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Vakáció.

Mint örül, mint ujjong a fiatalság a 
várva-várt nagy szünidő eljövetelének, 
amikor lerázhatja magáról az iskola porát 
és repeső szívvel, vidám kedvvel kipihen
heti az esztendő nagy fáradalmait.

Mert a vakáció csak a szorgalmas, 
kötelességtudó ifjúságnak van szánva, 
azoknak, kik a tanév alatt komolyan fogták 
fel hivatásukat, lelkiismeretesen tanultak, 
szeretettel forgatták a tankönyveket, buzgól- 
kodtak, fáradoztak, hogy mentül több és 
nagyobb ismeretekre tegyenek szert. Tanultak, 
dolgoztak, hogy haladjanak, jövőjük útját 
egyengessék és évek múltán a nemes célt 
elérhessék.

Az iskola falai közül kilépnek az 
élet iskolájába, hol újólag fel kell venni a 
harcot, megállani kell a sarat, hogy el ne 
bukjanak az ut közepén. Ismételten kemény 
tusát, elkeseredett hadjáratot kell folytat- 
niok, ha élni akarnak önmaguknak, a 
társadalomnak, a hazának. Mert örök 
küzdelem, pihenés nélküli háborúskodás 
az élet, a létfentartás, a kötelességtelje- 
sités érdekében.

A szorgalmas tanuló megérdemli tehát 
az üdülést, hogy azután az uj tanévben
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ujult erővel, felfrissült szellemmel, igaz 
munkakedvvel fogjon munkájához.

Bezzeg a hanyag, kötelességét mulasztó, 
lusta fiatalság a szép, a derült, felvidító 
vakáció napjaiban látja csak, hogy mily 
könnyelműséget, minő felületességet tanú
sított a tanév alatt, amikor könyvei helyett 
mindenféle haszontalansággal foglalkozott, 
elléháskodta a tanulásra szánt időt. S ime 
a visszahatás. Amit tiz hónap alatt nem 
tett, azt most a pihenésre szánt gyönyörű 
időben kell megcselekednie: tanulni, hogy 
egyik-másik tantárgyból az uj tanév elején 
pótló vizsgálatot tehessen.

Mily megmérhetetlen fájdalmat okoz
nak a szülőknek azok a hanyag, a tanu
lástól irtózó, a tankönyvektől rettegő tanulók, 
kik elzárják maguk elöl a haladás, az 
elmélkedés útját. Ismételni kell az osztályt, 
mert elégtelen klasszifikációt nyertek.

A kötelességét nem ismerő tanulóság 
nincs tisztában azzal, avagy nem akarja 
megérteni, hogy a szülők mily nagy áldo
zatok árán iskoláztatják őket, csak hogy a 
középszerűségen felülemelkedjenek, intel
ligens, képzett, komoly, munkaszerető embe
reket faragjanak belőlük. Nem tudják 
méltányolni a szülök megfizethetetlen 
gondoskodását, végtelen odaadását, amikor 
szájuktól megvonják a falatot, nélkülöznek,

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak előre 
fizetendők.

megfeszített munkával dolgoznak, hogy 
gyermekeik pályafutása elé akadályok ne 
gördüljenek; robotolnak, verejtékes hom
lokkal, testet ölő, ideget sorvasztó dologgal 
töltenek napot-éjjelt, csak hogy taníttat
hassák, iskoláztathassák gyermekeiket, hogy 
ha felserdülnek, megnövekednek, szemre
hányás ne érhesse őket, ne legyenek 
vádolva, hogy ők voltak gyermekeik sorsá
nak kerékkötői.

A szülő soha nem lehet oly hálátlan, 
mint a gyermek és a gyermek soha sem 
nyújthat mindazért kárpótlást, amit a szülő 
az ő érdekében cselekedett.

A kötelességtudó, pályájukat szem 
előtt tartó fiatalok kiváló munkaszeretettel 
tanulnak részint, hogy szülőiknek örömet 
szerezhessenek, részint, hogy céljukat elér
hessék és derék, becsületes, jóravaló embe
rek váljanak belőlük.

Akinek az édes vakáció megadatott, 
töltse okosan, célszerűen. Ossza be a 
napot praktikusan, hogy mindenre teljék 
idő. Legyen helye a gondtalan, vidám 
játéknak Isten szabad ege alatt, a szép 
természetben hadd pezsdüljön ki az üde 
kedély, a pajzán jókedv, legyen helye testedző, 
izomerősitő tornázásnak. De forditassék 
bizonyos idő jó, tanulságos, lelket nemesitő, 
szellemet mivelő könyvek olvasására is.

Doktor Unhold.
Irta: Erdősi Dezső.

Folytatás. 2.

Unhold doktor ráütött a szivére: maradj 
csendesen, átkozott husdarab! Jer lélek, jer 
csodás csavarodást! agyvelö, jer csalhatatlan 
tudomány és légy velem szárnyaló fantázia! 
Jöjjetek csendesen, titokzatos éjszakák, vegyetek 
körül, boruljatok rám és segítsetek feledni.

Feledni nehéz. Akár foliánsai, akár a 
csodálatos keverékeket tart 'Imazó tégelyei fölé 
hajolt Unhold doktor, Katharinát látta a szeme 
előtt összefolyó betűkben, az ő hangját hallotta a 
forrasztott fémek su forgásában. Nem egyszer, ha 
varázsigét mondott, idézvén a föld hatalmas 
szellemét, azon vette magát észre, hogy Katharina 
nevét mormolták ajkai, a szellem helyett a nő 
jelent meg könybe borult szemei előtt, csókosan, 
édesen és csipkés selyeminge alól, mit Amster
damból hozatott neki, ég és pokol gyönyörűségei 
kápráztatták. így jött rá, hogy van valami, ami a 

^íagy Magisteriumuál is erősebb, leküzdhetetlenebb : 
a boldogtalan szerelem. Kétségbeesve tapasztalta, 
hogy az aranycsinálás titka nem érdekli őt 
annyira, mint hűtlen szerelmese. Valami dicsőbb, 
nagyobb, világraszólóbb célt kell kitűznie maga

elé, amely elnyomja, magába olvassza Katharina 
emlékét, mint a számum által felkorbácsolt 
homokhegyek a pálmát, mint sivatag hősége a 
csörgedező forrást. És olvasván egy álmatlan 
éjszakán Arkazánnak, egy régi egyiptomi mágus
nak feljegyzéseit: megtalálta, amit keresett. Arról 
elmélkedett ama mágus, hogy az ember, ki holla 
után porrá válik, ugyanez oknál fogva porból 
való. Porból lesz a búza, ha magját elvetik, 
porból a fa, ha ágát elültetik, porból a csúszó
mászó fereg és minden a mi él és hall a földön. 
Csak el kei lesni a természet titkát, hogy levegő
nek, vizitek, tűznek és minden hozzávaló részek
nek mely mennyiségei, mikor, hogyan és mely 
varázslat mellett kerüljenek össze: és füvet, fát, 
állatot, de embert is fog tudni készíteni az 
ember!

