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q  hogy ezt még nem mondhatjuk olyan tehát a vidéken is e célból és sportegyletet
bportegylet. eredménynek, amely bennünket megnyug- alakítanunk. Mert csak a sportegylet az a

M . . . tatna az iránt> h°gy ezen kiváló illetve hely, ahol alkalmas eszközöket és meg-
Nyugat népei mar regen tudatában kivételes képességű bajnokaink a küzdő- felelő szakavatott vezetést találunk a sport 

vannak a sport fontosságának. Az „ép test- térről való távozásukkor a zászlót meg-1 észszerű gyakorlására, 
ben, ép lélek" szavak általánossá váltak a felelő és méltó utódokra fogják-e hagyhatni. A vidéki sportegyleteknek már most 
művelt népeknél a nyugaton, ahol a spor- Hogy tehát a sportban niég mindig kettős a céljuk. Először is az, hogy tag-
tot tervszerűen űzik, ahol még anyagi nem vagyunk az elsők a nemzetek közt, jaik szakavatott kezek vezetése mellett
áldozatoktól sem riadtak vissza, csakhogy annak egyik oka, hogy kevés az athlétánk mindennemű sportban kiképeztessenek. Az 
i menyekkel, felolvasásokkal a sport iránti és az a kevés is a fővárosban van. Sportbeli igy szerzett ügyességgel vidéki ifjaink a 

érdeklődést állandóan ébren tartsák. Épen szervezetlenségünk oka annak, hogy csak fővárosba kerülve, könnyen pótolhatják az 
azért közhelylyé vált ott az a tudat, hogy néhány kiváló bajnokunkra számíthatunk, ott időnként mutatkozó létszámapadást, 
az athletika, a testedzés általában a lég- de nagyjában-általában tulajdonképpeni miáltal a bekövetkezhető hanyatlástól is 
nagyobb fontossággal bir a nemzeti életre, sportélet alig van hazánkban. megmentik az országos jellegű spor-
ennek fejlődésére kedvező befolyást gyako- Vidéken némely helyen éppen most egyleteket.
rol, amennyiben egészséges, erős nemze- éli gyermekkorát a sport, a legtöbb helyen A másik célja a vidéki sportegyletnek 
déket nevel. azonban ez időszerűit még teljesen hiány- szerintünk az, hogy —  miután nekünk

Hazánk népét —  sajnos —  mindez- zik az érdeklődés a sport iránt. Pedig vidékieknek is szükségünk van arra, hogy 
ideig a sport iránti érdeklődés még nem éppen a vidék volna hivatva pótolni egész- testünket erősítve, lelkünket felfrissítsük és
hatja át annyira és ennek tulajdonítható, séges, életerős emberanyagával a főváros- kezünk-testünk ügyességét észszerűen fej-
hogy a magyar nemzet fiai még mindig bán és a vidék nagyobb városaiban mutat- leszszük, nemcsak a sportért magáért, de
nem az elsők a nemzetek e nemes verse- kozó hiányt kellő mennyiségű athlétákban. saját egészségünk kedvéért is —  legyen
nyében, amire pedig a magyarokat úgy Szükséges volna tehát, hogy nemcsak egy olyan helyünk, ahol a testedzést 
fajuk, mint rátermettségük szinte kijelöli, a fővárosban, de a vikéken is egészséges szakavatott kezek vezetése alatt testi épsé- 

Igaz ugyan, hogy a nemzetközi verse- sportélet lüktessen. Már pedig ahhoz, hogy günk kockáztatása nélkül gyakorolhassuk, 
nyékben újabban hazánk is kezd neveze- a sport iránt megfelelő érdeklődést kelt- Habár senki sem tudja, hogy mily 
les szerepet játszani, sőt kiváló eredmé- síink és hogy megfelelő apparátussal dől- kiaknázatlan sportbeli értéket képvisel, 
nyékét értünk el a londoni olynipiádon és gozhassunk, nemcsak emberanyagra, de még sem egyedül azért kell sportolnia, 
értékes győzelmeket vívtak ki athletáink pénzre is van szükségünk, amit azonban hogy majdan a világ legjobbjai sorában
azóta is más külföldi versenyzőkkel szem- egyesek nem nyújthatnak. A célt csak küzdhessen, hanem azért is, mert az ész
ben —  majd minden sportnemben. Csak- társulás utján érhetjük el. Társulnunk kell szerűen űzött testedzés az egyedüli eszköz

