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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

S— . t e í a  *  APOLF. 1 " " " “ "
Aszód, rout ^82. szám. ^  u l-u v 'v dijak előre fizetendők.

Az utcaöntözés akadályai illetve jegyzett 200 koronával teljesen úgyszólván lehetetlen, arra pedig, hogy a
^ ‘ 1 kimeri teltnek kellett venni. jelzett ártézikutból a hivatkozott állami

Aszód község érdekelt közönségének Ezek után az elöljáróság alkudozásokba ul,es,en helyet foglaló öntözölajtba a viz 
a Pesti-utca és a Fő-ut öntözése iránt a bocsátkozott egy másik aszódi gazdával nyomólönilőkkel felvezettessék, — gondolni
költségek biztosítása tekintetében kifejezett arra nézve, hogy az öntözést két lajttal Sem j^Piac-tércn ,e vő raoid“-kul vizmenv- 
áldozatkészsége az elöljáróságot bízvást havi kétszáz korona díjazás mellett vállalja . . .. ... . ” 7
felbátorította nemcsak, de egyenesen köte- e l ; -  mire ez kérte az elöljáróságot Z  ■ ,
lezte az öntözés kérdésének megoldására, annak megengedésére, hogy közbevetetten Lgtöltés^ 8után teljesen3kiapad"

A képviselőtestület a folyó évi június a kijelölt úttesteken a saját terhére próba- ^ ... , ..... . . . . .  ^ ‘ .
hó 10-én tartott közgyűlésében kimondotta, öntözést végezhessen. Mmdezekto elItekintve, -  figyelemmel

miszerint a tervbe vett öntözés lehetővé A próbaöntözés a községi biró és gégére,1— ^ z  esetben hTa közterületeken 
tete|c _ érdekében még egy lOzoltólajlnak [jegyző személyes jelenlétében az öntözendő |évö közönséges kutakból kellene az öntö- 
ontoző szerkezettel történt felszerelésével úttestnek az államépitészeti hivatal által zéshez szükséges vízmennyiséget megsze- 
ehnerult 100 koronában jelentkező kirendelt közegek részéről történt díjmentes rezni) _  ehhez legalább is három emberi 

kiadást magiévá teszi es a kozpenztar lesöprését követöleg nyomban folyó hó munkaerőt kellene alkalmazni 
terhére utalványozza. 21-én megtörténvén, az eljárás eredménye- Az öntözés kérdését az előbb vázoltak

A községi elöljáróság az előzetesen ként a községi biró és jegyző megállapították, után csupán, — és ezt határozottan állit- 
a jani kozott egyik aszódi fuvarossal érint- miszerint az öntözést az adott esetben — hatjuk, -  akkor lehet eredményesen meg- 
kezesbe lépvén, ez kijelentette, hogy az viz hiánya miatt — keresztül vinni lehe- oldani, ha a pjaC-téren tervezett ártézikut 
öntözést két lajttal csak az esetben hajlandó tetlen, mert az a terv, hogy az öntözéshez létesittetik
elvállalni, ha a lajtok megtöltéséhez szükséges vízmennyiség a közbirtokosság! Ennek az ártézikutnak létrejövetele
szükséges napszámost a község állítja elő. által a tulajdonát képező úgynevezett pedig rövid idő kérdése, amennyiben az 

Minthogy pedig a szóban forgó nap- „Mocsolyák* területén létesített ártézikutból Iállamépitészeti hivataltól szükséges engedély 
számos havi 60 K díjazáson alul nem vétessék, — nem volt megvalósítható, megadása iránt a kérelmet a községi biró 
biztosítható: ennélfogva a fuvaros ajánlatát amennyiben a jelzett ártézikuttól a bpest— jés jegyző már benyújtották, amikor is a 
mellőzni kellett, mert az érdekelt közönség kassa—zborói állami úttestre a vízzel meg- kérelem elintézésére az illetékes hatóságtól 
áldozatkészségét a havonta megszavazott, töltött öntöző lajtokat két lóval felvontatni kedvező választ nyertek.

hatatlanná lett ösvény most egyszerre kényelmes, A szegény dervis pedig áhitozta a csöndet és 
i\ 6 g 6 *  járt úttá változott. Jött a szegény, az elnyomott, nyugalmat, de ezidőszerint még meg nem adatott

a lealázott, kérve a bölcs férfiút, tekintsen bűvös az neki. Csillagtalan, sötét éjjelen csak egy-egy 
Irta: JENCS ZELMA. szemüvegén a messzeségbe, pillantson a király- hü csatlóstól kisérve, titokban felkeresték őt a

Kegét mondok! Ide figyeljetek ! Akinek van jelöltek szivébe, hogy mi lakozik abban ? Melyik fejedelem jelöltek közül is egy páran. Azok, kik 
füle a hallásra, hallja: lesz édesatyja a népnek, pártolója a szegénynek, nem bíztak eléggé korteseik hűségében, vagy

