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K özségi ügyek.
Rendkívüli közgyűlés Aszód község 

képviselőtestülete f. hó 17-én rendkívüli köz
gyűlést tartott, a melyben a következő köz
érdekű határozatokat hozta.

1. A körállatorvos magán
gyakorlati dijai.

Az aszódi körállatorvos magángyakorlati 
dijainak szabályozása tb. alkotott községi pót
szabályrendeletre vonatkozó vármegyei tör
vényhatósági azon véghatározatot, amelyet 
a szabályrendelet, a 17. §. egészheni tör
lésével egyébként változatlanul jóváhagyott, 
tudomásul vette. A 17. §. ugyanis a körál
latorvos részére a tavaszi állatvizsgálatokért 
szedhető dijakat állapított meg, s amennyi
ben a vármegye által töröltetett, igy ezentúl 
a tavaszi állatvizsgálatokat a körállatorvos díj
talanul tartozik végezni.

2. A katonabeszállásolási 
téritmények.

Az 1911. évi katonabeszállásolási téritmé
nyek hovaforditása tárgyában. Weiner Dá
vid felebbezése folytán hozott törvényható
sági véghatározatot szótöbbséggel megfeleb- 
bezte. Ugyanis a képviselőtestület a Weiner 
Dávid által megfelebbezett határozatában 
kimondotta, miszerint az 1911. évben átvo
nult katonaság után kifizetett, egyénen
ként fel nem osztható téritmények felerészét 
a közbirtokosság pénztárának engedi át, má
sik részét pedig a főutkeresztező köátjárók 
létesítésére fordítja.

Weiner Dávid felebbezése oda irányult, 
hogy az összes téritmények fordittassanak 
átjárók létesítésére. A vármegye a község 
határozatát megsemmisítette, s azon feltevés
sel, hogy a téritmények egyenként kiadhatók, 
azoknak szétosztását rendelte el. A közgyűlés 
a Weiner Dávid által felebbezett határoza
tának jóváhagyását kérte.

3. Az artézi kút átvétele.
A piactéren lévő artézi kút átvétele s egy 

uj artézi kui létesítése tárgyában ethatározta 
a közgyűlés, hogy amennyiben a piacon 
meglévő kút csövének ellenértéke fejében 
felajánlott 300 koronát a vállalkozó elfogadni 
hajlandó: úgy azt neki kifizeti s a kutat 
megtartja, ellenkező esetben vállalkozó a 
csöveket kiszedheti.

A községi képviseletet eme határozatának 
meghozatalánál egyrészt a vállalkozóval 
szemben méltányosság, másrészt a közérdek 
vezette; mert bár a kút nem sikerült s a 
minisztérium által kiküldött szakértő szerint 
hosszú életű nem lesz, de vize orvosi véle
mény szerint oly kristálytiszta, bacillusmentes, 
amihez hasonló a községben egyáltalán nin
csen és igy közegészségi szempontból még 
azon esetben is kívánatos a 300 korona ki
adás teljesítése, ha a kút csupán pár évig, 
sőt ha csupán egy uj, bővizű artézi kút léte
sítéséig szolgáltatná is a vizet.

Egyben kimondotta a közgyűlés, hogy a 
minisztérium műszaki szakosztályától beér
kezett vélemény alapján és a mindenkor díj
mentesen rendelkezésre álló műszaki szakértő 
felügyelete és útmutatásai szerint egy uj

artézi kutat létesít, az árlejtés kiírására az 
elöljáróságot felhatalmazza azzal, hogy az 
ajánlatok a minisztérium műszaki szakosz
tályához véleményadás végett felterjesztendők, 
amint a vállalati összeg ismeretes lesz, a 
már kilátásba helyezett államsegélyért folya
modjék.

4. A községi pénztárnok 
tiszti óvadéka.

Bentsok János közs. pénztárnok tiszti 
óvadéka tárgyában kimondotta a közgyűlés, 
miszerint tekintettel arra, hogy a szervezési 
szabályrendelet szerint az óvadék jelzálogilag 
is biztosítható: ennélfogva 4000 kor. óva
déknak a nevezett pénztárnok által meg
jelölt tehermentes, — az óvadék ötszörösét 
meghaladó értékű ingatlanra leendő bekebe
lezése esetén, a vármegyéhez óvadékként 
letett takarékbetétkönyvet neki visszautalja.

