet is pihenőre készül,
*ri vágyaid teljesülve, eltávozol tőlünk oda, a 

“ miiét nincs többé visszatérés.
Csak néhány év előtt jutott nekem azon 

un. iszteltetés, hogy ötven éves orvosi jubileumod 
alk.ilmával, kartársaim nevében üdvözölhesselek 
és most azon szomorú feladat, hogy ugyancsak 
kartársaim megbízásából utolsó Isten hozzádat 
mondjak Neked.

S/epen indult, simán folyt életednek és 
pályafutásodnak vége szakadt.

Veit született tehetseged, nyílt elméd, szemé- 
l)vs s/cretetreméltóságod szerénységgel és vas 
forgalommal párosulva, az orvosi pályán komoly 
S|kert és elismerést, embertársaid közölt szeretetet 
ts nagyrabecsülést szerzett számodra és midőn 
1 Jetben csalódások és keserűségek értek, bőven 
'̂ipotoit páratlan családi életed, hol megnyugodtál 

Ls uj erőt, bátorságot merítettél az élet harcához.
Hősiesen állottál a tüzvonalban mint bátor
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hadvezér, midőn cholera pusztított városunkban, 
nem törődvén azzal, hogy magad is áldozatul 
eshetsz a gyilkos kórnak.

Életed minden phasisa igy mintaképül szol
gálhat bárkinek is és most midőn mély megille- 
tődéssel állunk koporsódnál búcsúzni, ^ ‘élesség- 
tudásod — emberbecsülésed — férfias jellemed 
irányilónk lesz az életben és emlékedet kegyelettel 
fogjuk őrizni szivünkben örökké. Isten veled!

Ezután elhelyezték a koporsót a gyászkocsira, 
melyet számos koszorú borított. És megindult a 
hosszú gyászmenet a temetőbe, a hol a halotti 
ima elvégzése után elföldelték a holttestet.

— Beiratások. Gimnáziumunkban az iskolai 
év szeptember 1-én kezdődik. Augusztus 30-án 
és 31-én tartják a javító-, magán- és felvételi 
vizsgálatokat. A tanulók beiratásra szeptember
1— 6-ig jelentkezhetnek. Szeptember 7-én lesz az 
évnyitó ünnepély s ugyanakkor megkezdődnek a 
rendes előadások is. A gimnáziummal kapcsolatban 
van az alumneum, ahol a tanulók olcsó ellátásban 
(ebéd és vacsora) részesülnek. A vidékről bejáró 
tanulók beiratkozhatnak a napközi otthonba is.

A leány nevelőintézetben  szept. 7-én d. e. lesz a 
bejáró növendékek beírása, 8-án az uj bennlakó 
növendékek érkezése és beírása, 7-én d. u. a 
javító és felvételi vizsgák, 9-én a régi bennlakó 
növendékek érkezése, 1 1 -én délelőtt 10 órakor 
az iskolai évnek istentisztelettel egybekapcsolt 
ünnepélyes megnyitása.

— Az aszódi vásár tegnapelőtt gyenge 
részvétellel folyt le. Sok volt az áru és kevés a 
vásárló közönség. Úgy látszik, a vásárok is mindin
kább veszítenek jelentőségükből.

— Iskolai értesítő Az aszódi izr. népisko
lában a beiratások f. évi szeptember hó 1, 3, és 
4-én tartatnak mindennap d. e. 8-tól 11-ig, délután
2— 4 óráig. A rendes előadások szeptember 5-én 
kezdődnek meg.

— Bezárt népiskola. Közegészségügyi szem
pontból már 2 év óta kifogás emeltetett a vérségi 
róni. kath. népiskola ellen. Termei a tanköteles növen
dékek számához arányitva elégtelenek, minél fogva 
a gyermekek jelentékeny száma a padokban nem 
férhetvén el, részben a tanítói állvány körül, 
részben a földön kuporogva tölti a tanítási 
órákat. Ablakai kicsinyek, ennek folytán a tan
terem homályos. 120—130 gyermek van össze
zsúfolva egy tanteremben, hol csak 60—70 nö
vendék részére van férőhely, szellőztetése, a tan
termek hiányos levegője dohos, padlója elkorhadt, 
porfogó; ennek következtében úgy a növendékek, 
mint a tanító állandóan a légzőszervek hurutos 
bántalmaiban szenvednek. Junius havában a járási 
főszolgabíró személyesen győződött meg a 
megtartott vizsgálat alapján az iskola közegészség 
ellenes állapotáról, minél fogva az elmúlt napok
ban az iskolát hatóságilag bezáratta. A község 
hajlandó lenne községi iskolát építeni, ebbeli 
határozata felsőbb hatóság előtt várja a döntést, 
mert az építendő iskola jellege békés utón meg
állapítható nem volt. Az iskola bezáratása talán 
siettetni fogja a döntést, mert meg nem enged
hető állapot, hogy 250 —300 tanköteles gyermek 
1, esetleg 2 évig is iskoláztatás nélkül maradjon.

