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K özségi ügyek.
—  Képvise lő testü le ti közgyűlés. Aszód 

község képviselőtestülete 1913 február hó 
17-én d. u. 3 órakor rendkívüli képviselő
testületi közgyűlést fog tartani a következő 
tárgysorozattal:

1 . Aszódi körállatorvos magánmunkálati 
illetményeinek szabályozása tárgyában alko
tott szabályrendeletre vonatkozó vm. tvhat. 
véghatározat kihirdetése.

2. A katona beszállásolási pénzek hova 
fordítása tárgyában Weiner Dávid felebbezése 
folytán hozott vm. tvhatósági véghatarozat 
kihirdetése.

3. Tanácsülés előterjesztése a piactéren 
lévő artézi-kut átvétele s egy uj artézi-kut 
létesítése tárgyában.

4. Bentsok János közs. pénztárnok kérelme 
s ennek alapján a tanács javaslata, tiszti 
biztosítéka tárgyában.

5. A budapestv. mk. p ü. igazg dóság 
10985/IX. 1913. sz. körrendeleté a földadó 
kataszteri telekkönyv megrendelése tárgyá
ban.

6. Előterjesztés községi temető létesítése 
tárgyában.

A jövő zenéje.
Irta : Paulus.

(Folytatás.) 2.

A kincstár úgy rendezte a földgáz kérdé
sét, hogy a maga hasznára és az állam 
javára a törvényhozás utján kimondotta, hogy 
a földgáz termelése illetőleg bányászata, 
kizárólag az ő joga s annak értékesítése az 
ő monopóliuma vagyis egyedárusagi. E  
lépésével elérte, hogy nyugodtan folytathatta 
a további kutatásait, amelyekkel az volt a 
célja, hogy a földgázt oly nagy napi meny- 
nyiségben állíthassa elő, amely mennyiség
gel minden esetleges keletkező ipari vállala
tot korlátlanul kielégíthetne Eddig u. i. mint 
a nagy kolozsvári földgáz ankét is mutatta, 
a magyar vállalkozó szellemek a személyes
kedésig (magyarok voltak kérem) azon vesztek 
össze, hogy a földgázt hogyan, mi módon 
és hol használják fe l? !  Voltak, akik egye
nesen Budapestre akarták vezetni, mások 
meg ezzel szemben azt vitatták, hogy a 
földgáz kizárólag Erdély tulajdona s igy az 
is maradjon, stb. Szóval nem tudtak az ille
tékes körök megegyezésre jutni s ez volt az 
oka annak, hogy a földgáz három éven át 
kihasználatlanul szállt el.

Az állam tehát, hogy több gázt állíthasson 
elő, megkezdte először szétszórtabb helyeken, 
a városok közelében, majd később a sármási 
u. n. II. számú kút közvetlen környékén a

további fúrásokat. Aránylag rövid idő alatt 
csak Sármáson egy 2 Va kilométer szélességű 
és 3 km. hosszúságú, tehát 7*5 km2 terüle
ten újabb kilenc kutat fúrtak meg, amelyből 
hat teljesen készen, három pedig még üzem
ben van. Ezek a kutak egymástól 180— 200 
méternyire vannak, mégis teljesen független 
kitörések, amelyek különböző mélységekből 
különböző mennyiségű gázt adnak anélkül, 
hogy egyik kút a másik szolgáltatását 
zavarná vagy befolyásolná. (E  tény később 
fontos érv gyanánt fog szerepelni.)

Majd jöttek a további többé-kevésbbé 
sikerült fúrások: Mezősámson, Marosugra, 
Dicsőszentmárton, Magyarsámson, Felső
bajom, Medgyes, Kiskapus; amely kutak 
mind u. n. egy gázvouulaton vannak. De a 
geológusok kiszámították, hogy még más 
gázvonulatok is léteznek az előbbin kivül 
igy pl. Mezőzány— Kissármás— Marosludas 
között, Székelykeresztur felé a keleti része
ken stb. Úgy, hogy még mindig van beiga- 
zoltati biztos remény újabb és újabb gáz- 
kutak keletkezéséhez, vagyis mindig több és 
több gáz előállításához.

Három év eddigi fáradságos s bizony 
költséges eredménye végre az lett, hogy 
most a jelenben közel 2 millió m* gáz jön 
elő naponként a földből. 2 millió köbméter 
gáz! Óriási energia: ha tudjuk, hogy napi 
10 ezer m3 gáz megfelel napi egy waggon 
elsőrangú porosz, vagy pedig napi 15 
waggon legjobb minőségű hazai kőszénnek.