5. Uj kataszteri telekkönyv 
megszerzése.

A budapestvidéki m. kir. pénzügyigazga
tóság által az uj kataszteri telekkönyv meg
szerzése tárgyában intézett felhívásra elhatá
rozta a közgyűlés, hogy a birtokváltozások 
nyilvántartása, elemi károk felvétele s már 
a földbirtokkal kapcsolatos ügyekben úgy
szólván nélkülözhetetlen, mintegy 100 koro
nába kerülő uj kataszteri telekkönyv elkészít
tetését a pénzügyigazgatóságnál kérelmezi.

6. Községi köztemető 
létesítése.

Községi köztemető létesítése tárgyában
elhatározta a közgyűlés, hogy miután az

Emlékeim.
Irta: Váradi Antal.

(Folytatás.) 2.

Aztán néma ember lett ő is szegény s 
hallgatott a Nemzeti Színház udvarán, mikor 
énekelték a „M ért oly borúst! ..*4

Pedig azon az udvaron az ő szava vala
mikor hatalom volt. Intendánsokat buktatott, 
igazgatókat tört össze s haragja rettenetes volt. 
Zichy Antalra azért haragudott meg, mert 
egy próbán nem engedte meg, hogy a bot
jára támaszkodjék. Neki! a régi gárda nagy
jának egy in tendáns!...

Nem is intendált aztán sokáig Zichy Antal. 
Elődei sorsára jutott, akik között valósággal 
szellemi lumen volt, mert egyik elődje — 
ne is említsük a nevét — Komáromy bácsi
nak, aki dérrel-durral ment föl hozzá 
panaszkodni, híres feleletet adott. Szálló 
ige ma is.

A haragos színész azt panaszolta, hogy 
nem játszatják. Őt, a hfissziiiészt, aki Barla 
örökébe lépett, sohasem engedik szóhoz 
jutni.

El is megyek a jövő héten, ha nem tűz
nek ki rám darabot!

—  Hát mi legyen az édes barátom ? Mit 
kívánna eljátszani?

— Mit ?  Hát Otellót. . .
Az intendáns csöngetett.
— Csepreghy! Jövő hétre tűzze ki a 

Peleskei nótáriust. . .
Lojzi bácsi csak úgy szédült le a lépcső

kön, pedig az intendáns jóakarata evidens 
volt, ő szegény csak egy Otellóról tudott, 
arról, amelyik a Peleskei nótárius utolsó 
felvonásában jön elő.

Azóta embert ölt volna az öreg, ha a 
Peleskeit emlegették előtte.

Láttam tőle Otellót. Nem sokkal azelőtt 
járt itt M. Aldridge, a nagy angol színész, 
aki eljátszotta Otellót. Attól lesett el nem egy 
egy külső vonást. Például azt, hogy a végső 
jelenetben a Desdemonra ágya vagy kilenc 
lépcső magasan lévén elhelyezve, amint vé
gig húzta nyakán a handzsárt, rengeteg robaj
jal lebukott a kilenc lépcsőn — azt hittem 
a nyakát töri. Dehogy törte. Eljátszotta Pes
ten és vidéken vagy ötvenszer. Hála Istennek 
késő vénséget ért.

ö  a gárda utolsó mohikánja. Olyan ritkán 
láttam, hogy néha napján, amikor a nyugdi
jáért jött hatalmas fehér szakáiéval, még ak

kor is óriás termetével múlt idők emlékét 
hordta magával. Hinnék-e, hogy valamikor,
—  1861-ben —  ő volt a Nemzeti Színház 
Lilomfi-ja s mellette Szelleműt Tóth Soma, 
ez a kitűnő komikus játszotta ?  Első dara
bomban Komáromy játszotta Rubent s Ber
csényi, aki nagy ördög volt a csúfolódásban, 
mindig elnevette magát, mikor sárga és 
hosszú szakállára nézett. Azt kellett ugyanis 
mondania:

— Hajamra szállt a hó.
S  olyankor Bercsényi mindig utána tette, 

hogy olyan a szakállad, mint a kiszívott 
tajtékpipa.