A  n i r a m f c n k t n l  Nagyon szakszerűen osztanak be mindent s szép sikert pedig az a mély, őszinte igaz szere
z i  p i r a m i M m l U I  a részletekben elmerülve értek el az egymás tettel párosult tisztelet eredményezi, mellyel taná-

a felhőkarcolókhoz. iránti tisztelet mellett haladásukban ily sikert, raik iránt vannak. Szeretnek tornászni s igen 
(Ú tleírás.) Európai nívón bizony csak a hadsereg, a flotta, szép gyakorlataikban láthatjuk ügyességüket s

Irta. Dr. Bezdek József állami föreálisk. tanár. a vasút és posta intézményei vannak, a többi edzettségüket. Pedig a tieiteknél szerényebb isko- 
(Folytatás.) II. pej jg  most jut befejezés alá. Sokat tanulnak, Iákban, rosszabb viszonyok között (fütetlen helyi-

Szakét, rizsbor. is készítenek, melye, mele- állandóan utaznak náluknál műveltebb országok- ségek) tudják megszerezni az. a műveltsége., 
gén fogyasztanak el esténk!,., a teaházakban. <>an s hazatérve a látottakat keresztül ,s v.sz.k, mellyel k.cs. de szép hazájukat olyan magasra 
ahol még teázgalva, a művészek és művésznők Kar azonban, hogy az egészségügy, ha a lég- emelték. Ezektől tanuljatok, ezeket kövessétek, 
(gésa), táncában, énekében vagy zenéjében magasabb szempontok is vezérlik őket s a tetteik- Régi kultúrája van Japánnak s nagy, szép 
gyönyörködnek, velük együtt üldögélnek órák ben legmodernebbek is, még nincsen egesz olt. történeti múltja, melyet nem tagadnak meg soha, 
hosszat,, mígnem a program,,, végeztével haza ahol Európában. Csak a himlő,, melyet m, már (jelirás slb.) de emellett átveszik mindaz, az 
vonulnak elimináltunk, említem mint lyant, mely ott nem eszméket, melyek Európát is felemelték. Csak

Öltözetük a kimono. melyhez a nőknél az ritkán grasszál s az ázsiai egyéb beiegséget. 44 év az ö újjászületésük ideje s hol vannak 
obi (derék öv) járul A ruhák szabása igen n.elyeket a legszigorúbb intézkedések dacara sem 6k már. gondolatokban, alkotásokban, tettekben, 
hasonló s a magasabb osztály öltözéke is csak a tudnak maguktól teljesen távol tartani, bár a berendezésekben. Röviden megmondhatom, hogy 
szövet minőségében lér el legutóbbi esetben sikerrel küzdtek meg. Ezt minket például túlszárnyaltak nagyon sokban.

Az ily egyszerűen éló nép mindenesetre tisztaságuknak lehet betudni, mert amíg nálunk j övöjak kecsegtető minden tekintetben s hiva.á- 
szerény a végtelenségig s ebből a szerénységből I akárhány úgynevezett urihelyen még a fogkefe soknak tartják, hogy az évezredes mongol kultúra , 
bizony nálunk is ráférne sokakra. Becsületesek, ismeretlen valami, addig olt még a legutolsó az európaival es az ouienka, motívumokkal fcl- 
legalább a jó lábon levő közrend és személy-, riks, kuli is fogpaszlával iarlja rendben, sajnos frissítve olyan énekessé tegyek, mely az ö vilá- 
vagyon-biztonság csakis ennek lehel eredménye. n>ssz, beteges fogazatát. guknak megfelel s azt a aci icus ce n szigetein

Általános műveltség a nép legalsó rétegénél A tanulók is ilyenek; megérdemlik, hogy és nyugati partjain elterjessz , így azt a so
sokkal intenzivebb mint nálunk s ebben rejlik elmondjam róluk, hogy derék fiuk, akik — az millió népet i* íekmelik, az em éri u túra 
főerejük. Intelligens osztályuk sem áll alattunk egész osztály, mint egy szobor — feszült figye- részesévé teszik. — mondta giof Okuma minister 
műveltség dolgában, csak műveltségük terjedelmére lemmel hallgatják az előadást, szorgalmukról ur Ö excellenciája.
hagy még kívánni valót. meg folyékony feleletekkel győznek meg. Ezt a Sajnálom, hogy most én többet nem mond-



a testnek fejlesztésére és egészségünk 
ápolására.

Nekünk aszódiaknak is szükségünk 
van tehát a sportra, amelyet azonban 
csakis egy sportegylet keretében tudunk 
észszerűen űzni, és mi most ismételjük 
azt a lapunk hasábjain már megjelent 
felhívást, hogy alakítsunk sportegyletet. Es 
pedig minél előbb.

