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A községi képviselőtestület 
restaurálása.

Aszód, nov. 9.

Csak három nap választ el bennünket 
egy a községünk életében igen fontos 
aktustól, a képviselőtestület restaurálásától. 
Időszerű tehát erről a tárgyról írnunk, de 
megtagadnánk magunkat, akik mindenkor 
csak a közügyek szószólói voltunk, ha épp 
ezen alkalommal hallgatnánk.

A képviselőtestület az elöljárósággal 
együtt a legfontosabb szerve a községnek. 
Határoz a község vagyona és polgárainak 
jóléte emelését célzó mindennemű intéz
ményekről. Határoz a lakosság megadóz
tatásáról és határozatainak célszerű vagy 
célszerűtlen voltától sokszor a polgárok 
békéje is függ.

A képviselőtestületi tagság egyike a 
legszebb, legnemesebb hivatásoknak, mert 
a legnagyobb önzetlenséget, igazságosságot 
kívánja a viselőjétől. Hány esetben kell 
közérdekből sajat egyéni érdeke ellen 
határoznia a képviselőnek? Hány esetben 
kell határoznia oly érdekek ellen, amelyek
hez egyébként rokoni, baráti viszonyai 
fűzik?

A tiszteletreméltó városi atya ilyenkor 
is a köz érdekében fog sikra szállni, a 
miért azonban csak polgártársainak tiszte
lete és becsülése a fizetése. Sok esetben 
egyenességéért és igazságos felszólalásaiért 
annak ellenkezője, gáncs és megszólás éri.

A képviselőtestületi tagságra tehát

csak értelmes, igaz és egész férfiak méltók. 
Oly férfiak, akik egyrészt az életben le
szűrt tapasztalataikkal a községet fenti 
értelemben szolgálni tudják, másrészt ön
álló gondolkozásuak és elég függetlenek 
arra, hogy polgártársaiknak sokszor igaz
ságtalan gáncsait, sokszor tetszésnyilvání
tásait egykedvűen fogadhassák.

Aki községünk életét ismeri, tudja, 
hogy polgáraink általában mily közönyösek 
a közügyekkel szemben. A képviselőtes
tületi tagok választása azonban községünk
nek egyik oly kiválóan fontos eseménye, 
amely minden polgárnak legnagyobb érdek
lődésére tarthat számot, épp ezért remél
jük, hogy közönségünket ez egyszer a 
fásultságból a lelkesedés tüze ki fogja 
emelni és a választáson polgáraink oly 
emberekre fognak szavazni, akik a képvi
selőtestületbe valók és arra méltók. sav.

A kivándorlás kérdése.
(Befejező közlemény.)

Ilyenformán a kivándorlás még nem 
jelenti a mezőgazdaság csődjét, csak azt, 
hogy munkás népünknek az emberi szük
ségletre alkalmazott mai mértéke nagyobb, 
hogy sem a mezőgazdasági termelés kielé
gíthetné. Viszont a munkabér emelkedés
ből sem lehet következtetni a mezőgazdaság 
foglalkoztató képességének emelkedésére,

szemben a munkásszaporulattal. A munka
béremelkedésnek az a legnevezetesebb oka, 
hogy a nép százezernyi tömegekben tagadja 
meg a munkát a nemzeti kultúrától és 
siet odaajánlani karjának erejét, ahol job
ban pengő dollárokban megfizetik.

A mezőgazdaságilag előrehaladottabb 
külföldi államok példái megnyugtatnak a 
felől, hogy a magyar föld még kétszer 
annyi embernek is foglalkoztatást és kenyeret 
adhat, mert igazában véve még csak kez
detén vagyunk a természeti erők intenzív 
kihasználásának. Menjünk ki Csehországba 
tanulni a komlótermelést, nézzük meg a 
kis szászországi gyümölcstermesztést, mely
nek csak egyik ágazata: az almabor készí
tése 8 milliót hoz évente a kis népességű 
s terjedelmű országnak.

Ámde annyit el kell ismernünk, hogy 
mezőgazdasági kultúránk mai kerete a 
népszaporulat befogadására helyenként máris 
szűk. S ha a foglalkozás kereteit nem 
sikerül tágítanunk, akkor igen is beáll 
a csőd.