Erdők sűrűjében, hegyóriások kebelében vájta felemelője az elesettnek. Lerakták szegényes aján- buzgóságában, vagy a kik készen lettek volna az 
sziklába, barlangját az öreg Hirko. Hány éves dékaikat a bölcs férfiú lábaihoz s haza mentek ördöggel is szövetkezni céljok elérésében. S a 
volt? Ki tudja. Bozontos szemöldökére, vállig érő boldog kábultsággal fejőkben, meg nem értve, el bölcs dervis, hisz azért volt bölcs, útnak engedte 
Koiulör fürtjeire már akkor rászállt a dér, mikor is feledve a hallottakat s szavazva, ha rá kerül a mindanyiokat ürességgel erszényükben, s jó re- 
a halódó édes anya egy agyagurnát adott át neki. sor arra, a ki szebben tudta szóval, vagy a kitől ménységgel telve szivökben. S nem mutatta sen- 
Az volt a martirkája, vezesse ö tovább. Minden féltek, mert függtek tőle. Jöttek a gazdagok lóháton, kinek sem büvtükrét, hogy megismerje s megutálja 
levélhulláskor egy makkal több jelezte az újra el- vagy gyaloghintón, kinek hogy adta a gusztusa, benne önmagát, vagy összetörje a tükröt dervises- 
sulianó évet. Mikor a makkok száma elérte már Elöttök, utánok fulajtárok csótáros szerszámokkal tol együtt.
a százat, több nem került hozzájok. Azóta szá- s társzekerek megrakodva minden földi jókkal, a Rég leáldozott már a nap. A sötétség kirá- 
niolatlan jönnek és mennek az évek az öreg dér- mi szemnek, szájnak kedves — s az öreg dervis, lya ráterité palástját a földre. Csend honolt az 
vis felett. Nem megy az emberek közé, de annál ki egynémely időben örvendett, ha édes gyökerű élők és élettelenek felett. Az öreg dervis elszuny- 
inkább mennek azok ö hozzá, csodálni bölcsesé- fára akadt az erdőben, most az ország legdusab- nyadt friss mohával puhára bélelt kőágyán. Ajkain 
get, kérdezni hiábavaló dolgokat, s kérni csodás bán megrakott éléstárával rendelkezett. S ez a lebegett a fohász, mely álomtalan álmot esdett 
segito büverejét sok hivságos kívánságokban. nagy bőkezűség mind csak egy-egy kérés volt Hajmura istenasszonytól, de a pajkos tündér nem 

Mostanában különösen sokan látogatták az mindegyik részéről: „Óh bölcs férfiú, pártfogold hallgatta meg s elvitte öt az égi főnökhöz. Öröm 
">eget. Meghalt a fejedelem. Meghall, eltemették, az én jelöltemet." „Csodák, ismerője, te dicső és félelemtől érzé reszketni szivét, szembe látván 
megáldották s jóformán már cl is felejtették, mert dervis, légy az én jelöltem mellett, nem azért, magát a dervisek eszmény képével, ki felvétetett 
az u) fejedelem választásának gondjaitól főtt most hogy az legyen a fejedelem, hisz magam akarnám már az Istenek köze — s szomjasan szivta ma- 

legkisebb alattvalónak is a feje. A jelöltek úgy azt legkevésbé, — de hogy a Horács bán jelöltje gába elméje a tőle hallott szavak értelmét, 
hujtak elő egyszerre váraikból, mint a cifra pa- ne lehessen az." A dervis megértette a kérvény „Nyugodj meg föld fia, nem éreztetem veled 
las/ka tavasszal a földből. Mindegyiknek voltak erős szavait s az ismert csodák száma eggyel több haragom súlyát, nem fedlek meg, hogy olyanba 
hivei, ellenségei s mindegyiknek eszébe jutott most lett lelkében. Aztán adott mindegyiknek olyan vá- avatkozol, mihez nem értesz, olyanok felett mon- 
j* 'öles, a csodatevő, a múltba s jövőbe egyaránt laszt, amit ki-ki úgy magyarázhatott, a mint nekik dasz ítéletet, kiket nem ismersz, — hisz csak 
a ° llcrvis — s a kunyhójához vezető, szeder- jól esett s hazamenve tettek és szavaztak úgy, a ember vagy te is, annak hibáival és gyarlóságai
tok tó l átfoul, korhadt kidőlt fáktól szinte jár- mint saját jól felfogott érdekeik parancsolták, val. De büntetést érdemelsz s büntetésed íme az.
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Eléggé nem hangsúlyozhatja az elöl
járóság, miszerint nemcsak a Piac-téren, 
hanem a Kárász-féle ház mögötti területen 
is úgy tüzrendőri, mint közegészségügyi 
szempontból egy másik ártézikut létesítését 
feltétlenül szükségesnek tartja.

Mindezeket a köz érdekében az elöl
járóság nevében közlöm azzal, hogy a 
szőnyegen lévő kérdésben a legközelebbi 
rendkívüli közgyűlésnek jelentést teszek.

Matolcsy Kálmán
jegyző.