Le kell küzdenünk minden nehézséget, 
minden akadályt, hogy az Aszódi Sport 
Egylet minél előbb megalakítható legyen.

Álljon sarkára Aszód ifjúsága és 
döntse le a válaszfalakat, amelyeket hamis 
jelszó alatt osztályokra szakadozott társadal
munk emelt és legyen az Aszódi Sport 
Egylet nemzetünknek egyik oltára, amelyen 
a haza dicsőségére, a szülőföld kultúrájá
nak emelésére mindenki egyformán testileg- 
lelkileg áldozhasson.

Van Aszódnak elegendő anyaga hozzá; 
vannak ifjaink bőven, sőt van községünk
ben megfelelő szakavatott ember is, akire 
az egylet működésének irányítását bízhat
nék. Nem hiányzik itten más, mint a 
kezdeményezés. Már pedig ki volna alkal
masabb erre az ifjúságnál?

Fel tehát Aszód ifjúsága, lássanak 
lelkesedéssel a munkához és alakítsák 
meg az Aszódi Sport Egyletet.

Szemük előtt lebegjen községünk 
jövő boldogulása, saját testi-lelki jólétük 
emelése. Ne csüggedjenek, ha a kezdet 
nehézségei leküzdhetetlennek látszó aka
dályokat gördítenek utjukba, de acélozzák 
meg akaratukat azon tudattal, hogy nem 
haszontalanságra pazarolják fáradozásukat, 
amidőn ezen — nemzeti szempontból is 
igen fontos — kultúrintézményt életbe 
hívják. v.
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H írek.
— Csengey Gusztáv országos liirii költő

iró, nagyrabecsíiit munkatársunk ismét kedves 
meglepetésben részesíti olvasóinkat. Kezilnkhez 
juttatta ugyanis eredeti kéziratban Sulamnuth 
cimü hosszabb elbeszélését, amelynek közlését 
már a legközelebb megkezdjük. Hisszük, hogy 
olvasóink nagy érdeklődéssel és élvezettel fogják 
olvasni ezen elbeszélést, amelynek szépségeit már 
előre kiemelni nem tartjuk szükségesnek. Ellenben 
ez utón is hálás köszönetét mondunk illusztris 
munkatársunknak, amiért lapunk tartalmasságát 
és nívóját nagybecsű munkáival emelni törekszik.

A szerkesztőség.

— Eljegyzés és házasság. Szilárd Zoltán 
honvéd főhadnagy, Szilárd János domonyi ág. h. 
ev. lelkész fia eljegyezte Sárkány Margitkát, 
Sárkány István földbirtokos leányát Kecskemétről. 
— Szilárd Miklós gyóni ág. h. ev. lelkész, Szilárd 
János domonyi lelkész ifjabb fia, jövő hó 14-én 
vezeti oltárhoz Stromp Margitkát, néhai Stromp 
László theologiai tanár leányát Pozsonyban.

— Küldöttség. Gróf Ráday Gedeon főispán 
f hó 23-án Ikladon fogadta Verseg község 
elöljáróságának küldöttségét, melyet Acsay Vilmos 
községi jegyző vezetett. A küldöttség iskolaügyben

; kereste föl a főispánt s kérte, hogy a régóta 
húzódó községi iskola építési ügyét vegye párt
fogásába, hogy a most fennálló szomorú iskolai 

I állapotok végre megszűnjenek. A főispán tudo
másul véve Verseg község nagy áldozatkészségét, 
megígérte, hogy a községet ama szándék kivitelé
ben, miszerint gyermekei a közel jövőben egy 
mintaszerű községi iskolában nyerhessenek oktatást, 
legjobb indulatával fogja támogatni.

— Közgyűlés. Aszód és vidéke jótékony- 
nőegyesülete f. évi január hó 31-én tartja évi 
rendes számadó kö/gyülését. Mint hírlik, Sárkány 
Lászlóné, az egyesületnek agilis alelnöke a köz
gyűlés után kedves meglepetéssel szolgál majd 
a közgyűlésen résztvevőknek.

— Találmány. A ni. kir. szabadalmi hiva
tal szabadalmat adott Ivánka Pál főszolgabirőnak 
olyan asztalra, melynek lapja tetszésszerinti ma
gasságra állítható.

1912. január 28.