Az a panasz, hogy hiszen nálunk az 
aratási munkabérek nagyobbak, mint bár
hol a világon és például a cukkorrépa 
termesztés szinte fejlesztethetlen a nagy 
munkabérek m ia tt: az a panasz megfelel 
a valóságnak. De ez a baj némileg a kül
terjes gazdasági rendszer természetéből is 
következik, nevezetesen abból, hogy idő-

A botrány.
—  Jól van, —  szólt drámai lem ondással az 

asszony — ha olyan nagyon akarja, én miattam 
elmehet. Ha nem tudja m egbecsülni feleségének 
a társaságát, ha én untatom, ha engem már nem 
szeret, akkor csak m enjen, élje a világát ott, ahol 
és akivel a k a r ja ; de figyelmeztetem, hogy én is 
úgy fogok tenni. Igen, é r t i , . . . én is . . . még ma 
délután . . . s erre keserves fuldokló zokogással 
sírásra fakadt.

—  De édes aranyom —  csitította ijedten a 
férj —  értse meg szivecském  és ne beszéljen 
olyan csacsiságokat, nekem most okvetlen a bankba 
kell mennem. Nézze lelkem, igazgatósági ülésünk 
van és mint főkönyvelő egy pár aktát referálok s 
igy ott reám nélkülözhetetlen szükség van. Már 
várnak is biztosan, talán már el is késtem Igy 
próbálta Blazskó megnyugtatni valahogy a feleségét, 
ámde hiába beszélt neki, az csak sirt, sirt oly 
fájdalm asan, oly görcsösen, hogy a szegény férj 
türelmét veszítve szó nélkül vette a kalapját és 
elrohant, hátra se nézve, meg se csókolva a 
három hetes féltékeny kis gyerekasszonyt.

Alighogy becsapódott utána az ajtó, a

magára hagyott feleség abbahagyva a sírást be
csengette a szobalányt s kocsit hozatott. Mire a 
kocsi m egjött, már utrakészen fel volt öltözve, 
elegánsan, csinosan, mint a hogy az a nagyvárosi 
hölgyhöz illik. Az óriási kalapja alól kacéran 
kikandikáló szőke fürtjeivel úgy nézett ki, mint 
egy m egelevenedett kirakatbaba

Az öreg Ján os bácsi, a bank régi szolgája, 
alig tudott hova lenni a nagy csudálkozástól, amikor 
Blazskóné csengetésére ajtót nyitott. M eglepte az 
ism eretlen, gyönyörű szőke asszony szépsége s 
csak nehezen tudta megérteni, hogy az, aki előtte 
áll, nem valami mesebeli hercegasszony, hanem a 
főkönyvelő ur felesége.

Az asszony a szolga révén csakham ar meg
győződött, hogy az ura valóban a bankban van. 
Erre a tudatra egy jóleső rendkívüli érzés fogta 
el, a lelki megnyugvás, a kielégített kíváncsiság, 
az eloszlatott hitetlenség kellemes érzése. Félig 
öntudatlanul a boldogságtól taszittatta magát a 
nyüzsgő emberáradattal. Nem törődött azzal, eszébe 
se jutott, hogy először van kint egyedül az utcán, 
mióta nagy leány és fiatal asszony lett. Álmodo
zásából egy ismerős hang rezzentette fel. Ijedten 
vette észre, hogy előtte G álos, az ügyvéd áll, a 
régi kérője és egykori ideálja.

—  Csókolom  a kezeit, nagyságos asszonyom ,
—  köszönt az ügyvéd, — Hogy kerül erre egyedül. 
Talán bizony elhagyta az u ra ?  Attól a huncut 
frátertől még kitelik.

— Jó  napot - -  válaszolt pirulva B lazskóné,
— az uramért voltam a bankban, de el vau 
nagyon foglalva s még nem jöhet, igy kénytelen 
vagyok egyedül hazamenni.

— Ha megengedi —  szólt G álos —  elk í
sérem, úgy hiszem kötelességem et teljesítem csak, 
ha ezt a barátom feleségével teszem, nehogy még 
valami kellemetlen kalandja legyen az. utcán.

Az asszony nem utasíthatta vissza az a ján 
latot, sőt kénytelen-kelletlen elfogadta. De alig 
fordultak be a legelső utcasarkon, amikor hirtelen 
megeredt a májusi zápor, egyszerre néptelenné 
és locs-poccsá téve az utcát. Sűrűn kopogtak az 
esőcseppek s mert nem akartak egészen átázni, 
beültek egy zárt gnmnnrádlisba s úgy hajtattak 
az asszony lakására, ki a Hermina-uti villák felé.

Szerencsétlenségre a sebes hajtásban a síkos 
kövezeten a lovak elcsúsztak és felbontották a 
kocsit. Mire nagysokára a kocsi romjai közül nagy 
nehezen előhúzták a csak ájult asszonyt, már 
akkorra, dacára a szakadó esőnek, hatalm as tömeg 
vette körül a szerencsétleneket. Hangosan tár-
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szakonkint munkahalmazat áll elő, idősza- 
konkint pedig munkahiány. Most már inig 
a termelő azon panaszkodik, hogy a 
munkanapokat elviselhetetlenül drágán kell 
megfizetnie, addig a munkás kiszámítja, 
hogy 180—200 napon át tudott munkát 
találni s ha az év 365 napjára elosztja a 
szerzeményt, napjára oly kis összeg esik, 
hogy abból meg nem élhet. Ez tehát a 
baj: a termelő nem tudja kiaknázni a 
munkásnak teljes munkaerejét, a munkás 
pedig a tétlenül töltött napokon is élni 
akar.