2
Képviselőnk a gyógypedagógiáról. Dr.

Preszly Elemér orsz. képviselőnk az általános 
kultuszvitánál beszédet mondott. Beszéde első 
részében a napirenden levő kérdéssel: a felekezeti 
békével foglalkozott, azután minél több gyógy
pedagógiai iskola felállítását követelte, mert még 
roppant nagy számban vannak az országban siket
némák, vakok, gyengeelméjüek, kiknek tanításáról 
iskolahiány miatt az állam nem gondoskodik. 
Végül tolmácsolta a gyógypedagógia munkásainak 
két jogos kérését: adja vissza a miniszter nekik 
a jogtalanul elvett tanári cimet s szolgálati idejü
ket 35 évben állapítsa meg. A beszédet rokon
szenvesen megéljenezték. Utána a vitát bezárták 
és Zichy János gr. közoktatásügyi miniszter szólalt 
fel s többek közt Preszly képviselő beszédét ho
norálva, kijelentette, hogy a gyógypedagóiai taná
rok teljes nyugdijképességét 35 évre szállítja le.

ASZÓDI HÍRLAP

Petőfi Sándor. Előadta Zemling Zoltán III. o. t. 
7. Magyar Népdalok. Énekelte az énekkar. 8. Ocs- 
kay Lászlóról való ének. Szavalta Koncz Lajos
IV. o. t. 9. Álmodik a nyomor, irta Ady Endre. 
Előadta Szabó István IV. o. t. Ezután Szabó La
jos igazgató intézett búcsúbeszédet az ifjúsághoz 
a mely a Szózat eléneklése után a szélrózsa min-’ 
den irányába elszéledt, hogy az oly várva várt 
vakációját megkezdhesse. Az ünnepély kereté
be a jutalom kiosztás is tartozott. Jutalmat 
nyertek a következő tanulók: Blatniczky Pál I. o., 
Kovács Sándor III. o.t Csörgi János III. o., Cse
repes Jenő III, o., Sziklay László III. o., Kohász 
Béla III. o., Schreiber Ernő II. o., Gáspár Béla 
I o., Benkó Mátyás I. o., Kohász Emil I. o., 
Micsinay Elek I. o., Pauló Pál I. o., Lovászik 
Sándor III. o. tanuló. Tandijelengedésben 12 ta
nuló részesült.

1911. junius 25.

H íre k .
— flz aszódi járás. A vármegye törvény-1 

hatósági bizottságának legutóbb tartott ülésében a 
vármegye tiszti, segéd, vezető- és szolgaszemély
zete szaporításának tárgyalása közben ismét szóba 
került az aszódi járás létesítésének szükségessége. 
Az előadó főjegyző rámutatott arra, hogy a vár
megye lakosságának száma az 1909. évi népszám
láláskor 825595 volt, a legutóbb (1910. december 
31.) megtartott népszámláláskor már 1.028.373-ra 
szaporodott, a mely összegben nem foglaltatnak 
benn azok, a kik a népszámláláskor ideiglenesen 
távol voltak. E szerint a vármegye népessége 10 
év alatt 202778 lélekkel, vagyis 24.55%>-al sza
porodott. Ezzel szemben megállapítja, hogy dacára 
a nagy szaporulatnak, uj járások még sem szer- 
veztettek. Kiemeli továbbá, hogy az aszódi járás 
létesítése halasztást többé nem tűr és ennek foly
tán kívánatos volna, ha az e tárgyban hozott vár
megyei határozat mielőbb tői vény hatósági jóváha
gyást nyerne. Mint látni való, a vármegyénél buz
góbban foglalkoznak ügyeinkkel, mint mi magunk.

— fl leánjjegjjlet majálisa A leányegylet f. 
hó 18-iki nyári mulatsága derült pompás időben 
kitűnő rendezés mellett folyt le. A nagyszámban 
megjelent közönség igen jól érezte magát és csak 
a késő éjjeli órákban hagyta el a mulatság szín
helyét. A sikerült rendezésért teljes elismerés illeti 
meg az összes rendezőket, kiváltképen Weiner 
Irma egyleti alelnöknőt és a rendezőség férfi 
tagjait, akik teljes erejükből igyekeztek mun
kájukkal a leányegylet népszerűségét öregbíteni. 
Felülfizettek : Kondor Oszkár, Dóra Ernő, Mark- 
breit Zsigmond, Bamberger Manó, Madarász Imre, 
dr Glück Adolf, Békéi Lipót, Klein Lipót, Reiner 
József, Brünauer Albert, Weiner Lipót, Frommer 
József, Forschner Mór, Kemény Józset, Leopold 
Zsigmond, Walil Adolf, Dénes lenő, dr. Rendes 
Dezső, Lőwy Zsigmond, Grosz Sándor, Kaszás 
Lajos, Kölni Samu, Sárkány László, dr. Bentsik 
Géza, dr. Faludi Sándor, Nádasy József, Székely 
Farkas, Lengyel József, Róth Ármin, Fischer Jakab, 
Deési Imre és Lőwy Jenő.