— Heuréka! — kiáltá Unhold doktor. — 
Megvan a nagy cél, amely mellett eltörpül min
den vágy, mi emberi keblet sorvasztott. Embert 
fognak előállítani, embert a tudomány és varázs
lat segitségével, embert, asszony nélkül, szerelem 
nélkül! megváltom a világot, hogy ne legyen 
többé asszonyra szükség.

Szólt és negyven esztendeig kutatta a 
magisteriumok Magistériumát, a világegyetem 
legnagyszerűbb titkát, az emberkészités receptjét 
Nincs állat a német erdőkben, a kárpáti rengeteg

ben, Afrika pusztaságain és mesés India ősvado- 
naiban, melynek szivét, velőjét ne vette volna, 
vérével ne próbálkozott volna, kevervén azokat 
arannyal, igazgyöngygyei, vassal és ólommal, fel
eresztvén elszámláihatatlan bűvös vizekkel, miknek 
gyógyító erejük van. Nincs az a varázslata 
egyiptomi mágusoknak, római auguroknak, zsidó 
csillagjósoknak és arabs bűvészeknek, amit ő 
meg ne tanult volna. Tűntek az évek, mint a 
könnyelmű kockás tarsolyából a tallérok, szigorú 
ősz szakáll borult a mellére, szép férfiúi arcán, 
mit annyi némber csókolt, ráncok ezrei hirdették 
az elviharzott múltat és doktor Unholdot minden 
éjszaka ott találta laboratóriumában az izzó 
tégelyei fölé hajolva, varázslatokat rendezve. 
Negyven évig dolgozott! Ezalatt sok mindenféle 
történt odakünn a nagy világban, de a doktor 
alig vette észre, mert csak a nagy feladatának 
élt. Büszke, méltóságos termete, mely után 
hajdanta minden nő megfordult Nürnberg utcáin, 
összeroppant, férfiúi erői elsorvadtak és Katharina 
arcát elfelejtette, mosolyára, hangjára nem emlé
kezett. Csak a gonosz, gyülölséges indulat maradt 
meg a szivében, ezt táplálták a tűzhely rejtelmes 
lángjai és a káröröm, amit arra gondolva érzett, 
hogy micsoda rettentő sors vár a női nemre, ha 
eléri a célját! Katharinától maradt leányával nem 
igen törődött, s mikor viruló hajadonná fejlődött,
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Akkor lesz teljes harmónia az ifjú lélekben, 
ha kellőleg beosztva fordítja idejét úgy 
testének, mint szellemének fejlesztésére. A 
test és szellem összhangzatos ápolása ép 
testet és lelket ad.

Ily csapáson haladva a fiatalság 
derekasan felel meg kötelességének, a 
fáradalmakat nem érzi, nehézségeket nem 
ismer, kedvvel forgatja a tankönyveket, 
gyorsan tanul, éles a fölfogása, gyors a 
gondolkodása és célját eléri. Künn az 
életben meg hasznos, tevékeny tagja lesz 
a társadalomnak és jó polgára a hazának.

*

2 _____________________________________________

Nyári táncmulatságok.
Furcsa nép vagyunk mi aszódiak.
Mig másutt télen, farsang táján, egyik mulat

ság éri a másikat, mi aszódiak fázunk, illetve fa- 
gyoskodunk és alig egy-két farsangi vigalom érde
kében tudunk csak fölmelegedni.

Jön a tavasz, a nap reánk bocsájtja riigyfa- 
kasztó, mindent éltető sugarait és ezek melegétől 
fölgyul bennünk a lelkesedés tüze a mulatságok 
iránt. Husvét után hevesebb lesz a vérkeringésünk, 
aminek az a következménye, hogy hétről-hétre 
esik Aszódon legalább egy mulatság.

Egyébként távol áll tőlünk, hogy ezen kese
regjünk, mert a dolog rendjén van igy; a tavaszi 
hónapokban a munka intenzivebb és hat napi 
keserves gürcölés után jól esik a hetedik napon a 
szórakozás a szabadban, ha ugyan az eső, a ziva
tar el nem mossa örömünket.

Jól esik a szórakozás különösen olyankor, 
amidőn a kellemest a hasznossal összekötjük és a 
mulatság valamely kulturális cél javára lesz ren
dezve. Habár helyesebbnek tartanók, hogy min
denki a kulturális vagy jótékony célra szánt adó
ját egyenesen az intézménynek adná és a mulat
ságot tisztán mulatság kedvéért rendeznék.

Minthogy ezt a rossz szokást mi magunk 
megszüntetni úgy sem tudjuk, kénytelenek vagyunk 
a helyzettel számot vetni és lapunkban külön ro
vatot nyitni a hétről-hétre megtartandó aszódi és 
környékbeli táncvigalmaknak.

Sorrendben az első:

A leányegylet nyári m ulatsága.
A Leányegylet f. junius hó 23-án nyári tánc- 

mulatságot rendez, amelynek tiszta jövedelmét 
megfelezi az alakuló sportegyesülettel. Hozzá va
gyunk szokva ahhoz, hogy a Leányegylet mulat
sága mindig kitünően sikerüljön, de az idén foko
zottabb reménynyel tekint a Leányegylet majálisa 
elé, hiszen a Sportegyesület révén a fiatalság leg
nagyobb része érdekelve van a dologban. Tekin
tettel arra, hogy mindkét egylet a jótékonyság 
illetőleg kulturális cél szolgálatában áll, valószínű, 
hogy városunk közönsége is pártfogásába veszi a 
mulatni akaró fiatalságot és megjelenésével is 
emelni fogja az est fényét.

Az aszódi Leányegyesíilet ezúton kéri fel 
mindazokat, kik tévedésből meghívót nem kaptak, 
hogy ezt az Aszódi Hírlap kiadóhivatalában beje
lenteni szíveskedjenek.

Nem kevésbbé nemes cél javára lesz ren
dezve az időrendben második mulatság:

Az aszódi r. kath. h itközség 
táncm ulatsága,

amelyre a meghívók e hét elején mennek majd 
szét. Az aszódi r. kath. hitközség ugyanis f. évi 
junius hó 29-én d. u. 5 órakor a Csicsókásban 
zártkörű táncmulatságot rendez, amelynek tiszta 
jövedelmét az újonnan építendő népiskolája javára 
kívánja fordítani. Kulturális célt szolgál tehát az, 
aki a r. kath. hitközséget a nemes eszme kivite
lében segíti. Nem vonjuk kétségbe, hogy a mu
latság rendezése sikerrel fog járni, mert ismerjük 
közönségünk lelkes áldozatkészségét, amely min
denkor meg szokott nyilvánulni ott, ahol azt a 
nemes cél elérése szükségessé teszi.

Községi ügyek.
Közgyűlések. Aszód község képviselőtestü

lete /. évi junius 10-én rendkívüli közgyűlést 
tartott, amelyen elhatározta, hogy az artézi kutat 
átveszi s azért a vállalkozónak összesen 1500 K-t 
fizet azon kikötéssel, hogy a vállalkozó tartozik a 
kút csövét több vízmennyiség biztosítása céljából 
körülbelül egy méterrel megrövidíteni s a kút 
környékén ugyancsak lemélyitett lépcsőzetes, 
vaskorláttal körülvett betonmedencét létesíteni. 
Tartozik továbbá a csövet úgy átalakítani, hogy

arra szivattyuszerkezetet lehessen szerelni, mely 
a lajttöltéshez szükséges vizet szolgáltatná. Egyide
jűleg utasította a gyűlés az elöljáróságot, hogy 
egy második ártézi kút létesítése érdekében 
államsegélyt kérjen, továbbá a minisztériumtól 
ingyen szakértő kiküldését, akinek tervezete 
szerint készülne az uj kút s aki az ellenőrzést is 
gyakorolná.