Emlékeim.
Irta: Váradt Antal.

Amint hosszú, fényes sorban elvonulnak 
előttem akkori színházi kortársaink, mintha 
újra akarnák kezdeni az élet komédiáját . . .

Ragyogó egy sor. Feleki, Halmi, Nagy 
Imre, Bercsényi, Szigeti József és Imre, 
Réthy Mihály és a vidék megannyi jelese, 
akiket ismertem, szerettem, akikkel kéz a 
kézben haladtunk egy-két évtizeden keresztül 
s akik egyszerre csak eltűntek a legördülő 
függöny mögött, amely semmiféle csengetyü- 
szóra sem lebben föl többet. Kivittek egy 
érckoporsót a Nemzeti Színház udvarára, az 
obiigát gyászkar elénekelte a „Mért oly bo- 
rusM-t, a hivatalos beszédek elhangzottak 
s azontúl egy-egy öltözőasztal lett gazdátlan 
s a rendező a legközelebbi szombaton meg
kérdezte a direktort, hogy kinek küldjük ezt 
vagy amazt a szerepet, mert Szigeti, Halmi, 
Nagy Imre, Bercsényi nem játszik többet. . .  
S  a komédia emberei egy-két percig elhall
gatnak, a miméit érzelmekre szokott szemek 
megtagadják az engedelmességet s egy 
engedetlen könny kiesőidül a pillák mögül. 
S  amikor valamelyik azt mondja: „No, 
menjünk tovább !M Azt mondja rá a m ásik:

„Mindjárt, csak —  valami a szemembe 
esett — én nem tudom . . . "  Mert ott is 
tudnak igazán sírni, amilyen igazán kacag
nak az öröm, a derű napjaiban .. . Senki 
sem tud édesebben mulatni, csengőbben 
kacagni, mint a vig színész. Hanem Isten 
mentsen a rosszkedvű komédiástól. Akár 
jókedve van, akár rossz : beszél, — szavakba 
önti, ami szivében van. Egyik fukarabb a 
szóval, másik bővebben bánik vele, de 
örömében, bújában nem néma egy sem. Én 
tanuskodhatom róla, ki harmincöt esztendőt 
töltöttem közöttük, mindig közöttük, felhőben, 
napsugárban Mindig isoda tartozónak tekintet
tek. Ami nem mindig mulatságos. Szötalan 
a szinész csak akkor, ha már nem tud 
beszélni, a halálos ágyon, még ott sem 
hagyja el némelyiket a humor.

Réthy bátyám a kórházban feküdt, utolsó 
napj ut élte, tiszta hófehér ágyon, zöld sap
kával a fején. Sokszor meglátogattuk, akik 
a Magyar-utcai Goll kávémérésben hallgattuk 
esteliden vagy délutánonkint az anekdótait, 
tanításait és bolond teóriáját a nagy mamut
ról és annak vallásáról. (Ami megint külön 
tudomány és nem férne ebbe a fejezetbe.) 
Szívesen fogadott bennünket az öreg, de 
szomorúan. — öcsém — igy sóhajtott fel, 
— rosszul csinálta meg az Úristen ezt a

cudar világot. Nagyon szépen van kigon
dolva, megteremtve, nagyon gyönyörűen el- 
staférozva, hanem, mikor elkészült vele, 
kifogyott az eröbül, nem bírta megtartani. 
El kell pusztulni mindennek. Mert ha jól 
volna megteremtve, hát tartana örökké. — 
Nekem is el kell pusztulnom, — tette hozzá 
rezignációval. —  Hanem egyre kérlek benne
teket. —  Gyertek ide, amikor akartok, már 
ameddig lehet, hanem vénasszonyokat ne 
eresszetek a közelembe, mert akkor harapok. 
Deltát nem tudtuk megmenteni a vénasszo
nyoktól. Szegény Szatmáry mama — az 
Isten nyugtassa — egy esős délután fölkere
kedett a barátnéjával, az öreg Lendvaynéval 
—  azt is nyugtassa az Isten —  és neki 
indultak az ispitának, hogy meglátogatnak 
azt a goromba vén gazembert, aki teljes 
világi életükben borsot tört az orruk alá, 
hanem hiszen kollégák vagyunk, vagy mi, 
ne tartsunk haragot, nézzük meg, él-e m ég? 
Bejelenti az ápolónő a két öreget. Réthy 
fölfortyan:

— Be ne eresszétek őket 1 Azt ki nem 
állom. Mondjátok, hogy nem vagyok itthon.