— fl gymnásium tegnap délelőtt 10 órakor 
tartotta évzáró ünnepélyét, a következő műsorral: 
I. Kurucnóta. Előadta az énekkar. 2. Isten, irta 
Reviczky Gyula. Szavalta Kovács Sándor III. o. t. 
3. Simon Judit, irta Kiss József. Előadta Földényi 
László IV. o. t 4. Otthon, itra Egressi Béni. Énekelte 
az énekkar. 5. Ilirös város, . . . irta Petőfi Sándor. 
Elmondta Lövey István IV. o. t. 6. Vándorélet, irta

hogy álmodban is azzal kell foglalkoznod, amivel 
ébrenlétedben már a csömörlésig vagy. Nézz kö
rül, ezek a kis függönyök a falakon apró ablako
kat takarnak — lebbentsd fel őket s az üveg eléd 
hoz termessze levő dolgokat s megnyitja előtted 
a s z í v  redőit is. Minden ablak egy-egy fejdelem 
jelöltet ismertet meg veled- .

Szép arcú, kellemes, középkorú férfiút mu
tatott az első ablak. Körülötte kicsi, de lelkes 
tábor éljenzett, akiket, mint látszott, fogva tartott 
szavának zengzete, bájos köitőisége, lebilincselő 
egyéni szeretetreméltósága. A távolabb állók 
azonban csodálkozva s értelmetlenül nézték az 
éljenző híveket s az ősz dervis ajkai együtt mor
molták a tömeggel: „Nem ismerem a férfiút, 
miért akarják hívei uralkodónak éppen ő t ? !- De 
egy tekintet a szivekbe, megadta néki a választ. 
Ezek saját tartományuk javáért akarnak fejedelmet, 
a ki szivén viselje a helyi érdekeket.

Kedvetlenül fordult el az öreg Hirkó s pil
lantott a másik ablakba. Ismert nevű, ismert sze
replési'! férfiút pillantott meg, a ki már túl volt az 
élet delén. A legbüszkébb a zászlós urak között, 
habár nemesi címerén még alig száradt meg az 
olaj. Az elhunyt fejdelemtől sok szép birtokot, 
sok kincset, jutalmat kapott. Müveit, tudományos, 
munkabíró ember. Munkássága sok jót, áldást 
hozott már másokra, s hogy magának is, — ki 
róná meg érte, — hisz méltó a munkás az ő 
jutalmára. Tömör, elszánt tábor áll körülte. Re
kedtté kiáltották torkukat az éltetésben. Vakká lett

szemök a nagy megerőltetéstől, hogy felfedezzenek 
s t nkre tegyenek mindenkit, a ki ellenvéleményen 
van — s igy nem látják azt a tipegő kis asszonyi 
állatot, a ki ott ugrál jelöltjök háta illegett. Sü
ketekké lettek sajat lármájuk zajától, s igy néni 
hallják, hogy az harsog arról a szép bajuszos 
ajakról, a mit az igénytelen kinézésű asszony 
sugdos neki. Az mondja meg, hogy kire mosolyog
jon, kinek mutasson zord ábrázatot, kinek Ígérjen 
gazdag javakat s kinek suhogó vesszőt. Ö tanítja 
meg arra, hogy a hatalmasokkal szemben engedé
keny, de viszont annál hajthatatlanabb legyen azok 
iránt, kiket a végzet intézkedése hatalma alá ren
delt. És hivei ? Ezek egy része rettegi a vessző*, a 
másik résznek meg az a remény él szivében, hátha 
az lehet az uj fejdelem mellett, a mi volt az elhalt 
uralkodó életében. Az asszony meg ott mellette, 
izgatott türelmetlenséggel kapkod a korona felé, 
mikor illesztheti már halántékára ezt a rég óhaj
tott ékszert, mikor lesz már fejedelemnője azoknak, 
kikkel eddig egy rangon volt.

Az ősz Hirkó megvetőleg mormogja. „Van 
már a te fejednek disze nagy ur, egy óriási pa
pucs, meg nem fér azzal a korona- .

(Folytatása következik)