Ez az első volt az egyetlen darabom, 
amely a maga rendjén-módján került színre 
akadály nélkül.

Ebben a tekintetben dacára annak, hogy 
az egész színházzal jóbarátságban voltam, 
szomorú tapasztalataim vannak.

A Tőr-ről és az ő szomorú sorsáról nem 
beszélek. Nyolcszor maradt el az istenadta
— este hét órakor, mikor már a pubilkum 
a helyén ült. Szegény Kornélia már attól is 
megkapta a migraint, ha a darabot kitűzték 
a repertoire-ra.

Hanem a Hun utódok sorsa az emlékezetes.
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Aszód községben létező összes temetők az 
illető hitközségek telekkönyvi tulajdonát 
képezik, tehát az azok fölötti rendelkezési 
jog kizárólag őket illeti meg, nehogy a 
temetőtulajdonos hitfelekezetek egyikéhez 
sem tartozó elhunyt egyén hovátemetésének 
kérdése a hatóságot készületlenül találja, a 
r. kath. temető melletti vízmosásos terület
ből mintegy 10 négyszögölet e célra kihasit és 
fentart s annak tisztességes bekerítéséről 
gondoskodik.

Egyben pedig a hely kijelölésével meg- 
bizta az elöljáróságot azon utasítással, hogy 
a helyszínén való megjelenésre a járás 
főszolgabiráját és tiszti orvosát kérje fel.

Hírek.
— A vármegye legnagyobb urai.

Most nemrég adta ki a vármegye a legtöbb 
adót fizető bizottsági tagjainak névjegyzékét, 
amelyből a következő adatokat vettük ki. 
Az első helyen áll Csernoch János dr. 
hercegprímás 263215 34 K adóösszeggel, 2. 
Prónay Dezső báró, Ácsa 47781 02, 3. Csáky 
Károly Emánuel gróf váci püspök 47543 26 K 
adóösszeggel (mindháromnak kétszeresen 
számítva). Környékünkből a következők van
nak felvéve a névjegyzékben: a 10-ik helyen 
Tornyay-Schosberger Lajos báró, Kartal 
17090 56 K, 11-ik helyen Schosberger Viktor 
báró, Túra, 16845 69 K, a 17-ik helyen 
Podmaniczky Géza báró 12769 02 K (mint 
akadémiai tagnak kétszeresen számítva), a 
31-ik helyen Prónay S. Gábor báró, Ácsa 
6955 20 K, a 48-ik Radvánszky Albert báró 
4942 90 K, a 107-ik Podmaniczky Levente 
báró 3906*84 K, a 1 11-ik Patay Tibor dr., 
Ácsa 2941*62 K (kétszeres), a 128-ik Ráday 
Gedeon gróf főispán 2700*09 K, a 167-ik 
Majthényi Károly, Verseg 2196*08 K, a 
203 helyen Segesváry Ödön, Domony 
1961*18 K,a205-ik helyen domonyi Domony 
Ödön 1938*97 K, a 212-ik helyen Fischer 
Ede, Zsidóliget 1908 97 K, a 232-ik helyen 
Taliy István, Galgagyörk 1774*32 K, a

Hónapokig húzódott a premiére, inig végre 
kilencszer való elhalasztás után került 
színre.

Ez elől is elragadta a pálmát az én ked
ves Rafaelem. Az huszonkilencszer tudott 
lemaradni.

Ennek pedig hosszú históriája van.