Amint a kézierő drágul, a kényszer- 
munkátlanság átka annál végzetesebb. Ez 
az, ami az év bizonyos szakában túlnépe
sedést idéz elő, noha az év másik szaká
ban munkáshiány fenyeget. A magyar 
mezőgazdaság szempontjából ősszel s télen 
át beáll a túlnépesedés, nyáron pedig itt 
az elnéptelenedés réme.

Nemcsak a mezőgazdaság foglalkoz
tatási kereteit kell tehát tágítanunk, hogy 
elférjen bennük a jövő nemzedék, hanem 
a foglalkoztatás minimális és maximális 
méretei között fennálló óriási kíilömbségeket 
is igyekeznünk kell kiegyenlíteni. Módjai 
ennek: a talajjavítás, öntözés, géperő 
alkalmazása, a mezőgazdasági iparoknak 
bekapcsolása a mezőgazdaságba, munkás
telepek létesítése az uradalmakban, bel
terjes kultúrák istápolása mind, mind a 
mezőgazdasági kultúrába és az erre támasz
kodó iparba kell sietniök, hogy népet 
fenntartó hivatására erőssé tegyük.

Birtokpolitikai reformoktól sokat nem 
várhatni a mezőgazdaság foglalkoztató 
képességének emelése szempontjából. Két
ségtelen, hogy bizonyos határokig a nagy
üzem foglalkoztatja a legtöbb munkást és 
legegyenletesebhen, inig apró üzemek csak 
munkatorlódás esetén fordulnak kézierő 
segítséghez és különben is a kisgazda a

gyaiták az esetet, magyarázták a szemtanuk a 
később jövőknek a történteket. így került oda a 
csődületre a vén Pajor, a rettenhetetlen hecc- 
majszter, aki legnagyobb ámulatára mindkettőjüket 
fölismerte. Gúnyos, indiszkrét mosollyal emelte 
meg a kalapját a magához térő lialálsápadt 
Blazskóné s a zavartan álló G álos előtt, és egy 
diplomatához illő m eghajlással ott hagyta az egy
másra néző kétségbeesett párt.

Persze botrány lett belőle. Estére az egész 
város tudta a kocsikázás leghitelesebb meséjét, 
kiszínezve, kitóditva úgy, hogy mikor a szegény 
Blazskó, a „fölszarvazott* férj késő este kijött a 
bankból, csak hüledezve hallgatta a részvétteljes 
értesüléseket.

Másnap — ősi szokás szerint — Blazskó 
és Gálos párbajt vívtak, nehéz lovassági kardokkal, 
bandázs nélkül, végkimerülésig. Valamelyikük 
könnyebben megsebesült s ezzel eleget tettek a
lovagiasság szabályainak.

Félévre rá megvolt a válás, egy évre meg 
Blazskónéból dr. Gálosné lett.

P.

legrosszabb munkásfizető. A földbirtok 
politikához fűzött szociális szempontok a 
gazdaságiakkal nem éppen azonosak. Azt, 
hogy 30 vagy 50 ezerrel több lesz-e a 
földbirtokosok száma a jövő nemzedék 
szempontjából meglehetősen alárendelt kér
désnek tartom, csak arra kellene ügyet 
vetnünk, hogy a magyar föld magyar kéz
ben maradjon.

Ámde ne a birtokpolitikától várjuk 
annak a nagy kötelességnek a lerovását, 
hogy a mezőgazdasági kultúra fejlesztésével 
a jövő nemzedéknek foglalkozást és kenyeret 
biztosítson. Ide a veszedelem komolyságá
tól áthatott erélyes és a jövőbe néző köz- 
gazdasági politika kell.

„Egy fűszáll helyén kettőt kell ter
melni", mint Darányi mondotta s akkor 
nem kell keserű könyhullatás közt mon
danunk, mikép P. 1. a költő szivettépö 
szavait „pusztulunk, veszünk s mint oldott 
kéve széthull nemzetünk", idézi — hanem 
legyen az említett államferfiu sokatjelentő 
mondása a népföntartó magyar politika 
jelszava; mert ha a föld nem bírja el a 
népét, akkor ez a nemzet sem birja el a 
jövőt.

g-

Nyugatomba vonuló községi 
jegyző.

