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Elő fizetés i á r:
Egész évre 10 bor

Fél évre 5 kor.

negyed évre 2 50 kor.

Havonként 90 Till.

Egyes szóm dra 20 Till. ASZÓDI HÍRLAP
H irdetéseket

mérsékelt dron felvesz 
a kiadóhivatal. 

Ryilttér : minden sor 
50 fillér.

Kéziratokat nem aduuk 
vissza.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.
Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- 
nvjomdában, Aszód, Főút >t82. szám.

A tél borzalmai.
Az időszakok közül a tél a sze- 

gény ember réme. Minél följebb me
gyünk a föleitekén, annál szegényebb, 
szükölködőbb a természet azokban a 
javakban, amelyek az emberek fenntar
tásához szükségesek.

Az eszkimó és a lappföldi már 
nem is vehetik igénybe azokat a tér- I 
ményeket, amelyek nálunk főtáplálko
zását képezik az embereknek. Búza 
nincs arrafelé, meg a hűvösebb idő
járást is elviselni tudó árpa és zab 
sem nő meg ott fenn, ahol éppen 
ezek a körülmények az embereket sa
játos kultúrára késztették.

Ezekben az országokban az állat- 
tenyésztés a fő forrása az emberek 
életföntartásának, itt nem látunk mást 
az év túlnyomó részében, mint havat 
és a hó között iramszarvasokat és 
apró, bőrbe bujtatott emberkéket, akik
ből hiányzik mindama lendület és a 
szép iránti érzék, mely pedig a délibb 
részeken lakó emberiséget annyira jel
lemzi. Ezekben az emberekben más 
morál él, az életük berendezése olyan, 
amely a téli időjáráshoz aklimatizáló- 
dott, ezt az életet ráalkalmazni az
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enyhébb tájon lakó népre teljesen le
hetetlen, úgy hogy még az átmenet is 
a hideg évszak felé bizonyos testi 
megpróbáltatással jár.

Ilyenkor van a legtöbb híilés és a 
statisztikából tudjuk, hogy a gyermek- 
halandóság nagy hányada az őszi hó
napokban intéződik el. A rideg sta
tisztika mondja nekünk azt is, hogy a 
hideg hónapok szülik a tegtöbb va
gyon és az ember testi épsége ellen 
irányuló bűntetteket. A mi vidékünkön 
tehát a tél beállta jelenti egyúttal egy 
csomó Ínségnek a beálltát is, amely 
tudvalevőleg minden bűnnek az ere
dője. A moralisták tehát, akik folyton 
azt hangoztatják, hogy a szegény em
ber a lappföldit vegye példakép és 
cselekedjen úgy, mint az, aki ott fenn 
mohokból és leölt állatok zsírjából 
szükösködik — nem találták el a kellő 
hasonlatot. Azok az emberek hozzá
hasonultak a télhez, azok az emberek 
ilyenekké lettek, ilyenekké fejlődtek, 
olyan körülmények között élnek, ame
lyek nekik megkönnyítették az ő kü
lönleges erkölcseik betartását, de mi, 
akik magunk is egy váltakozó éghaj
latnak szenvedő alanyai vagyunk, mi 
bizony egyúttal áldozatai vagyunk en
nek a váltakozó éghajlatnak, amelyek

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

közül a tél úgy gazdasági, mint egész- 
ségügyi szempontokból a legsúlyosabb.

Ám van-e mód rá, hogy eltüntessük 
mindazt a hátrányt, amelyet tűrnünk 
kell a tél miatt ?

Eltüntetni nem lehet, mert olyan 
erősek nem vagyunk, hogy bírókra 
kelhetnénk a természettel, de van aka
ratunk és vannak eszközeink, melyek 
segítségével akaratunkat oly irányban 
hajthatjuk végre, hogy megkönnyítsük 
azoknak a bajait, akiket a tél legjob
ban sújt. Az isteni előrelátás úgy 
gondoskodott ebben az évben, mely
nél nehezebb idők a modern Magyar- 
ország felett alig vonultak el, hogy a 
tél ne korán jelentkezzék. Enyhe, szép 
őszünk van, amikor a szegény ember 
nem szorul meleg szobára, meleg gú
nyára. Hogy ez az ősz mennyire 
hasznára volt az embereknek, erre 
nézve legjellemzőbb a múlt hetekben 
Budapesten összehívott munkátlanok 
gyűlése, melyet elsőizben részvétlenség 
miatt el is kellett halasztani, a máso
dik alkalomkor pedig alig gyülekezett 
több össze másfélszáz embernél. Ez 
örvendetes jelenség — egyelőre. Hogy 
mi fog történni a jövőben, hogy a tél 
ilyen enyhe marad-e, mint amilyen a 
tél-elő volt, ez olyan kérdés, amely

Szempontok.
(Folytatás.) 2.