Ugyanezen a gyűlésén hirdettelek ki a 
következő felsőbb hatósági véghatározatok :

1. A vármegye közig, bizottságának vég
határozata, amelylyel dr. Kövér Péternek a háza 
előtt elvonuló járda felemelése tárgyában hozott 
képv. test. határozat ellen beadott felebbezését 
elutasította ; 2. a ni. kir. belügyminiszter leirata, 
melyben a képv. testületnek a közbirtokosság 
részére apaállatistálló és cselédlakás költségére 
3000 koronát megszavazó határozatát végleg 
jóváhagyta; 3. a vármegye törvényhatóságának 
véghatározata, amelylyel a község képv. testületé
nek a vadászati jog haszonbéréből 200 koronát 
elengedő határozatát megsemmisítette.

Kimondotta továbbá a közgyűlés, hogy az 
eddigi rendszeresített segédjegyzői állás címét 
aljegyzőre, a végrehajtói állás címét segédjegyzőre 
s igy a jegyzői állás cimét főjegyzőre szabályren- 
deletileg megváltoztatja. Továbbá, hogy a jegyzők 
országos árvaházának támogatására évi 20 korona 
tágsági díjjal a pártoló tagok sorába lép.

Végül Fazekas Jó z se f  képv. testületi tag 
indítványára jegyzőkönyvi köszönetét szavazott 
egyhangúlag a közgyűlés báró Poámaniczky 
Gézának, g ró f Ráday Gedeon főispánnak és 
Micsinay Ernőnek a járás létesítése érdekében 
kifejtett kiváló fáradozásaiknak elismeréséül.

*

Tegnap junius 15-én, délután ismét köz
gyűlés volt a községházán, amelyen a képviselő- 
testület a villanyvilágítás vezetékét gátló utcai fák 
kivágatását és középmagas fákkal való pót
lását határozta el. A közgyűlés többi tárgyairól a 
jövő héten fogunk beszámolni.

H írek .
— Figyelmeztetés a tűzveszedelemre.

Vármegyénk alispánja szigorú rendelkezést adott 
ki a tüzveszedelmek meggátlására. A rendelkezés 
főbb részét itt közöljük:

1. A vármegyei tűzrendészed szabályrende
letnek a berakodásra vonatkozó rendelkezései 
betartandók. A beltelken való berakodások, ameny- 
nyiben engedélyeztetnek, az a tüztávlatok betartá-

a szegénykét akarata ellenére egy tanítómesterhez 
adta feleségül, egy hórihorgas, kopott fráterhez, 
aki úgy beszélt, mintha halottak fölött énekelne, 
csámpás cipellőkben járt és hegyeseket köpött. 
Meg is halt a szegény asszonyka, miután egy 
leánykának adott életet. S mert mihamar utána 
pusztult a hórihorgas tanító is, a kis unokának 
nem volt hol lennie, s igy a nagyatyja házába 
került.

Éva, neveztetvén a paradicsombeli bűnös 
nőről, aranyos kis teremtés volt. Tipegett-topogott 
a doktor rideg házában s kacagását zengve 
visszhangozták az öreg, füstös falak.

— Szeress, nagyapó, szeress egy kicsit — 
szokta mondani Unholdnak. — Nincs senki 
Nümbergben, akinek oly szép fehér szakálla lenne, 
mint neked. Engedj játszani a szakálladdal 
nagyapó!

— Ördög fajzata — gondolta ilyenkor a 
doktor. Milyen édes, milyen csókolni való! 
Ha legalább fiú lenne!

És hangosan mondta:
— Mars k i! Ne a szakállammal, de az 

olvasóval játszszál, úgyis apáca lesz belőled.
Évike ilyenkor sirva szaladt ki a laborató

riumból, leült a bús ház egy zugába és jó, kicsi 
szivének fájdalma szerint kibusulta magát. De 
egy félóra múlva már megint vidám volt, kacagott,

csintalankodott, felmászott az udvar kerítésén és 
nyelvét öltögette a szomszéd fiaira.

Mire Unhold dotor életének nagy célját 
elérte, Éva tizennyolc esztendős volt. Nem lett 
apáca, hasztalan próbálta erőltetni nagyatyja, aki 
egyébként az utóbbi időben éppenséggel nem 
törődött vele, mert minden idejét, gondolatát a 
világraszóló felfedezés foglatta le. Magányos 
leányszobájának fehér ágyában Éva esténként 
gyönyörűeket álmodott a férfiúról, aki el fog érte 
jönni, a haja fekete lesz, az arca bátor, a szeme 
szikrázó; a szerelemről, amely minden jó lélek 
jutalma ezen a földön. S mialatt szép Éva egyre 
szilajuló képzelettel szőtte a szerelem tündéri 
álmait, a szomszéd szobában Unhold doktor 
kárörvendő, gonosz izgalmaktól gyötörve főzte a 
rettentő és csodálatos keveréket, mely kiirtandja 
a földről a szerelmet.

Ama hajnalon, melyen oly vakmerőén káro
molta Vénuszt, Unhold doktor diadaiának mámo
rában tobzódott. Negyven esztendei fáradozásá
nak gyümölcse megérett. A por, mit tízezernyi 
kudarcos kísérlet után összeállított, s amely 
magában foglalta a föld minden élő és élettelen 
tárgyának főalkotórészeit, s amely a legtökéletesebb 
varázslatok segedelmével kevertetett össze, nem 
volt immár holt anyag. A természet apjának, az 
örök és dicső Sóinak, a Napnak minden erőnél

erősebb sugarai megérlelték a bűvös keveréket, 
piciny férgek nyüzsögtek benn, foszlányra, áttetsző 
testű állatkák . .  .

— Férget már tudok teremteni — kacagott 
a doktor. — És féreg az ember i s ! . . . Össze
dőlnek az ágyasházak, buja és méltatlan gyönyö
rűségek fészkei, amikből eddig kirepült az ember. 
Nem kell többé ágyasház, nem kell asszony, csak 
tudomány, csak akarat, csak anyag, csak tűz, 
csak nap. Csak keverem-kavarom, keverem- 
kavarom . . . Csak parancsolom a pornak; támadj 
fel ember! És kibúvik a porból az ember! 
Katharina bosszút álltam!

Igyen káromolt a doktor órák hosszat, míg
nem belépett a laboratóriumba kedvenc faniulusa, 
Konrád. Szelíd, szőke fiú volt, határtalan tiszte
lője a doktornak és mérhetetlen tudományának. 
Konrád be volt avatva a nagy titokba. A doktor 
megragadta a kezét és odavezette az ablakhoz, 
melyet aranyos sugárözönhen ragyogtatott a fel
kelő nap. Az ablak párkányán egy cinkből való 
lányér állott, a tányérban a dicső matéria, az 
élet pora.