Először nem akarták elfogadni. Az ördög 
vesződjön olyan darabbal, amiben festmény 
kell. Ki fesse azt meg? Aztán meg ki le
gyen az a csodaszép asszony, akiről madon
nát lehessen festeni ?  Egyszer aztán jött a 
színházhoz egy csodaszép asszony, az Isten 
is Madonna-képnek teremtette. Akkor föl
mentem Nagy Imréhez, a Nemzeti Színház 
bérházának negyedik emeletén lakott, a 
Kerepesi-ut felőli oldalon három utcai szo
bában. Viszem hozzá Rafaelt. Éppen Charitás- 
szal vesződött. Azt rendezte. Engedd nekem 
pajtás, kiosztani a szerepeket ebből a darab
ból.

— Nem engedem Imrém, mert én már 
kiosztottam.

(Charitást tudniillik Márkus Emíliával 
akartam játszatni, senki mással)

— Hát aztán mért nem engeded?

235-ik helyen Zsolnay Andor, Verseg 
1757*24 K, a 245-ik helyen Ibrányi Mihály, 
Galgagyörk 1713  K ,  utolsó helyen a lajstrom
ban a 300-ik helyen Szüts Ferenc dr. 
1505*22 K adóval (kétszeresen) áll.

— Zárszám adások. Az elmúlt esztendő
nek abnormális közgazdasági viszonyai dacára 
hitelintézeteink üzleteredményei teljesen ki- 
elégitőek voltak.

Az Aszódi Takarékpénztár mérlege 125698 K 
48 fillér tiszta jövedelmet tüntet kt, amely
ből az alapszabályszerii levonások után 
marad a közgyűlés rendelkezésére 95287 K 
34 fillér. Az igazgatóság részvényenként 
40 koronás osztalék kifizetését javasolja. A 
közgyűlés f. évi március 2-án, délután 
3 7* órakor az intézet helyiségeiben lesz 
megtartva.

Az Aszódi hitelbank és takarékpénztár 
mérlege 40603 K 40 fillér tiszta jövedelmet 
tüntet ki, amelyből 16 %>-os osztalék kifize
tését javasolja az igazgatóság. Közgyűlését 
f. évi február 27-én délután 47* órakor 
fogja megtartani az intézet helyiségeiben.

A Túrái takarékpénztár mérlege szerint 
7073 K 97 fillér tiszta nyereséget ért el, a 
melyből 4 % -os osztalék kifizetését javasolja 
az igazgatóság. A közgyűlés f. évi március 
9-én d. u. 2 órakor Túrán az intézet helyi
ségeiben lesz megtartva.

— 500 cigaretta egy óra alatt. Azok, 
akik maguk töltik cigarettájukat s igy jól 
ismerik a cigaretta csinális unalmas és idöt- 
rabló voltát, bizonyára örömmel fogják e 
sorokat olvasni. Egy angol mechanikus el
més szerkezetű gépet talalt fel, melynek se
gítségével 500 cigaretta hüvelyt lehet egy 
óra alatt megtölteni. A találmányra Radó 
Béláné kassai dohánytözsdéje kapta meg az 
egyedárusitási jogot. A gép ára 5 korona s 
kapható 2, 3 és 4-es számú nagyságban. A 
gyorstöltő cigarettagépet Radó Béláné dohány- 
tőzsde tulajdonos (Kassa, Deák Ferenc-utca 
18.) utánvét vagy az összeg előzetes bekül
dése mellett küldi szét.

— Hasznos és fölötte élvezetes elő
adásokban volt része a f. hó 16-án a róni. 
kath. elemi népiskolában egy begyült közön-

— Mert van egy másik darabom, amelyet 
te fogsz kiosztani.

— Melyik az ?
— Ihol. Rafael a cime. Te vagy benne 

Rafael.
(Folyt, köv.)

A mi szerelmünk.
A mi szerelmünk nem sokból áll :
Te csak kacagsz rajtam.
Én meg a Te kacagásod,
Elzokogom dalban.

A mi szerelmünk Neked játék, 
Nekem fájó álom.
Mikor Te már rég meguntad,
Én akkor is látom.

A mi szerelmünk végén mégis 
Te fogsz sírni rajtam, —
Akkor is úgy, lopva, titkon,
Hogy én meg ne halljam . . .

