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Vak vágányon a Vác— 
Aszód—Hatvani vasút.

Két kereskedelmi és iparkamara 
jelentése fekszik előttünk. Mind a két 
kamara főleg a vác— hatvani vasút 
kérdésével foglalkozik, mind a két 
kamara pro és kontra hoz fel érveket, 
adatokat arra nézve, vájjon megépit- 
hető-e kereskedelmi és ipari szem
pontból ez a régóta vajúdó vasúti 
vonal ?

Azt hiszem sehol a világon nincs 
oly furcsa állapot mint nálunk, ahol 
évtizedek kurtán látó politikája mindig 
csak arra törekedett, hogy csak Buda
pestet az ország szivét kell fejleszteni, 
gyarapítani, gazdagítani, a többi vi
déki városokat pedig szabad sorsukra 
kell bízni. Köteteket Írtak már ez ál
datlan állapotokról, mégsem segítettek 
rajta, mert nem akartak. Végre is 
maga a kényszerűség oldotta meg e 
gordiusi csomót, amikor felmerült a 
vác— hatvani vasút eszméje. Boldogult 
emlékű Baross miniszterünknek volt 
az elve, hogy minden ut Budapestre 
visz. Ebben az értelemben jártak el 
utódai is, amikor felépülvén a két 
hatalmas pályaudvar az u. n. rendező

állomásokat kezdték „rendezni*. Mil
liókat, sőt mondhatni száz milliókat 
költöttek Rákosra, Kőbányára stb. 
mégis a végén odajutottak, hogy a 
mindinkább növekedő forgalmat, lehe
tetlen már lebonyolítani.

Ott tartunk ma már, hogy maga a 
vasúti igazgatóság ismerte el annak 
az elvnek a jelentőségét; hogy kény
telen kelletlen bár, de csökkenteni kell 
a főváros vasúti forgalmát. Csökken
teni kell, még pedig oly módon, hogy 
elsősorban és sürgősen meg kell épí
teni a vác— aszód— hatvani vonalat. Ed
dig rendben is volna a dolog. Ám most 
jön a budapesti kereskedelmi és ipar
kamara nagyhangú vétója, amely ün
nepélyesen megtagadja a már költség- 
vetésbe is felvett javaslat szankcioná
lását. Nyíltan ugyan ő sem mer a 
kormányba belekötni, csak okokat hoz 
fel nyakra-főre helyiérdekű álláspont
jának megvédésére. Okokat kérem, 
de milyen okokat! Pl. az osztrák 
ipar Budapest megkerülésével szaba
don gravitálhatna az ország keleti 
részébe. A vidék nem bírna egyenesen 
Budapesttel üzleti összeköttetésbelépni. 
A személyforgalom s főleg az idegen- 
forgalom végkép eltolódna a főváros
tól stb. Szóval már már magunk is

elejtenénk az egész tervezetet ennyi 
súlyos argumentum hallatára, ha 
véletlenül nem jönne segítségünkre a 
miskolci kereskedelmi és iparkamara.

Miskolcon már más szemüveggel 
nézik az érdekeket mint Budapesten. 
A miskolciak már nagyon is helyesen 
ép ellenkezőleg azt vitatják, hogy 
igenis szükség van erre a vasútra, 
mert ezzel és csakis ezzel lehetne 
egész Felső-Magyarország közgazda
ságát fellendíteni.

Akárhogy is álljon azonban a dolog, 
ezeken az abnormis állapotokon utó
végre is valahogy segíteni kell. Tény 
az, hogy Budapest nem képes befo
gadni már az ország minden részéből 
oda futó vasutakat. Tény az is, hogy 
épen a vidéknek s főleg a felvidéknek 
van szüksége nem vicinális, hanem 
elsőrangú fővonalra. Világos tehát, 
hogy két ily eminens érdek között 
csak úgy maradhatunk meg a helyes 
utón, ha minélelőbb megépítjük a vác—  
aszód— hatvani vonalat. Lehet, hogy 
valamit elvesztünk vele a réven, de 
majd csak kárpótolva leszünk a vámon.

