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Megalakul a Sportegylet.
Most, amikor az egész müveit világ 

figyelme a stokholmi olimpiai játékok felé 
irányul, amikor annyi nemzet fiai lesik a 
messze távolból érkező táviratokat, hogy 
kiküldötteik dicsőséget, avagy vereséget 
hoznak-e majd haza a népek eme nemes 
versengéséből, aktuális megemlékeznünk ar
ról a mozgalomról, amely most a mi kicsiny 
helybeli társadalmunkat a sportnak meg
nyerni, a sportnak minden ágát a közön
séggel megkedvelteim és népszerűsíteni 
kívánja.

Már jóval ezelőtt éppen e lap hasáb
jain pendítette meg az eszmét valaki, hogy 
e célból sportegyesületet kell alakítani! Az 
eszme nagyon üdvös, egészséges volt. Mert 
a mai világban, mikor nemzetek és egye
sek vagyonokat áldoznak a sportért, mikor 
egy-egy football-mérkőzést húszezer ember 
néz végig, mikor egy külföldön kivívott 
győzelmet nemzeti diadalnak tekintenek és 
a győzőt nemzeti hősként ünnepük, semmi 
sem hozhatja egymáshoz közelebb az em
bereket úgy, mint a sport. Már pedig sehol 
sincs annyira szükség az emberek egymás
hoz való közeledésére, mint éppen nálunk, 
ahol a társadalom annyira szét van szaka

dozva. Sajnos, de úgy van, hogy nálunk 
társas élet alig van ; ahány ember, annyifelé 
húz, a legjobb esetben is csak két-három 
ember külön kis társadalmat alkot, a többi 
hasonló társaságoktól teljesen elzárkózva. 
És ennek a hiányos, elzárkózott társasélet
nek megvan a maga eredménye, az, hogy 
mindnyájan unatkozunk.

A felhívás e lap hasábjain elhangzott 
és igaz, hogy jó idő múlva, de mégis tá
madt viszhangja. Csakhogy mint minden, 
amit Aszódon csinálnak, ez is amolyan 
viszhang volt. „Adtál Uram esőt, de nincs 
köszönet benne." összeáll öt-hat úri ember 
és kimondják, hogy a mai napon megala-! 
kult a Sportegyesület, választanak maguk 
közül elnököt, tisztikart, azután . . . azután 
hazamennek és szép csendesen feloszlatják 
a még meg sem alakult sportklubot.

Csakhogy az egyszer megpendített életre 
való eszme nem hal meg, ott szunnyad az 
a lelkekben és várja az alkalmas időt meg 
talajt, hogy gyökeret verve, újra kihajtson 
és mint társadalmunk egyik összekötő kapcsa 
csakhamar hasznos nagy fává megnőjön.

Az idő most, amikor éppen az olimpiai 
játékok folynak, a legalkalmasabb. Hát a 
talaj? összefog húsz lelkes fiatal ember és 
elhatározza, hogy leküzdve minden akadályt, 
megalakítja saját erejeből a sportegyletet.

Értekezletet tartanak és itt megnő a számuk 
negyvenre ! Hát kell-e jobb, alkalmasabb 
talaj, mint intelligens ifjaink lelkes buzgó- 
sága, tetterőtől duzzadó acélos akarata?

Ez nem szalmaláng, amely fellobban 
és csakhamar elalszik. Itt komoly munkáról 
van szó, a mozgalom felett nem szabad 
napirendre térnünk.

Ifjaink helyes utón járnak és mind
nyájunk érdeke megkívánja, hogy tervük: 
a Sportegylet megalakítása sikerüljön.

Közönségünknek kötelessége őket támo
gatni és az akadályok leküzdésében a ke
zükre járni.

A Leányegylet dicséretre méltó buzga
lommal máris segítségükre van, amikor a 
mai mulatság tiszta jövedelmének a felét a 
Sportegylet céljaira átengedi és nem szabad 
kis társadalmunk egyetlen tagjának sem 
kivonnia magát, hogy a Sportegyletet akár 
mint tag, vagy más uton-módon ne tá
mogassa.