Paul us.

ségnek. Alexa Emil a konyhakertészetröl és 
zöldségtermelésről értekezett. Már maga a 
tárgy — gazdasági vonatkozásainál fogva — 
a legnagyobb érdeklődést váltotta k i ; maga 
az előadó is szaktudásával, gondos, precíz 
kidolgozásával és világos eleven előadásával 
pedig mindvégig lekötötte hallgatóságának 
figyelmét. S mindezeken kívül sok oly gon
dolatot adott, melyeket bárki is kis konyha
kertjében bőven gyümölcsöztethet. Németh 
János szabadelőadása, a szociáldemokrácia 
és magántulajdonról szintén nagyon aktuális 
kérdésekről szólott. Újabban a szociál
demokrácia a nemzeti társadalomban mind 
nagyobb teret hódit, természetszerűen szük
séges tehát, hogy ennek tanairól, gazdasági 
irányáról a nagyközönség világos képet 
nyerjen. — Ezért szó nélkül nem hagyhat
juk, mert teljesen érthetetlen s szomorú 
jellemző a mi viszonyainkra, hogy a nagy- 
közönség ily érdekvonzó s nemes intentiói- 
bau csak elismerést érdemlő ügy iránt 
annyira közömbös.

— Gyömrői járás. Mint értesültünk, a 
miniszterelnök a múlt hónapban hagyta jóvá 
Pestvármegye törvényhatósági bizottsága 
által, a monori járás kerületéből kihasított 
nyolc községből alakított és Gyömrő szék
hellye l szervezett szolgabirói járást. Ennek 
következtében az uj járás felállítása folytán 
szervezett uj állások a legközelebbi vagyis 
az áprilisi rendes vármegyei közgyűlésen 
kerülnek betöltésre. A főszolgabírói állásra 
pályáznak Meskó Rudolf monori és Szánthó 
Pál ráckevei főszolgabirák, a két szolgabirói 
állásra Götz Kurt Tibor, Safáry Levente, 
Heller Antal, Ádám György és Podmaniczky 
György tb. szolgabirák.

— Az időjósok a következő hetek és 
napokra esőt és hideg időt jósolnak. Ezzel 
feltétlenül az emberiség a meghűlésnek van 
kitéve. Azért célszerű mindjárt, a kezdetnek 
kezdetén a Réthy-féle pemetefű cukorkát 
használni, melynek doboza csekély 60 fillérbe 
kerül. Azonban ügyeljünk, hogy minden 
dobozon a készítőnek neve: Réthy Béla 
gyógyszerész, rajta legyen, mert csak akkor 
valódi.

— Az aszódi állandó mozgó-szinház
igazán megérdemli, hogy vele sűrűbben 
foglalkozzunk, annál is inkább, mert való
ban oly kiváló és gondosan összeválogatott, 
erkölcsnemesitő darabokat ad elő, hogy 
kiválóságával elragadja községünk és környé
kének legelőkelőbb közönségét is. Látoga
tottsága ennélfogva oly nagy, hogy a ható
ság elrendelte a meglévő szellőztető készü
lékeken kivül még egy drb. villamos venti
látor használatba vételét is, amely percenként 
ezer; fordulattal tolja ki a teremből a fáradt 
levegőt és szelet csinálva felfrissíti a meg
maradtat.

Tegnap, szombaton este bemutatásra ke
rült: Mózes születése. Ezen bibliai esemé
nyeknek szines képekben való fölelevenité- 
sével, a Nílus vizén és annak partjain tör
téntek előadásával oly ragyogó emlékek 
voltak elénk tárva, hogy el kell ismernünk 
azt, hogy nincs a világnak az a kiváló 
pedagógusa, kinek magyarázata azt a hatást 
tudta volna elérni, mint a mozgóé. Az 
aszódi állandó mozgónak egyébként is na
gyon változatos a műsora, mert minden 
héten láthatjuk az összes nevezetesebb világ- 
eseményeket; közöttük természetesen a párisi 
divatot is, amelyet a hölgyvilág vezetőnek 
ismer el. Ebből következik, hogy hölgyeink,
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ha a szabónőnek nem tudják kellőképpen 
megmagyarázni, hogy milyen kosztümöt 
akarnak készíttetni, elhívják a moziba szabó- 
nőjiiket és az ott bemutatott képekből vá
lasztják a megfelelő módéit. A mozi tehát 
lehetővé teszi, hogy hölgyeink a legújabb 
párisi divat szerint öltözködjenek. Ez áll a 
női kalapoknál is.