Ne engedje magát a kereskedelmi 
miniszter ur egy kamara által befolyá
solni, ne engedje föláldozni a főváros 
kedvéért egy egész országrész érdekeit.

A férj beteg.
Irta: Gábor József.

(Folytatás és vége.) 3.

Papné pedig kezébe temette a fejét, mert 
az arca olyan forró volt, mint a tűz. Be
kötötte a homlokát egy vizes longygyal, 
becsukta az ablakot s meggyujtotta a lámpát, 
mivel a sötétség lassan egészen belopódzott 
a lakásba. Papné sírni szeretett volna, hogy 
az előbb oly gyáva volt, úgy remegett, mint 
egy tizenhat éves leányzó. Lefeküdt a 
díványra, lehunyta a szemét és valami 
sötét könnyes fájdalom markolta össze a 
szivét.

— Holnap cselekedni fogok —  suttogta 
Papné vörös arccal, — nem bánbm akár 
mi is fog történni. Talán megengedem, 
hogy feljöjjön . . .

Másnap úgy viselkedett egész nap Papné, 
mint egy menyasszony az első, forró, piros 
nászéjszaka előtt . . .

Fehér blúzt vett fel, mert nagyította az 
alakját, szemöldökét kihúzta korommal, a 
száját pedig gyengéden kipirositotta. Az

arca érdekesen fehér volt az izgatottságtól, 
sőt a teintje is simább volt, mintha egy-két 
évvel megfiatalodott volna.

Mikor Pap ur meg a gyermekek elmentek 
hazulról, Papné rázárta magára az ajtót, 
aztán izgatottan odaült az ablakhoz és le
nézett az utcára. Jó  ideig hallgatagon ült 
igy. A szemét lehunyta és csendesen álmo
dozott. Romantikus, szerelmes ábrándok 
szőttek a szeme előtt finom selyem hálót, 
majd fájdalmas forróság rezgett a szivén 
keresztül, mintha már az ajkán érezné egy 
friss, kemény férfiajak csókját . . .

Ebben a pillanatban éles, hosszú csöngetés 
sivilott be az előszobából. Papné össze
rezzent, fölugrott és kiszaladt az ajtóhoz. 
Mikor kinyitotta az ajtót, a férje állott 
sápadtan előtte.

Pap ur halottfehér volt, mintha be lenne 
krétázva az arca. A szeme fáradtan révede
zett jobbra-balra, de már a következő perc
ben lecsukta, mialatt a térde megrogygyant 
s majdnem eldült, mint egy darab fa.

A felesége sikoltva fogta föl a karjaiban.
—  Mi bajod, Mátyás, mi bajod ?  kérdezte 

rémülten, mialatt a fogai elkezdtek egyszerre

vacogni, annyira megdöbbent. A tagjain jég
hideg ijedtség futott végig, szinte maga is 
elájult.

A férj ezalatt lassan végigsimitotta a 
homlokát és halkan nyögött.

— Semmi, semmi . . . nem nagy baj, ne 
ijedj meg. Az iskolában rosszul lettem, a 
szolga vezetett haza. Vagy hideglelésem van 
vagy tüdőgyulladásom, orvost kell hívni. 
Azonnal . .  .

—  Istenem, istenem —  jajgatott az 
asszony.

—  Fektess le, fiam. Adj inni valamit. A 
torkom olyan, mint a tűz . . .

—  Borogatást csinálok. Itt egy kis limo
nádé. Feküdj le addig a diványra. Édes 
istenem, istenem . . .

—  Siess, siess.
Az asszony rohant a konyhába, borogatást 

csinált s rárakta a férje forró homlokára. 
Letérdelt a beteg mellé, jajgatott, hizelgett, 
de az ember olyan volt, mint a halott. A 
szája csukva volt, hörgött, a melle hangosan 
zihált. Csak egyszer szólalt meg nyögve. — 
Doktort! Telefonálj a doktorért!