M egható és lélekemelő ünnepség keretében 
búcsúzott el az aszódi járás jegyzői kara neszto
rától Ubrankovits Dániel galgahévi/i községi jegy
zőtől, ki 4 0  éves közszolgálat után f. hó 1-én 
nyugalomba vonult. A járás jegyzői kara f. évi 
október 30-án  Aszódon megtartott értekezletén 
elhatározta, hogy az ünnepélyt f. évi novem ber 
5-én Galgahéviz községben, az ottani róm. kath. 
iskola helyiségében tartja meg. A község régen 
látott együtt annyi illusztris vendéget, mint kedden. 
Az ünnepélyen megjelentek járásunk főszolgabirája 
és szolgabirája, az aszódi járás valamennyi jegy
zője, továbbá Sárkány László, Kemény Géza, 
Zsadanyi Armand, Tóth Ödön, Bicskey Gyula, 
Krenedics Kálmán, Kovács Kálmán, Hajlamász 
János és Dégy Bertalan, utóbbi öt jegyző, mint a 
gödöllői járásból, melyben az Ünnepelt azelőtt 
velük éveken át együtt szolgált, régi collégái, 
végül a galgahévizi kántortanitó és testületileg a 
községháza tanácsterm ébe vonultak, ahol Fridrik 
Béla az aszódi járás jegyzői egyletének elnöke és 
hévi/györki községi jegyző az ünnepeltet a következő 
magasszárnyalásu szép beszédben búcsúztatta:

Kedves Barátunk ! Szeretett Kartársunk !

Jegyzőegyesületünk legutóbb Aszódon tartott 
ülésében főszolgabíró urunk csatlakozása mellett 
elhatározta, hogy nyugdíjba vonulásod alkalmával, 
midiin az aktiv szolgalat terén egymástól megválni 
kényszerülünk, — itt a saját fészkedben búcsút 
vegyünk tőled. Azért egyesületünk gyűlését a 
gödöllői járásban hosszú időn át velünk együtt 
működött s küzdött kartársaink belevonásávai a 
mai napra, ide Galgahévizre tűztük ki ; mely 
gyűlésünk egyedüli tárgyát áltálunk igen tisztelt s 
nagyrabecsüit személyed méltatása, érdemeidnek, 
kartársi szeretetünknek és ragaszkodásunknak 
jegyzőkönyvünkben való megörökítése képezte, 
mely jegyzőkönyvünk kivonatát legközelebb kezeid
hez is fogjuk juttatni.

Kedves Barátunk! Szeretett Kartársunk és Rokonom !
Az 1877. évben, tehát 35  évvel ezelőtt 

egymás szomszédságában csaknem egyszerre kez

dettük meg a felelős közszolgálat nehéz és rögös 
pályáját fiatalos hévvel, teljes odaadással, lelkese
déssel, nagy ambitiótól hevítve. Ezen években olyan 
hosszú idő az állandó nagy munka közepette 
milyen rövidnek tűnik fel — mintegy elsurrant 
fölöttünk és röpke szárnyai immár idehoztak, 
hogy közszereplésed szinteréről való lelépésed 
küszöbén sziveink legm élységesebb érzésével 
búcsú ölelésben részesítsünk és te is búcsút 
vegyél attól a pozitiótól, melyet e hosszú idő 
alatt olyan szépen, fényesen, eredm ényesen és 
dicsteljesen töltöttél be, — és kartársaim m eg
bízása utján tálán a sors különös intézkedése, 
hogy éppen én, aki veled együtt kezdtem mű
ködni és aki téged leginkább ismer —  m ondjam  
el előtted a búcsú szózatot.

Ha szivem érzéseit veszem figyelem be, való
ban nehéz feladat ez reám nézve, de viszont 
könnyűnek is mondhatom, amikor olyan em berrel 
állok szem ben, mint te is vagy, kiről minden 
szépnek, minden jónak felállítása a tiszta való
ságot foglalja magában.

Kedves B a rá to m ! Egy szép gyönyörűség- 
teljes tiszta fehér lap a te tisztviselői m űködésed, 
minden ténykedésed és viselkedésed, —  tudjuk 
ezt jól m indannyian és tudják még sokan, igen 
so k a n ; de én ki oly annyira ism erlek, tehetek 
különösen tanúbizonyságot arról, hogy te köteles
ségeid teljesítésében  nem csupán a sablonos 
pontosságot kerested s igyekeztél csupán aszerint 
eleget tenni, hanem igen is, minden erőd s tehet
séged m egfeszítésével é jjeleidet is nappallá téve, 
egészségedet és életedet sem kiméivé minden- 
kepen arra törekedtél, hogy községed javát, 
boldogulását minél inkább előmozdít, ad, minden
kinek szeretetét, bizalmát, teljes megelégedését és 
becsülését még inkább kiérdemeljed. — Puritán 
becsületességü, erős karakterű, mindég észnél 
levő, széles tudásu hűséges tisztviselő, szerető jó  
családapa, őszinte igaz barát s kartárs, em ber
baráti érzülettel eltelt és fellebvalóid iránt m inden
koron tisztelettel viselkedő em ber valál.