Az alakulandó Sportegylet programm- 
jába fölveszi az összes űzhető sportágakat, 
kebelébe akarja vonni az egész város intel
ligens közönségét, egyszóval a legjobb utón 
indul arra, hogy rövid időn belül egységes, 
erős egyesületté: városunk egyik közhasznú 
intézményévé váljék.

Ifjúságunk már hozzálátott a munka-

Doktor Unhold.
Irta: Erdős! Dezső.

Folytatás. 3.

—  Nézd ifjú em ber, —  kiáltotta rekedten 
Unhold —  m egtaláltam , amit negyven esztendő 
óta kerestem . Állni fog a világ, élni fog az 
em beriség, mig az elem ek ki nem fáradnak, de 
az eljövendő korszak férfiainak nem lesz többé 
asszonyra szükségük. Éva, Delila, Salom e, Kleo
pátra és mind, mind a kártékony asszonyi 
állatok nem ronthatják többé a férfit. Erejüket 
vettem. Büszkén, mint a sas és egyenesen, mint 
a nyil, törtethet ezentúl a férfi magasztos céljai 
felé, szárnyát nem fogja többé szegni alantas 
vágy, asszonyi bujaság és szeszély. Vége a 
kigyófajzat uralmának, legyőzte az akarat, a 
tudomány, a bosszú, legyőztem én, Unhold 
doktor.

Konrád összecsapta kezeit* s nagy, kék 
szemeit csodálkozva vetette az égre.

—  Tehát ig az ! Nem kell többé asszony. 
Oh mester, te vagy a legnagyobb tudós, kit 
valaha láttam, kiről könyvekben olvastam . Híred 
nagyobb lesz, mint Cézáré és többen fognak 
átkozni, mint Nérót.

—  Csak a nők. Akarom is, hogy a nők
átkozzanak. A férfiak dicsőíteni fognak. Nem
gon d olod ? Szólj, hiszen te is férfi vagy.

—  Igen, m ester, igen . . . Persze . . .  én is 
dicsőítelek . . .

Konrád az ablakon keresztül látta, hogy Éva 
kisasszony lent a ház előtt egy katonával beszélget. 
A katona a császár spanyol lovasezredéből való 
volt, térdén felüli, fényezett csizmát viselt, fehér 
fecskefarku kabátot, háromszög után formált
kalapot, amin hatalmas kócsag büszkélkedett. A 
katonának nagy, fekete bajusza volt és valami 
csintalanságot mondhatott, mert Éva nagyon-
nagyon nevetett. Konrád szivét hasogatta ez a 
nevetés és m eggyőződésteljesen fo ly tatta :

—  Helyes, mester. Ez az igazi. Nem kell 
többé asszon y! Kell az ördögnek!

Mikor elment, a ház homályba burkolt
kapualjában egy forró asszonyi kéz ragadta meg 
a kezét.

—  Konrád, édes K o m á d !
Éva volt. Vele is úgy történt, mint a leg

több leányzóval. Büszke, bátor tekintetű, fekete 
férfiúról álmodozott és karcsú, szelíd, szőke ifjút 
szeretett meg. A famulus virágokat lopott a 
szobájába, verseket küldött neki és Éva belátta, 
hogy csak a szőke, szelíd és karcsú az igazi. 
Szerették egymást Konrád és Éva, s ha a famulus

kiszabadult a zsém bes doktor laboratórium ából, a 
kapu aljában várt rá. Sokat beszélgettek, még 
többet sóhajtottak s keveset, de szívből csóko- 
lóztak.

Konrád kiszakította kezét Éva kicsiny 
kezéből.

—  Bocsásson  kisasszony, köztünk vége 
mindennek.

—  M iért?  —  kérdezte Éva m egdöbbenve.

—  Kérdezze meg a katonától, attól a jö tt- 
ment spanyol gazem bertől, aki évente egyszer 
mosakszik. Aki úgy tud nevetni egy spanyol 
katonára, mint maga, az nem szerethet egy 
német tudóst.

- -  De Konrád, — szólt könnybe borult 
szemekkel Éva — még nem is vagy tudós.