Papné fölugrott, kitörülte a szeméből a
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Hiszen a budapesti kereskedelmi és 
iparkamara is belenyugszik a javaslat 
végrehajtásába, csupán csak azt köti 
ki, hogy az említett vonal kizárólag a 
teher forgalomnak adassék át s a 
személyforgalom pusztán csak helyiér
dekű legyen. Ha máskép nem lehet, 
ebbe is belenyugszunk, csak jöjjön el 
hamarább a tett órája, amikor Aszód 
is belekerül abba a vasúti centrumba, 
amelyre úgyis ugyancsak nagy szük
sége van.

Riportok.
Az utóbbi napokban alkalmam volt vi

dékünk egyik leghíresebb baromfi telepét 
megtekintenem és igy módomban van 
olyanról Írni, amit magam is láttam s amiről 
magam is meggyőződtem. Azt mondják 
ugyanis, hogy a riporterek fantáziája egy 
kissé nagyon is csapongó és igy csak 
bizonyos percentig lehet nekik hinni. Nem 
akarván ebbe a hibába esni úgy gondoltam, 
hogyha baromfiról akarok Írni, akkor nem a 
Brehm : Az állatok világának nem tudom 
hányadik kötetét kell felütnöm s abból 
ollóznom, hanem egyszerűen felkeresek egy 
legközelebbi baromfi telepet és amit ott 
látok, azt leirom s ezzel kész a riport.

Váratlanul és bejelentetlenül betoppantam 
hát a közeli Galambos pusztára, ahol 
Merényi Kálmánná úrasszony igazi magyaros 
vendégszeretettel fogadott és kalauzolt orszá
gos hirü baromfi telepén. Tulajdonképen a 
baromfiairól szeretnék Írni, azonban kény
telen vagyok elsősorban mégis ő róla meg
emlékezni, nem mint baromfitenyésztőről, 
hanem mint nőről.

„Szép asszonynak csak szép munkái 
lehetnek" — mondja a közmondás. Ha 
valakire, úgy Merényiné úrasszonyra illik ez 
legjobban. Sohase hittem volna, hogy egy 
„pusztai" lakásban „tavaszi tárlatra" is 
akadhatok. Valóban a galambosi pusztai lak 
valóságos műcsarnok, ahol a leggyönyörűbb

és igazán művészi kézimunkák egész légiója 
van a legizlésesebben felhalmozva. Azok a 
gobeleinek, függönyök, térítők, kerevetpárnák 
stb. hímzései és csipkéi olyan finom művészi 
kezekre vallanak, amilyeneket egy baromfi- 
tenyésztőről — aki nem átal az állatjaiért 
sárban, esőben maga utána nézni — fel 
sem tételezné az ember.

Ám kint a hatalmas baromfi udvaron a 
dróthálós rekeszek között végig menni min
denkit meggyőzhet, hogy Merényinc úrasszony 
nem hiába aratta baromfiaival kiállításról 
kiállításra a dicsőséget, aminek legékesebb 
tanúsága az az éremgyiijtemény, amelyekben 
az aranyak és ezüstök, ha tovább is úgy 
szaporodnak mint eddig, hovatovább egész 
kincstárat fognak képviselni.

Jól esett a szemnek gyönyörködni a 
méltóságos fekete langshanok, a kacér 
fehér és a fényes sárga orpington példá
nyokban. Mindmegannyi büszke fejedelmi 
alak, amik előtt szinte kedve volna az 
embernek alattvalói hódolattal meghajolni. 
A nagy begyes pekingi kacsák, mint valami 
pocakos kínai mandarinok bugdácsoltak 
himbálódzva ide-oda, hosszú tokájukat majd
nem a földön huzva. Az emdeni ludak meg 
hatalmas alakjukkal képzeletben az óriások 
országába vittek, ahol Kukoricza Jancsi is 
valószínűleg ilyenekből fogyasztotta a ropo
gós combokat.

Megleptek még a gyönyörű fajnyulak is, 
amelyeknek a kicsikéi ép olyan kedvesek, 
mint akár a közönséges házinyulé. Hiába a 
faj mitse változtat a természet örök törvényein.

