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Termeljünk gyümölcsöt!
A szentirás elmondja nekünk, hogy 

az első emberpár a földnek oly gyönyörű
ségesen szép és dús helyén lakott, amilyet 
talán a tündérmesék legragyogóbbja és a 
legélénkebb képzelet is alig varázsolhat 
elénk: a Paradicsomkertben, ahol a nö
vények a leggyönyörűbb tenyészetben ön
ként kínálták oda nekik pompás gyümöl
cseiket táplálékul.

A Paradicsom ugyan elveszett az 
ember számára, de megmaradt a vágy 
annak megszerzésére és a törekvés annak 
megteremtése iránt. Látjuk azt, hogy men
tői jobb sorsa van akár az egyes ember
nek, akár a nemzeteknek, annál élénkebb 
az a törekvés, hogy az ember környezetét 
virágzó növények és fákkal díszítse. Olyan 
fák és növényekkel, melyek a szemet és 
leiket gyönyörködtetik, ízletes gyümölcseik
kel táplálékot nyújtanak és árnyékukkal 
a hőségtől eltikkadt testünket és a küzde
lemben ellankadt lelkünket felüditik. Ezt a 
törekvést azonban itt Aszódon nem igen 
láthatni, hisz oly kevés aránylag a gyümölcsfa 
a házak udvarai és kertjeiben, hogy azok 
termése úgyszólván a házi fogyasztókat 
sem elégíti ki. Holott a talaj és a klima
tikus viszonyok a gyümölcstermelésre olyan 
kedvezők, hogy a község jövedelmét főként 
ez tehetné, ha a gyümölcstermelés iránt

nagyobb érdeklődés és előszeretettel visel
tetnék a község lakossága.

A mai viszonyok között a kisgazda 
mindinkább arra kényszerül, hogy jövedel
mét minden megragadható és elfogadható 
eszközzel szaporítsa. A gyümölcstermesz
téssel jövedelmünket szaporíthatjuk anélkül, 
hogy a meglevő mezőgazdasági növényter
mesztést és állattenyésztést kevesebbiteni 
kellene. Nincsen olyan rendezett gazdaság 
széles e hazában, melynek jövedelme a 
gyümölcstermelés által ne volna jelentéke
nyen fokozható, csak akarni kellene és 
akkor az akadályok is könnyen eltűnnének. 
Hogy ez néni puszta állítás, az nagyon 
sok példával bizonyítható, de csak 
néhányat tekintsünk á t:

Morvaországban, gróf Larischnak svet- 
laui uradalmában 1867-ben 75.000 drb 
gyümölcsfáról 80.000 korona értékű nyers 
és 32.000 korona értékű aszalt gyümölcsöt 
adtak el. A puchói járásban 1881-ben 
eladatott 43.543 mm. gyümölcs 759.504 
korona értékben.

Kecskemét 6000 k. hold futóhomokon 
elterülő szőlőben 2 millió fával, egy kajszin- 
barackfa átlag 60—80 koronát, egy-egy 
almafa átlag 120—200 koronát jövedelmez. 
Az 1894. évi statisztikai adatok szerint 
Kecskeméten eladalott 215.474 mm. nyers 
gyümölcs és 176.784 mm. aszalt gyümölcs 
11.974,852 korona értékben. Még inkább

bizonyítják a gyümölcstermelés jövedelme
zőségét a külföldi adatok szerint például 
Franciaországban, Német-és Olaszország stb.

De ki győzné mindazon előnyt, mind
azon hasznot felsorolni, amely a gyümölcs- 
termelésben rejlik; de hogy Aszód község 
és környéke közgazdasági viszonyainak 
nagy lendületet adna, annak bizonyitgatása 
teljesen fölösleges.

Vajha felismernék gazdáink fenti sora
ink igazságát és a cikkünkben foglaltak ne 
vesznének el a pusztában elhangzott 
szóként.

A. E.

Aszódi hangok.
Egyik régebbi közleményünkben a 

Gödöllőn létesítendő vízvezeték előmunká
latairól megemlékezve. Gödöllő községnek 
szorgoskodását emeltük ki,amelylyel lakossá
gának jólétéről és kulturszükségleteiről 
mindennemű hasznos intézmények létesí
tésével minél gyorsabb tempóban gondos
kodni igyekszik.