— Azt nem lehet instálom, a
— Nohát mondjátok, hogy meghaltam.
Egyikünk magára vállalta a híradást s kivo

nultunk mind nagy meghatottsággal. Ahogy
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Ez kérem nem humbug, nem amerikai rek
lám, hanem való és tény. Aki nem hiszi, 
személyesen is meggyőződhetik róla, a fül
siketítő dörgéssel fütyülő gázkutaknál.

Jókai egyik híres regényében szerepel egy 
székely üvegliutiás, aki felfedez az erdélyi 
Gyilkos-tóban egy csodálatos uj elemet — 
az ichort, melylyel fenekestül felforgatja a 
földgömb minden országának egész közg z- 
daságát és üzletvilágát. Az, amit Jókai fan
táziája oly szépen kigondolt, sajnos csak 
mese, előttünk jó magyarok előtt is csak egy 
bolondos álom, amin még magunk is mosoly- 
gunk. Ámde nem csodálatos véletlen meg
valósulása Jókai ichorjának a földgáz ! ? A 
név mindegy, mert az a fő, hogy a hatása 
egy legyen. A földgáz, ha nem is fogja 
fenekestül fölforgatni a világot, de érzékeny 
gondot fog még okozni Európának és szerető 
szomszédunknak. A föld alatt lévő gáz oly 
nagy mennyiségben van elrejtve, hogy jóval 
felülmúlja hazai kőszén-állományunkat. Hála 
Isten nem csak mennyiségben, hanem ér
tékben is.

Az előbbi számítások alapján 1 m3 gáz 
értéke megfelel 1 kg porosz vagy 1*5 kg 
hazai kőszénnek. Ebből következik, hogy ha 
1 órai lóerőnek gázgépen való előállításához 
03  ni3 gáz szükséges, akkor ugyanezen 
lóerőhöz gőzgépen 0 8 m3 gázra, kevés a 
megfelelő menyiségű szén A földgáz fogyasz
tása minden esetre gazdaságosabb a szénnél 
annál is inkább, mert egy m3 gáz ára jó
val egy filléren aluli.

Mi sem természetesebb, hogy ilyen körül
mények között egyre-másra érkeznek a 
kincstárhoz ajánlatok a gáz kihasználását 
illetőleg. Egyre-másra alakulnak a vállalatok, 
amelyek mind busásan remélik és fogják is 
kamatostul visszakapni a földgázba vetett 
tőkéjüket.

(Folytatjuk.)

__2 _________________________________

szemközt találjuk a kettőt, már nagy éktelen 
sírással iramodik befelé Szatmáry mama, 
az öreg Lendvayné mindjárt utána. Réthy 
ottbenn hanyattvetette magát, ellátottá a 
száját és lecsukta a szemeit. Nagyon jól 
játszotta a halottat. A két látogató hangos 
jajgatással hajolt föléje, csak egy szót 
szólhattak volna hát vele, hogy ne váltak 
volna el haraggal e földi siralom völgyében 
s amint Lendvayné legjobban lamentál, 1 
egyszerre fölegyenesedik az öreg s odahurrog 
nekik rettentő torzarccal: —  H rrr ! . . .  Az 
egyik elájult, a másik Szatmáry mama, még 
a lépcsőn is szidta a vén akasztófáravalót, 
aki előtt semmi sem szent 1 . . .  Ez volt 
Réthy bácsi fő próbája a halálból. Másnap 
meghalt. Egy leánya maradt, azt Szigeti 
Józsefnek hagyta örökségbe. — Komám, 
ha kedves a másvilági üdvössége, hát ebből 
a lányból komédiásnét ne csináljon, mert 
megfojtogatom egyszer éjszaka. Visszajárok. 
Szigeti megfogadta a kedves jóbarát szavát 
és lelkiismeretesen gondoskodott a gyerekről, 
elvégeztette vele a ereparandiát, aztán kijár 
neki valami kinevezést Előbb azomban meg
tanácskozta velem a dolgot.

— Anti öcsém. Hun van Magyarország 
mappája? Előkerestem neki. Egy irodában 
ültünk vagy tizenöt esztendeig „Szülészeti

A domonyi ág. ev. lelkész 
jubileuma.