De talán mindezeknél is sokkalta szebb 
látvány volt maga a szép háziasszony, amint 
büszkén, az örömtől kipirulva, nagy lelkesen 
magyarázta előttem az állatjai családfáját, 
tulajdonságait és kiválóságait. Ilyenkor már 
nem az asszony, hanem a szakavatott 
tenyésztő beszélt nem magáról, nem a 
fáradságáról, de nem is a munkájáról, 
hanem a szemefénye büszkeségéről, —  az 
állatjairól.

Különben az egész telepen a legnagyobb 
rend és tisztaság uralkodott, ami az egész
séges tenyésztés nélkülözhetetlen kelléke. 
Mégis előfordul azonban egy-egy megbete
gedés, aminek járványszerü elterjedését maga

könnyeket, aztán kiszaladt a lakásból, hogy 
telefonáljon valahonnan. A sarki kávéházba 
akart menni, de a lépcsőn már majdnem 
összeesett. Rettentő félelem fogta el, amitől 
újra könnyes lett a szeme. Mi lesz vele, 
hogy ha a férje meghal. Miből fogja 
fölnevelni a gyermekeket. A nyugdíj nem 
lesz elég a lakást sem kifizetni. Nyomorogni 
fognak egy szűk, sötét, kis lakásban. Sanya- 
rogni kell majd, hogy meglegyen a minden
napi kenyér. Kínlódni kell majd és dolgozni 
napról-napra . . .

Papné a kezét tördelte félelmében. A 
hangja remegett, amikor telefonált és lélek
szakadva sietett visszafelé. Mikor a kapuhoz 
ért, hirtelen maga előtt találta a tisztet. A 
katona mosolyogva állt elébe.

— Menjen, menjen el innét, —  mondta 
haragosan Papné, többet ne is lássam az 
ablakom előtt.

—  De miért, mit tettem, hülledezett a
tiszt.

— Semmit, csak utálom magát. Hitvány, 
üres, utálatos ember Ilyenek maguk. Becsü
letes, dolgozó emberek feleségét akarják 
elcsábítani. Menjen innen azonnal.

— Mondja meg előbb, miért haragszik 
rám ?

— Mert utálom magát. Utálom, utálom!
A tiszt uracska arca olyan merev lett, 

mint a kő. Összeharapta a száját, szalutált, 
aztán elment. Papné pedig reszketve szaladt 
föl a lépcsőn. Megigazította a beteg fején a 
borogatást, aztán beszaladt a másik szobába, 
hogy ne hallja az ura nyögését. Most már 
sűrűn omlottak a szeméből a könnyek. Nem 
tudta többé visszatartani magát, hanem 
hangosan kezdett zokogni. Leborult a dí
ványra, a haja szétbontott és a testét rázta 
a sirás. Rekedten, — a fájdalomtól csukló 
hangon — zokogta: — Istenem, csak most 
az egyszer ne vedd el tőlünk . . . Csak most 
az egyszer gyógyuljon fel s ne legyen semmi 
baja. Soha többé nem vétkezem ellene; 
még gondolatban sem. És mindennap meg
fogom csókolni a kezét. . .

(Vége.)

a tenyésztő gátolja meg sikeres gyógyítással 
és gondos ápolással. Érdekes volt egy 
orpington tyúkjának az esete. A hatalmas és 
szép állat combját a legyeskedő kakas éles 
sarkantyúja egy édes pillanatban ugyancsak 
alaposan végighasitotta. Már már úgy látszott, 
hogy a szegény párának el kell pusztulnia, 
amikor jószivü gazdája megsajnálva a ver
gődő állatot, egy lysoforniban dezinficiált 
tűvel sajátkezüleg varrta be annak sebét. 
Ugyan hány asszony idegei állották volna 
ki e műtétnek még csak a nézését is.

De ez az odaadó, szeretetteljes gondozás 
meg is látszik a tenyésztés eredményén is. 
Eltekintve az államnak továbbított szállítá
soktól, nap-nap után érkeznek a tömeges 
megrendelések, hol tojásért, hol meg tenyész
állatért úgy, hogy alig győzik azok lebo
nyolítását.

Igazán büszke lehet a baromfi tenyésze
tünk a galambosi telepre, de még büszkébb 
annak szépséges tenyésztőjére.

Riporter.