(Folyt, köv.)
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sának, valamint a kellő vízkészlet állandó biztosí
tásának kötelezettsége mellett történjék.

2. Cséplés, takarás, hordás alatt, boglyák, 
kazlak közelében, szérüskertekben, csűrökben, 
pajtákban, gazdasági istállókban és padlásokon 
szeles időben még zsúp vagy nádfödeles házak
tól határolt utcákban is a dohányzási tilalom 
szigorúan betartandó s erre a lakosság figyelmez
tetendő. Ily helyeken, továbbá padlásokon, tűz
veszélyes vagy könnyen gyuló anyagokat magá
ban foglaló pincékben, raktárakban a nyílt világgal 
való járás is szigorúan tiltva van.

3. A gyújtó a gyermekek elől gondosan elzá
randó s az értelmesebbek az azzal való játék 
veszélyes voltára szüleik által kitanitandók.

4. A lakosság a tűz elleni biztosítás üdvös 
voltára szokásos módon figyelmeztetendő.

5. Csavargók, vándorlók általában a gyanús 
egyének figyelemmel kisérendők.

6. A tüzrendészeti vizsgálatok az elöljáró
ságok által a tűzoltó parancsnok közbenjöttével 
lelkiismeretesen megejtendők s a házi tüzoltósze- 
rek megléte és jókarban tartása, valamint a kémé
nyek tisztasága ellenőrizendő s a bajok haladék
talanul megszüntetendők.

7. A szükséges vízkészlet biztosittatandó. 
Kutak kitisztittatandók, folyóvizekhez és tavakhoz 
vizmeritő kocsilejáralok készítendők. Vizszegény 
helyeken és szárazság idején pedig minden ház
nál iVa— 2 hl. ürtartalmu kád vagy hordó állan
dóan iszap és gazmentes vízzel megtöltve készen
létben tartandó. Vizhordó lajtok mindig megtöltve 
álljanak.

8. A tiizoltószerek kipróbálandók (fecsken
dők vízzel), az észlelt hiányok múlhatatlanul póto- 
landók s kizárólag ezek elhelyezésére szogáló, 
pormentes, könnyen hozzáférhető szertárban foly
tonos készenlétben tartandók. Tűz után azonnal 
kitisztitandók.

9. A tűzoltóságok gyakorlatai megkezden- 
dök s havonta legalább két gyakorlat tartandó. 
Kívánatos, hogy a fecskendőszerelés mindenütt 
az országos ttizoltószövetség kezelési szabályai 
szeiint taníttassák be, mert a szerelés igy a 
leggyorsabb s a legkevesebb munkaerőt köti le.

10. A tűzjelzés a helyi viszonyokhoz mérten 
megállapítandó s közhírré teendő, végül az elő
fogatok a fecskendők és vizhordó lajtok részére 
vész esetére biztositandók.

— Évzáró vizsga a tanonciskolában.
Az aszódi iparostanonciskolai bizottság Perényi 
Rezső igazgató javaslatára elhatározta, hogy a 
tanonciskola évzáró vizsgálatát f. hó 16-án 
vasárnap délután 2 órai kezdettel a gimnázium 
rajztermében tartja meg, melyre az érdeklődőket 
tisztelettel meghívja. Bolla Lajos gimn. tanár, 
iparostanoncisk. bizottsági elnök a legjobb rajz
tanuló részére 5 korona jutalomdijat tűzött ki. — 
Ugyanakkor és ugyanott lesz az iparostanoncok 
rajz- és munkakiállitása is.

— A m agyar közönség előtt eléggé 
ismert volt eddig is a kolozsvári (Heinrich-féle) 
kyógyszappangyár kiváló hírneve, de mégis nagy 
rekordot jelent, hogy egy élelmes nagy amerikai 
cég évi 100000 kor. értékű szappan átvételére 
kötelezte le magát.

ASZÓDI HÍRLAP

— Gyászeset. Súlyos csapás érte körorvo- 
sunkat dr. Hackcr Istvánt, az aszódi izr. hitközség 
érdemes elnökét. F. hó 13-án hunyt el ugyanis 
Budapesten hosszas szenvedés után szerető hitvese 
dr. Hacker Istvánná úrnő, akivel a legpéldásabb 
családi életet élte. A haláleset híre Aszódon 
általános nagy részvétet keltett a gyászbaborult 
család iránt, mert az elhunyt úrnő Aszódnak 
egyik legműveltebb és legszeretetreméltóbb asszonya 
volt, aki mint az aszódi izr. nőegylet egykoron 
elnöke, utóbb választmányi tagja a közjótékony
ság terén is tevékenyen közreműködött. A gyászoló 
család az elhunytat Aszódra szállíttatta és ma f. 
hó 16-án d. u. 272 órakor fogja a gyászházból 
az aszódi izr. sirkertbe örök nyugalomra 
helyezni. Ny. b .!

Árvíz Aszódon. Múlt héten vasárnapon 
Aszódnak is majdnem kijutott az árvizveszedelem- 
ből, amely az ország több részében oly nagy 
pusztítást vitt véghez az elmúlt hetekben. A dél
utáni órákban ugyanis a rekkenő hőség után nagy 
zivatar keletkezett. Jéggel vegyes eső zuhogott alá 
oly nagy csöppekben, amilyenekre még legöre
gebb embereink sem emlékeznek. A községet 
körülövező dombokról patakokban folyt az eső
víz, amely az Ó- és Újhegy közt vezető és 
a javítóintézet mellett lefolyó árokban összegyűlt. 
Az árok közben elöntötte az Öreghegy lábát, a 
vásártér majdnem méter magasságnyira megtelt 
vízzel, ahonnét az árvíz már a község főutcáján 
át befelé is indult. Az árokban oly erővel folyt 
le a v í z , hogy a javítóintézeti konyhakertészetnek 
falát egy fordulatnál bedöntötte és a kertészet 
kultúráját tönkretéve, az egés/et elárasztotta vízzel 
és iszappal. Sőt a tisztilakások kertjeibe és 
pincéibe is behatolt a viz, amely egész le a 
vasútállomásig valóságos tengert képezett. Az 
eső elálltával szerencsére gyorsan apadt le a viz, 
amely csak az árkon átvezető gyaloghidat és a 
javítóintézeti konyhakertészetet rongálta meg 
nagyobb mértékben. Egyébb említésre méltó kárt 
az árvíz nem okozott nálunk.

— Autóbusz-járat Aszód és Szirák közt.
A Budapesten székelő Bud.ipest-vidéki Autóbusz- 
Részvénytársaság autóbusz-közlekedést kiván létre
hozni Aszód községből kiindulva Kartal—Verseg 
—Kalló—Vanyarcon keresztül Szirákig. Az érdekelt 
községekhez most érkezett a társaság kérelme, 
amelyben megfelelő számú részvények jegyzése 
által nyújtandó anyagi hoz/ájárulást kiván. Ezen 
ügyre jövő számunkban még visszatérünk.

— Népgyülés Vácon Ma vasárnap d. u. 
6 órakor Vácon népgyűlést rendez az ország- 
gyűlési függetlenségi párt. amelyen képviselőnkön 
Preszly Eleméren kívül még Désy, Károlyi, 
Förster és Kállay orsz. képviselők is meg fognak 
jelenni. Este 8 órakor a Koronában társas
ebéd lesz.