— Latin tanszék a hatvani polgári iskolá
ban. A „Hatvani Hírlapiban olvassuk : Ami eddig 
csak remény volt, hogy végre valahára megesik 
rajtunk is a szive a közoktatásügyi kormánynak 
és engedélyezi a latin tanszéket, beteljesül Az uj 
tanévben a latin nyelv rendkívüli tárgyképen 
honosságot nyert iskolánkban és most már a 
szülők dolga, hogy szeptember első napjain 
Írassák be gyermekeiket a latin órákra is. Az 
intézet igazgatója most dolgozik serényen a latin 
órák beállításán, miáltal megkönnyítik tanuló ifjú

ságunknak a gymnasiumba való átlépést, másrészt 
a szülők vállairól ekkép az államra hárul a latin 
tanítás anyagi terhe.

Kleinwaechter tanár, az európai hirü nőorvos 
a következőket állapította meg: A természetes 
FERENCZ JÓZSEF -keserüviz mindig pontos és 
huzamos időn át is hatékony hashajtónak bizo
nyult. Mivel semmiféle kellemetlen melléktünet 
nem észlelhető, a Ferencz József-viz méltán meg
érdemli a legmelegebb ajánlást. — Kapható 
gyógytárakban és fiiszerkereskedésekben. A Szét
küldést Igazgatóság Budapesten.

— Tűz. Vasárnap augusztus 20-án Németh 
Pál udvarán tűz keletkezett, melynek áldozatul 
esett egy kazal széna. A tüzet minden valószínűség 
szerint az udvaron gyufával játszó gyermekek 
okozták. Csak a tűzoltók ügyes munkájának 
köszönhető, hogy nagyobb veszedelem nem 
származott.

!
— A csomádi gyilkosság áldozata. Csomád- 

! ról jelentik: Matejkó Pál, a csomádi kétszeres
gyilkossági kísérlet egyik sebesültje hétfőn reggel 
négy órakor meghalt. Tudvalevő, hogy őt és 
feleségét nővére, Matejkó Zsuzsanna fejszével 
súlyosan megsebesítette, majd később, hogy [a 
gyanút magától elterelje, a sebesülteket látszólag 
odaadóan ápolta. Azóta a gyilkos aggszüzet 
elfogták. Matejkó Pálné gyógyulófélben van. A 
szerencsétlen ember, a ki csak nemrég jött haza 
Amerikából, halála előtt odakint megtakarított 
összes vagyonát: 1300 koronát végrendeletileg 
feleségére hagyta.

— Vásári tolvajok. A pénteki vásár alkal
mával ismét garázdálkodtak a zsebmetszők és 
egyéb tolvajok. Ez alkalommal azonban nagy 
részük kevés szerencsével operálhatott, mert a 
csendőrség ezekre munkájuk közben rátette a 
kezét, miáltal sok embert mentett meg a további 
károsodástól. A tétlenért és elfogott tolvajokat a

j csendőrség a gödöllői járásbíróságnak szolgál- 
' tatta át.

K ö zig a zg a tá s.
_

Községi ügyek.

i

Aszód község képviselőtestülete augusztus 
hó 22-én tartott közgyűlésén újból foglalkozott a 
tíizoltó-szeilár felépítésének ügyével. Ez alkalom
mal sem történhetett végleges döntés, mert a 
képviselőtestület tagjainak többsége a piacteret 
nem akarta átengedni a tűzoltó-szertár céljaira. 
Minthogy azonban ennek felépítését a képviselő- 
testület mégis szükségesnek tartja, sőt a felmerü
lendő költségek viselését is már előzőleg a 
község magára vállalta, úgy határozott, hogy 
bizottságot küldött ki, melynek feladata lesz a 
szertár felépítésére alkalmas hely kijelölése iránt 
intézkedni és azt az e tárgyban legközelebb tartandó 
rendkívüli közgyűlésnek előterjeszteni. A bizottság 
tagjaiként megválasztattak: Waila Ákos községi 
biró, Matolcsy Kálmán községi jegyző, Micsinay 
Ernő, Perényi Rezső, Chugyik Pál, Rausz István, 
Wahl Adolf és Nagy Pál.