A sárkány.
Visz a vonat messze idegenbe,
Visz a vonat a nagy, mesebeli sárkány. 
Visẑ a vonat Téged, „Százszorszép" királylány.

Egy füttyentés csak s robog már Veled 
A tiizetokádó, hétfejü szörnyeteg.
Mint nyári viharban a zúgó förgeteg.

Idézem, hogy vágtat a hegyek fe lé ,
Hogy rohan, száguld a kékes messzeségbe. 
Akárcsak a régi kis gyermek mesékbe.

Valamikor nekem is mesélték,
Valamikor én is sírtam meg ha tót tan,
Mikor a dajkámtól e mesét hallottam.

Most is sírok. — Hiszen nem mese már, 
Hogy hol volt, hol nem volt, volt egyszer

[egy sárkány,
Ki elrabolt Téged, „ Százszorszép" királylány.

P aulus.

H írek.
—  Kérjük hátralékos előfizetőinket, 

hogy az előfizetési dijakat mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek, nehogy a lap 
szétküldését be kelljen szüntetnünk.

— A kir. javitónevelő-intézeti tisztikar
f. évi április hó 6-án tartandó hangver
senyére már szétmentek a meghívók. A 
belépőjegyek árusítása is megkezdődött. — 
Miután a helyek számozva lesznek, a jobb 
helyek biztosítása céljából ajánlatos a jegyek 
mielőbbi megváltása, mert a hangverseny 
napján az intézetben csak az elárusítóknál 
visszamaradt jegyek lesznek kaphatók. A 
minden oldalról megnyilvánuló nagy érdek
lődésnek valószínűleg meglesz az az általunk 
is óhajtott eredménye, hogy a rendezőség a 
mostani lelkes szereplőkkel és uj szereplők 
bevonásával a jövő szezonban állandósítani 
fogja hangversenyeit. A fáradhatatlan művész
gárda e kulturális vállalkozását mindenesetre 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag támogatni 
fogja Aszód és vidékének művészetet szerető 
intelligens közönsége.
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—  Hytnen. Leopold Juliskát eljegyezte 
Gráf Tivadar uradalmi intéző Puszta-Emséről. 
(Minden külön értesítés helyett.)

—  Pótközgyülés. Az aszódi hitelbank 
és takarékpénztár r.-t. f. évi április hó 9-én 
délután 4 órakor Aszódon, az intézet saját 
helyiségében pótközgyülést tart, melynek 
tárgya: egy igazgatósági tagsági állás be
töltése.

— A munkásbiztositó panasza. Most 
jelent meg a váci kerületi munkásbiztositó 
jelentése. A pénztár, melyhez Aszód és vi
déke is tartozik, siralmasan tárja elénk 
mindazokat a bajokat, amelyek a beteg- 
segélyzőt az utóbbi években érték. Igazgatói 
egymásután változtak, orvosai elégedetlenek, 
a tagdijak nem folynak be pontosan, a beteg 
munkások részéről visszaélések és más ily
nemű szabálytalanságok tapasztalhatók, a 
miknek szomorú eredménye a múlt évi 
6651 kor. és az idei 21294 kor. pénztári 
hiány. Nem tudjuk, hogy tulajdonképen mi 
ennek az oka, de elvárjuk, hogy a most 
megalakulandó uj igazgatóság meg fogja 
találni a bajok orvoslását.

— Halálozás. Erdőkürtön a Kossuth 
családot súlyos és megrendítő csapás érte. 
Sárika leányuk f. hó 23-án hosszas szen
vedés után elhunyt. Temetése Erdőkürtön f. 
hó 25-én d. u. 3eórakor volt.

— Ipartestületi közgyűlés lesz f. hó 
30-án d. u. 4 órakor a polgári kör nagy
termében. Tárgysorozat: 1. Jelentések. 2. 
Tisztujitás. 3. Esetleges indítványok.