— De az vagyok —  felelte szigorúan 
Konrád. —  Mától fogva az vagyok. A mester 
beavatott a felfedezésébe és én megértem őt. 
Tudd meg, Éva, hogy eltekintve a spanyoltól 
sem kellesz nekem. A mester felfedezte azt a 
matériát, amely a szerelm et feleslegessé teszi. A 
mester felfedezte, hogy nem kell többé asszony.

— De K on rád ! A mester hetvenöt eszten d ő s!

— K ígyó! —  felelte Konrád és mérgesen 
elrobogott. Odakilnn találkozott a spanyollal és 
se szó, se beszéd, kardot rántott rá. Az utca
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hoz és lehet, hogy már egy hónap múlva 
lép a közönség elé működésének eredmé
nyével.

Épp azért ne hagyjuk őket magukra, 
ne engedjük, hogy az eléjök tornyosuló 
akadályok fele utón megállítsák őket és fő
leg ne engedjük, hogy reményeikben csa
latkozva intelligens közönségünkbe vetett 
bizalmukat elveszítsék.

,,Ép testben ép lélek!“ Ez az ideális 
jelszó vezeti ifjainkat, amikor a Sportegylet 
megalakítására gondoltak, és ezen eszme 
megérdemli, hogy támogassuk, pártfogoljuk 
őket nemcsak anyagiakkal, de adjon nekik 
intelligens közönségünk erkölcsi súlyt és 
erőt azzal, hogy a Sportegylet alakuló gyű
lésén tömegesen megjelenik és annak tagjai 
sorába lép.

Figyelő.

Meghívó.
Az alakulandó Aszódi Sportegyesület 

folyó évi junius 29-én d. u. 2 órakor
a Korona vendéglő nagytermében tartja

a l a k u l ó  g y ű l é s é t ,
amelyre mindazokat, akik a sport iránt 
érdeklődnek, továbbá akik az egyesület
nek tagjai sorába belépni óhajtanak tiszte
lettel meghívja

az előkészítő-bizottság.

Autóbusz-közlekedés Aszód 
és Szirák közt.

Múlt heti számunkban közöltük, hogy 
a budapestvidéki Autóbusz részvénytársaság 
autóbusz-közlekedést kíván létesíteni- rész
vénytársasági alapon Szirák és Aszód közt.

Módunkban áll ezen tervezetet a 
következőkben ismertetni:

népe közbevetette magát s megakadályozta a
vérengzést.

Szép Évára bánatos napok következtek. 
Komád még szorgalm asabban járt a házba, mint 
azelőtt, de Évát kerülte. A doktor és ö magukra 
zárták a laboratórium ajtaját és reggeltől estig 
lesték, figyelték ama csodálatos teremtményeket, 
melyek az Unhold porából rajzottak ki.

— Ezekből em ber lesz, —  mondogatta 
Unhold —  embernek kell lennie, mert együtt van 
itt minden matéria, amiből élet fakad. De hiányzik 
belőle minden, amiből asszony válhatik, mert 
csupa olyan varázslatot alkalmaztam, amelyek a 
a kisértés ellen valók. És mi más az asszony, 
mint kisértés. A mi gyöngeségünk az ő ereje, és 
megejtvén vérünket, behálóz hazugsággal és 
ravaszsággal. E porban nincs semmi gyöngeség, 
csak csupa erő.

És Konrád hallgatván a tudóst, nézvén a 
rejtelmes port, édes-bánatos gyöngeséget érzett a 
szivében. Oda-odam ent az ajtóhoz, nem hallja-e 
Éva hangját. Fölidézte lelkének szemeivel a 
leány édes mosolyát, hamvaspiros arcát, vágyakat 
fakasztó keblét és csípőjét és sóhajtott. Majd 
arra gondolt, hogy hátha nem is volt hozzá 
hüteien Éva. Ha egy német ifjú kedvese egy 
spanyol lovaskatonára nevet, az még nem hűtlenség.