Igazán lélekemelő ünnepély folyt le folyó 
hó 9-én a domonyi ág ev. templomban. 
Sziláid János ág. ev. lelkész domonyi lelkesz- 
kedésenek 25 éves jubileumát ülte. Mar a
óra reggeli órákban a falu lakossága a 

fellobogózott templom és iskola körül 
gyülekezett, ünneplő díszben várta az isten- 
tisztelet kezdetét, amelyet harangzúgás jel
zett s ekkor egymás után érkeztek az idegen 
helyről jött vendégek, akik közül első sor
ban a járási főszolgabiró érkezett meg s 
akit a község képviselőtestülete és az egy
ház presbiterei élén Valentinyi Pál közs. 
biró üdvözölt.

Az ünnepély istentisztelettel kezdődött, 
melyen az előimát Chugyik Pál aszódi, az 
ige magyarázást Szeberényi Lajos fóti lel
kész tartotta és igen szép beszédben fejtette 
ki, hogy mi a lelkész és mi az egyház 
öröme. Az Ároni áldást maga az ünnepelt 
lelkész adta a hívekre. A kórusban Fehérkuti 
Béla tanító vezetése alatt igen szép egyházi 
és alkalmi darabot adtak elő.

Az istentisztelet után díszközgyűlés volt, 
amelyen Gliick Frigyes egyházi felügyelő 
távollétében Schuchtár Brúnó közs. jegyző 
elnökölt és tövid szavakban méltatta az 
ünnepelt működését, úgy az egyház felvirá
goztatása, mint a község magyarosítása terén 
kifejtett munkálkodását és az egyház illetve a 
község közönségének ajándékát: 2 Ízléses 
kivitelű ezüst gyertyatartót s a jubiláló lelkész 
feleségének pedig fehér szegfű csokrot. Ez
után az aszódi ág. ev. egyház nevében 
Micsinay Ernő takarékpénztári igazgató üd
vözölte. Az ünnepelt keresetlen szavakkal 
meghatva köszönte meg az őt ért ünnepel- 
tetést. A díszközgyűlés a Himnusz eléneklé- 
sével ért véget.

A díszközgyűlés után 80 terítékes bankett 
volt, amelyen először a járás főszolgabirája 
Sárkány Ernő üdvözölte ismert ékesszólásá-

ASZÓDI HÍRLAP __________ _

Tanoda* helyiségében. Kiterítettük a mappát 
az asztalra s az öreg elkezdett rajta keresgélni 
hosszan. Végre megállt az ujja, valami 
istentől elrugaszkodott vad vidéken, ahová 
vasút nem jár. — Ide neveztetem ki. Innét 
nem jöhet színházba. Két hét múlva nagy 
diadallal hozta a kinevezést. —  M egvan! 
Kinevezték a gyereket tanitónénak. — Hová ? 
— Debeliácsára! . . .  — mondja az öreg 
nagy diadallal Ma sem tudom, hol van 
Debeliácsa. De azt tudom, hogy Réthy lánya 
nem lett színésznő. Azt hiszem ma is 
Debeliácsán busul a szegény.

(Folyt, köv.)

Mese.
Mikor virágzott ablakod alatt 
Az illatos fehér akácvirág;
Minden éjjel ott leste az álmod 
Egy mosolygó, vig, szerelmes d iák . . .

Akkor tavasz volt. . Most puszta tél van. . .  
Lepergett már rég az akácvirág;
De ha jő  az éj, oda jár most is 
Egy halovány, bús, szerelmes d iák . . .

Paulus.

val a jubiláló lelkészt s utána Szeberényi 
Lajos fóti, Holéczy János csomádi, Chugyik 
Pál aszódi lelkészek üdvözölték kartársukat. 
Majd dr. Faludi Sándor ügyvéd, Erdélyi 
Zoltán mint a zsidói egyház másod felügye
lője, Valentinyi Pál biró és Botyik József 
gazda mondottak felköszöntőket. Az ünne
pelt pedig toastjában a vendégsereget és 
pedig elsősorban a járás első tisztviselőjét 
Sárkány Ernő főszolgabírót köszöntötte fel.

Az említett személyeken kívül jelen voltak 
még: Margócsy acsai lelkész és acsai tanító, 
Hegedűs Pál zsidói, Kühn Ernő ikladi, Roth 
Kálmán és Csekei Sándor aszódi tanítók, 
Tscheik Karolina ikladi tanítónő és Jenes 
Zelma aszódi óvónő, Kiss Ferenc gödöllői 
jegyző és családja, valamint a felsoroltak 
feleségei és családja, Szeberényi Iván, Ring 
Gyula intéző, dr. Faludi Sándor, Stolmár 
László, Tóth Endre s számos helybeli gazda, 
úgyszintén az ünnepelt nagyszámú rokon
sága és családja.