— Parcellázás. Aszód község fejlődésének 
szempontjából igen fontos lépés az, amelyre 
Weiner Lipót helybeli kereskedő határozta el 
magát. Ugyanis a községházával szomszédos 
belső kertjét, amely nagy terjedelménél és kitűnő 
fekvésénél fogva házhelyeknek igen alkalmas, 
házhelyekké parcellázza, miáltal a község egy 
utcával fog gyarapodni. A terv szerint a község
ház mellett 4-öles utcát hasítanak, amely le a 
malomig, onnét kanyarulással föl a Pesti-útig fog 
vezetni. A házhelyek pedig az utca két oldalán 
sorakoznak egymás mellett. Értesülésünk szerint 
a tulajdonos a házhelyeket áruba bocsátja, sőt 
azok egy része már el is kelt, amin csodálkoz
nunk nem lehet, mert hiszen a parcellák a község 
kellő közepén fekiisznek, a fő-uthoz és a piachoz

' igen közel vannak, tehát könnyen megközelíthetők 
! lesznek. Azokról Ítélve, akik már eddig is vettek 
a telkekből, megjósolhatjuk, hogy a községnek 
ezen része uj, modern házaival egyik legszebb 
részét fogja alkotni Aszód községének.

— Községi számadások vizsgálatához
számadási elnököknek kiküldettek az 1912. évre 
a következők: Aszódra Kálmán István túrái, Bagra 
Zachar Kálmán dr. gödöllői, Boldogra Kim Elemér 
túrái, Domonyba Gaal Elek dr. gödöllői, Ikladra, 
Kartalra, Galgahévizre és Hévizgyörkre Micsinay 
Ernő aszódi, Túrára Klárik László boldogi, Vác- 
szentlászlóra Kim Elemér túrái, Versegre Kálmán 
István lurai, Zsámbokra Gallovich Győző dr. 
túrái, Ácsára Melczer Dező galgagyörki, Galga- 
györkre Sáfár Béla örszentmiklósi, Püspökhatvanba 
Preszly Elemér dr. váci és Galgamácsára Rónai 
Géza veresegyházi lakosok.

— Halálozás. Mayer Sámuel, Mayer Pál 
ikladi ág. h. ev. lelkész atyja hosszú szenvedés 
után folyó hó 26-án elhunyt. Temetése, melyen 
a lelkészi funkciót Chugyik Pál aszódi lelkész 
végezte, nagyszámú gyászoló közönség jelenlété
ben f. hó 27-én délután ment végbe.

— Elégett kisleány. Rémes szerencsétlenség 
történt Zsáinbokon. Kovács András 14 hónapos 
Teréz nevű leánya, inig anyja a szobában 
foglalatoskodott, a konyhában a tűzhely körül 
játszott. Egy kiröppenő szikrától a kisleány ruhája 
lángra lobbant; mire anyja segítségére sietett, 
addig már annyira összeégett, hogy rövid kínlódás 
után meghalt.

hatok el erről a szép országról, melyről oly 
szívesen Írok, hogy ti megismerjétek azt s hogy 
a sok téves fogalmat, mely nálunk van, kiküszöböl
jem, de most nem tehetem. Ajánlom azonban, 
hogy Lóczy, Cholnoki, Gáspár, Vay és Almássy, 
Prinz meg Bozóky magyar tudósok, kutatók és 
utazók tudományos, vagy tudományos alapon irt 
népszerű és kedves munkáit és uttleirásait olvas
sátok el mind, egytől egyig, addig is, inig az 
idegen nyelvű irodalom megismerése nem lesz 
birtokotok.

Most pedig búcsút kell venni a Tavasz 
országától s a hótakart bércektől, távozni kell a 
szép vidéktől csak úgy, mint a jóbarátoktól s a 
dicső néptől. Sajátságos érzés lesz úrrá a távozón 
ilyenkor, s fokozza azt még, hogy át kell kelni 
az óceánok legnagyobbikán, Pacificuson. Amikor 
a gőzösre száll az ember s végig néz a partokon, 
látva a szép kerteket, önkéntelenül is azt mondja: 
Isten veled Japán; a viszontlátásig!

Ezután háromszor búgott gőzösünk, a 
„MinnesotaM-nak szirénája, kötelei megoldódtak 
és lassan kijutott a móló mögül az öböl szürkés 
vizére. Majd teljes gőzerővel járatták hatalmas 
csavarjait s dübörögve siklott a roppant acélház 
a Pacificus Óceán mérhetlen síkságán.