ASZÓDI HÍRLAP

A budapestvidéki Autobusz-R.-T. —  
amely a budapesti kir. kér. és váltótör
vényszék 56641/912. sz. végzésével cég
jegyeztetett —  azon célból alakult, hogy 
Budapest vidékén, esetleg az ország bár
mely más részén, de különösen azon vidé
keken, ahol még vasút híján az ipar, 
kereskedelem és gazdasági fellendülés be 
nem következett, ezek fellendítése érdeké
ben rendszeres személy- és teherforgalmat 
(darabárut) lebonyolító autobusz-járatokat 
létesít; amennyiben ezen vállalatában az 
érdekelt városok, községek és egyesek 
részéről megfelelő támogatásban, illetve 
részvételben részesül.

Ilyen vonalnak látszik lenni az aszód 
— sziráki is; amely a teljesen közlekedési 
eszköz nélküli Szirák mezővárost és 
vidékét Aszóddal, helyesebben a m. kir. 
államvasut budapest—  hatvani fővonalán 
fekvő Aszód vasúti állomással kötné össze 
és ezáltal ezen eddig teljesen elhanyagolt 
vidéket megnyitná a forgalomnak.

Mindazoknak, akik az elmúlt utolsó 
évtizedekben szemlélői voltak annak, hogy 
az ország különféle részeiben nagy anyagi 
áldozatok mellett létesített vicinális vasutak 
milyen varázslatosan fellendítették az illető 
vidékek ipari, kereskedelmi és gazdasági 
életét és az ingatlanok értékének emelke
dését, nem kell bővebben fejtegetni, hogy 
mit jelent egy rendszeres forgalom létesítése 
egyes vidékeken.

De a létesíteni szándékolt autobusz- 
forgalom — amely a külföldön néhány év 
óta hihetetlenül elterjedt —  sok esetben 
előnyösebb is, mint a vicinális. Aránylagosan 
sokkal kevesebb tőkével létesíthető, gyorsabb, 
tekintve hogy kocsinként — esetleg szükség 
esetén egy pótkocsival — indítható, gyak
rabban közlekedik, a személy-, posta- és 
darabáruforgalmat éppen úgy lebonyolítja, 
mint a vicinális.

Áttérve már most a tervbe vett aszód 
— sziráki vonal jövedelmezőségére, a társa
ság az alábbiakban kimutatja, hogy koránt
sem hoz a községe vagy vidéke érdekében 
áldozatot az, aki a Budapest-vidéki Autóbusz- 
Részvénytársaság 200 korona névértékű

Hátha Éva sir, kesereg, k é t s é g b e e s ik ? . . .  De 
hiszen most már úgyis mindég. Minden h iá b a ! 
Itt a nagy felfedezés a szerelem  ellen, az asszony 
ellen, akire nem lesz többé szükség a term észet
ben. És amire nincs szükség, azt a természet 
maga irtja ki. Szegény nők, szegény Éva ! . . .

Napok múltán egy este megleste Éva 
Konrádot. Szemei ki voltak sirva, az arca bánatba 
borult, az ajkai remegtek.

—  Konrád, édes Konrád, nem szeretsz 
m ár?  Én meghalok nélküled.

Gömbölyű két karjával forrón, erőszakosan 
átölelte a famulust és kezervesen zokogott. Komád 
elfelejtette a spanyolt, el doktor Unhold világra
szóló találmányát és ész nélkül csókolta, falta, 
vigasztalta Évát. Leirhatatlanul boldogok voltak, 
boldogságuk el sem fért az ódon, szűk házban, 
kiosontak az utcára és kéz a kézben ballagtak a 
városi kert felé, ahol hozzájuk hasonlatos boldog 
ifjú szerelmesek andalogtak. Nyájasan mosolygott 
rájuk a hold, enyhe szellő hűsítette égő orcájukat, 
lobogó vérüket, megnyílt a szivük, mint májusi 
napsütésben a rózsák kelyhe. Elmondtak egym ás
nak mindent, ami ifjú szerelmesek szivét nyomni 
szokta. És Konrád elmondta, hogy a spanyolon 
kívül mi okozta a változást a szivében. Beszélt 
doktor Unhold találmányáról és a tudatról, amely
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részvényéből átvesz, illetve a többször 
említett vonal létesítése érdekében kibocsáj- 
tott uj részvényekből vásárol, mert ezen 
részvények várható jövedelme a legmesszebb
menő igényeket is ki fogja elégíteni.