Tárgyalásra került a községi rendőrök 
felmondása is. Az eddig alkalmazott két rendőr 
ugyanis szolgálatát felmondta, mert keveselte a fize- 
tést, a melyet eddig a községtől kapott. A képviselő- 
testület a rendőröknek egyenként és személyükhöz 
kötötten 60—60 korona drágasági pótlékot szavazott 
meg. Ellenben a községi Jegyzőnek azon előterjesz
tését, hogy a rendőrök létszáma emeltessék fel, a 
képviselőtestület elutasította.

Ezután felolvastatott a belügyin niszter hatá
rozata, mely a vármegyének az aszódi járás létesi*
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tésére vonatkozó határozatát nem hagyta jóvá, 
valamint a vármegye alispánjának községünkhöz 
intézett leirata, melyben az alispán arról értesíti 
Aszód közönségét, hogy a járás létesítése végett 
újabb indítványt fog a vármegye törvényhatósági 
bizottsága elé terjeszteni. Ezért a képviselőtestület 
az alispánnak köszönetét szavazott. Mint már 
előző számunkban közöltük, főispánunk a járás 
létesítése végett a megfelelő lépéseket már meg
tette és pedig eredményesen, úgy hogy a jövő év 
folyamán az uj járás Aszód székhelylyel minden 
kétséget kizáróan fel lesz állítva.

A járási főszolgabíró azon rendeletének, 
hogy a község Lőwy Manó sertéshizlaló telepét 
kisajátítsa, a képviselőtestület nem tett eleget, 
mert a tulajdonos a telepet tisztán tartja, az őt 
terhelő mindennemű kötelességnek kifogástalanul 
eleget tesz és igy nem forog fenn ok a telep 
kisajátítására, a mit a képviselőtestület nem is 
javasolt.

Végül Schramkó Gyula azon kérelmének, 
hogy a piactéren huselárusitó bódét állíthasson 
fel, szépészeti és egészségügyi szempontból nem 
adott helyt. Helyes a képviselőtestület határozatá
nak az egészségügyi szempontokra is hivatkozó 
határozata, mert nem engedhető meg, hogy 
bárki is poros, tehát ennek folytán az egészségre 
ártalmas anyagot árusítson.

*
Az üresedésben levő segédjegyzői állást 

Aszód község képviselőtestülete augusztus 30-án 
fogja a főszolgabíró jelölése alapján választás 
utján betölteni.

K ö ze g é szsé g ü g y.
A lefolyt héten a közegészségügy általában 

kedvezőtlen volt, a mennyiben úgy a gyermekek, 
mint a felnőttek között még mindig nagyobb 
számban fordultak elő az emésztő csatorna heveny
hurutos esetei, a csecsemők között több halálos 
kimenetellel.

A ragályos betegségeket sem vagyunk képesek 
elfojtani, egyik-másik községben ismét felüti a 
fejét; igy a lefolyt héten Versegen lépett fel ron
csoló toroklob 4 esetben.

=i|zl«ta«gnyitás!=
Van szerencsém a n. é. közönsé
get tisztelettel értesíteni, hogy

ftszMos ff-Bt 5 0 1 . jz. i .
a Waldniann-féle házban

m észáros- Is 
bcntcsáro-Szletet

nyitottam. Szolid kiszolgálásom
mal igyekszem a mélyen tisztelt 
közönséget kielégíteni, miért is 

kérem szives pártfogását.

Tisztelettel

S ra m k ó  Gyula
mészáros- és hentes.

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.

Ház- és
villatelkek

gyönyörű kilátást nyújtó, egész
séges helyen eladók

STINER ANPRÁS-nál
A szódon,

volt Dögei-féle kis szőlő.

irdetések
a kiadóhivatalban 
vétetnek fel. : :

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

Szolid bevásárlási forrd;!

T ö b b  la k á s s a l
biró ház olcsón eladó. Cim megtudható 

a kiadóhivatalban.

Szivacsok
iskolák részére, valamint kocsi mosáshoz és 
minden egyéb célra használatosak, a lég-' 
jobb minőségben, legolcsóbban kaphatók 
a Petőfi-könyvnyomda papirüzletében, 

Aszódon.

TanHönyVek.
tanszerek.
isk olatásk a

a legjobban és legjutányosabban be 
szerezhetők az

aszdái petáf i-ity omdában.
Legnagyobb választék!

Aszódi •Petőfi" Könyvnyomda nyomása.
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