A mozgószinház tehát nem gyermekjáték 
hanem egy igen hasznos és ma már nélkü
lözhetetlen intézmény, amelyet Rózsa István 
az agilis igazgató-tulajdonos rövidesen ki kell 
hogy bővíttesse, mert maholnap a helyisége 
alig lesz képes befogadni a nagyszámú elő
kelő közönséget, amely a mozit állandóan 
látogatja. A tegnap esti fényes műsor után, 
ma vasárnap délután V* 4 órától esti 11 
óráig a következő darabok kerülnek elő
adásra: önfeláldozás. Színes dráma 2 felvo
násban. Pali szabadulni akar anyósától. 
Komikus. Csülök ur társaságba megy. Humo
ros. Világesemények. Dél-Franciaország. Ter
mészetes.

— Járásbíróság és adóhivatal Aszó
don. Pestvármegye közigazgatási bizottsága, 
amelynek az elnöke hivatalból Ráday Gedeon 
gróf, vármegyénk főispánja, az 1912. év 11. 
feléről szóló, a kir. kormányhoz fölterjesztett 
jelentésében legelső sorban egy a községünket 
és az aszódi járást leginkább érdeklő ügygyei 
az Aszódon létesilendő járásbíróság és adó
hivatal ügyével foglalkozik. A jelentésnek 
erre vonatkozó szakaszát kiváló érdekessé
génél fogva itt közöljük:

„A  közigazgatás állapotáról beszámolva 
jelentjük, hogy az elmúlt félévben szervezeti 
változás annyiban történt, hogy az aszódi 
járást, amely az elmúlt év junius hó elsejé
vel szerveztetett, a honvédelmi miniszter ur 
önálló sorozójárássá szervezte. Kétségtelen 
dolog, hogy az aszódi járás létesítése az e 
járáshoz csatáit községek közönségére elő
nyös helyzetet teremtett, de a jogkereső közön
ség érdekének teljes kielégítése csak akkor 
fog bekövetkezni, ha Aszód község szék
h e lly e l kir. járásbíróság és kir. adóhivatal 
is — az aszódi járás községeire kiterjedő 
hatáskörrel —  fel fog állíttatni. Az aszódi 
járás községei ugyanis ez időszerűit törvényke
zési és adóügyi tekintetben a gödöllői, illetve 
váci kir. járásbírósághoz és adóhivatalhoz 
lévén csatolva, e járás közönsége nélkülözi 
azt a kedvező helyzetet, hogy egyazon helyen 
és napon eljárhasson a különböző hatóságok 
részéről ellátandó ügyeiben. De kívánatos az 
aszódi járásbíróság felállítása a törvéuyke- 
zési szolgálat szempontjából is, mert úgy a 
váci, mint a gödöllői járásbírósághoz Bpest 
környékbeli községek tartoznak és e közsé
gek népességének rohamos és állandó növe
kedése folytán e járásbíróságoknál a munka- 
torlódás állandó, úgy hogy a személyzet az 
ügyeknek kellő időben való elintézésére 
nem képes, ami a jogkereső közönség érde
keire káros hatással van.M

K ö zg azd aság .

A zöldségtermelés és 
konyhakertészet.

Irta és felolvasta Alexa Emil kir. jav. családfő 1913. 
évi febr. 16-án tartott ismeretterjesztő előadáson.

A földmivelési minisztériumban évek óta 
folyik az ankettezés, hogy miként volna

ASZÓDI HÍRLAP

lehetséges jelenleg a bolgárok által űzött 
nagy jövedelmet biztositó zöldségtermesztést 
magyar kézre juttatni.