H irek.
— Kinevezések. A m. kir. földmivelésügyi 

minister Suba István járási in. kir. állator
vost a IX. fizetési osztályba nevezte ki.

Az igazságügyminiszter Coriáry Gusztáv 
aszódi javítóintézeti főtisztet a V III. fizetési 
osztályba; Hartyánszky Vilmos aszódi javító
intézeti családfőt a IX. fizetési osztályba 
léptette elő.

A m. kir. igazságügyminiszter Lord 
Emil aszódi kir. javítóintézeti munkavezető 
felügyelőt az illavai kir. országos fegyinté
zethez büntető intézeti tisztté nevezte ki.

— Halálozás. Fáy Barnabás, Vácszent- 
lászló község 17 éven át volt jegyzője, e hó 
4-én 42 éves korában elhalt. Temetése 6-án 
ment végbe. A péceli családi sírboltban 
helyezték örök nyugalomra a derék jegyzőt. 
Nyugodjék békével.

— Érdekes statisztika. Hazánk kulturá
lis viszonyaira érdekes világot vet az alábbi 
statisztika. Magyarországon (az 1908. évi 
adatok szerint) 16.547 elemi iskolával szem
ben 66 200 korcsma van. Ariiig tehát csak 
minden 1800 lélekre jut egy iskola, addig 
minden 275 lélekre esik egy korcsma. — 
Elszomoritóan érdekes ez a statisztika.

— Választmányi ülés. Az aszódi sport
egyesület elnöke Micsinay Ernő takarékpénz
tári igazgató, az A. S. E. választmányi tag
jait ma f. hó 16-án déleióiti 10 órakor a 
a Wemer-vendéglő külön helyiségében tar
tandó választmányi ülésre hívta össze, a 
melyben a football-pálya javításáról és a 
rendezendő matchek előkészítéséről fognak 
tárgyalni. A választmányi ülésnek egyébként 
még a következő tárgyai lesznek : A football- 
szakosztály jelentése az 1912 évi őszi idény
ről. Pénztári jelentés. A tiikári teendők ideig
lenes átruházása. Szertáros választás. Eset
leges indítványok.

— A régi tizkoronások. A régi tizkoro- 
nás bankjegyek beváltásának végső határ
ideje febr. 28-ika. A közös bank ugyanis 
közhirré teszi, hogy az 1905. febr. 15-iki 
hirdetményével bevont 1900. márc. 31-iki 
keltezésű 10 koronás bankjegyeket, melyeket 
a fointézetek és fiókok ez idő szerint még 
beváltanak, 1913. febr. 28-ika után nem
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fogják többé sem beváltani, sem elfogadni 
és e napon a banknak az a kötelezettsége, 
hogy az előbb említett bankjegyek érték
nek tekintessenek, megszűnik.

— Adófizetés régi alapon. A ni. kir. 
pénzügyigazgatóság közli alábbi közérdekű 
értesítést: Az 1913. évi állami költségvetés
ről szóló 1912. évi LXV I. te. 5. §-a értelmé
ben addig, a mig a folyó évi adókivetés és 
adóelőírás meg nein történik, az adóbeüzetés 
az 1912. évre szóló kivetés és előírás alap
ján teljesíthető. Egyidejűleg intézkedés történt, 
hogy a községi közegek e törvényes rendel
kezésére az adófizető közönséget, a közadók 
kezeléséről szóló utasítás értelmében, a fólyó 
évi február hónapban dobszó, vagy Írásbeli 
hirdetmény utján teljesítendő intések köz
hírré tétele alkalmával a legkiterjedtebb mó
don külön is figyelmeztessék.

— Ismeretterjesztő előadás. A róni. 
kath. elemi népiskolában a havonként meg
tartatni szokott előadások februári sorozata 
vasárnap d. u. 4 órakor lesz. Előadnak: 
Alexa Emil jav. int. családfő: A zöldség- 
termelés- és konyhakertészetről. 2. Németh 
János s. lelkész: A magántulajdon s a szociál
demokrácia. Az előadáson mindenkit — 
felekezeti különbség nélkül — szívesen lát 
a rendezőség. A magunk részéről pedig nem 
tudjuk eléggé melegen ajánlani közönségünk
nek, hogy ezen ismeretterjesztő előadást 
minél nagyobb számban meghallgassa. —  
Itt emlitjük meg, hogy a hatvani kath. kör
ben január 19-én délután szép közönség 
gyűlt össze, hogy meghallgassa Alexa Emil 
aszódi javítóintézeti családfő előadását a 
konyhakertészetről és zöldségtermelésről. Az 
előadó szépen ismertette azt az óriási hasz
not, amelyet ez idő szerint még a bolgár 
kertészek visznek haza zöldségtermesztésből 
és rámutat arra, miként lehetne ezen összeget 
iuhon tartani, ha a magyar gazdák megta
nulnák a konyhakertészetet.