A Gödöllői Hírlap ennek a közlemény
nek nagy fontosságot adva, múlt heti 
számában vezetőcikkben foglalkozik vele 
.Aszódi hangok" cim alatt és oly követ
keztetéseket vont le közleményünkből, a 
melyeket mi szó nélkül nem hagyhatunk.

így első sorban is nem állítottuk azt,

Miska bácsi.

A honfi szakadás mögött, jóval odébb, 
ahova a gyarmati vicinális vonat töltését emelték, 
egy szikla tövében rozoga magános ház állt. Jól 
emlékszem a házra és lakójára. Amikor nekidurál- 
tuk magunkat, mi ipolysági nebulók, hogy megyünk 
világkörüli útra, magunkkal vivén az éléskamra 
készlet egy jókora részét, soha túl nem jutottunk 
am a nevezetes házikón. Az országúiról látni lehe
tett apró két ablakát, ü g y  pislantott ide ez ablak 
akárcsak egy vén kom ondornak álmatag föl-föl- 
nyiló szemei.

Nem állhattuk meg, hogy oda ne nézzünk a 
jó  öreg M iska bácsihoz, akiben megvolt az a 
nagy rábeszélő képesség, hogy az ő szavára nem 
tettük meg a nagy utat és nála hagytuk az ele
mózsiát. Igaz, hogy odahaza a nagy vállalkozás 
meghozta a maga honorárium át az alfélén, de mi 
nem igen komolyan vettük a büntetést, mert 
amikor ünnepi szünet ‘lőtt voltunk, megint kész 
Slanleyk és emberképei szarkák lettünk. Később 
már nem is akartunk földköruti utat megtenni,

hanem Mihály bácsihoz mentünk és vittük neki a 
füstölt husnemüt.

Most is élénken él em lékemben a nagy 
szakállas, robusztus aggastyán. Nagyon öreg volt 
már akkorában. Senki fiatal korára nem tudott 
volna visszaemlékezni. Paraszti sorból származ
hatott, de bizonyos, hogy tanult is valamit deákul. 
Esztergomtól Gyarmatig minden falut ismert és 
valószínű, hogy szolgálatban volt valamelyik 
papnál Esztergom ban, akitől a lelkipásztorkodás 
tudományából egyet-m ást ellesett. Az ó - és uj- 
testamentom tartalmát tudta és hosszú fehér 
szakálán, sárga reverendáján és olvasóján kivül 
alighanem ennek köszönhette a nagy bizalmat, 
mivel a környékbeli parasztnép őt kitüntette.

Egész éléskamra volt a kis házikó. T o jás, 
zöldség, aszalt gyümölcs, mind egy rakáson. A 
másik oldalon rőzsc, sonka, paprikás szalonna. A 
kis keritéses udvarban csirkék és malacok. A 
bútor egy szalmazsák és padkából állott. Volt 
egy faragatlan szekrénye is az öregnek, de ebbe 
rajta kiviii más halandó be nem tekinthetett. 
Ott voltak azok a gyógyító füvek, amelyeknek 
Mihály bácsi nagy népszerűségét köszönhette. 
Mert akinek csuza vagy köszvénye volt, akit rázott

a hideg vagy gyomor fájdalom kinzott, az ide 
jött és kapott olyan gyógyszert, mint amilyen a 
világon egyetlen patikában sem kapható.

Ámde nem csak testi bajokra tudott a remete 
enyhítő balzsam ot, hanem m indenféle tanáccsal 
is szolgált és ha kellett, szívesen közbenjárt az 
égi hatalmaknál is.

Egy földimmel találkoztam a minap, akivel 
a régi jó  időkről beszélgetvén, rátértünk Mihály 
bácsira is. Hallottam két esztendeje már, hogy 
elköltözött egy boldogabb országba, ahol közelebb 
van a szentekhez, mint idelent. Ugyan ki most a 
honti remete és mit tesz a nép, ha valami baja 
támad ?

—  A ház ott van —  mondá —  úgy ahogy 
elhagyta az öreg. Nincs az az elvetemült falurossza, 
akinek mersze lenne egy követ is ellopni a helyé
ről. A nép fantáziája pedig megindult és szövö
geti róla a legszebb meséket.