Ezek a sok szép tulajdonaid s erényeid 
veinek fényt reád és az ilyenek sugároznak fényt 
s szereznek becsülést a sokak által annyira le
nézett, lekicsinyelt és sem m ibe sem vett korunkra 
is* “  Azért jöttünk tehát hozzád a legm elegebb 
érzésekkel eltelve nemcsak búcsút venni tőled, 
hanem egyúttal ünnepelni is téged és mély sa j
nálatunk kifejezni a fölött, hogy állasodról való 
lelépésed folytán további együtt működésűnk 
fonala megszakad.

Boldog ember az, ki elm ondhatja m agáról: 
„megtettem kötelességem et teljes m értékben, m in
den irányban, mindenkivel szemben és távozom 
nyugodt lelkiismerettel, mindenki által szeretve, 
tisztelve és m egbecsülve- . — Azok közé a boldog 
emberek közé tartozol te is kedves Barátunk, 
szeretett K artársunk!

Azt kívánom tehát mindannyiunk n ev éb en : 
Legyen jól végzett munkád után jól kiérdem elt 
nyugalmad állandóan nyugalmas, boldog, m eg
elégedett és Örömteljes és hogy téged a jóság os 
Isten igy boldogan, m egelégedetten, ép erő és 
egészségben kedves családoddal egyetem ben, 
annak boldogitasára, mindnyájunk öröm ére még
soka, igen soká éltessen !

És midőn mindezeket kiváltjuk, arra kérünk 
egyszersmind, hogy bennünket, szerető kartársaidat 
eddigi szereteted, baráti és rokoni jóindulataidban 
továbbra is megtartani légy szives, mint a miként 
mi is meg fogunk téged tartani és végre engedd 
reménylenünk azt, hogy ezentúl legalább egyleti 
működésűnkben — akkor, amikor az terhedre 

leszel CSÍk ~~ se8 ilséKn,lkre és tám ogatásunkra

Az Isten tartson, óvjon és áldjon m e g !

Az ünnepelt mélyen megindulva köszönte meg 
az ovációt, szerényen elhárítva magától az ünnepel- 
tetést, mert — úgymond — ót egész életén át csak két 
vezércsillag vezére lte: a törvények s felettes ható
ságaihoz való feltétlen tisztelet és engedelm esség 
és a becsületes munka. Ezután a róm. kath. iskola 
helyiségeiben közebédre vonultak, am elyen az 
első felköszön tőt Sárkány Ernő járásunk főszolga
birája mondotta. Szokott ékesszólásával elm ondott 
köszöntőjében a jelenvolt községi jegyzőket éltette, 
akik távozó k a r tá ju k  s barátjuk iránt kimutatott 
nagyrabecsülésük és ragaszkodásuk által jutalm azták 
a mindenkor tisztelt és közszeretetben álló kedves 
jó  barátot, megmutatva ez által, hogy élet becsű -
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letes m unkássága nem múlik el minden jóleső 
elism erés nélkül. — Felkőszöntőt mondottak még 
Bicskey Gyula csöm öri főjegyző, Kemény Géza 
galgahévizi plébános, Acsay Vilmos vérségi 
jegyző. A meleg ünnepeltetést az ünnepelt m eg
hatóban köszönte meg s a társaság a késő dél
utánig együtt maradt a terített asztalnál. Lapunk is 
csatlakozik a jókivánatok légiójához, melegen 
kívánva a puritán jellem ű, köztiszteletben álló köz
ségi vezérférfiunak, hogy a gondviselés engedje 
meg neki hosszú fáradságos és a közügyek terén 
kifejtett példás m unkásságának jó leső  gyüm ölcseit 
boldogságban élveznie sokáig!

H írek .
— Előléptetés. Az igazságügym iniszter 

Libucz József  aszódi kir. javitónevelő-intézeti 
családfőt a IX. rangfokozatba léptette elő. 
G ratu lá lu n k !

— Fogorvos Aszódon. Dr. Rendes Dezső 
helybeli orvos fogmüterm ét berendezve, ezentúl 
fogorvosi gyakorlatot is folytat.