— Villamosvasút Pécelre. A kereske
delemügyi niinister előmunkálati engedélyt 
adott dr. Piufsich Oszkár ügyvéd budapesti 
lakosnak, Budapest székesfőváros belterüle
téből kiindulólag Rákoskeresztúr és Rákos
csaba községek érintésével Pécel községig 
vezetendő villamos üzemű helyiérdekű vasút
vonalra.

— A vonat elé vetette magát. Tóth 
Borbála túrái lakos folyó hó 10-én a kora 
reggeli órákban Hatvan és Túra állomások 
között a 319. számú személyvonat elé vetette 
magát, amely halálra gázolta. Különben is, 
ha még a mozdony nem is gázolta volna 
agyon, úgy is feltétlenül meghalt volna, mert 
a mozdony után levő kalauzkocsi fékrudjára 
felakadt, feje lecsüngött, amely a felismer- 
hetetlenségig összeroncsolódott. A vonat a 
szerencsétlen nőről az egész ruhát leszedte 
s igy hozta be az aszódi vasúti állomásra, 
ahol a fékrudról levették. Azt, hogy a hulla 
Tóth Borbáláé, csak fáradságos nyomozás 
után tudta megállapítani az aszódi és túrái 
csendőrség. Tóth Borbálát úgyszólván atyja 
zavarta halálba, mert midőn az öt év előtt 
férjhez ment, férjétől elválasztotta s mint 
egy bérest saját gazdaságában dolgoztatta; 
ugylátszik Tóth Borbála megunta tűrhetetlen 
helyzetét, férjéhez vissza ak irt menni, amit 
atyja ellenzett s efeletti elkeseredésében lett 
öngyilkossá. Tóth Ferenc a szerencsétlennek 
atyja csak a túrái csendőrőrs felszólítására 
jött Aszódra a hullát megnézni; ennek ruháit

és csizmáját lánya tulajdonainak felismerte, 
mig a hullát nem akarta felismerni. Ez ért
hető is, mert a költségeket fedezni-e kellett, 
már pedig Tóth a pénzkiadástól irtózik.

— Előadás. Az alföldi közművelődési 
egyesület gödöllői osztálya, a mely csak 
egy hónap előtt alakult meg, vasárnap, febr. 
16-án rendezi első előadását, mely igen ér
dekesnek ígérkezik.

Koch Sándor a gödöllői minorita főgim
názium igazgatója fog előadást tartani e 
címen: „A költészet, mint népnevelő" Az 
előadás febr. 16-án délután 4 órakor a 
gödöllői uj községháza tanácstermében lesz.

—  Nyugdíjazott járásorvos A vármegye 
köygyülése dr. Nagy Ármin váci járási orvost 
harmincnégy évi eredményes munkálkodás 
után nyugdíjazta.

— Előmunkálati engedély. A kereske
delemügyi minister a budapesti helyiérdekű 
vasutak részvénytársaságnak a Gödöllőtől 
Besnyőig tervezett villamos üzeinü helyiérdekű 
vasútvonal folytatásaként Besnyőtől ki
indulólag Aszód község belterületének vala
mely alkalmas pontjáig vezetendő szabvá
nyos nyomtávú, villamos üzemű helyiérdekű 
vasútvonalra az előmunkálati engedélyt egy 
évre megadta.

— Fegyverszünet a vadászterületeken.
A nagy fegyverszünet szombaton megkezdő
dött a vadászterületeken, melyeken az általá
nos vadászati tilalom beállt. Elsején már 
szegre került a fegyver s nagy nyugalom és 
béke következik ezután. A nyuszika még 
csak a vendéglők étlapján se szerepelhet a 
jövő hónap közepén túl. A szenvedélyes 
vadászok, ha éppen nem bírják leküzdeni 
vérük hevét, rókára, duvadra, vadrécére, 
vadludra tovább is vadászhatnak. Az álta
lános tilalom csak julius hó végén telik le. 
Augusztus elsején már megkezdhetik a fog- 
lyászást, tizenötödikén a nyulászást. Ha a 
tavaszi és nyári szaporulatot az esetleges 
rossz időjárás el nem pusztítja, remélhető
leg nagyobb lesz a vadállomány, mint az 
idei volt.