— flz aszódi leánynevelő-intézet nagjjbizott- 
sága junius 20-án báró Prónay Dezső egyetemes 
felügyelő és Scholtz Gusztáv bányai kerületi püs
pök elnöklete alatt ülést tartott, melyben a vizsgák 
rendjének megállapítása után elhatározta, hogy ez 
idén — tekintettel a növendékek állandó nagy 
szaporodására — az intézet épületében nagyobb 
mérvű átalakításokat fog eszközölni. Az ülés után 
próbaebéd volt, melyen az intézet igazgatónőjén 
és tanárnőin kiviil csupán a nagybizottság tagjai 
vettek részt. A próbaebéd — a gazdasági tanfo
lyam növendékeinek vizsgája — mint az előző 
években, most is kitünően sikerült. Szerdán, csü
törtökön és pénteken tartották meg az osztályvizs
gákat, melyeken vizsgálóbiztosokként jelen voltak 
Aszódról: Chugyik Pál ev. lelkész és Sárkány 
László gyógyszerész. A jövő héten szer
dán délelőtt 10 órakor tartja az inté
zet évzáró ünnepélyét a következő mű
sorral: 1. Ima, Gehertöl, éneklik az összes 
növendékek. 2. a) Isten szava, Szabolcskától, 
szavalja Saguly Irén I. oszt. növ. b) Dér Bauer 
und sein Solin, Sturmtól, szavalja Kuntz Olga
11 oszt. növ. 3. Magyar induló, Tliern K.-tól, 
zongorán ti kézre előadják Simon Margit III. oszt. 
növ., Smólik Lujza II oszt. növ. és Füredi Lili 
I. oszt. növ. 4 Copelia, Delibestől, zongorán 
előadja Balhauser Irén IV. oszt. növ. 5. Szülőföldem, 
Erőditől, éneklik az összes növendékek. 6. Glocken- 
türmers Töchterlein, Oestentől, zongorán 4 kézre 
előadják Lippay Mariska III. oszt. növ. Sticgelmár 
Katalin III. oszt. növ. 7. a) Le soleil de ma 
Bretagne pár Lemoine, szavalja Bolla Eleonóra 
gazd. isk. növ. b) The Orplian By’s Tale szavalja 

; Botli Etelka IV. oszt. növ. 8. Imakönyvem,
Reviczky Gyulától, szavalja Fraucsek Ilona III. oszt. 
növ. 9. Chanson Russe, Sidneytől, előadja zongorán 
Kosotán Ottilia gazd. isk. növ. 10. Clierzó, 
Carliertől, zongorán előadja Dömötör Gizella 
gazd. isk. növ 11 Magyar serenade, Gobbitól,

12 zongorán előadják Iiittrich Adél gazd. isk. növ. 
j Franz Ella gazd. isk. növ. 12. A tavasz, Erőditől,
éneklik az összes növendékek. 13. Részlet Schiller: 
Lied von dér Glocke cimü költeményéből, szavalja 
Franz Ella gazd. isk. növ. 14. Szép Ilonka, 
melodráma, .Vörösmarthy — Eriiéitől, előadják 
Dömötör Gizella gazd. növ. Jahraus Krisztina 
gazd. isk. növ. 15. 2-éme Ma/urk, Godardtól, 
zongorán előadja Botli Etelka IV. oszt. növ. 
lti Petőfi, Ábrányi Emiltől, szavalja Komenda 
Mariska IV. oszt növ. 17. Lágyan cseng az 
estharangszó, Kreulzertől, éneklik az összes 
növendékek. 18 Polnische Tánze, Scharwenkától, 
zongorán előadja Oberlander Elza gazd. isk. növ.
19. Tarantella, Pafftól, 2 zongorán előadják Sánta 
Aranka IV. oszt. növ , Váradi Jolán IV. oszt. növ.
20. Magyar népdalok, éneklik az összes növen
dékek. 21. Búcsúszó, mondja fIittrich Adél gazd. 
isk. növ. 22. Jutalmak kiosztása. 23. Ilymuus, 
Erkeltől, éneklik az összes növendékek.