— Egy uj szállóige. A megboldogult 
Tóth Béla egy vaskos kötetbe gyűjtötte 
össze a magyarság szállóigéit. Azóta már 
eltelt néhány esztendő, s a nagyközönség 
közé alig került egy-két olyan szállóige, 
mely az egész országot bejárta volna. Néhány 
nap óta azonban az ismerősök egy különös 
kérdést adnak fel egymásnak : — Tudja ön, 
hogy hány szem lencse fér egy félliteres 
pohárban? —  így hangzik a kérdés. — 
Nem én! —  Hangzik a válasz. — Pedig 
jó lesz, ha megszámolja, mert háromezer 
koronás jutalom van kitűzve azok számára, 
akik ezt a mennyiséget megközelítőleg el
találják. —  Városunkban most akármerre 
jártunk, minden ismerősünk jónapot helyett 
ezzel a kérdéssel üdvözölt bennünket. így 
azután jómagunk is kiváncsiak lettünk rája 
és utána jártunk, hogy mi keltette életre ezt 
a szállóigét. És a következőket tudtuk meg. 
A Képes Hét, ez a kitünően szerkesztett és 
gyönyörű képekkel tarkított képes hetilap 
adta fel az olvasói részére ezt a kérdést 
Egyik budapesti közjegyzőnél megtöltetett 
egy félliteres poharat kisszemü lencsével, 
azután a most megjelent számában pályáza
tot ;tüzött ki olyformán. hogy a megfejtők 
között ezer korona értékű női kelengyét, 
ezer korona értékű úri szoba beiendezést és 
500— 500 korona értékű női és úri ékszert 
sorsol ki. Miután ebben a pályázatban a 
Képes Hét számonkénti vásárlói is részt- 
vehetnek, ajánlatos tájékoztató prospektust 
kérni, amelyet a Képes Hét kiadóhivatala 
Budapest, V., Visegrádi-utca 13/a bárkinek 
készséggel ingyen és bérmentve küld meg.

—  A püspökhatvani tehenészet. Jóleső 
örömmel olvastuk a gazdasági szaklapjaink 
legutóbbi számait, amelyekben vármegyénk 
gazdasági egyletének agilis segédtitkára 
hosszabb cikk keretében emlékszik meg 
Püspökhatvan országos hirü tehenészetéről. 
De rá is szolgáltak a derék püspökhatvaniak 
erre a dicsőségre. Marhaállományuk igazán 
elsőrangú s reményünk lehet még, hogy ha

tovább is igy halad ez a kis község, lakói 
bizonyára a gazdasági fejlődés tetőfokán 
fognak megállapodni. Meglátszik már most 
is, hogy Trupp Antal jegyző, Kresák József 
ny. főíanitó és Mindák Béla főtanitó mit 
tudnak művelni, micsoda eredményeket tud
nak elérni egy egész falu boldogulásának a 
javára.

— A választók névjegyzékét Aszódon 
f. hó 26-án igazították ki. A kiigazítási 
bizottság elnöke dr. Gaal Elek ügyvéd, 
tagjai ptdig Székely Miklós ikladi és Bugár 
János galgamácsai jegyző voltak. A névjegy
zékből halálozás, elköltözés vagy a vagyoni 
cenzus -miatt kimaradt 28 és viszont beje
gyeztetett 32 uj választó. A kiigazított név
jegyzék jelenleg a vármegyei központi 
választmánynál van jóváhagyás végett, a 
honnan a visszaküldés után Aszódon a 
községházán május 5-től 15-ig mindenki 
megtekintheti s esetleg ellene föl is szólalhat.

— Az artézi kút fúrására hét pályázat 
érkezett be, amelyek közül a legolcsóbb 
ajánlat 6000, a legdrágább pedig 8000 kor. 
Tekintettel arra, hogy a kutak fúrása 
állam segéllyel fog történni, az összes be
érkezett pályázatok a földmivelésügyi minisz- 
tériumba lettek fölterjesztve, ahol a műszaki , 
szakosztály fog dönteni.

— Számadó közgyűlését tartotta meg 
Aszód község f. hó 28-án Melczer Dezső 
törvényhatósági kiküldött elnöklete alatt. 
Jelen vo ltak: Sárkány Ernő főszolgabíró, j 
Walla Ákos közs. biró, Matolcsy Kálmán 
főjegyző, stb. Révai Miklós járási számvevő 
a múlt évi számadásokat vizsgálta fölül és refe
rálta, amit a közgyűlés egyhangúlag el is 
fogadott. Mint örvendetes tényt állapítjuk 
meg, hogy a múlt évi maradvány 1946 63 kor.