A befektetendő összeg a többször 
említett vonalon 3 darab személyszállításra 
szolgáló 20 személyt befogadó autóbuszból, 
1 pótkocsiból, 1 teher-autobuszból és ehhez
1 pótkocsiból fog állani, ezek beszerzési 
ára körülbelül 100.000 korona.

A két 20 személyes kocsi az utat 
kétszer teszi meg le és fel, vagyis a
2 kocsi 8 fordulót tesz meg, szükség 
esetén persze megtehet többet is —  a 
harmadik kocsi tartalék — , ami a 32 kilo
méter hosszú vonalon összesen 256 kilo
méter megfutott útnak felel meg. A kilo- 
méterenkinti költségek, beszámítva a for
galmi eszközök amortizációját is, 50 fillért 
tesznek ki, igy a személyszállításnál a 
naponkénti költség az összesen megfutott 
256 kilométer útnál 128 korona.

Ezért az összegért a heti vásárok és 
más forgalmas napok alatt bár olcsóbb 
díjtétel mellett használt pótkocsi alkalma
zását teljesen figyelmen kívül hagyva, a 
20 személyt magába fogadó autóbuszok 
alkalmazása mellett naponkénti 160 személy 
szállítása van biztosítva, ami 2 korona 
átlagos viteldij mellett 320 korona bevétel
nek felel meg. Ha már most figyelembe 
vesszük, hogy a kocsik fele üresen fut, a 
napi bevétel a fentebb jelzett 2 koronás 
átlagos viteldij mellett 160 koronát tesz 
ki, ami a személyszállításnál napi 32 kor. 
tiszta hasznot jelentene. Bár a teherszál
lítás minden közlekedési eszköznél a jóval 
kisebb kiadások mellett több jövedelmet 
hajt, mint a személyszállítás, mégis a 
fenti számítási módot véve alapul, ha a 
2 kocsi után szintén csak 32 korona tiszta 
jövedelmet számítunk, úgy a napi 64 kor. 
jövedelemre alapos kilátás van, ez pedig 
(365x64 23360) 23% jövedelmezőség
nek felel meg.

A már megalakult anyavállalatnak 
eddig biztosított vonalai a következők:

férfiúi szivében támadt arra a gondolatra, hogy 
nem lesz többé szükség asszonyra e földön.

—  És rám sem lesz szü k ség ? —  kérdezte 
Éva mohón.

—  Sajnos, rád sem — felelte sóhajtva és 
nagyképűen Konrád.

Éva haragosan dobbantott piciny lábával. 
Ettől kioldódott cipője.

—  Kösd meg a cipőmet.

Konrád lehajolt és a legform ásabb bokát 
minden boka között remegve babrálta. Ügyetlen 
volt, alig tudta csokorba kötni a cipő zsinórját.

Éva szemei felcsillantak. Nevetett.

—  Nem lesz rám szü k ség? Szeretném
látni !

Későre fordulván az idő, hazafelé indultak 
Éva és Konrád. A ház elé érve, egy görnyedt, 
köpenyes alak fordult ki a kapuból. D oktor 
Unhold volt. Az ifjú párt nem vette észre.

—  A mester bizonyára a szellemek éjféli 
gyűléséie mén —  suttogta Konrád. —  Mondta 
nekem, hogy még egy varázslatra van szüksége, 
azt akarja eltanulni.

—  És akkor tökéletes lesz a találmány ?

(Folyt. kftv.)
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Budapest, illetve Szentendre, Visegrád, 
Keszthely-Héviz és Budapest-Budakesz.