A rengő gőzöst, bántó dübörgésével nehezen 
szokja meg az ember s az első éj nyugtalanságát

is csak a reggel, a felkelő Napnak bájos, a rideg 
óceánt melegen ölelgető fénycsóvái oszlatják el. 
A frissen öntött vas sziliéhez hasonlított a viz 
színe s az alig néhány cm. hullámokra kedves 
habkoronákat rakott a sebesedő szél. Úgy látszott, 
mintha rebbenő fehér galambok hütötték volna 
a távolban vérük hevét, mialatt az erősödő szél 
szorgalmasan növelte a hullámokat. Erejével sem 
késett őket felruházni, azonban háznagyságu 
hullámaiban a Minnesota 28000 tonnájával nem 
jött zavarba.

Mese szép, álomvilágok minden káprázatát 
látni ilyenkor a szelíden háborgó tengeren, ha 
rajta vannak a tenger legszebb virágai, az 
emberi agy zseniálitásai impozánsan visszatükröző 
gőzösök, vitorlások Nélkülük nemcsak hogy nem 
szép, de nem is értékes ránk nézve a tenger. 
Sajátságos öröm tölti be a i ember lelkét, amint 
karcsú hajó uralja a nálánál hatványozottan 
hatalmasabb tömeget. Sajnos, ez az öröm néha 
megszakad s szomorúság lép örökébe. Ez az 
érzés ugyanaz, amit a hervadó virág, a sziv- 
dobbanásait egyre gyengébben adó, végre élni 
megszűnő szervezet látása ébreszt. A szomorú
ságot a gőzös szive dobbanása, dübörgése, a 
csavarokat szinte pajzán örömmel járató gép 
szünetelése okozta.

Olyan ilyenkor a gőzös, mint a szárnya- 
szegett madár. Szegény Minnesota mindkét csavar
tengelye eltörött, miután már előbb a szirtes 
japáni beltengerben csavarjait megsebezte. Tehetet
lenül állt ott a hatalmas vizen s a rajta lévő 
hajómérnök csak annyira tudta rendbehozni, hogy 
a jokohámai kikötőbe tudott bevánszorogni.

Visszautazása sem volt rendes, vihar volt 
osztályrésze napok hosszait. Postáját a kis Sado 
Maiu japáni gőzös vette át, de utasait a magasan 
járó hullámok miatt vissza kellett vinni Joko- 
liámába.

Száraz dockba vitték később Nagasaki-ba 
s derék tisztikarának csak az volt a vigasza, 
hogy sikerült mégis szerencsésen parthoz jutni, 
mert ilyenkor a gőzös, ha nagy viharba kerül, 
könnyen elpusztulhat.

A nagy vihart azonban a gondviselés távol
tartotta tőle s ,,Japán hercegnőjének" az ,,Empress 
of Japán" gőzösnek juttatta. Szegény kis fehér 
(3000 tonnás) kosztümbe járó hercegnő, micsoda 
táncot járt a szélben s hogy a hatalmas hullá
moknak nem is öleléseit, de agyontörési támadásait 
mennyi erővel tudta csak leküzdeni, az bámulatos. 
Csak ilyen óriási vihar alkalmával szerezhet 
fogalmat az ember magának arról, hogy mint 
van megépítve egy gőzös. Elvitték díszei legjobb-
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— Cselédtartó gazda és a kórházi ápo
lási költségek. A közigazgatási bíróság kimon
dotta, hogy a cselédtartó gazda a gazdasági 
cseléde baleseti betegségéből felmerült ápolási 
költségeket a kórháznak nemcsak 30 napra terje
dőig , hanem a cseléd teljes felgyógyulásáig 
köteles fizetni. A kifizetett összeg megtérítését 
azonban, — ha a baleset nem az ő hibájából 
következett be és a gazdasági cselédsegélypénz
tárral szemben törvényszabta kötelességeinek 
eleget tett; — ettől a pénztártól követelheti. Az 
utóbbi jogviszonyokból felmerülő jogviták eldön
tésére a rendes bíróság bir hatáskörrel.

— Képviselőtestületi ülés. Iklad község 
képviselőtestülete f. hó 18-án közgyűlést tartott, 
amelyen a vármegye alispánjának a cselédügyi 
bíráskodás jogának a község elöljáróságára való 
átutalását-célzó intézkedését nem tartja keresztül- 
vihetőnek. A járás főszolgabírójának a községi 
közgyám javadalmának emelésére vonatkozó ren
deletére nemleges határozatot hozott; végre tudo
másul vette, hogy a borital és husfogyasztási 
adó beszedésénél 641 korona 83 fillér tiszta jöve
delem maradt fenn. A közgyűlés a fogyasztási adó 
kezelőinek lelkiismeretes munkájukért köszönetét 
s 100 korona külön tisztelet-dijat szavazott meg.