— fl gymnasium tornavizsgája F. hó 18-án 
tartotta gymnasiuinunk a tornavizsgálatot. Mielőtt 
ennek leírásához fognánk, nem állliatjuk meg, 
hogy a testgyakorlás szükséges voltáról meg ne 
emlékezzünk Állítunk iskolákat — szükséges is — 
tanítjuk a gyeinek eket, serdülő és fenőtteket az 
elméleti tárgyak halmazára, csak egy nem jön 
szóba soha — vagy csak nagy ritkán — a test 
fejlesztésének kérdése. Pedig helytelen mindég 
csak a szellemet foglalkoztatni, a testet is erősíteni, 
frissíteni kell, hogy a szellemi munkát meg is 
lmja, ne roskadjon össze annak súlya alatt. A 
középiskolákban elő van ugyan Írva heti 2 óra a 
test fejlesztésére, de vájjon elég-e az akkor, midőn 
a {ej|ődő szervezet egész nap szellemi munkával 
van elfoglalva ? Vájjon elég volt-e a test nevelésére 
fordított heti 2 óra a középiskolákban arra, hogy 
igazi munkabíró kultur embert nyerjünk. Úgy 
vagyunk vele, hogy a test csecsemő korától arra 
van korlátozva, hogy teljesen háttérbe szorítsák, 
nyomorítsák. Alig szabadul meg a pólyától, beszo
rítják a padok közé s alig szabadul meg onnan, 
az életben újra görnyed iró és kávéházi asztal 
inellett s az élet legszebb idején már egy szánalmas 
várat látunk, aki alig vonszolja elfáradt agyon 
gyötört, elsatnyult testét. Ez nálunk a kultur 
ember. Vájjon az a helyesen beosztott munka, 
a midőn a testünket sem hanyagoljuk el, hanem 
a szellemmel együtt fejlesztjük, nem sokkal érté
kesebb és nagyobb kultur anyagot szolgáltat? 
Nézzük csak az angolokat s az oly rohamosan a 
kultúra minden terén előre törő ameriaikat, 
közvetlen szomszédainkat a németeket. Mily magas 
fokán állanak ezek a haladásnak! S bizony ebben 
nagy része van annak, hogy az iskolákban minden 
nap kötelező a testgyakorlás, a felnőtteknek minden 
valamire való községben sportegylet áll rendel
kezésére, a hol testüket erősíthetik, edzhetik a 
szellemi munkára. S a tagok száma 800.000 ember. 
Hol vagyunk mi ettől? — mikor tartunk mi ott, 
hogy szabad időnket ne resteljük a test erősítésére, 
a munka bírásának fokozására testgyakorlás által 
fordítani ? A tornavizsgán diákjaink bemutatták 
nekünk, mily kellemes, kedves szórakozás 
egyszersmint a testgyakorlás, bemutatták azt több 
oldalról. A felvonulás és szabadgyakorlatok után 
a lll-ik osztálynak távolugrása, majd a IV-ik 
osztály korlátgyakorlati és az I—ll-ik osztály, 
versenyfutása volt, mind elég jól sikerült. Ezután I 
a IV-ik osztály magas ugrása következett, mely! 
nem remélt eredménnyel végződött. — Blanyár1 
Sándor ésKoncz Lajos IV. oszt. tanulók 150cmter 
átugrásával igazán szép eredményt értek el. Végül 
a vivók mutattak be l-ső fokú iskolát, amely — 
teki.itve a talaj egyenetlen voltát, — igen jól 
sikerült. Lehetett oly szépen kivitt tiszta láb és 
karmozdulatokat látni, hogy egyik-másiknak szép 
jövőt jósolhatunk. Felemlítjük még buzdításul a 1 
kitűntek neveit: az l-ső osztályban Sipka Mihályt, 
Micsinay Eleket és Zsigmond Istvánt, utóbbia
kat mint ügyes vívókat, a ll-ik osztályban Reiner 
Sándort, Laczják Bélát, a Ill ik osztályban Zorkóczi 
Lajost és a IV-ik osztályban Blanyár Sándor,
l isdier Ferenc és Koncz Lajos érdemelnek dicsé
retet ügyességükért.

— Elemi iskolai vizsgák Kedden és szer
dán volt az izr. elemi iskola évzáró vizsgája. 
Régóta ismerjük ezen iskola jóhirét, melyet 
kiváló tanerőinek köszönhet. A tanulók a tantár
gyak mindegyikében kitűnő előmenetelt tanúsítót* 
,ak. a minek dr. Hacker István iskolaszéki elnök 
búcsúbeszédében kifejezést is adott. Vizsga után 
a Csicsőkásba tettek kirándulást a tanulók, a hol 
vidáman töltötték a délutánt. — T eguap szomba- 
*°n a főm. katli. iskola tartotta vizsgáját Joó An- 
,al Plébános és Jankó Béla elnöklete alatt A ta- 
miluk itt js mindenben megfeleltek a követeimé 
uyeknek. A kiállított szép kézimunkák a leánynö
vendékek ügyességéről tanúskodtak.
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— fl gödöllő —váci villamos megnyitása.
A Vác—Gödöllő—Budapesti villamosvasuttal, ha 
nem nyílt is meg, újra foglalkoznunk kell. Meg
írtuk már nem egyszer, hogy az erős feszültségű 
áram, mely a vasút kocsijait hajtani fogja, zavarja 
a telefont és távírót, ezért az egész vonalon 
kábelbe kell sülyeszteni a vezetéket. Ezt a munkát 
nem bízták a vasúttársaságra, hanem a posta és 
táviró igazgatóság állami munkaként végezteti. 
Visszahozták a kubikusokat, a kik oly tüneményes 
gyorsasággal megépítették a vasút alépítményét és 
azok megint nagy gyorsasággel és ügyességgel 
fogtak hozzá a kábelek fektetéséhez. Az elmúlt 
héten nem kevesebb, mint 11 kilométer kábelt 
fektettek le s azt várják tőlük, hogy egy héten 
legalább tiz kilométerrel végeznek, úgy hogy a 
jövő hónapban készen lesznek a munkával. 
Hosszabb időt vesz majd igénybe Gödöllőnél, 
Rákospalota állomásnál és Vácon az aszódi 
országúitól a pályaudvarig a kábelfektetés, a hol 
30—40 huzalt kell a forgalom ideje alatt föld alá 
tenni. (Azokat a vezetékeket, melyek hat méternél 
távolabb esnek az áramkörtől, nem vezetik a 
földbe.) Azt hiszik, hogy ezzel is készen lesznek 
augusztus elejére és az egész vonalon megkezdhetik 
a motorpróbákat s augusztus közepén vissza
vonhatatlanul megnyitják a villamos vasutat.