— Országos vásár. Sűrűn egym ásután 
zajlanak le a vásárok vidékünkön. A múlt héten 
Hatvanban volt, ma és holnap G ödöllőn, pénteken,
15-én pedig Aszódon lesz az országos vásár. 
Igazán ideje volna már a vásárokban bizonyos 
rendet terem teni, mert iparosaink a sok vásározástól 
alig tudnak termelni, vásárok sűrűsége folytán a 
kereslet mindig rosszabbodik.

— A községi képviselőtestület restaurá
lása f. hó 12-én d. e. 9  órakor fog végbem enni 
Aszódon. Ugyanis a törvény értelm ében a követ
kező kilenc községi képviselőtestületi tagnak jár 
le a m andátuma a folyó év v é g év e l: W áhl Adolf, 
Benkó M átyás, Perényi Rezső, Némedy Béla, 
Nagy István (tanyai), Chugyik Já n o s ; C sobány 
János, Hanover Adolf és Kovacsik Pál. A községi 
szabályrendelet értelm ében azonban ezentúl csak 
16 választott tagja lesz a képviselőtestületnek, 
am iből most a fele, azaz nyolc tag lesz választva. 
A közeli választás nálunk nem ver nagy hullámokat, 
am inek oka az, hogy közönségünk a közügyek 
iránt nem igen érdeklődik. Azt lehetne m ondani, 
hogy fásult közöm bösséggel nézi általában a 
bekövetkezendőkket. Egy bizottság ugyan tegnap 
este fél 8 órára értekezletre hívta össze a választó- 
polgárokat a választás m egbeszélésére a nagyven- 
dégiő nagyterm ébe, a tapasztalatok azonban 
gyanittatjak velünk, hogy az érdeklődés az érte
kezlet iránt most sem lesz túlságos nagy és félő, 
hogy az értekezleten m egállapítottakat nagyon 
kevesen fog ják m agukra nézve kötelezőnek és 
irányadónak tartani. Az értekezlet lefolyásáról, 
minthogy lapunk mar szom bat délután elkészült, 
jelen szám unkban már be nem szám olhatunk.

— Jegyzőválasztás Galgahéviz község
ben. Kapcsolatban a mai közleményünkkel 
közöljük, hogy f. hó 7-én  Galgahéviz községben 
a nyugalom ba vonult U brankovits Dániel volt 
községi jegyző helyébe annak fia Ubrankovits 
Ernő egyhangúlag lett m egválasztva községi 
jegyzővé A választás lefolyásáról egyébként a 
következőket je len th etjü k : Sárkány Ernő főszolga
bíró megnyitván a közgyűlést, üdvözölte a m eg
jelenteket gyönyörű, keresetlen szavakkal m éltat
ván a jól m egérdemelt nyugalom ba vonuló 
Ubrankovits Dániel 3 6  éves jegyzői m űködésének 
kiváló érdem eit, bucsuztatá öt. M ajd Jen es Vilmos 
búcsúzott tőle meghatóan a képviselőtestület és 
Kemény G éza galgahévizi plébános a község 
lakosai nevében s egy igen értékes vadászfegyvert, 
teljes vadász-felszereléssel nyújtott át neki a köz
ség lakosainak ajándéka képen. Ez után a kép
viselőtestület egyhangú, lelkes közfelkiáltással 
Ubrankovits Ernőt G algahéviz község jegyzőjévé

választotta meg. Az uj jegyzőt esküjének kivétele 
után Sárkány Ernő főszolgabíró üdvözölte s kérte, 
hogy folytassa édes atyja áldásdus működését! 
haladjon azon az utón, melyen atyja járt. Szépen 
kifejtette, hogy a jegyző nem tölti be még hiva
tását akkor, am ikor a törvények s rendeletekben 
m egszabott szűk határok közé szorítva munkál
kodik, hanem tulajdonképeni működésének szociális 
irányúnak kell lenni: szegénynek az ő kis dolgá
ban, gazdagnak az ő nagyobb fontosságú ügyében 
barátja, tám ogatója, segítője legyen. Legyen népé
nek atyja ! És most következett e gyöny írü ün
nepség legm eghatóbb része. Ubrankovits Dániel 
em elkedett szólásra. M eghatóban, el-elcsukló han
gon mondott köszönetét a főszolgabírónak s az 
őt üdvözlő két jó  barátjának. Majd fiához, az uj 
jegyzőhöz, utódjához fordult s hozzá beszélt 
szivet — lelket m eghatóan. Nem maradt szavainak 
hallatára szem szárazon a teremben s „Dani 
bátyánk" szava zokogásba fűlt. Az öreg ősz 
galgahévizi községi képviselők arcán pergett a 
köny, néhol-néhol elfojtott zokogás is hallatszott. 
— Akik jelen  voltak, emlékezetükben fogják tar
tani e jelenetet örökké!