— Az aszódi földmives munkások f. évi
február 3-án Egerváry Ferencz vendéglőjében 
zártkörű táncvigalmat rendeznek; a tiszta jöve
delmet az agg földmunkások felsegélyezésére fog
ják fordítani.

— Farsangi táncmulatság. Ikladon tegnap, 
szombaton, a Juhász-féle korcsma helyiségeiben 
a községi szegényalap javára batyubált tartottak, 
amely nagyon sikerültnek mondható.

— Országos vásár. Hatvanban február hó
5. és 6. napjain országos vásár lesz. Első napon 
állatvásár mindennemű állat felhajtásával, máso
dik napon kirakodó vásár.

— Városi képviselőválasztás. Nagy érdek
lődés és sok izgalom mellett f. hó 19-én folyt le 
Vácz városában a városatyák választása. A polgár
ság a régi képviselőtestületi tagokat segítette 
vissza a közgyűlési terembe és igy csak az az 
irány fog érvényesülni, amely szerint Vácz városát 
eddig is kormányozták.

jait a habok, amidőn a kétszer betörő hullámok 
letépték két legnagyobb mentő csolnakját. Bizony 
a mentőcsolnak az a legtöbb esetben disz a 
hajón s nem mentési eszköz, mint e példa is 
igazolja.

Az Empress azonban állta a hullámok csatáját 
s 12 nap alatt oda vitte utasait az Olimpic 
hókoronás bércei alá.

Mintha csak tudták volna a hegyek, hogy 
micsoda veszélyen mentünk át, oly alázattal 
fogadtak. A déli órákban még a fejükön lévő 
felleg s köd kalapot, mikor oda értünk, szinte 
lábukig emelték le s a nyugodni készülő nap 
színes sugaraiban tündökölvén, tudatták, hogy 
Amerika partjaihoz értünk.

Még egy éjjel s a hosszú, harminchatnapos 
tengerészeskedés után Vancouver kikötőjében 
örülhetett a hajó Minnesotáról átszállt valamennyi 
utasa a reggelnek.

Az Egyesült Államok minden ceremóniáján 
keresztül jutva partra léptünk s búcsút vettünk 
az Empresstől és a felséges „Pacificus* nevű, de 
nagyon viharos óceántól.

Azóta a Minnesotát is rendbe hozták, újra 
járja a tengert, már mint a szikra-táviró jelezte. 
E sorok írásakor pedig azóta az Empress újra 
útra kelt. Járják mindaketten biztosan a tengereket,

— Táncvigalom. A túrái függetlenségi 
48-as kör ma vasárnap tartja idei táncvigalmát 
a túrái Szövetkezet összes termeiben.

— A gödöllői jótékony nőegylet február 
hó 7-én tartja ez évi bálját. A mulatság az 
Erzsébet-szálló termeiben lesz és jux-tombolával 
kötik össze. Kezdete este 9 órakor lesz. Belépő
díjak : személy-jegy 2 korona, családjegy 5 korona. 
Az elnökség mindent elkövet, hogy a bál fényes 
és kitünően sikerült legyen.

— Megreformálták a szódavizet! A
belügyminiszter a kereskedelmi miniszterrel egyet
értőig szabályzatot adott ki a szódavíz gyártá
sáról, elárusitásáról és felügyeletéről. Az uj 
szabályzat szerint a szódavizgyár csak akkor 
kezdheti meg működését, ha arra a hatóság 
engedélyt adott. A gyártáshoz csak tiszta, jó 
ivóvizet szabad használni. A gyártásra szolgáló 
helyiséget, gépeket és készülékeket állandóan 
tisztán kell tartani ; a gépek, készülékek azon 
részeit, amelyekkel a szódavíz érintkezik, tiszta 
ónból kell késziteni, vagy legalább négy milliméter 
vastag ónréteggel bevonni. A szifonkupaknak 
üvegből, porcellánbói, tiszta ónból, nikkelből, 
vagy alumíniumból kell készülnie. A szénsav 
tökéletes megmosására a legnagyobb gondot kell 
fordítani. 1913. évi január 1-től kezdődőig 
félliteresnél nagyobb palackokban szódavizet nem 
szabad forgalomba hozni. Az üveg kupakján fel 
kell tüntetni a kupak- és szódavizgyártó nevét s 
mind az üvegeket, mind a szállító eszközöket 
állandóan tisztán kell tartani. A szódavizgyárakat 
a rendelet a közigazgatási hatóságok rendőri és 
egészségügyi felügyelete és ellenőrzése alá helyezi, 
amely hatóságok a községi vagy körorvosok, 
illetőleg kerületi orvosok közbejöttével a gyárak
ban évenkint legalább kétszer kötelesek vizsgálatot 
tartani. A szabályzat rendelkezéseinek és tilalmai
nak megszegőit 10 napig terjedő elzárással és 
200 koronáig terjedő birsággal kell büntetni. Az 
uj rendelet 1912. február 1-én lép életbe.