Ma már mindenkinek be kell látnia azt, 
hogy minden eszközt meg kell ragadnunk 
nemzetgazdaságunk felvirágoztatása érdeké
ben. Egy ilyen nagyon alkalmas eszköz a 
zöldségtermesztés, mert milliókra rúg az az 
összeg, mely évenként ilyen módon idegen 
országba vándorol.

Idegen zsebeket tölt meg az ősök vére 
által áztatott drága jó termékeny anyaföld 
jövedelme. Itt rongyos ruhában él és nem 
egy ezek közül az idegen termelők közül 
otthon előkelő pozíciót foglal el. Itt nem 
költi el keresményét, hanem haza viszi 
nemzete boldogitására.

A magyar ember pedig az ősei által meg
szerzett vagyont idegen országok fürdőhelyén 
és játékbarlangokban dorbézolja.

Tanulja meg ezt a jövedelmező termesz
tést tehát a magyar ember, hogy elérjük 
mentői előbb azt az időt, amikor a magyar 
konyhára magyar ember által termelt zöldség 
kerüljön és az érte kiadott pénz a magyar 
nemzet boldogitására és a magyar nemzet 
gazdasági felvirágoztatására szolgáljon.

De viszont a fogyasztó közönség is igye
kezzen mindenképen támogatni a kezdet 
nehézségével küzdő magyar termelőt. Ezt 
különösen a magyar gazdasszony teheti meg, 
ha szükségletét magyar termelőtől szerzi be.

Hogy a zöldség termesztés jövedelmező, 
ezt bizonyítgatni teljesen fölösleges.

Ám mindameilett tekintsünk egy példát. 
Egy katasztrális hold jó búza termése átlag 
8 mm , ez á 22 koronával értékesítve 
176 korona, eliez járul még 10 esetleg 
20 mm. szalma á 5 koronával. Ebből levo- 
nódik a megmunkálási költség és vetőmag. 
A jövedelem a zöldségtermesztéssel szemben 
aránytalanul kicsi. 1 kataszteri hold sárgarépa 
termése 300— 350 mm., inm-ként 18 korona, 
tehát 3600 korona jövedelmet mutat. Őszi 
értékesítés mellett 2800 korona.

A zöldségtermesztésnél pedig nem csak 
egy terményt vonhat le a termelő egy terü
letről, hanem mint azt a bolgároknál is lát
juk, kettő, sőt három terményt egy termelési 
idény alatt. A sárgarépa magja már ősszel 
elvethető, köztes termény gyanánt pedig 
telelő salátát ültethetünk, amikor tavasszal 
már értékesíthető fejenként 4 —6 fillérjével, 
egy kataszteri holdon köztes termény 
gyanánt 10 ezer fej saláta nevelhető, ami 
szintén 50 korona jövedelem emelkedést 
jelent.

Ám ezek után tekintsünk a termesztés 
titkába.

A zöldségtermesztés egyik első feltétele a 
helyes trágyázás

A trágyaanyagok kétfélék : általános és 
egyoldalú trágyák. Az általános hatású 
trágyák, mint pl. az istálló trágyák és a 
komposzt a növény tápanyagait legnagyobb 
részt magukban foglalják. Az egyoldalú, 
vagy műtrágyák (pl. csontliszt, chilisalétrom 
stb.) csak egyes, hiányzó tápanyagok vissza
pótlására szolgálnak.

Trágyázásra a következő anyagot használ
juk : Lótrágya. Heves természetű, gyorsan 
korhadó trágya. A talajt nagyon hevíti. Ezért 
hűvös, agyagtalajra igen jó hatású. Laza és 
homoktalajra csak korhadt állapotban alkal
mas. Összerakva, nagy meleget fejleszt. Ez 
okból melegágy készítésre használjuk.

Szarvasmarhatrágya. Sokkal nedvesebb, 
mint a lótrágya. Lassan korhad és ezért
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hatása is hosszabb ideig tart. Hideg termé
szetű trágya lévén, homokos, száraz talajok 
trágyázására kiválóan alkalmas.