— Szépérzék és életbölcsoség jellemzi
mindazokat, akik cipőiket bersonozva viselik. 
— Az uj Berson gummisarok rugékony és 
elpusztíthatatlan. 3)

A zöldségtermelés és 
konyhakertészet.

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

(Folytatás.) 4.

Legkorábban azon magot vetjük, melyek 
csírázásához hosszabb idő szükséges és a 
melyek a hideg iránt nem érzékenyek. Ilyen 
a mák, sárgarépa, petrezselyem, pasztillák, 
sóska, spenót, vörös- és párhagyma, hónapos 
retek, borsó, kapor, spárga E  zöldség- 
nemüeket március első felében, vagy közepe 
táján vetjük, a szerint, amint az időjárás 
engedi. A mákot legcélszerűbb február végén, 
március elején vetni, mert igy nem férge- 
sedik meg. Ezen vetéssel egyidejűleg ültet
jük ki a metélő-, mogyoró-, vörös- és fog- 
hagymát. Április elején vetjük a korai krumplit. 
A hónap közepén, ha a talaj és levegő 
elég meleg, vetjük a csemege kukoricát, 
babot, nyári retket, ugorkát, tököt, dinnyét. 
Ha azonban az időjárás nem elég meleg, 
úgy ez utóbiak vetését inkáb április vége 
fele végezzük, mert kedvezőtlen, hűvös idő
járás mellett nem kellnek ki.

Ezen magokból — föltéve, hogy elég 
korán (április 10 — 15-én) vettettek el, — 
még jó időjárás esetén is tanácsos e hó 
vége felé ugyanazon helyre újból vetni,

mert nem lehetünk bizonyosak, hogy első 
vetéseink megmaradnak-e?

Április második felében újból vetünk 
kukoricát, babot, ekkor vetjük a pozdort és 
a céklát is. Ekkor ültetjük a szamócát, 
tormát, spárgát, sóskát és a fűszeres gyógy
növények palántáit.

Május, junius és julius hónapokban ismé
telten vethetünk: ugorkát, tököt, babot, 
kukoricát, stb.

Julius elején vetjük a téli retket. Augusztus 
közepén vetendő nyári és téli saláta, korai 
karalább (őszi használatra,) bab, borsó és 
az endivia saláta.

Szeptember elején vetünk spenótot, fejes 
és galambbegy-salátát. Ekkor ültetjük a 
szamócát uj ágyakba. Október elején még 
vethetünk spenótot, spárgát és sóskát.

Ha tavasztól kezdve őszig az egyes 
zöldségneinüek magjait ismételten, többször 
is vetjük, háztartásunkat mindig változatos 
és friss zöldségfélékkel láthatjuk el.

Palánta nevelés céljából melegágyba 
vetjük: a korai káposzta, kel, karalább, 
karfiol, vöröskáposzta, nyári fejes saláta, 
nyári párhagyma, zeller, paprika, paradicsom 
és némely esetben az ugorka, tök és dinnye 
magot.

(Vége köv.)

Meghívó.
Az Aszódi Sport Egyesület 1913. évi 

április hó 6-án délután 3 órakor a Weiner- 
féle vendéglőben tartandó rendes évi köz
gyűlésére, a sport egyesület tagjait tisztelettel 
meghívjuk.

Tárgysorozat:
1 . Jelentés a Sportegylet 1912. évi műkö

déséről. 2. Pénztári jelentés. 3. Tisztujitás.
4. Esetleges indítványok.

Az elnökség.
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K O L L A R IT -
b ő r l e m e z
kaucsuk-kompozitióval bevont Hi
ganyos, viharbiztos és időtálló 
szagtalan fedéllemez. A jelenkor 
legjobb tetőfedéllemez.