— A leánynevelő-intézet évzáró ünnep
ségét f. évi junius 24-én d. e. 9 órakor fogja 
megtartani a megszokott gazdag műsor keretében.

adó istenitisztelet lesz. Junius 24-én megtekint
hetők a polgári iskolai növendékeknek kézimun
kái, rajzai, festményei s a gazdasági és háztar
tási tanfolyam kiállítása.

— Kinevezés. A m. kir. igazságügyminiszter 
Búzás József okleveles tanítót családfősegéddé 
nevezte ki az aszódi kir. javitónevelő-intézethez.

— Iskolai ünnepély. Az izr. iskola növen
dékei f. hó 10-én tartották meg a „Madarak és 
Fák“ ünnepét. Az ünnepély az összes osztályok 
egybevonásával egyszerre tartatott meg. A tanítók 
a nap jelentőségét a gyermekek értelmi fokához 
mért előadásban vázolták. Azután erre a célra 
kiválogatott költemények és alkalmi dalok szere
peltek a műsoron. Az ünnepély kirándulással 
egybekapcsolva volt tervezve, a kirándulás azon
ban az az napon történt nagy esőzés miatt 
meghiúsult.

— Évzáró vizsga. Az évzáró vizsgák az 
izr. elemi népiskolában f. hó 20-án és folytatóla
gosan f. hó 21-én fognak megtartatni. A vizsga 
pontban 8 órakor kezdődik.

— Közgyűlés. Verseg község képviselő
testülete f. hó 12-én rendkívüli ülést tartott, 
melyen többek között foglalkozott a gödöllői 
főszolgabíró oly értelmű végzésével, melylyel a 
politikai községet kötelezi, hogy a róni. kath. 
plébános fajárandóságát az általános községi 
pótadóból szerezze be. A képviselőtestület többsége 
a végzést mint a hitfeiekezet tagjaira nézve 
előnyöst tudomásul vette.

— Tűz Versegen. A tavasz alig köszöntött 
be, már is megjelent Versegen egyik veszedelmes 
réme a v röskakas; f. hó 9-én örg. Bodor Gábor 
zsúppal födött háza este 10 órakor eddig isme
retlen okból kigyuladt s teljesen leégett. A tűz 
martaléka lett meg sok gazdasági eszköz, élelmi 
cikk s több szárnyas állat. A kár nagy, de egy- 
része biztosítás utján megtérül.

Nyilttér.
(Az ezen rovatban foglaltakért néni vállal 

felelősséget a szerkesztőség.)

Nyilatkozat.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. 

közönséget, hogy a Weisz László ur vaskereske
désében betöltött üzletvezetői állásomat negyedévi 
működés ulán f. hó 15-én egyezség folytán 
önként elhagytam.

Aszód, 1912 junius 15-én.
Tisztelettel

Radó Henrik.
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Akkor lesz teljes harmónia az ifjú lélekben, 
ha kellőleg beosztva fordítja idejét úgy 
testének, mint szellemének fejlesztésére. A 
test és szellem összhangzatos ápolása ép 
testet és lelket ad.

Ily csapáson haladva a fiatalság 
derekasan felel meg kötelességének, a 
fáradalmakat nem érzi, nehézségeket nem 
ismer, kedvvel forgatja a tankönyveket, 
gyorsan tanul, éles a fölfogása, gyors a 
gondolkodása és célját eléri. Künn az 
életben meg hasznos, tevékeny tagja lesz 
a társadalomnak és jó polgára a hazának.

*

2 ____________________________ ________________

Nyári táncmulatságok.
Furcsa nép vagyunk mi aszódiak.
Mig másutt télen, farsang táján, egyik mulat

ság éri a másikat, mi aszódiak fázunk, illetve fa- 
gyoskodunk és alig egy-két farsangi vigalom érde
kében tudunk csak fölmelegedni.

Jön a tavasz, a nap reánk bocsájtja riigyfa- 
kasztó, mindent éltető sugarait és ezek melegétől 
fölgyul bennünk a lelkesedés tüze a mulatságok 
iránt. Husvét után hevesebb lesz a vérkeringésünk, 
aminek az a következménye, hogy hétről-hétre 
esik Aszódon legalább egy mulatság.

Egyébként távol áll tőlünk, hogy ezen kese
regjünk, mert a dolog rendjén van igy; a tavaszi 
hónapokban a munka intenzivebb és hat napi 
keserves gürcölés után jól esik a hetedik napon a 
szórakozás a szabadban, ha ugyan az eső, a ziva
tar el nem mossa örömünket.

Jól esik a szórakozás különösen olyankor, 
amidőn a kellemest a hasznossal összekötjük és a 
mulatság valamely kulturális cél javára lesz ren
dezve. Habár helyesebbnek tartanók, hogy min
denki a kulturális vagy jótékony célra szánt adó
ját egyenesen az intézménynek adná és a mulat
ságot tisztán mulatság kedvéért rendeznék.

Minthogy ezt a rossz szokást mi magunk 
megszüntetni úgy sem tudjuk, kénytelenek vagyunk* 
a helyzettel számot vetni és lapunkban külön ro
vatot nyitni a hétről-hétre megtartandó aszódi és 
környékbeli táncvigalmaknak.

a szegénykét akarata ellenére egy tanítómesterhez 
adta feleségül, egy hórihorgas, kopott fráterhez, 
aki ugy beszélt, mintha halottak fölött énekelne, 
csámpás cipellőkben járt és hegyeseket köpött. 
Meg is halt a szegény asszonyka, miután egy 
leánykának adott életet. S mert mihamar utána 
pusztult a hórihorgas tanító is, a kis unokának 
nem volt hol lennie, s igy a nagyatyja házába 
került.

Éva, neveztetvén a paradicsombeli bűnös 
nőről, aranyos kis teremtés volt. Tipegett-topogott 
a doktor rideg házában s kacagását zengve 
visszhangozták az öreg, füstös falak.

— Szeress, nagyapó, szeress egy kicsit — 
szokta mondani Unholdnak. — Nincs senki 
Niiinbergben, akinek oly szép fehér szakálla lenne, 
mint neked. Engedj játszani a szakái laddal 
nagyapó!

— Ördög fajzata — gondolta ilyenkor a 
doktor. — Milyen édes, milyen csókolni való 1 
Ha legalább fiú lenne!

És hangosan mondta :
— Mars ki! Ne a szakállammal, de az 

olvasóval játszszál, úgyis apáca lesz belőled.
Évike ilyenkor sírva szaladt ki a laborató

riumból, leült a bús ház egy zugába és jó, kicsi 
szivének fájdalma szerint kibusulta magát. De 
egy félóra múlva már megint vidám volt, kacagott,

Sorrendben az első:

A leányegylet nyári m ulatsága.
A Leányegylet f. junius hó 23-án nyári tánc- 

mulatságot rendez, amelynek tiszta jövedelmét 
megfelezi az alakuló sportegyesülettel. Hozzá va
gyunk szokva ahhoz, hogy a Leányegylet mulat
sága mindig kitünően sikerüljön, de az idén foko
zottabb reménynyel tekint a Leányegylet majálisa 
elé, hiszen a Sportegyesület révén a fiatalság leg
nagyobb része érdekelve van a dologban. Tekin
tettel arra, hogy mindkét egylet a jótékonyság 
illetőleg kulturális cél szolgálatában áll, valószínű, 
hogy városunk közönsége is pártfogásába veszi a 
mulatni akaró fiatalságot és megjelenésével is 
emelni fogja az est fényét.