— A tenyészállat szállítás kedvezmé
nyes díjtétele. A tenyészállat szállításokra 
a kereskedelmi miniszter kedvezményes díj
tételeket állapított meg. Az eljárás az, hogy 
hogy a fuvarlevél mellé igazolványt kell 
csatolni, a fuvarlevélbe pedig be kell írni, 
hogy kedvezményes díjtétel kirovását kéri a 
szállító. Ez utóbbit azonban rendesen nem 
írják be a szállítók és egyes vasúti állomá
sok e címen megtagadják a kedvezményes 
díjtétel kivetését. A földmivelésügyi miniszter 
azért most körrendeletét intézett a törvény- 
hatóságokhoz, amelyben az állatorvosoknak, 
akik a feladásnál mint szakértők szerepelnek, 
kötelességükké teszi, hogy a szállítókat 
figyelmeztessék a fuvarlevél helyes kiállítására. 
A fuvarlevél megfelelő rovatába t. i. ez 
Írandó: „Kérem a tenyészállatok mérsékelt 
díjszabását alkalmazni. Igazolvány mellé
kelve."

— Ki építi a galgamácsai templomot ?
A földművelésügyi miniszter, mint patronus, 
pályázatot hirdetett a galgamácsai r. kát. 
templom építésére. A jan. 27-én megtartott 
versenytárgyaláson ajánlatot adtak be : az 
összes munkákra : Perschler Kálmán és Ernő 
(Gödöllő) 90 738 K-val, Ivanovics és Hajdú 
(Vác) 88 753 K-val, Mód Lajos (Budapest) 
99.791 K-val, Bene Károly és Nagy Lajos

(Budapest) 96.041 K-val, Andó András és 
társa (Gödöllő) 91,811 K-val, Harmincz M. 
Mihály (Budapest) 98.070 K-val, és Kardos 
István (Budapest) 82,957 K-val. Egyes 
csoportokra adtak be ajánlatot: Kopp Ferenc 
(Budapest) az üveges munkákra 1870 K-val. 
Nagyváradi templomfestészeti és üvegcsiszoló 
rt. az üveges munkákra 1973 K-val. Aprily 
János (Budapest) a kőfaragó munkákra 2425 
K-val, Kalmár Gusztáv (Gödöllő) az asztalos, 
lakatos és mázoló munkákra 4048 K-val, 
Berecz Ferenc (Gödöllő) az ács munkákra 
8426 K-val, Teér József (Gödöllő) az asz
talos, lakatos és mázoló munkákra 3774 
K-val, Bursits Lajos (Aszód) az asztatos, 
lakatos és mázoló munkákra 3916 K-val, 
Wirnhardt Tódor (Gödöllő) a bádogos mun
kákra 4048 K-val, Eternit művek a tetőfedő 
munkákra 4751 K-val, és Bassinger Lajos 
(Budapest,) az asztalos, lakatos és mázoló 
munkákra 6667 K-val.

— Adófizetés posta utján. A pénzügy- 
miniszter elrendelte, hogy az ország összes 
adóhivatalai 1913. év január hó elsejével a 

j csekkforgalomban részt vegyenek. Minden 
' adóhivatal számlát kap és erre a felek dij- 
| mentesen eszközölhetnek befizetést. Űrlapot 

a felek az adóhivataltól díjmentesen kapnak. 
Természetesen, minden félnek a kötelessége 
lesz a befizetési jegy hátlapján megjelölni a 
befizetés célját.

S z e rk . ü zen etek .
— M. I. Budapest A beküldőitek nem 

közölhetők. Jobbat kérünk.

— T. F. Budapest III. kerület Kriti
káját a labdarugókat illetőleg nem közölhet
jük, mert esetleg ellenkező eredményt érnénk 
el, mint amilyent annak közlésétől várt.

— Paulusnak. Kérjük folytatni a leírást. 
Versek jók. Közölni fogjuk azokat. A viszont
látásig üdvözlet.

vV U A 4 / ^ ^ v^ M a V ^ W vI/\ I/ví/\Ia »/ví/

Gazdasági nyomtatva*
nyok, napszámkönyvek,  
rovatozott papírok legol
csóbban és legjobb kivitel

ben beszerezhetők

V A S  J Ó Z S E F
Petőfi könyvnyomdájában

Aszódon.
i f r  ' f f  lT F  I f r  i f r  l f r  í f r  i f r  i f r

K Ö H Ö G É S
rekedtség és hurut ellen nincs jobb a

K éthy-féle pemetefű cttHorHánál!
Vásárlásoknál azonban vigyázzunk és határozottan 
RÉTHY-félét kérjünk, mivel sok haszontalan után
zata van. Az eredetinek minden egyes darabján 

rajta van a Rét hy név.