— A váczi takarékpénztár tiszta haszna 
az elmúlt évben 166,117 korona 66 fillér volt, 
melyből 70 koronás osztalék kifizetését (a múlt 
évi 60 korona volt) javasolja az igazgatóság. Ez 
a közgyűlés fogja elhatározni azt is, hogy a 800 
ezer koronás alaptőkét egy millió koronára 
emeljék fel.

ne érje őket, sem bármely más hajót soha vesze
delem s az emberi kuliura e hasznos eszközeit 
a rajtuk szolgáló érdemes kiscsapatokkal jussanak 
el mindig biztos révbe.

Bizony csak a földrengés csapásai mérhetők 
össze a hajótörés veszedelmeivel. Szerencsénk 
azonban, hogy ritkán jönnek elő, mert a leg
többször még az elemi csapással is sikeresen 
megküzd az ember. E példa is azt bizonyítja, 
nincs mit félni a tengertől, bátran előre, „Tengerre 
magyar!“

Észak-Amerika földjén, nemcsak azért, mert 
a hajózást szárazföldi utazás, nemcsak azért, 
mert a tenger síkját a Pacificus hegyrendszer 
óriásai váltják fel, hanem azért is, mert a lakosok 
fehérek és a lakosok gondolkozás módja, érzelmi 
világa is rokon az európaiakéval," érez az ember 
útjában egy nagy ugrást. Meg kell e mellett azt 
is írnom, hogy azért mégis meglátszik a gondol
kodás módjukban, cselekedeteiken s alkotásaikon, 
hogy más föld táplálja őket s más környezetben 
élvezik a Nap sugarát.

(Vége következik.)

K ö z g a z d a s á g .
Pestvármegye Gazdasági Egyesülete

Aszódon, f. évi január hó 21-én, délután 4 órakor, 
a községházán népies gazdasági előadást rende
zett. Ezúttal Serfőző Géza gazd. egyl. titkár a 
gazdatársadalom szervezkedésének szükségessé
géről és Ligárd János a községi állatbiztosító 
szövetkezetekről tartottak előadást. Az aszódi 
gazdaközönség gazdakörük fölhívása folytán az 
előadáson nagy számmal vett részt.

Serfőző Géza ur a talaj mély megmunkálá
sának előnyeit fejtegette, az okszerű szántást, a 
különböző gyomok és rovarok irtását s az ezek 
elleni védelmet ismertette. Majd a miitrágya 
okszerű fölhasználásának módjára s szántóföldeink 
termőképességének fokozására hívta föl a gazdák 
figyelmét. Azután áttért arra a kérdésre, miként 
kell az istálló-trágya telepet helyesen kezelni, 
mert hiszen ettől függ a föld termőképességének 
növekedése. S ezzel kapcsolatosan az okszerű 
állattenyésztésről értekezett. Megszivélendő tanítás 
minden gazdának, hogy szakítani kell a régi 
gazdálkodási rendszerrel. Aki mindig csak kalászos 
növényeket termel, hogy mennél többet vigyen a 
piacra, az éppen azért visz keveset, mert a takar
mánytermesztésnek kevés tért juttatott, az által 
kevesebb marhát tarthat, kevesebb trágyával 
rendelkezhet.

Hagyjon fe l  minden kis gazda a régi, el
avult, egyoldalú gazdálkodási rendszerrel s akkor 
módjában lesz a mostani 1—2 sovány tejelő 

, jószág helyett háromszor annyi jót tartani, miáltal 
elsősorban a gazdaság jövedelme gyarapodik, a 

' föld a helyes váliógazdaság következtében javul, 
de másrészről a fogyasztók is jobb tejhez jutnak 
és a vaj-kereslet is nyer kielégítést. Azért ennek 
kapcsán még a tejszövetkezeteket ismertette, mint 
olyan gazdasági tényezőket, melyek úgy a gazdák, 
mint a fogyasztó közönség érdekei szempontjából 
áldásosán működnek. Az aszódi gazdák figyel
mébe ajánlotta a tejszövetkezeteket, mert Aszódra 

í — központi fekvésénél fogva is — e tekintetben 
vezető szerep vár. S végül abban csúcsosodott 
ki előadása, hogy a gazdatársadalom fogjon kezet, 
szervezkedjék. S mivel a kezdő lépések ez irány
ban Aszódon megtétettek: üdvözli a föltámadt 
gazdakört s annak vezetőit.