Az aszódi Leányegyesület ezúton kéri fel 
mindazokat, kik tévedésből meghívót nem kaptak, 
hogy ezt az Aszódi Hírlap kiadóhivatalában beje
lenteni szíveskedjenek.

Nem kevésbbé nemes cél javára lesz ren
dezve az időrendben második mulatság:

Az aszódi r. kath. h itközség 
táncm ulatsága,

amelyre a meghívók e hét elején mennek majd 
szét. Az aszódi r. kath. hitközség ugyanis f. évi 
junius hó 29-én d. u. 5 órakor a Csicsókásban 
zártkörű táncmulatságot rendez, amelynek tiszta 
jövedelmét az újonnan építendő népiskolája javára 
kívánja fordítani. Kulturális célt szolgál tehát az, 
aki a r. kath. hitközséget a nemes eszme kivite
lében segíti. Nem vonjuk kétségbe, hogy a mu
latság rendezése sikerrel fog járni, mert ismerjük 
közönségünk lelkes áldozatkészségét, amely min
denkor meg szokott nyilvánulni ott, ahol azt a 
nemes cél elérése szükségessé teszi.

Községi ügyek.
Közgyűlések. Aszód község képviselőtestü

lete /. évi junius 10-én rendkívüli közgyűlést 
tartott, amelyen elhatározta, hogy az ártézi kutat 
átveszi s azért a vállalkozónak összesen 1500 K-t 
fizet azon kikötéssel, hogy a vállalkozó tartozik a 
kút csövét több vízmennyiség biztosítása céljából 
körülbelül egy méterrel megrövidíteni s a kút 
környékén ugyancsak leniélyitett lépcsőzetes, 
vaskorláttal körülvett betonmedencét létesíteni. 
Tartozik továbbá a csövet ugy átalakítani, hogy

csintalankodott, felmászott az udvar kerítésén és 
nyelvét öltögette a szomszéd fiaira.

Mire Unhold dotor életének nagy célját 
elérte, Éva tizennyolc esztendős volt. Nem lett 
apáca, hasztalan próbálta erőltetni nagyatyja, aki 
egyébként az utóbbi időben éppenséggel nem 
törődött vele, mert minden idejét, gondolatát a 
világraszóló felfedezés foglalta le. Magányos 
leányszobájának fehér ágyában Éva esténként 
gyönyörűeket álmodott a férfiúról, aki el fog érte 
jönni, a haja fekete lesz, az arca bátor, a szeme 
szikrázó; a szerelemről, amely minden jó lélek 
jutalma ezen a földön S mialatt szép Éva egyre 
szilajuló képzelettel szőtte a szerelem tündéri 
álmait, a szomszéd szobában Unhold doktor 
kárörvendő, gonosz izgalmaktól gyötörve főzte a 
rettentő és csodálatos keveréket, mely kiirtandja 
a földről a szerelmet.

Ama hajnalon, melyen oly vakmerőén káro
molta Vénuszt, Unhold doktor diadalának mámo
rában tobzódott. Negyven esztendei fáradozásá
nak gyümölcse megérett. A por, mit tízezernyi 
kudarcos kísérlet után összeállított, s amely 
magában foglalta a föld minden élő és élettelen 
tárgyának főalkotórészeit, s amely a legtökéletesebb 
varázslatok segedelmével kevertetett össze, nem 
volt immár holt anyag. A természet apjának, az 

i örök és dicső Sóinak, a Napnak minden erőnél

arra szivattyuszerkezetet lehessen szerelni, mely 
a lajttöltéshez szükséges vizet szolgáltatná. Egyide
jűleg utasította a gyűlés az elöljáróságot, hogy 
egy második ártézi kút létesítése érdekében 
államsegélyt kérjen, továbbá a minisztériumtól 
ingyen szakértő kiküldését, akinek tervezete 
szerint készülne az uj kút s aki az ellenőrzést is 
gyakorolná.

Ugyanezen a gyűlésén hirdettelek ki a 
következő felsőbb hatósági véghatározatok :

1. A vármegye közig, bizottságának vég
határozata, amelylyel dr. Kövér Péternek a háza 
előtt elvonuló járda felemelése tárgyában hozott 
képv. test. határozat ellen beadott felebbezését 
elutasította; 2. a m. kir. belügyminiszter leirata, 
melyben a képv. testületnek a közbirtokosság 
részére apaállatistálló és cselédlakás költségére 
3000 koronát megszavazó határozatát végleg 
jóváhagyta; 3. a vármegye törvényhatóságának 
véghatározata, amelylyel a község képv. testületé
nek a vadászati jog haszonbéréből 200 koronát 
elengedő határozatát megsemmisítette.

Kimondotta továbbá a közgyűlés, hogy az 
eddigi rendszeresített segédjegyzői állás címét 
aljegyzőre, a végrehajtói állás címét segédjegyzőre 
s igy a jegyzői állás címét főjegyzőre szabályren- 
deletileg megváltoztatja. Továbbá, hogy a jegyzők 
országos árvaházának támogatására évi 20 korona 
tágsági díjjal a pártoló tagok sorába lép.

Végül Fazekas Jó z se f  képv. testületi tag 
indítványára jegyzőkönyvi köszönetét szavazott 
egyhangúlag a közgyűlés báró Podmaniczky 
Gézának, g ró f Ráday Gedeon főispánnak és 
Micsinay Ernőnek a járás létesítése érdekében 
kifejtett kiváló fáradozásaiknak elismeréséül.

*

Tegnap junius 15-én, délután ismét köz
gyűlés volt a községházán, amelyen a képviselő- 
testület a villany világítás vezetékét gátló utcai fák 
kivágatását és középmagas fákkal való pót
lását határozta el. A közgyűlés többi tárgyairól a 
jövő héten fogunk beszámolni.

H írek .
— Figyelmeztetés a tűzveszedelemre.

Vármegyénk alispánja szigorú rendelkezést adott 
ki a tiizveszedelmek meggátlására. A rendelkezés 
főbb részét itt közöljük:

1. A vármegyei tűzrendészed szabályrende
letnek a berakodásra vonatkozó rendelkezései 
betartandók. A beltelken való berakodások, ameny- 
nyiben engedélyeztetnek, az a tüztávlatok betartá-

erősebb sugarai megérlelték a bűvös keveréket, 
piciny férgek nyüzsögtek benn, foszlányos, áttetsző 
testű állatkák . .  .

— Férget már tudok teremteni — kacagott 
a doktor. —- És féreg az ember i s ! . . . össze
dőlnek az ágyasházak, buja és méltatlan gyönyö
rűségek fészkei, amikből eddig kirepült az ember. 
Nem kell többé ágyasház, nem kell asszony, csak 
tudomány, csak akarat, csak anyag, csak tűz, 
csak nap. Csak keverem-kavarom, keverem- 
kavarom . . . Csak parancsolom a pornak; támadj 
fel ember! És kibúvik a porból az ember! 
Katharina bosszút álltam!