Tüdőbeteg gondozó intézet Hatvanban. A Jó
zsef kir. herceg szanatórium egyesület Hatvanban 
gümőkóros beteg-gondozó intézetet szándékozik 
felállítani. Az intézet célja a szegénysorsu tüdő
betegeket felkeresni, őket betegségük veszélyeiről 
kioktatni, segélyezni olyképen, hogy a betegséggel 
szemben ellenállóbbak legyenek s a gümőkór ellen 
gyógykezelni lehessen őket. Az intézet létesítése 
körül különösen dr. Polereczky Endre járásorvos 
fáradozik.

— Dijat njjert vérségi deák Fekete Miklós a szol
noki gymnasium IV. osztályába járó vérségi földink 
az intézet által rendezett torna-versenyen igen 
szép sikert ért el kiváló ügyességével; a sik futás
ban két bronz érmet, a főversenyben az első 
dijat — egy nyolc szögletei, nagy ezüst érmet és 
egy chinai-ezüst tintatartót nyertei. A derék deák, 
a ki nem csak a tornában, hanem a tanulásban 
is jeles eredményt mutat, — nemcsak az intézet
nek szerzett dicsőséget, hanem a vérségieknek is

— A világhírű Krafft-Ebing tanár írja : Kí
sérleteim a FERENCZ JÓZSEF-keserűvizzel be
tegeimnél jó sikerrel jártak, amennyiben gyomruk 
a Ferencz József-keserüvizet jól elbírta és a kívánt 
hashajtó hatás rendszerint már rövid nehány óra 
alatt beállott. — Kapható gyógytárakban és fűszer- 
kereskedésekben. A Szétküldesi-lgazgatóság Buda
pesten.

— Hatvan viziutja. Évekkel ezelőtt a hazai 
sajtót bejárta annak a tervnek a hire, mely egy 
Vác—Hatvan—Szolnok között létesítendő Duna— 
Tisza csatorna építésére vonatkozott. Hieronymi 
miniszter ellenezte e tervet és a tervezők el is 
állottak szándékuktól. Most újból előtérbe lép e 
terv, mely ha tetté válnék, beláthatatlan nagy ha
tással lenne Hatvan és vidékének fejlődésére.

— Helyes kérdés. A „Váci Hírlapiban olvassuk 
a következő mulatságos esetet: Járásbíróságunk 
egyik bírája az egyik asszony tanútól e napokban 
szórakozottan azt kérdezte (a férfinek föltett kér
dések mintájára gondolva):

Volt-e katona ?
A néne szemérmetesen lesütötte a szemét :
— Hasztalan is tagadnám, ami igaz, az igaz: 

volt. De most csak egy — tűzoltóval élek.
— Hatvan harmadik patikája Hatvan egyik 

városrészében, Uj-Hatvanban egy harmadik gyógy- 
szertár nyitásának engedélyezését kérte több pá
lyázó A „Hatvani Hírlap*" közlése szerint Hatvan 
a harmadik gyógyszertárt meg fogja kapni.

Magyar iparoktatás.
Minden alkalmat tneg kell ragadnunk, 

hogy használjunk a közügynek. Hazánkban 
immár a közszükségletek közé tartozik az 
iparosképzés. Ez egyike azon közügyeknek, 
melyek számára lelkes, önzetlen vezetőket, 
támogatókat keresünk. Az iparosképzésnek 
leghatalmasabb támogatója az állam. Ö 
szervez felső-és alsó ipariskolákat, segélyben 
részesíti a szegényebb községek iparos
tanonciskoláit. Az aszódi iparostanonciskolát 
is az állam állította lábra s terelte a rendes 
mederbe. Ebben az iskolában múlt vasárnap 
délután tartották meg 3 osztállyal az évzáró 
vizsgát, mely szakszerű rajz- és figyelemre
méltó munkakiállitással volt egybekötve.

Herényi Rezső igazgató és Ludszky 
Mátyás tanító, valamint Roth Kálmán rajz- 
tanitó nagy fáradsággal és dicsérendő 
buzgósággal oktattak a tanoncokat, akik a 
vizsgán meg is feleltek a várakozásnak, 
amennyiben a könyvvitel, az áruismeret és 
rajzban tanúsított előmenetelükről fényes 
tanúságot tettek.

A vizsga alkalmából akadtak, akik 
nemes cselekedetükkel a jó erkölcsi maga- 
viseletü, a megfelelő tanulási eredményt 
felmutató tanulókat jutalomban részesítették. 
Így Micsinay Ernő ipartestületi biztos a 
maga részéről 10 koronát s az Aszódi 
Takarékpénztár nevében is 10 koronát 
adományozott; Bolla Lajos bizottsági elnök 
a legjobb rajzolónak megjutalmazására 
5 koronát, Mikla I. Pál s. lelkész s hitoktató 
5 korona és Némedy Béla müasztalos s 
tanonciskolái bizottsági tag 2 korona 
jutalomdijat adományoztak. Az igazgatóság 
ezen adományok árán az iparosok köz
művelődését előmozdító könyveket szerzett 
be s azokat az érdemes tanulók között 
kiosztotta. A vizsgát Bolla Lajos bizottsági 
elnök a tanoncokhoz intézett szép buzdító 
beszéddel zárta be.