Azután Ligárd János ur az állatbiztosító 
szövetkezetekről értekezett. Az állategészségügy s 
állatorvosi intézményünk ismertetésén kezdette 
előadását. Majd rátért arra, hogy a gazdaember 
háziállatai mennyi viszontagságnak vannak kitéve: 
baleset, járvány, lépfene, hibás ellés stb. követ
keztében. Miután a gazda vagyonának jelentékeny 
része az állatállományban fekszik: megnyugvást 
hozna részére az, ha állatai is — nemcsak a 
házfödele — biztosítva volnának. S ezzel rátért 
magának az állatbiztosító-szövetkezetnek ismerte
tésére. Külön nyomtatásban megjelent alapszabá
lyok és tudnivalók bőven tájékoztatják az érdek
lődőket erről a fontos közgazdasági intézményről, 
mely elsősorban a müveit nyugat gondosságát 
bizonyítja, miután ott lépett először életbe.

Végül az aszódi gazdakör közönsége hálá
san megköszönte az előadóknak a 2 megszívle
lendő előadást.

P  R.

* A balassagyarmati népbank r. t.
nógrádberceli fiókját feloszlatta. A fiókot a sziráki 
takarékpénztár r. t. vette át.

Bornyilvántartások
készen kaphatók az Aszódi Petőfi könyv
nyomdában.



Bútorozott szobát külön bejárattal keresek február 
elsejére. Ajánlatok a kiadóba intézendők.

farrógép, keveset használt olcsón eladó. Cim 
a kiadóhivatalban.

Jimnázista fiam részére megfelelő lakást és élel- 
* mezést keresek jobb házban. Ajánlatok a 

kiadóba küldendők.

m  báztelKeH
♦ ♦
J  megszerezhetők Aszód $
X község közepén, a X 
X községháza mellett X  
X megnyitandó uj utca ♦

▼  ♦ mentén, közel a piac- ♦  ^
$  hoz. Kedvező feltételek ♦
X megtudhatók a tulaj- ♦
X -- donos $
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

W e in e r  L ip ó tn á l
Aszód, i—26 Fő-utca.

Ládák
minden nagyságban 
olcsó áron eladók. 
Cim a kiadóhivatalba.

SZIVACSOK
iskolai használatra, kocsi
mosáshoz és minden más célra 
legolcsóbban beszerezhetők

a Petőfi-nyomdában,
Aszódon.

ASZÓDI HÍRLAP 1912. január 28.
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2-52 Világhírű állandóan égő

Hirdetések
a kiadóhivatalban 
vétetnek fel. : :

M— — — —

Apró hirdetések.
Minden apró hirdetés 50 fillér.
JUJegfelelő bolthelyiséget keresek lakással, vagy 
■T | anélkül Aszóidon a Fő-uton. Ajánlatok a 

kiadóhivatalba kéretnek.

4 _________________________

Táncvigalmi meghívók
és egyéb nyomtatványok legjutányosabban, 

legszebben és leggyorsabban készülnek az

Aszódi Petőfi-nyomdában.

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdettet: 
hogy van eladó háza, telke, 
hogy van kiadó lakása, szobája, 
hogy van eladó bútora, 
hogy eladó a szalmája, trágyája, 
hogy eladó a gabonája, 
hogy van eladó bora, káposztája.

Az Aszódi jtirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, 
bútort, ruhát és minden szük
ségeset. —  H i r d e s s e n

a z  A szódi H írlapban.

B árh ol h ird etett könyv
vagy zenemű ugyanolyan árban 
□  □  beszerezhető az □  □

Aszódi petőfi-nyotnda
könyv- és papirkereskedésében is.

KIADÓ LAKÁSOK
címei megtudhatók 
a kiadóhivatalban.

------------- minden nagyságban és kivitelben kaphatók -------------

DIAMANT MÁRTON vaskereskedőnél9
Telefon 9. szám. A S Z Ó  D O Ni Telefon 9. szám.

\ DÉNES JENŐ -  A S Z Ó d I
X f l ,S 2 e r“ é s  g y a r m a tá r u  n a g y k e r e s k e d ő . ►
*  A Mc. Cormick am erikai m ezőgazdasági gépgyárak képviselője. £

^  Ajánlja dús raktárát a szakmába vágó összes cikkekben. —  ^

◄ S a o l i d  b e v á s á r l á s i  f o r r á s l  t
Aszódi „Petőfi* Könyvnyomda nyomása.
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