Csodálom , hogy az öregnek mindig sikeres 
tanácsai voltak és hogy mindig eredm ényesek 
lettek a m ennybeli közbenjárásai.

—  Nem mindig jártak ezek sikerrel, de az 
öreg kitünően értette a m esterségét. Hallgassa
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hogy a gödöllői vízvezeték létesítése már 
befejezett tény, hanem megírtuk, hogy 
Gödöllőn vízvezeték létesítését tervezik és 
e célból felhívták a község lakosságát, 
hogy jelentené be esetleges vízszükségletét, 
mert ez képezné az előmunkálatoknál a 
számítás alapját. Tehát csak tervezésről 
irtunk.

Másodsorban azt a tendenciát véli 
kiolvashatni a G. H. közleményünkből, 
mintha mi fájlalnék, hogy a villamvilági- 
tást Gödöllőről kapjuk. Hát ebben sincs 
igaza a G. H.-nak, mert nekünk ez nem 
fáj; nekünk teljesen mindegy, hogy honnét 
kapjuk a villamos áramot, vagy honnét a 
jó vizet, a fő az, hogy jó legyen és olcsó 
legyen. Nem szenvedünk nagyzási hóbort
ban és tudjuk, hogy községünk sokkal 
kisebb, sem hogy saját erejéből ilyen 
horribilis tőkéket lekötő intézményekre 
rászánhatná magát: éppen azért haszno
sabbnak, célravezetőbbnek tartjuk, ha ilyen 
intézményeket valamelyik szomszéd község
től, ahol ezek esetleg már megvannak, 
átveszi és a lakosság minden rétegének 
hozzáférhetővé teszi. Mert hiszen világos 
az, hogy amihez egy ember ereje kevés, 
azt ketten vagy többen közös erővel meg 
tudják csinálni. így nem tartanók hibának 
azt sem, ha mi aszódiak a vizet is egy 
Gödöllővel közös vízvezetékből kapnók, 
de a víznek olcsónak és jónak kellene 
lenni.

Minket közleményünk megírására egy
részt az késztetett, hogy véleményünk 
szerintaz aszódi villamvilágitási szabályrende
letben, — mely a Gödöllő községgel a 
villamvilágitás dolgában kötött szerződés 
egyik folyománya, — nincsen eléggé ki
domborítva a fogyasztó közönség érdeke 
és a községnek a Ganz-társasággal fönn
álló szerződése szerint közönségünk bizo
nyos mértékben a társaság szeszélyeinek 
van kitéve.

Ezt véleményünk szerint könnyebben 
lehetett volna kikerülni és helyrehozni, ha 
nekünk saját villamtelepünk lett volna, a 
mostani állapot szerint ez azonban már 
aligha reparálható.

Másrészt azonban ki akartuk dombo
rítani közleményünkben azt, hogy a szom
széd Gödöllőn a község vezetői szüntelen 
fáradoznak a lakosság jóléte és kulturális 
szükségletei kielégítésére szánt intézmények 
létesítésén és hathatósan támogatja őket 
az ottani társadalom szine-java az elébük 
tornyosuló akadályok leküzdésében.

Ezzel szemben Aszódon mit tapasz
talunk ? Azt tapasztaljuk, hogy nálunk is 
gondoskodnak, azaz gondoskodnának az 
illetékes tényezők bizonyos és a szükség 
által parancsolt közérdekű intézményekről, 
ha az egyetértő és támogató fölkarolás 
helyett társadalmunknak egyik vagy másik 
és harmadik klikkje vagy osztálya által 
működésűkben meg nem gátoltatnának.

Valahányszor fölszinre kerül nálunk 
egy közérdekű tárgy, azt az egyik csoport 
agyonbunkózza, agyonfölebbezi, a vég
telenségig halasztatja, nem azért, mert 
rossz, de azért, mert a másik csoport is 
jónak tartja.

így vagyunk mi aszódiak mindennel, 
még a legcsekélyebb dologgal is, ha még 
olyan üdvös volna is a kivitele a lakosság 
érdekében, az örökös pártoskodás nem 
engedi valóra válni a tervezett munkát.