Igyen káromolt a doktor órák hosszat, míg
nem belépett a laboratóriumba kedvenc famulusa, 
Konrád. Szelíd, szőke fiú volt, határtalan tiszte
lője a doktornak és mérhetetlen tudományának. 
Konrád be volt avatva a nagy titokba. A doktor 
megragadta a kezét és odavezette az ablakhoz, 
melyet aranyos sugárözönben ragyogtatott a fel
kelő nap. Az ablak párkányán egy cinkből való 
tányér állott, a tányérban a dicső matéria, az 
élet pora.

(Folyt, köv.)
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sáliak, valamint a kellő vízkészlet állandó biztosí
tásának kötelezettsége mellett történjék.

2. Cséplés, takarás, hordás alatt, boglyák, 
kazlak közelében, szérüskertekben, csűrökben, 
pajtákban, gazdasági istállókban és padlásokon 
szeles időben még zsúp vagy nádfödeles házak
tó l határolt utcákban is a dohányzási tilalom 
szigorúan betartandó s erre a lakosság figyelmez
tetendő. Ily helyeken, továbbá padlásokon, tűz
veszélyes vagy könnyen gyuló anyagokat magá
ban foglaló pincékben, raktárakban a nyílt világgal 
való járás is szigorúan tiltva van.

3. A gyújtó a gyermekek elől gondosan elzá
randó s az értelmesebbek az azzal való játék 
veszélyes voltára szüleik által kitanitandók.

4. A lakosság a tűz elleni biztosítás üdvös 
voltára szokásos módon figyelmeztetendő.

5. Csavargók, vándorlók általában a gyanús 
egyének figyelemmel kisérendők.

6. A tüzrendészeti vizsgálatok az elöljáró
ságok által a tűzoltó parancsnok közbejöttével 
lelkiismeretesen megejtendők s a házi tüzoltósze- 
rek megléte és jókarban tartása, valamint a kémé
nyek tisztasága ellenörizendó s a bajok haladék
talanul megszüntetendők.

7. A szükséges vízkészlet biztosittatandó. 
Kutak kitisztittatandők, folyóvizekhez és tavakhoz 
vizmeritő kocsilejáralok készítendők. Vizszegény 
helyeken és szárazság idején pedig minden ház
nál 1 ,/a—2 hl. ürtartalmu kád vagy hordó állan
dóan iszap és gazmentes vízzel megtöltve készen
létben tartandó. Vizhordó lajtok mindig megtöltve 
álljanak.

8. A tüzoltószerek kipróbálandók (fecsken
dők vízzel), az észlelt hiányok múlhatatlanul póto- 
landók s kizárólag ezek elhelyezésére szogáió, 
pormentes, könnyen hozzáférhető szertárban foly
tonos készenlétben tartandók. Tűz után azonnal 
kitisztitandók.

9. A tűzoltóságok gyakorlatai megkezden- 
dök s havonta legalább két gyakorlat tartandó. 
Kívánatos, hogy a fecskendőszerelés mindenütt 
az országos tüzoltószövetség kezelési szabályai 
szei int taníttassák be, mert a szerelés igy a 
leggyorsabb s a legkevesebb munkaerőt köti le.

10. A tűzjelzés a helyi viszonyokhoz mérten 
megállapítandó s közhírré teendő, végűi az elő
fogatok a fecskendők és vizhordó lajtok részére 
vész esetére biztositandók.

— Évzáró vizsga a tanonciskolában.
Az aszódi iparostanonciskolai bizottság Perényi 
Rezső igazgató javaslatára elhatározta, hogy a 
tanonciskola évzáró vizsgálatát f. hó 16-án 
vasárnap délután 2 órai kezdettel a gimnázium 
rajztermében tartja meg, melyre az érdeklődőket 
tisztelettel meghívja. Bolla Lajos gimn. tanár, 
iparostanoncisk. bizottsági elnök a legjobb rajz
tanuló részére 5 korona jutalomdijat tűzött ki. — 
Ugyanakkor és ugyanott lesz az iparostanoncok 
rajz- és niunkakiállitása is.

— A m agyar közönség előtt eléggé 
ismert volt eddig is a kolozsvári (Heinrich-féle) 
gyógyszappangyár kiváló hirrieve, de mégis nagy 
rekordot jelent, hogy egy élelmes nagy amerikai 
cég évi 100.000 kor. értékű szappan átvételére 
kötelezte le magát.

ASZÖDI HÍRLAP

— Gyászeset. Súlyos csapás érte körorvo- 
sunkat dr. Hacker Istvánt, az aszódi izr. hitközség 
érdemes elnökét. F. hő 13-án hunyt el ugyanis 
Budapesten hosszas szenvedés után szerető hitvese 
dr. Hacker Istvánná úrnő, akivel a legpéldásabb 
családi életet élte. A haláleset híre Aszódon 
általános nagy részvétet keltett a gyászbaborult 
család iránt, mert az elhunyt úrnő Aszódnak 
egyik legműveltebb és legszeretetreméltóbb asszonya 
volt, aki mint az aszódi izr. nőegylet egykoron 
elnöke, utóbb választmányi tagja a közjótékony
ság terén is tevékenyen közreműködött. A gyászoló 
család az elhunytat Aszódra szállíttatta és ma f. 
hó 16-án d. u. 2 'U órakor fogja a gyászházból 
az aszódi izr. sirkertbe örök nyugalomra 
helyezni. Ny. b .!

Árvíz Aszódon. Múlt héten vasárnapon 
Aszódnak is majdnem kijutott az árvizveszedelem- 
ből, amely az ország több részében oly nagy 
pusztítást vitt véghez az elmúlt hetekben. A dél
utáni órákban ugyanis a rekkenő hőség után nagy 
zivatar keletkezett. Jéggel vegyes eső zuhogott alá 
oly nagy csöppekben, amilyenekre még legöre
gebb embereink sem emlékeznek. A községet 
körülövező dombokról patakokban folyt az eső
víz, amely az Ó- és Újhegy közt vezető és 
a javítóintézet mellett lefolyó árokban összegyűlt. 
Az árok közben elöntötte az Öreghegy lábát, a 
vásártér majdnem méter magasságnyira megtelt 
vízzel, ahonnét az árvíz már a község főutcáján 
át befelé is indult. Az árokban oly erővel folyt 
le a víz, hogy a javítóintézeti konyhakertészetnek 
falát egy fordulatnál bedöntötte és a kertészet 
kultúráját tönkretéve, az egészet elárasztotta vízzel 
és iszappal. Sőt a tisztilakások kertjeibe és 
pincéibe is behatolt a víz, amely egész le a 
vasútállomásig valóságos tengert képezett. Az 
eső elálltával szerencsére gyorsan apadt le a víz, 
amely csak az árkon átvezető gyaloghidat és a 
javítóintézeti konyhakertészetet rongálta meg 
nagyobb mértékben. Egyébb említésre méltó kárt 
az árvíz nem okozott nálunk.