Igazgatóságának tagjai: Jaxley C. 
György, a Ferenc-csatorna és hajózási, 
vállalat r.-t. igazgatója, F. Szabó Géza, 
Pestvármegye t. főjegyzője, Almássy Sándor, 
Pestvármegye főszolgabirája, Tibor Károly, 
a Magyar Automobilgyár —  De Dión 
Bouton szabadalom —  vezérigazgatója, 
dr. Cserba Elemér ügyvéd és Zsoldos 
János ny. főjegyző, takarékpénztári igazgató. 
Amennyiben üzletét a részvénytársaság a 
tervbe vett vonallal kiegészítené, úgy az 
érdekeltség óhajának .lehető figyelembe
vételével a vonal érdekeinek megfelelőig 
igazgatóságát is kiegészítené.

Nyári táncmulatságok.
1. Az aszódi leányegylet táncmulat

sága 1912 junius 23-án felerészben saját, 
felerészben az alakulandó aszódi Sport
egylet javára.

2. Az aszódi rám. kath. hitközség 
táncmulatsága 1912 junius 29-én az épí
tendő iskolája javára.

3. A domonyi izr. hitközség- tánc- 
mulatsága 1912 junius 30-án a templom 
javítási költségeinek fedezésére.

H írek .
— A leányegylet táncmulatságára, amely 

ma délután 5 órakor a C sicsókáshan lesz meg
tartandó, nagy előkészületeket tett a mulatni vágyó 
fiatalság. Amint az eddigi leányegyleti mulatságok 
a siker jegyében folytak le, azt hisszük, hogy a 
mostani mulatság is anyagilag és erkölcsileg fé
nyesen fog sikerülni. Kedves leánykáink messze 
vidékről toborozták össze ism erőseiket, hogy ven
dégekben, különösen táncosokban ne legyen hiány 
és ha a helyi közönség is kellően pártfogolja a 
kettős nem es célt, amelynek érdekében a mulat
ság rendezve lesz, úgy a nyár legsikerültebb mu
latságára következtethetünk. A rendezőség egyéb
ként mindent elkövetett, hogy a vendégek jól 
érezzék magukat és nem kiméit időt, pénzt, hogy 
a tánc céljaira szolgáló teret a C sicsókáshan ki
javítsa, helyre hozza és az odavezető utakat ho
mokkal és kaviccsal járhatóvá tegye. Leánykáink 
biznak is nagyon a fényesnek Ígérkező mulatság
ban, csupán a jó  időjárásért drukkolnak. — Rossz 
idő esetén a mulatság a W einer-féle vendéglő 
összes term eiben lesz megtartva.

— Kitüntetett jegyző. Kartal község kép
viselőtestülete folyó hó 20-án fényes tanujelét adta 
ragaszkodásának, amikor a község jegyzőjének 
Keményfi Gyulának 21 évi önzetlen működése el
ism eréséül személyi pótlék címén névszerinti sza
vazással egyhangúlag évenként 6 0 0  koronát sza
vazott meg. A kitüntetett jegyző megható szavak
kal, könnyes szemmel mondott a képviselőtestü
letnek köszönetét szeretetének ilyetén való m eg
nyilvánulásáért.

— Évzáró vizsgák az izr. népiskolában.
Folyó hó 20-án és 2 1 -én délelőtt folytak le az 
évzáró vizsgák az aszódi izr. népiskolában az 
iskolaszék tagjai és nagyszámú díszes közönség 
jelenlétében. A tanulók általában tanujelét adták 
előrehaladottságuknak, amit az iskolaszék elnöke 
záróbeszédében meg is állapított és egyúttal a tan
testületnek fáradozásáért* a szülök nevében is kö

szönetét fejezte ki.
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—  A k ö z t is z ta s á g  fe n ta r tá s a . Járásunk 
főszolgabirája a napokban a köztisztaság fentar
tása, valamint a közegészség megóvása érdekében 
a járás közönségéhez felhívást bocsátott ki, amely
ben a közönséget, különösen a nyilvános helyisé
g e k : vendéglők, kávéházak, korcsmák stb. tulaj
donosait a köztisztasági rendeletek legpontosabb 
betartására figyelmezteti. Ennek ellenőrzésére a 
községi elöljáróságokat kötelezi. Nevezetesen kö
telezi a községi birót és jegyzőt, hogy a községi 
orvosnak k ö zb e jö ttév e l és községi rendőreik be
vonásával a szükséghez képest annyiszor-am enyi- 
szer, de legalább is hetenkint egy napon vizsgálják 
meg az utakat, utcákat, piac-, vásár- és egyéb 
köztereket, a kiránduló- és üdülőhelyeket, vasút
állomásokat arra nézve, hogy e helyeken, különö
sen az ott elhelyezett nyilvános árnyékszékeken a 
tisztáság szigorúan fentartassék és a szükséges 