A pártoskodást, ezt a mi rossz beteg
ségünket, amely a legszükségesebb intéz
ményeinket is a végtelenségig kihúzza, ezt 
kívántuk ostorozni, amikor kiirtuk, hogy 
Gödöllőről hamarább kapunk majd vizet 
— pedig még csak tervezik a vezetékét 
— , mint Aszód megkapja a tüzoltószertárt 
vagy az uj vágóhidat vagy az uj utcai 
átjárókat, nem szólva az újabb ártézi kútról.

Mert nálunk mindent meg kell feleb- 
bezni. Ott van a piactéren az uj ártézi-kút.

Igaz, hogy kevés vizet ad, de legalább 
jót. Kevés költséggel lehetne egy medencét 
körülötte csináltatni és megszűnnék ott az 
utálatos pocsolya, amely degusztálja az 
embert a viz élvezésétől. De megfelebbezték 
a kút ügyét s most bacillusokat termelünk 
benne.

Hát a tüzoltószertár ügyét hányszor 
felebbezték már meg?

Most meg az utcai átjárók is felebbe- 
zés alatt állanak. S igy a végtelenségig 
húzódik minden, ami szükséges és üdvös.

Igazán nem csodáljuk, hogy ezekután 
az illetékes tényezők nálunk még csak 
kezdeményezni sem mernek semmit sem és 
igy még évtizedek múlva is minden kor
szerű újításról csak álmodoznunk lesz 
lehetséges.

Hálával tartozunk még a G. H.-nak, 
hogy cikkével alkalmat szolgáltatott nekünk 
álláspontunk kifejtésére.

sav.

H írek .
— Az aszód—sziráki autóbuszjárat. F.

hó 15-én kedden lesz a közigazgatási bejárása az 
aszód— sziráki autóbuszjáratnak, am elynek kielégítő 
volta után a rendes járat m ásnap, szerdán reggel 
fog megindulni. A vállalat a közeli télre való 
tekintettel egyelőre 10 szem élyes zárt autóbuszt 
állít forgalom ba, amely alkalm as lesz arra, hogy 
az utazóközönséget a rossz időjárás kellem etlen
ségeitől m egóvja.

— Ki akar hajós tiszt lenni ?  A keres
kedelmi m iniszter értesíti a közönséget, hogy a 
hajós tiszti tanfolyam f. évi decem ber 12 -én m eg
nyílik. A felvételi vizsgára leendő bocsátásért 
decem ber 8 -ig  kell a közlekedésügyi m. kir. tan
folyamok igazgatóságánál (Budapest VIII. kér. 
Luther-utca 3 .) szem élyesen jelentkezni, vagy 
irásbelileg folyamodni. A folyamodványban fel 
kell tüntetni a jelentkező, nevét, születési helyét 
és évét, vallását, anyanyelvét, csatolni kell az 
iskolai készültséget igazoló bizonyítványt. Tand ijat 
fizetni nem kell, csak beiktatási d ij cím en fize
tendő 10 korona.

csak meg a következő dolgot, ami vele nem 
sokkal halála előtt történt.

Ismeri talán Nedkóékat Tesm agról. Jóm ódú 
paraszt család. Nagyon fukar népség, de azért 
minden alkalommal kimentek Mihály bácsihoz, 
hogy kikérjék hol a tanácsát, hol meg a szentek
nél való közbenjárását, amiért előre fizettek. 
Vagy pénzben, vagy természetben.

Az említett időben Nedkó Gyuri beállít az 
öreghez azzal a kéréssel, hogy nem sokára ellik 
a Kondor tehén, de mert már egyszer nagy 
nehézségek voltak az ellésnél, hát szólna egynéhány 
kérő szót valamelyik szentnek, hogy hát ne legyen 
baj ezúttal.

Mihály bácsi megígérte, hogy úgy lesz, 
ahogy Gyuri koma akarja. Tudja is, hogy melyik 
szenthez kell folyamodni, melyik zsolozsmával. 
Szent Anna intézi az ilyesfajta dolgokat, leg jobb 
ha az ötvenhetedik zsoltárral könyörög hozzája*

— Isten megáldja — mondta Nedkó Gyuri 
teljes bizalommal és egy ezüst forintot nyomott 
az öreg tenyerébe.

Nem telt bele két óra, ahogy sötétedni kez
dett, uj látogatók jöttek a remetéhez. Ketten

voltak : B e e s ő k  Eszter asszonyom Szurdokról, 
meg a leánya M ariska.