VÉDTELENÜL TARTÓS

Régi zsindelytetők átfedésére kivá
lóan alkalmas. -  Sem mázolni, sem 

mészlével bekenni nem kell

Aszódon kapható

PiamantMárton
vaskereskedőnél. xi 9

]\^Lnden jóizlésű ember I

ruháját
í Aszódon |

Pálinkás István
| angol férfi' és női szabó' |

V11 nál készittcti el. |

Ha bárminő
nyomtatványra
van szüksége, legyen az akár névjegy, 
levélpapír vagy boríték, üzleti értesítés, 
gazdasági nyilvántartás, takarékpénztári 
üzetikönyv és napló, úgy forduljon a 
Petöfi-nyomdához 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

bornylWántartásoK b  bortorVíny- 
KiVonatoK.

„Styria-Universal“
Kötőgépek

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem liirdettet:
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 Jlirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. H ir 
dessen az Aszódi H írlapban .

parfum eric f  | | ^  f  iH ab zertár

háztartási, kozmetikai és kötszerészeti cikkek 
nagy raktára. Nagyban és kicsinyben. Buda

pest, Vili. Losonci-utca 13 0 .

Olcsó reklámhét.
1 kor. 50 filléres alkalmi csoport, kizárólag 

március hó végéig érvényes.

1 nagy üveg valódi francia virágparfum (bármely 
illatban),

3 drb. valódi francia virágszappan (bármely illat
ban, Rambouillet gyártmány),

1 üveg legfinomabb brillantin,
1 drb. angollapasz nikkeltartóban,
tehát összesen 6 drb. 1-50 K. :: Portó 20 fillér.

2 kor. 60 filléres alkalmi csoport, kizárólag
március hó végéig érvényes.

3 drb. valódi francia parfüm (bármely illatban),
3 drb. valódi francia szappan (bármely illatban, 

Rambouillet gyártmány),
1 üveg brillantin (bármely illatban),
2 drb. angoltapasz nikkeltartóban,
tehát összesen 9 drb 2 60 K. :: Portó 40 fillér.

Komoly ajánlat, kizárólag reklámcélokat szolgál 
anélkül, hogy részünkre hasznot biztosítana.

Postai szállítások naponta eszközöltetnek utánvét 
mellett. Csomagolási költséget nem számítunk. 
Négy koronán aluli megrendeléseknél a pénz 
előre beküldendő (Lehet bélyegekben is) 40 fillér 
porlódijjal.

Illatszer és háztartási értesítőnket ingyen 
és bérmentve küldjük.

P arf un ierie ’HEZ’ lla tsz e rtá r  

ve/etösége.

T a n o n c n a k
jó házból való fiú, megfelelő iskolai 
előképzettséggel, fizetésmellett felvéte

tik a Petőfi-nyomdában Aszódon.

Styria-H otőgép gyár Graz, III.
-  j  I « Tisztelettel értesítem, a n. é. közönséget, hogy
INC KOltSC Cl a húsvéti idényre raktáramat teljesen felszereltem.

Fővárosi nívón álló legdusabb választékú raktár

p é n z é t levélpapírok és írószerekben, I
Budapesten, mese' és képeskönyvekben,

tolikések, zsebirónokban,
+  praktikus ajándéktárgyakban.

Versenyképes ár. olcsóbb mint Budapesten. 
Dombornyomásu névjegyek és levélpapírok, szép 
névnyomással.

Tisztelettel

mert jön Vas József „Petőfi" könyvnyom'
| „ , .  dája, könyv, papír' és írószer'

a punkosd! || kereskedése Aszádon.

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nypmása.

Hót fagy hárotnszobás
lakás kerestetik megfelelő 
helyiségekkel. Ajánlatok a 
kiadóhivatalba kéretnek. ::

Vízmentes

c ré p e -p a p ir
virágcserepek díszítésére, továbbá gyönyörű 
olcsó papírszalvéták minden színben kap
hatók a Petőfi nyom dában. Aszódon.

Újságokra és folyóiratokra előfizetést
elfogad és azokat házhoz szállítja a
Petőfi-nyomda, Aszódon.

megmunkálnak finom és 
vastagszálu pamutot 
ugyanazon gépen.

Árjegyzék ingyen Részletre is.
Képviselők kerestetnek.
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