| fertőtlenítések a legpontosabban végrehajtassanak. 
Különös gonddal vizsgálják meg az utakon, utcá
kon készített nyitott vagy fedett árkokat, csatorná
kat, folyókákat, az esetleg szüséges javításokat, 
tisztogatásokat haladéktalanul hajtassák végre, hogy 
a szenyvizek lefolyása biztosítva legyen, az eset
leg mégis pangásnak kitett szenyvizek pedig meg
felelően fertőtlenittessenek, stb. — Összesen kilencz 
pontból áll a rendelet, melynek végrehajtását a 
főszolgabíró a legszigorúbban fogja ellenőriztetni 
és ez ellen vétőket szigorúan meg fogja büntetni.

— Az aszódi gimnáziumban az évvégi 
nyilvános vizsgálatok junius 13-tól bezárólag 
junius 21-ig  lettek megtartva. Junius 24-én , hétfőn 
délelőtt 9  órakor évzáró istentisztelet lesz. Ezt 
követi 10 órakor az évzáró ünnepély, amelynek 
műsora a következő:

1 . Ének. Előadja az énekkar.
2. A régi könyv, irta Váradi Antal. Előadja 

Kovács Sándor IV. o. t.
3. Magyar nyelv, irta Ábrányi Emil. Szavalja 

Pribelszky Pál IV. o. t.
4 . Ének. Előadja az énekkar.
5. Távolból, irta Petőfi Sándor. Elm ondja 

Zachár Béla IV. o. t.
6 . Bujdosó Rákóczi, népballada. Szavalja 

Csörgi János IV. o. t.
7. Ének. Előadja az énekkar.
8 . Igazgató beszéde.

— Köszönetnyilvánítás. Az Aszódi T aka
rékpénztár igazgatósága az izr. népiskola évzáró 
ünnepélye alkalmával az iskola céljaira 10 koronát 
adományozott, melyet az ifjúsági könyvtár gyara
pítására fognak fordítani. A tantestület a nem es- 
célú adományért ezúton is hálás köszönetét fejezi ki.

— Az eperjesi jogakadémián az 1 9 1 2 — 
13. tanév I-ső felére a behatások 1912. szeptem 
ber hó 1-től 12-ig eszközlendők. Utólagos fel
vételnek szeptem ber 13— 15. napjain dékáni-, 
azután pedig tanári-kari ei gedélylyel lehet helye. 
Az előadások szeptember 16-ikán kezdődnek. A 
kik jogi tanulmányaikat csak most fogják kezdeni, 
azok az érettségi bizonyítványt, akik pedig az 
egyetemről vagy más jogakadémiáról lépnek át, 
azok eddigi leckekönyvüket és távozási bizonyít
ványukat tartoznak a beiratkozásnál felmutatni. 
Azok az egyéves önkéntesek, akik tényleges 
katonai szolgálatukat f. évi szept. hó végén 
fejezik be, október 1 - 8 . napjain iratkozhatnak 
be. A vizsgálatok határideje szept. 1-től 15-ig 
terjed. A félévi tandíj 50 korona. Evangélikus 
lelkészek, tanárok és tanítók fiai —  tekintet 
nélkül vagyoni viszonyaikra — minden további 
folyamodás nélkül a tandíj felét fizetik. A jogaka
démiai hallgatók vallásfelekezeti különbség nélkül 
részesülhetnek a Collegium kebelében fennálló, 
újonnan épített s kényelmesen felszerelt tápinté
zet kedvezm ényeiben; ebéd- és vacsoráért az 
egész tanévre 180 kor. fizetendő. Joghallgatók
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havonként is beiratkozhatnak, mely esetben ebéd- 
és vacsoráért 19 kor., a reggeliért 3 kor. fizetendő. 
Az arra érdemesek igényt tarthatnak a Collegium 
által évenkint kiosztatni szokott ösztöndíjakra, 
valamint a szegénysorsuak a tandíjm entességre, 
tápintézeti-dij-elengedésre s a jelentékeny alap
tőkével rendelkező „Jogász segély-egylet“ tám o
gatására. A jogakadémiai ifjúsági-, valamint a 
collégiumi nagy könyvtár — utóbbiban nyilvános 
olvasóterem is — a hallgatóság rendelkezésére 
áll. A szünidőben mindennemű felvilágosításokkal, 
levélbeli m egkeresésre is, szívesen szolgál a 
jogakadémia igazgatósága.