—  Tudom , tudom mi járatban vannak 
kelmetek —  fogadta őket Mihály bácsi. —  Ism e
rem a Molnár Andris gyereket, azt a vásott, 
komisz embert. Nohát azért még nem kell sírni, 
kis szógám —  szólt oda a pityergő leánynak. 
Majd csak teszünk valamit Szent Nepomuknál, 
semmit se félj, nem lesz meg a gyerek.

A leány is, anyja is megkönnyebülten m en
tek haza. Egy kerek ötkoronást nyomtak az öreg 
kezébe, aki elkísérte őket egészen az országúiig.

E látogatások után néhány hónappal talál
kozott az utón a két em ber. Nedkó Gyuri meg a 
remete. A paraszt süveget se emelt az öreg előtt. 
Mihály bácsi tudta már, hogy az ezüst pengőért 
neheztel a fukar ember.

— No mi van a Kondor tehénnel meg a 
borjával — kezdte a szóbeszédet Mihály bácsi.

—  Mi legyen, mikor semmi se lett — duru
zsolt Nedkó Gyuri és köszönés nélkül ment tovább 
az utján.

Mihály bácsi pedig Szurdok felé tartott és a 
kápolna melletti utcában betért mindjárt Börcsökék

portájára. A kutágas mellett szorgoskodott éppen 
az asszony, mikor oda tipegett felé je az öreg, 
Börcsökné sírva fakadt a szentéletü em ber láttára.

—  Látja kend Mihály bácsi, m égis meglett 
a gyerek. Nem hallja a picike sírását. A lelkem 
éppen két napja hogy a világra jött.

A remete elkom olyodott. Hogy éppen igy 
fordultak a dolgok. A Nedkóé is, meg ezé a 
leányé is. Töprengett egy ideig, azután rájött a 
dolog nyitjára.

—  Bizony, bizony — szólt oda az asszony
nak — igazad van édes gyermekem. Életem ben 
először tévedtem olyan nagyot mint most. Ahelyett, 
hogy Szent Nepomukhoz imádkoztam volna Szent 
Annának ajánlottam  a kérésedet. Azért született 
neked unokád és nem lett borja a Nedkó Gyuri 
tehenének. Azért nem, mert az ő dolgát meg 
éppen Szent Neponiuknak ajánlottam .

Az asszony nem volt tisztában a szentek 
cselekedeteivel és ezért vakon hitt annak, amit 
az öreg mondott. De azért ajéndékot többet nem 
adott neki.
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— Revanche-mérkőzés ASE — budapesti 
VSC. Sportegyletünk labdarugó csapata ki akarja 
még használni a tél beálltáig rendelkezésre álló 
néhány vasárnapot és igy ma délután 3 órakor a 
pesti-utcai telepén revanche-ot ad a három héttel 
ezelőtt itt vendégszerepeit fővárosi Vasutas Sport 
Clubnak. A legutóbbi matchen tudvalevőleg gyö
nyörű játékot produkáltak úgy a mi labdarugóink, 
mint a budapestiek is és csak a rossz időjáráson 
múlt, hogy sportkedvelő közönségünk nagyobb 
része nem élvezhette végig a szép mérkőzést. A sok 
esős vasárnap után talán végre a mai eső és szél
mentes lesz és igy remélhetőleg a szokott nagy
számú közönség fogja a revanche mérkőzést 
nézni.

— Megnehezítik a kivándorlást. Az uj
véderőtörvény egyik érdekes rendelkezése, hogy 
az, aki katonai szolgálat, vagy kötelezettség alatt 
áll, csak kaució ellenében kaphat útlevelet, a 
melyért a belügyminiszterhez kell folyamodnia, 
hogy a kaució nagyságát m egállapítsa. Nem lehet 
tagadni, hogy ez némileg korlátozni fogja a ki
vándorlást, de bizonyos körülmények között ez 
sem fogja azt megszüntetni, mert mint eddig, 
ezután is vígan fognak útlevél nélkül kivándorolni.