Hisszük, ha iparosijaink minden évben 
részesü.nek ilyen buzdításban, akkor a 
vezetők fáradsága nem lesz hiábavaló. 
Hálás köszönet tehát az adományozóknak, 
mert megértették az ügy jelentőségét, az 
iparoktatás szükségességét. Sajnos azonban, 
hogy ép azok részéről nem részesül az. 
iparostanonciskola ügye kellő érdeklődésben, 
akiket közvetlenül érdekel. Igazoljuk az ügy 
iránti szeretettel s meggyőződéssel valljuk, 
hogy csak a képzelt s iskolázott iparos 
boldogul hazánkban

Eg é szsé g ü g y.
Az egészségügyi heti jelentésben ugylátszik 

állandó rovatot fog képezni a ragályos betegsé
gekről való kimutatás.

A mull heti jelentésben remélt javulás ugyan
csak nem vált valóra, mert dacára, hogy a nép
iskolák már beszüntették előadásaikat, a tanköteles 
gyermekek között ismét több betegülési eset for
dult elő s igy nehéz eldönteni azon vitás kérdést, 
hogy az iskolák terjesztői-e a ragályos beteg
ségeknek.

Megbetegedett Aszódon roncsoló torok hibban
3. kanyaróban 1 ; Kartalon vörheny 1 esetben.

K ö zg a zd a sá g .
Rendelet a száj- és körömfájás elfojtására

Pestvármegye községeiben hónapok óta uralkodik 
a száj- és körömfájás, a minek roppant kárát 
vallják a gazdák és a kereskedelem. A földmivelés- 

íügyi miniszter most radikális elhatározásra jutott
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és szigorú rendszabályt léptetett életbe a száj- és 
körömfájás megszüntetésére. Ezt a rendelkezést 
a vármegye alispánja a következőkben adja tudtul 
az összes polgármestereknek és főszolgabiráknak: 
A m. kir. főldmivelésíigyi miniszter urnák folyó 
évi május hó 26-án 47803 szám alatt kiadott
rendeletét azon szigorú utasítással közlöm, misze
rint a lakosság a betegség felléptének bejelentésére 
a szokásos módon ismételten felhivassék. A 
főszolgabíró és polgármester urakat pedig felhívom, 
hogy a mulasztó felekkel szemben az eljárást 
soronkiviil azonnal foganatosítsák, mert csak 
teljesen erélyes eljárással fog sikerülni ezen 
betegségnek újbóli helyhez kötése. „A ragadós 
állatbetegségekről vezetett itteni nyilvántartás szerint 
a vármegye területén a ragadós száj- és köröm
fájás ismét terjed. A midőn a vármegye hasított 
körrnü állatállományát fenyegető ezen körülményre 
alispán ur figyelmét felhívom, szükségesnek 
tarom, hogy most, midőn az élénk állatforgalommal 
tág tér nyílik a betegség széthullására, az állat
tartó közönség és hatóságok figyelme ezen felette 
ragályos állatbetegségek elleni védekezés  ̂ nagy 
jelentőségére és annak terjedéséből eredő jelen 
tékeny károkra újból felhivassék. E célból felhívom 
alispán urat, intézkedjék, hogy az állattartó közönség 
a ragadós száj- és körömfájás nagy közgazdasági 
jelentőségére való figyelmeztetés mellett az 1904. évi 
245000. számú itteni rendeletben előirt bejelentési 
és egyéb kötelességek pontos teljesítésére fel
hivassék, a községi elöljáróságokat és az elsőfokú 
hatóságokat pedig utasítsa, hogy a hivatkozott 
rendeletben előirt rendelkezésekhez szigorúan 
alkalmazkodjanak, illetve az előirt intézkedéseket 
a legszigorúbban foganatosítsák. Intézkedjék 
továbbá az iránt, hogy a betegség elleni védekezés 
körül felmerülő legkisebb mulasztások is példásan 
megtoroltassanak és tegyen meg minden lehetőt 
az iránt, hogy a betegség terjedése meggátoltassék. 
Elvárom alispán úrtól, hogy a betegség elleni 
védekezés tárgyában kiadott rendeletnek pontos 
foganatosításáról a kellő szigorral gondoskodni fog.

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.

T ö b b  la k á s s a l  Olcsó telkek
bíró ház olcsón eladó, dm megtudható házhelyeknek alkalmasak el-
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D É N E S  J E N Ő
VAS-, FŰSZER- és GYARMATÁRU 
NAGYKERESKEDŐ ♦  A S Z Ó D .

K o c h lá c s  L a j o s
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A Fcuermann-féle házban a városházával szemben. 255

Ajánlja magát egyszerü- 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy
ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, fakereszlek, 
míivirágkoszol uk, ércko- 
szoruk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek 
a legnagyobb választékban 

és külföldre elvállalok. -

Aszódi „Petőfi* Könyvnyomda nyomása.
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