— Ismeretterjesztő e lő a d á so k . A tél
folyamán az aszódi rótn. katli. elemi népiskola 
term ében népm űvelő és ismeretterjesztő felolva
sások és előadások fognak tartatni. Ezen valóban 
nem es célt szolgáló munkára közreműködésüket 
fe la ján lo tták : dr. G alam bos József, dr. G essler 
Nándor (B ud apest), Jo ó  Antal plébános, Jankó 
Béla, Gyurcsoveczj Gusztáv, Kucharik Mária, 
Hadnagy Jen ő , W eiszenburger Ján os, Hlinák 
Ján os, Kaum ajer Alfréd, Csekey Sándor, Németh 
Ján os. A legközelebbi felolvasás ma d. u. 5 órakor 
fog m egtartatni. Tárgya 1. Hadnagy Jenő  jav. 
intézeti gazdasági c sa lá d fő : az okszerű talajmüve- 
lésről, 2. Németh János  r. k. segédlelkész: A ser- 
dőltebb ifjúság védelméről. Remélhető, hogy ezen 
községünkben úttörő intézmény szám os érdek
lődőt fog vonzani.

— Adó- és illetékügyi szemle. E cím en 
jelent meg egy uj, igen magas színvonalú havi 
folyóirat rendkívül gazdag tartalmú első száma A 
folyóirat tudományos rendszerességei, de a gyakorlati 
követelményeknek mindenkori méltányolásával 
mindazon kérdéseket öleli fel, amelyek a/ egyenes, 
a fogyasztási adók, az illetékek, a jövedéki bün
tetőjog és a hudgetjog keretébe tartoznak. A

szemlét Benedek Sándor közigazgatási ité lőb iró ; 
dr. Fellner Frigyes egyetemi m. tanár és dr. 
Hegedűs Lóránt orsz. képviselő közreműködésével 
dr. Klug Emil budapesti ügyvéd szerkeszti. A 
szám első tanulmányát dr. Wlassics Gyula a m. 
kir. közigazgatási bíróság elnöke irta. Szól az uj 
adótörvényeknek hatásáról a közigazgatási bíróság 
ügyforgalmára és egy gyökeres, vagy legalább 
részleges, de sürgős reformot kíván a vezetése 
alatt álló bíróság teherm entesítésére. Mély alapos
sággal értekezik Benedek Sándor közigazgatási 
itélőbiró a pénzügyi közigazgatási bíráskodás 
szervezeteinek kérdéseiről. Dr. Hantos Elemér az 
uj szövetkezeti adózást tárgyazza, dr. Fraenkel 
Sándor az uj tőkekam at- és járadékadó végrehaj
tási utasításáról és dr. Komin János az uj társulati
adó végrehajtási utasítását ismerteti kritikai mél
tatás kapcsán. A fogyasztási adók rovatában Kiss 
Jenő  ezen adók rendszeréről, dr. Petény Ármánd 
a söriparnak adótechnikai újításáról cikkezik. Az 
illetékügyi rovatban Főző Sáudor illetékügyünk 
mai állapotáról és dr. Éber Antal a parcellázási 
illetékről ir. A jövedéki büntetőjogi rovatot dr. 
Baloghy György büntetőtörvényszéki elnök vezeti 
be az uj jövedéki büntető előljárásnak reformját 
sürgetvén. A jelzett rovatok mindegyikében bősé
ges joggyakorlat foglaltatik. A krónika és vegyes 
cimü rovatok igen érdekes és nagyszámú gyakor
lati közlemények és hasznos útbaigazítások foglal
tatnak, az irodalom rovatpediga vonatkozó elm életiés 
gyakorlati szakliteraturáról igen kimeritően em lé
kezik meg. A 96  oldalas füzet végén a pénzügy
minisztériumnak legú jabb szem élyi.és ügybeosztása 
található. A szemle m egrendelhető Budapest, V., 
Alkotmány-u. 19. sz. alatti kiadóhivatalában és e 
lap kiadóhivatalában is évi 24  K -ért.

K iadó-laptu lajdonos: Vas József.

9lS ty 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. 
Képviselők kerestetnek.

S t y r l a - K S t í g í p g y á r  Graz, III.

Nem illatszer! 
Nem csinál foltot!

ö  csász. ós kir. Felsége lak- és dol
gozó-szobáinak fe r tő t le n íté s é r e

a levegőt tisztítja, fertőtleníti, nedvesíti, szagtalanítja! Ozonizálja, por- és füstmentessé 
teszi. — Felfrissítő  és éltető erdö illa to t te rjeszt és minden kellem etlen szagot megsemmisít.



♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦  Nyilvános köszönet ♦

:
▼  Wilhelm Ferenc gyógyszerész urnák, cs. és ^  

kir. udvari szállító, Neunkirchen, Alsóausztria,

feltalálója a ^

4 , W 1 L H E L M -F É L E  T E Á N A K . +

♦
 Hogy én a nyilvánosság elé lépek, leszeni ezt ^  

azért, mert kötelességemnek tartom Wilhelm ^  
♦  Ferenc gyógyszerész urnák Neunkirchenben,

♦
 hálás köszönetemet nyilvánítani azon szolgá- ^  

latáért. melylyel a Wilhelm-ftMe tea az én ^

J  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 â teát, az ▲  

egész testalkatrészem megjavult. Én meg va- ^  
^  gyök győződve, hogy mindenki, aki hasonló w

♦
 betegségben szenved, ezen tea használata által ▲  

a feltalálót, Wilhelm Ferenc urat, úgy mint 
^  én, áldani fogja. ▼

^  Kiváló tisztelettel ^
A  Butschin-Streifeld grófnő ^

főhadnagy neje.

+ Ara csomagonKint 2 K. 6 csomag 10 K- ♦t ....................... t
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Egy teljesen uj Viktória nőhajtó 
nyitott hintó eladó szerszám m al 
együtt. Cim 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 törzsíi, jól 

iskolázott és kiültetésre igen alkalmas 
oltványok.

Vételre előjegyezni az intézeti 
kapusnál lehet.
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1  A  t i  A  1  m  A Ferenc/ József tudomány-egyetem bőrgyógyászati osztályán Prof
i a w i  W Vb Marselialkó igazgató utasítására, kizárólag a Kolozsvári Heimich-

w w w w  féle gyógyszappanokat rendelik. Világhírű különlegességek:

M 4  It I «# KOLOZSVÁRI KÁTRÁNY-SZAPPAN
J J  3  f j  1  1 ^  (teljesen kiszorította a külföldi gyártmányokat)

ff W ff • • 9 izzadás e iien : Kolozsvári chrom szappan.
valamintiró-ésrajz- Börkiütés-viszketeg ellen:
szerek a legjtná.yo- Kolozsvári ken szappan,
sabban kaphatók a Szeplő, m á jlo lt .Ib , a re lisz lá llanság  eben:

Kolozsvári borax szappan. 
. . P e t ő f i ” Hajiuiiiáseiien: Kolozsvári Petrol szappan." . . Ezenkívül egész sora a világhírű gyógy- l(0£0Z5VftBI KSIPCII JÖZStf
könyvnyomda es gyógyszappangyár részv. társ.
papirkereskedés- hatók. .-. Ismertetőt készséggel küld: KOLOZSVÁRT.

ben Aszódon. j

ASZÓDI HÍRLAP 1012 novem heM a_

!  D ÉN ES JENŐ — A S Z Ó D  I
$  f ű s z 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 . ^
4  A Mc. Cormick amerikai mezőgazdasági gépgyárak képviselője. $
^  :—i--------Ajánlja dús raktárát a szakmába vágó összes cikkekben. X

f S z o l i d  b e v á s á r l á s i  f o r r á s !  f
W  4 1 - 5 2  #

>1/ Ne re n d e lje  m eg  w

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

I DIAMANT MÁRTON I
yá> helybeli vaskereskedő urnái jelentse be szándékát, aki az erre vonatkozó felvilágosítást és nyilvántartást díjmentesen !Í> 
yu teljesíti, mi pedig tervvel és költségvetéssel, Önre nézve minden kötelezettség nélkül ingyen szolgálunk. 5K
yi> A berendezést teljes szakszerűséggel a mérnök és épitészegylet szabványai szerint végezzük a legjobb anyagból Kiilömben JK 
yu az aszódi ág. ev. leánynevelő intézet berendezését, dacára a nagy cégek versenyének, mi nyertük el, ez is 5K
yi> igazolja megbízhatóságunkat. ^  Szállítunk villamos motorokai, dinamókat, generátorokat. Elvállaljuk uradalmak 5K
yi> kastélyok és gazdasági telepek villamvilágitási berendezéséi. Aprító és berendezések készítését Gép- X
váz osztályunk szállít benzin-, nyersolaj- és gázmotorokat, malom, asztalos, lakatos műhelyek berendezését 7
yá> Turbinákat vizierö kihasználására, erőátvitelekre. Szivattyútelepeket és minden e szakmába vág.) gépeket szavatolás és 7  
y  kényelmes fizetési feltételek mellett. Kérjen árjegyzéket w

I  F««y*s ?ál Is JáBdorfy Bíta dgtől, Budapest, podmaniczliy-ntca« . I
Aszódi „Petőfi- könyvnyomda nyomása.


	45