— A must cukrozása. Az idei abnorm is idő
járás következtében az a kevés bor is, ami ter
mett, a legtöbb vidéken rossz és tulnyomólag 
savanyu. T öbben  fognak tehát az uj bortörvény 
értelm ében a vincellériskolái igazgatóságokhoz, 
illetőleg a szőlészeti és borászati felügyelőségek
hez fordulni a must cukrozásának m egengedése 
érdekében. Tekintettel arra, hogy a cukrozással 
—  különösen ha a cukrozás túlmegy a m egen
gedhető határokon — könnyen lehet a cukrozott 
mustot vízzel hamisítani, Serényi Béla gróf föld- 
nevelésügyi miniszter utasította a cukrozási enge
dd mek elbírálására jogosított közegeket, hogy fel
adatuk teljesítése alkalmával szigorú lelkiism eretes
séggel akként járjanak el, hogy egyrészt az idei 
m ust-term ésnek cukrozással való javítása —  olyan 
esetekben, mikor az tényleg indokolt — a törvény 
és végrehajtási rendelet korlátái közt lehetőleg 
m egkönnyittessék, másrészt azonban eleje vétessék 
annak, hogy a cukrozási engedelem  visszaélésekre 
adjon alkalm at. A rendelet szerint egy hektoliter 
musthoz négy kilogramnál több cukor semmiesetre 
sem adható. Viszont azon must cukrozására, a 
melynek eredeti cukortartalma a klosterneuburgi 
m ustmérő szerint a 15 fokot meghaladja, cukro
zási engedelem  egyáltalán nem adható. Azon 
szőlők m ustjában azonban, a melyekben a must 
eredeti cukortartalma norm ális években rendszerint 
15 foknál m agasabb szokott lenni, az eredeti 
cukortartalom  —  az említett korlátok közt — 
cukrozás utján 15 foknál m agasabbra is emelhető. 
Annak, aki cukrozási engedelm et nyert, a cukro
zás végrehajtására egészen novem ber hónap végéig 
ideje van, de a cukrozást csak azon a napon, 
illetőleg a napnak azon szakaszában szabad vég
rehajtani, amelyet a cukrozási engedelem ben m eg
állapítottak.

A megadott cukrozási engedelem hatálya 
novem ber 30-án  megszűnik és meg nem hosz- 
szabbitható. A cukrozáshoz csakis finomított répa
vagy nádcukor engedelmezhető. Édesbor készítése 
céljából tilos a mustot cukrozni. Erre tehát engc- 
delmet sem adnak. A cukrozás iránti kéréseket 
soronkivül intézik el.

Ha kihágásokat fedeznek fel, azonnal meg
teszik a megtorló lépéseket. Aki a mustot enge
delem nélkül cukrozza, továbbá aki a m egenge
dettnél több cukrot, vagy meg nem engedett 
cukornemüeket használ, az kihágást követ el, 
mely nyolc naptól három hónapig terjedhető el
zárással és 10 koronától 1000 koronáig terjedhető 
pénzbírsággal büntetendő.

—  Állattenyésztésünk fe jle s z té s e . Nemrég 
zajlott le a püspökhatvani tenyészállat-kiállítás, 
amelynek sikere az illető szakkörök és hivatalos 
világ teljes m egelégedését méltán nyerte meg. 
A derék püspökhatvani kisgazdák azonban — 
dicséretükre legyen mondva — még szebbet és 
jobbat akarnak gazdaságukban felmutatni, ezért 
az állam némi támogatásával egyenesen Svájcból 
hozattak — Trupp Antal jegyző és három földész 
társuk kiküldésével —  tiz darab elsőrendű tenyész- 
marhát. Az állatok kitűnő kondícióban már meg 
is érkeztek és ki is osztattak az érdekelt illetve 
a vásárló gazdák között, akik a drága, de szép 
jószágokkal büszkén munkálkodhatnak állattenyész
tésünk oly kívánatos fejlesztésében, ennek dicső
ségére és —  az ő jól megérdemelt hasznukra. — 
Az állatok darabja az 1 0 0 0 — 1600 korona között 
váltakozik, ami bizony tekintélyes pénzösszeg egy 
földműves em bernél. S  hogy az ár szokatlan 
nagysága miatt mégsem riadtak vissza a hasznos 
és majdan nagyon is jól gyümölcsöző vételtől, 
annak okát a község nagyszerű és példás vezeté
sében látjuk, amely tényt örvendve állapítjuk 
meg. Bárcsak több ily értelmes községünk volna, 
akkor bizonyára nem panaszkodnánk folytonosan 
állattenyésztésünk roham osan pusztító hanyatlásáról.