Sertéstrágya. A sertések trágyája a takar
mányozás különbözősége szerint nem egyenlő 
értékű. A hizó sertések trágyája értékesebb, 
mint a moslékkal és zöld takarmánnyal etetett 
sertéseké. Az előbbi heves, az utóbbi hideg 
trágya. A szalmás sertéstrágya száraz meleg 
talajra, a szalmanélküli hidegebb talajra való.

Juhtrágya. Ez még kevesebb vizet tartal
maz, mint a lótrágya s mint ilyen még 
gyorsabban korhad. Legcélszerűbb más 
istállótrágyával keverve alkalmazni. Az istálló
trágyák helyes kezelés után válnak alkal
massá a kihordásra. E  végből a különféle 
állatok trágyáját alkalmas telepre kell gyűjteni. 
Ez összegyűlt trágyát naponkint terítsük el a 
telepen, időnként tapossuk le és kellő kor
hadás után hordjuk ki a földre. Ha a trágya 
félig korhadt, azaz megbámult, akkor leg
alkalmasabb a kihordása.

(Folyt, köv.)

S z e rk . ü zen etek .
— K. Bandi. „Hozzá . . .“ cimü versét 

küldje hozzá és ne hozzánk, mert hozni 
úgysem hozzuk. Gyujtópapirunk is van elég 
s igy kár a fáradságért, mega költségekért. 
Különben először is tanulja meg a helyes- 
irást.

— F. Lenke. Köszönjük küldeményét. 
Föl fogjuk használni.

— Paulus. Kérjük korábban a kéziratot. 
Üdvözlet.

Köhögés, rekedtség és hurut
ellen nincs jobb a

JHthy-fflc pemeteta cttkorKánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 
Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata 
van. Az eredetinek min- R ^ T H Y ti év. 
den darabján rajta van a ■■■

1 doboz ára  6 0  fitt. JYagy doboz 1 Kor. 
Mindenütt Kapható.

Csak Réthy-félét fogadjunk el!

Gazdasági nyomtatva-
nyok, n ap szám k ön yv ek , 
rovatozott papírok legol
csóbban és legjobb kivitel

ben beszerezhetők
V A S  J Ó Z S E F

Petőfi könyvnyomdájában
Aszódon.
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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.

Kit 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 Petőfi-nyomdában. Aszódon.

Szen ved  ö n ?
Bántja a köszvény ? 
Fáj a feje vagy foga ? 
Vannak fájdalmai a 

karokban vagy a láb
szárakban? Fáj a 

dereka vagy háta ? 
Akkor próbálja meg a világhírű

O R O S Z L Á N  M E N T H O L

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. 
Nagy üveg K 1 ló  fillérbe, Óriási üveg K 2 2 0  
fillérbe kerül minden gyógyszertárban vagy 

üzletben.
12—12 Főraktár:

Prokopovitsch Brúnó úr
gyógyszertárában, TÚRA.

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 szükségest Hir
dessen az Aszódi Hírlapban.

TISZTÁN
és világosan úgy kérje és fo
gadja el, ha szappant vesz, hogy

K O L O Z S V Á R I 
(H E IN R IC H -F É L E )  

Glycerin szappan 
Tojás
Mandula „
Márvány „

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

„S ty ria-U n iversal“ 
Kötőgépek

megmunkálnak finom és 
vastagszálu pamutot 
ugyanazon gépen. 

Árjegyzék ingyen Részletre is. 
Képviselők kerestetnek.

S t y r i a - X S t ö g é p g y í r  Graz, III.
BENCZE FERENC

oki. patkoló és kocsi kovácsmester

li 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 
kepest szilárdabbak mint bármely gyári 
kocsirugó. Bpesten a legjava kocsigyár
tok áltál kipróbálva és állandóan ren
delve van. Ennélfogva uradalmakba tejes 
es más teherhordó kocsik alá ajánlható. 
5 0 m m . horderőigmegrendelhető. |0- io  

Legpontosabb kiszolgálás.
_____ Árajánlattal szívesen szolgál.

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomósa.
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