— Autóbusz járat Aszód és Szirák közt.
A Budapesten székelő Budapest-vidéki Autóbusz- 
Részvénytársaság autóbusz-közlekedést kiván létre
hozni Aszód községből kiindulva Kartal—Verseg 
—Kalló—Vanyarcon keresztül Szirákig. Az érdekelt 
községekhez most érkezett a társaság kérelme, 
amelyben megfelelő számú részvények jegyzése 
által nyújtandó anyagi hozzájárulást kiván. Ezen 
ügyre jövő számunkban még visszatérünk.

— Népgyülés Vácon Ma vasárnap d. u. 
6 órakor Vácon népgyülést rendez az ország- 
gyűlési függetlenségi párt. amelyen képviselőnkön 
Preszly Eleméren kívül még Désy, Károlyi, 
Föister és Kállay orsz. képviselők is meg fognak 
jelenni. Este 8 órakor a Koronában társas
ebéd lesz.

adó istenitisztelet lesz. Junius 24-én megtekint
hetők a polgári iskolai növendékeknek kézimun
kái, rajzai, festményei s a gazdasági és háztar
tási tanfolyam kiállítása.

— Kinevezés. A m. kir. igazságügyminiszter 
Búzás József okleveles tanítót családfősegéddé 
nevezte ki az aszódi kir. javitónevelő-intézethez.

— Iskolai ünnepély. Az izr. iskola növen
dékei f. hó 10-én tartották meg a „Madarak és 
FákM ünnepét. Az ünnepély az összes osztályok 
egybevonásával egyszerre tartatott meg. A tanítók 
a nap jelentőségét a gyermekek értelmi fokához 
mért előadásban vázolták. Azután erre a célra 
kiválogatott költemények és alkalmi dalok szere
peltek a műsoron. Az ünnepély kirándulással 
egybekapcsolva volt tervezve, a kirándulás azon
ban az az napon történt nagy esőzés miatt 
meghiúsult.

— Évzáró vizsga. Az évzáró vizsgák az 
izr. elemi népiskolában f. hó 20-án és folytatóla
gosan f. hó 21-én fognak megtartatni. A vizsga 
pontban 8 órakor kezdődik.

— Közgyűlés. Verseg község képviselő
testülete f. hó 12-én rendkívüli ülést tartott, 
melyen többek között foglalkozott a gödöllői 
főszolgabíró oly értelmű végzésével, melylyel a 
politikai községet kötelezi, hogy a róni. kath. 
plébános fajárandóságát az általános községi 
pótadóból szerezze be. A képviselőtestület többsége 
a végzést mint a hitfelekezet tagjaira nézve 
előnyöst tudomásul vette.

— Tűz Versegen. A tavasz alig köszöntött 
be, már is megjelent Versegen egyik veszedelmes 
réme a v röskakas; f. hó 9-én örg. Bodor Gábor 
zsúppal födött háza este 10 órakor eddig isme
retlen okból kigyuladt s teljesen leégett. A tűz 
martaléka lett meg sok gazdasági eszköz, élelmi 
cikk s több szárnyas állat. A kár nagy, de egy- 
része biztosítás utján megtérül.

Ny i Ittér.
(Az ezen rovatban foglaltakért nem vállal 

felelősséget a szerkesztőség.)

Nyilatkozat.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a n. é. 

közönségei, hogy a Weisz László ur vaskereske
désében betöltött üzletvezetői állásomat negyedévi 
működés után f. hó 15-én egyezség folytán 
önként elhagytam.

Aszód, 1912 junius 15-én.
Tisztelettel

Radó Henrik.

Egy csinos kiilönbejáratu

bútorozott szoba
a Fő-utcán azonnal kiadó.
i_2 Cim a kiadóhivatalban.
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A szalonban és a gyermekszobaban 
mindenütt ott legyen, mert kicsinyt 
és nagyot, fiatalt és öreget, szegényt 
vagy gazdagot egyaránt m e s é s e n  
szórakoztat :: Mindenütt kapható.

Ára 1 Korona.
Gyárija: a „Cserépgyár”  H-T. Xismányátt.
Minden nagyobb városban állandó bizományi raktárt 
óhajtván fentartani, e célra óvadékképes és agilis 
képviselőkét keresünk. Budapesti telefonszám 170-438.

Aszódon, a főutca közepén, 
szép h á z  eladó. — Bővebbet 

a kiadóhivatalban.

Tokaji aszubor.
1906. évi 4 puttonos literje . . 5 — kor.

! 1908. „ 4  * * . . 4 — *
| 1908. „ 3  „ . . .  3*50 „

Kitiinő minőségű tokaji S z a m o r o d n i
literje ............................................1*— kor.
Szállítás 3 litertől 20 literig demijohnokban,
20 literen felül hordókban. — Egész gönczi 
hordó (136 liter) vételénél külön árajánlat. 
Boraim tisztán kezelt kitűnő minőségéért 
a legmesszebb menő felelősséget vállalok.

B&czKeVi götVös lajos
szőlőbirtokos 6-5

Tarczal (Tokajhegyalja). 

Aszód 1$ Vidékének találkozó helye
Kaszás lajos éttermeiben

B u d a p e s t ,  B á K o ' c z i - u t .A JVemzeli színház —Vigopcra- és a Xókns-kórház közelében. — Kitűnő konyha. Kőbányai «s piheni sörök. . közkedvelt saját termésű csopatji 15-52 borok, elsőrendű kiszolgálás.

♦ I  F »

É r t e s í t é s .
* Alulírottak tisztelettel értesítjük a villamos világítást berendezni óhajtó közönséget, hogy

villamos berendezések
elkészítésére társultunk, úgy falba fektetett Bergmann rendszerű, valamint falon kívüli 
zsinórszerelést, továbbá erőviteli szereléseket a legjutányosahban elvállalunk. Raktáron 
-------  tartunk izzó lámpákat, biztosítékokat és minden szakbavágó cikket. —-

Mély tisztelettel

J u h á s z  L a jo s  ,4-20 P o la c s e k  D e z ső
jav. int. főgépész bádogos és szerelő.

1+
Ü z le tm e g n y itá s . TjTTj U  4  <*}/*] V / t l l

Tisztelettel tudomására hozom a nagyérdemű WIV̂ U llA A llh l  A lhli 
közönségnek, hogy Aszódon a dr. Hercz- = = = = =

féle házban J  " ^
1 ♦  megszerezhetők Aszód t

S ^ d Z C ld *  J  kö zség  közepén, a J
~ Z  I J ~  ”  ♦ községháza mellett t
Sági ggp-kgrgskgdgst J ♦ megnyitandó uj utca t 1
nyitottam Minthogy a legjobb árut a legelsfi | menten köze! a piac- | ♦
forrásból szerzem be, remélni bátorkodom, | '  VCZ"  e é e ek ♦
hogy vevőimnek bizalmát szolid kiszolgálással $ mttíUldl,a,ok a lula)' $
és szigorúan szabott, jutányos árakkal sikerül $ dono8 |
megnyernem. Kérem a nagyérdemű közön- ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

W e in e r  L ip fc tn á l
W eisz  L á s z ló , A szód . AS*W’ »-» Fö-„ic». |

Aszódi •Petőfi" Könyvnyomda nyomása.
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