— Gyász — és ö rö m  Az aradi vértanú 
tizenhárom m agasztos emléke iránt rótták le 
kegyeletes adójukat és hálájukat a püspökhatvaniak 
f. hó 7-én . —  Reggel katafalkos liberával kez
dődött a gyásszertartás, amelynek fönségesen 
komor hangjai után az iskola falai között folyta
tódott a szépen sikerült ünnepély. —  Dr. Paull 
Ernő h. plébános gyönyörű és megható beszéddel 
üdvözölte a m egjelent intelligenciát és az egybe- 
gyült nagyszámú földm iveseket, méltatva a nap 
jelentőségét, párhuzamot vonva a hervadó, borongó 
ősz és a gyászoló, sirató magyar szív között. 
M ajd Mindák Béla tanító ismertette keresetlen 
művészettel és könnyen érthető szavakkal az 
aradi kivégzés szomorú, m egdöbbentő eseményeit. 
Négyessy Ferenc tanító és Trupp Antal jegyző 
mondtak még alkalmi beszédeket, könnyekig 
indítva meg az idegenajku, de magyar érzelmű 
hallgatóságot — öreget ifjat egyaránt. Gunda 
János a nép egyszerű fia pedig értelm es előadással 
köszönte meg az „urak jószivü, vallás és 
hazaszeretetteljes szívességét." — A rendezés 
fárasztó és nehéz munkájából oroszlánrész illeti 
meg még Matuska Sz. József fiatal tanítót is, aki 
lelkes türelemmel és nagy am bícióval tanította be 
és vezette a precízen működő és igazán csodálatot 
keltő kétszólamu gyermekkart. Ezen csodálkoz
tunk, de azon meg bámultunk, hogy a kis tót 
fiuk s lányok mint éneklik animóval, kipirulva a 
lelkesedéstől —  s büszkeségtől a mi bús, édesen 
fájó szép magyar imádságunkat —  a Kossuth- 
nótát . . .  Igazán könnyeztünk az öröm től, hogy 
Rákóczi kurucainak és Klapka honvédéinek az 
unokái, mily átérzően tudják eldalolni, h o g y : 
„Ne sírj, ne sírj Kossuth Lajos 1“ . . .  —  Ilyen 
gyászünnep után csak vigadhatunk, mert a nép
tanítók —  a nemzet napszám osai megmutatták, 
hogy igenis, bár ha tótok is volnánk, de magyarok 
vagyun k! Le a kalappal előttük uraim 1 Paulus.

— Gyűjtés. Az aszódi ág. hitv. ev. népis
kola II — III. osztálya Róth Kálmán tanító vezeté
sével 12 kor. 60  fillért gyűjtött az országos 
gyermekszanatórium javára.

— Rövid bőrgyógyászati útmutatót min
denki kaphat, ha azt a Kolozsvári (H einrich) 
gyógyszappangyár részvénytársaságtól (M onostori- 
ut 54 ) levelezőlapon kéri.

K iadó-laptu lajdonos: Vas József.

„ S t y r ia -U n iv e r s a l"
K ö tő g é p e k

megmunkálnak finom és 
vastagszálu pamutot 
ugyanazon gépen. 

Árjegyzék ingyen. Részletre is.

S ty r la -H 8 td g é p g y á r  Graz, III.

Á r v e r é s i h ird e tm é n y .
Az aszódi Máv. áruraktárban folyó 

évi október hó 17-én délelőtt 9 órakor

1 láda szirup 1 3  Kg*
1 fentien sérült üres benzines hordd
fog elárvereztetni, miről a venni szándé
kozók ezennel értesittetnek.

Az igazgatóság megbízásából

Halász s. k.
máv. állomásfőnök.

Köhögés, rekedtség és hurut
ellen nincs jobb a

K é tb y -fé le  pemetefc cnKorKánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 
Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata
v/n- " ede,i" ek min- R É T H Y  né v.
den darabján rajta van a ....1 toboz ára 60 fitt. Jtagy doboz 1 Kor. Mindenütt Kapható.