1 doboz ára  6 0  fiit. Jtagy doboz 1 Kor.
Mindenütt kapható.
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Menetrend: Budapest-Aszód-Hatvan és vissza.

A vastag számok gyorsvonatot, a vékony számok személyvonatot jeleznek.

Újságokra és folyóiratokra előfizetést 
elfogad és azokat házhoz szállítja a

Petőfi-nyomda, Aszódon.

Xit Vagy háromszobás
lakás kerestetik megfelelő 
helyiségekkel. Ajánlatok a 
kiadóhivatalba kéretnek. ::

Vízmentes

crép e-p ap ir
virágcserepek díszítésére, továbbá gyönyörű 
olcsó papírszalvéták minden sziliben kap
hatók a Petöfi-nyonidában. Aszódon.

O R O SZLÁ N  M ENTHOL
S Ó S B O R S Z E S Z T
a háziszerek királyál, mely erősebb és hatá
sosabb, mint bármely más sósborszeszkészit- 
mény. Egy eredeti üveg ára csak 44  fillér. 
N igy üveg K 1 10 fillérbe. Óriási üveg K 2 20 
fillérbe kerül minden gyógyszertárban vagy 

üzletben.
12—12 Főraktár:

Prokopovitsch Brúnó úr
gyógyszertárában, TÚRA.

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdettet:
hogy van eladó háza, telke, E B
hogy van kiadó lakása, szobája, F f n j  
hogy van eladó bútora, [
hogy eladó a szalmája, trágyája, 
hogy eladó a gabonája, 
hogy van eladó bora, káposztája.

Hz Aszódi Hírlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest Hir
dessen az Aszódi Hírlapban.

TISZTÁN
és világosan úgy kérje és fo- 
gadjael.haszappantvesz, hogy

KOLOZSVÁRI 
(HEINRICH-FÉLE) 

Glycerin szappan 
Tojás „
Mandula „
Márvány „

A kolozsvári gyógyszappan-gyár azért 
lett világhírű, mert a legdrágább és 
teljesen ártalmatlan anyagból készíti 
szappanait. □ □ □

„Styria-Universal“
K ötőgépek

megmunkálnak finom és 
vastagszálu pamutot 
ugyanazon gépen. 

Árjegyzék ingyen Részletre is. 
Képviselők kerestetnek.

S l y r l a - X i i l t g i p g y í r  Graz, I I I .

BENCZEFERENC
oki. patkoló és kocsi kovácsmester
ü Aszódon jj
Elvállal uj hintó és teherkocsi vasa

lást, esetleg teljes elkészítését is, átala
kítást és javítást Gazdasági gépek és 
eszközök javítását és a szakmába vágó 
építkezési munkák elkészítését. Továbbá 
külön speciális

k o c s iru g ó k
készítését, melyek könnyűségükhöz 
képest szilárdabbak mint bármely gyári 
kocsirugó. Bpesten a legjava kocsigyár
tók által kipróbálva és állandóan ren
delve van. Ennélfogva uradalmakba tejes 
és más teherhordó kocsik alá ajánlható. 
50 mm. horderőig megrendelhető. 9_ |0 

Legpontosabb kiszolgálás. 
Árajánlattal szívesen szolgál.

Aszódi .Felöli" könyvnyomda nyomása.

Ha bárminő

nyomtatványra
van szüksége, legyen az akár névjegy, 
levélpapír vagy boríték, üzleti értesítés, 
gazdasági nyilvántartás, takarékpénztári 
üzetikönyv és napló, úgy forduljon a 
Petöfinyomdához Aszódon. Leg
szebb kivitel és jutányos árak. Leg

gyorsabb elkészítés.

Báli meghívók,
lakodalmi meghívók, eljegyzési értesí
tések, egyszerű és legdíszesebb kivitel
ben azonnal elkészíttetnek. A Petőfi- 
nyomda könyvkötészete ajánlja magát 
egyszerű és diszkötések legszebb 

kivitelére.

Ugyanitt kaphatók

bornyilvántar
tások és bortör
vénykivonatok.
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