— Vizsga a tanonciskolában. F. hó
16-án folyt le a gimnáziumi rajzterem ben az 
iparos- és kereskedő tanoncok évzáró vizsgája, 
az iparostanonciskolai bizottság tagjainak je len 
létében. M egjelent a vizsgán Sárkány Ernő jár. 
főszolgabíró is. A tanítók buzgó fáradozásának 
eredményeként a tanoncok, akiknek nagy része 
igen csekély előképzettséggel került a tanonc
iskolába, meglehetős előm enetelt tanúsítottak, 
amint azt Bolla Lajos bizottsági elnök záró
beszédében konstatálta is. Igen szép rajzkiállitást 
is láthattunk, a tanoncok munkáját, akik közül 
ketten egy-egy finom rajzeszközt nyertek jutalom 
képpen.

— Gödrök a járda szélén. A Fő-utcában 
a képviselőtestület határozata folytán egy csom ó 
fát árverezett el az elöljáróság, amely fákat az ár
verezők már ki is irtottak. Sajnos, hogy az elöl
járóság egyúttal nem kötelezte őket az irtás után 
maradt gödrök elsim ítására, amely gödrök most 
elcsúfítják az egész Fő-utcát.

— Táncmulatság Domonyban. A domonyi 
izr. hitközség 104 éves templomának renoválási 
költségeire f. évi junius 30-án  zártkörű táncm u
latságot rendez a G rosner-féle parkban.

— Kisdedóvoda szervezés. Verseg község 
nyári menedékház felügyelő-bizottsága látván azon 
ritka szép eredményt, melyet a menedékháznál 
alkalm azásban levő V eress Janka oki. óvónő a 
két év óla fönnálló kisded-nevelőintézetnél elért, s 
mert él benne az a tudat, hogy az intenzivebb 
kisded-neveléssel hazánknak derekabb polgárokat 
lehet nevelni, a napokban tartott ülésében elhatá
rozta a nyári m enedékháznak kisded-ovodává 
átalakítását. A felügyelőbizottság ezen dicséretes 
újításával nem csak a kisded-nevelés ügyét 
akarja előbbre vinni, hanem a nemzet egy szerény 
de derék, napszám osának jövőjéről is gondos
kodni kíván.

H8$zllnelnyiWániUs.
Mindazok, kik mélységes 

gyászunkban jól eső részvétükkel 
felkerestek, fogadják ez utón hálás 
köszönetünk kifejezését.

Aszód, 1912. junius 21.

Dr. Hacker István
és családja

K iad ó -lap tu la jd o n o s: V as J ó z s e f

TANULÓNAK felvétetik
jó házból való fiú

az aszódi Petőfi könyvnyomdában.
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A szalonban és a gyermekszobában 
mindenütt ott legyen, mert kicsinyt 
és nagyot, fiatalt és öreget, szegényt 
vagy gazdagot egyaránt m e s é s e n  
szórakoztat. :: Mindenütt kapható.

Ura 1 Korona.
Gyártja: a „Cserípgyár R.-I. Htsmányán.
Minden nagvobb városban állandó) bizományi raktárt 
óhajtván fentartani, e célra óvadékképes és agilis 
képviselőket keresünk. Budapesti telefonszám 170-68.

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