Csak Réthy-félét fogadjunk e l !
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♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦  Nyilvános köszönet ♦
X  Wilhelm Ferenc gyógyszerész urnák, cs. és J  

kir. udvari szállító, Neunkirchen, Alsóausztria,
X  feltalálója a ^

4  W I L H E L M - F É L E  T E Á N A K .  +

A  Hogy én a nyilvánosság elé lépek, teszem ezt ^  
azért, mert kötelességemnek tartom Wilhelm ^  
Ferenc gyógyszerész urnák Neunkirchenben, ▼  

▲  hálás kőszönetemet nyilvánítani azon szolgá- ^  
T  latáért, melylyel a Wilhelm-féle tea az én ^
T  fájdalmas reumatikus szenvedéseimet ^

♦  megszüntette és ezért azoknak, kik ezen rétté- ♦

♦
 netes betegségbe estek, ajánlom a tea hisz- ▲  

nálatát. 4 heti használat után nemcsak teljesen T  
megszűnt a fájdalom, hanem dacára annak,

♦
 hogy már 6 hét óta nem iszom,a teát, az ▲  

egész testalkatrészem megjavult. En megva- ~ 
^  gyök győződve, hogy mindenki, aki hasonló ▼

♦
 betegségben szenved, ezen tea használata által

a feltalálót, Wilhelm Ferenc urat, úgy mint T  
^  én, áldani fogja. ▼
+  Kiváló tisztelettel ♦
^  Butschin-Streifeld grófnő ♦

főhadnagy neje.

♦ Ári csórnajonHitil 2 H. 6 csomag 10 H- ♦
Hűl gyógytdrbűn s drogériában nincs, direktküldés!

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Egy teljesen uj Viktória nöhajtó 
nyitott hintó eladó szerszámmal 
együtt. Cím a kiadóhivatalban.

Gyümölcsfa
eladás !

Az aszódi m. kir. javitó-nevelőintézet 
kertészetében

1000 drb almafa,
100 drb cseresznyefa,
100 drb kajszinbarackfa

kerül eladásra.
A fák I. rendű, magas törzsű, jól 

iskolázott és kiültetésre igen alkalmas 
oltványok.

Vételre előjegyezni az intézeti 
kapusnál lehet.

___ASZÓDI HÍRLAP ________ ______________________________ ______ 1912. október 13.
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I  D É N E S  JENŐ — A S Z Ó D  J
|  fű sze r- é s  gyarm atáru  n agykeresked ő, á
^  A Mc. Cormick amerikai mezőgazdasági gépgyárak képviselője. b
^  = =  Ajánlja dús raktárát a szakmába vágó Összes cikkekben.----------- : ^

^ S z o l i d  b e v á s á r l á s i  f o r r á s !
á  38-52  á

>1/ Ne re n d e lje  m e g  SI?

| a villamvilágitási berendezését |
|  a m íg  tőlü n k  k ö lts é g v e té s t  n e m  k é r !  |

1 DIAMANT MÁRTON I
42 vá>X  helybeli vaskereskedö urnái jelentse be szándékát, aki az erre vonatkozó felvilágosítást és nyilvántartást díjmentesen X
X  teljesíti, mi pedig /érvvé/ és költségvetéssel, Önre nézve minden kötelezettség nélkül ingyen és bérmentve szolgálunk. X  X  A berendezést teljes szakszerűséggel a mérnök és épitészegylet szabványai szerint végezzük a legjobb anyagból. Külömben X
02 az aszódi ág. ev. leánynevelő intézet berendezését, dacára a nagy cégek versenyének, mi nyertük el, ez is X
vív igazolja megbízhatóságunkat. Szállítunk villamos motorokat, dinamókat, generátorokat. Elvállaljuk uradalmak, X  
X  kastélyok és gazdasági telepek villamvilágitási berendezéséi. Aprító és takarmányozó berendezések készítését. ^  Gép- X  
X osztályunk szállít benzin-, nyersolaj- és gázmotorokat, malom, asztalos, lakatos műhelyek berendezését, cséplökészleteket. X 
X  Turbinákat vizierő kihasználására, erőátvitelekre. Szivattyútelepeket és minden e szakmába vágó gépeket szavatolás és 5K 
y  kényelmes fizetési feltételek mellett. Kérjen árjegyzéket W

|  fenyves Fül Is Sándorfy Béla cégtől, Budapest, Fodtnaniczljy-utca 43. t
Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása. “ -----------------------------
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