Nagyon sok kedves családtól és leánytól 
kaptam dorgálást, amiért nem járok most már 
hozzájuk ! Én  nem törődtem senkivel: ö volt 
minden gondolatom, ö adott ihletet, kitartást, 
buzdítást minden munkámhoz. Közben titkári 
állással kínáltak meg egy nagyobb vállalatnál, 
ha egyik igazgatósági tag leányát nőül veszem : 
hallani sem akartam róla. Minden hasonló 
ajánlatot a legrid *gebben visszautasítottam, 
önzetlen, igaz szerelelemet azzal is kiakartam 
mutatni, hogy bár szép jövőin lett volna a 
papirgyárban, összekötetéseket keresve, fá
radságot nem kiméivé, sikerült az „Első 
Bank Egyesület* hez kerülnöm Nem is hi
szitek barátaim, mily fö emelő volt az a gon
dolat, hogy a leány elé állva, kijelenthetem : 
íme teérted küzdöttem, elmenteni tőletek, 
hogy emelt fővel visszahozzatok, légy enyém, 
én szeretni, imádni tudnálak.

—  Nem is kételkedem benne, hogy a le
ány ezekulán becsült és beléd szeretett 
— szakította meg elbeszélését Ligeti Géza.

— Tévedsz barátom, ha ezt hiszed, mert 
csak most kezdődött az én kálváriám.

A leány hideg lett hozzám, de csak attól 
az. időtől kezdve, mióta észrevette lángoló 
szerelmemet. Az igaz, hogy kijelentette, nem 
érzi, hogy nőm tudna lenni, másfelől azon
ban tudomásomra jutatta, hogy nagyon szí
vesen lát társaságában Ebből azt láthatjátok, 
hogy mégsem akart teljesen eldobni magától. 
Jövedelmem még mindig nem volt olyan 
nagy, hogy elvehettem volna, ő pedig nem 
akart a jövőre nézve Ígéretet tenni. Én ra
jongó ideálizmussal küzdöttem azért a le
ányért, ő a legridegebb számítással helyezett 
tartalékba. Egy bizonyos, a leány nem sze
rethetett, mert ellenkező esetben nem néz
hette volna a legnagyobb részvétlenséggel 
szenvedéseimet A hideg ész nem tudta meg
érteni az izzó s z í v  fájdalmát.

— Hát miért nem hagytad ott azt a leányt, 
hisz meg sem érdemelte a te igaz szerelme
det ?  — szakította félbe haragos hangon 
Ligeti.

Könnyű ezt mondani barátom, hát te nem 
tudott, hogy a szerelmesnek legtöbbször tü
zes szenvedés jut osztályrészül, félreteszi ön
érzetét; megtagadja : férfiasságát. Ezen érze

lemnek óriási hatalma van, a logikus ész 
felett. Nálam is igy volt. Minden megalázta
tás dacára kerestem az alkalmat, hogy rólam 
szerzett felfogását megváltoztathassa. Nem 
adott alkalmat. Rideg maradt. Sőt minden 
cselekedetével, szavával, érzékenyen bántott. 
Szinte úgy látszott mintha örömét találná 
ebben. Kitűnő emberismerőnek tartotta magát 
s nagy érzelmeimet ily utón vélte fokozni. 
Gőgösnek tartott, ki nem tudja magát bele
élni abba, gondolatba, hogy az általa 
kiválasztott leányt nem vallhatja egykor 
magáénak. Tévedett! A húrt is csak bizonyos 
ideig lehet feszíteni. Kezdett bennem vias
kodni az önérzet a szerelemmel. E  küzdelem 
óriási volt s csak most láttam mily gyenge 
és tehetetlen egy férfi, ha szerelmes Hány
szor mentem el házuk kapujáig s ott küzdöt
tem magammal. Felrepültem volna, de szé
gyellem magamat: féltem a leány sajnálkozó* 
lesújtó tekintetétől. Nehéz napok voltak ezek. 
Első napokban azt hittem, hogy öngyilkos 
leszek. De nem voltam mégsem gyáva. 
Megmertem küzdeni a szenvedésekkel. Hó
napokon keresztül álmatlan éjszakákat töl
töttem, beteg, ideges lettem. Kezdtem más 
társaságokba járni, mindenütt szeretettel ked-
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Istentől függ, akinek a jövő a kezé
ben van.

Egyenlőre örüljünk neki. A bűn
ügyi statisztika most még csak szór
ványosan mutatja a tél közeledését, 
de már vannak jelek, amelyek azt en
gedik következtetni, hogy ez a tél nem 
lesz külömb az elődeinél. Sőt még 
súlyosabb lesz, mert a krízis ilyenkor 
mutatkozik majd teljes pöreségében. 
A társadalomnak tehát az lesz a fel
adata, hogy ezeken a bekövetkezendő 
borzalmakon már idejekorán a lehe
tőséghez képest segítsen. Af. T.

__2 __ _ ____________________________

Hírek.
Erzsébet k irá lyné emléke. Kegyele- 

tes ünnepély volt f. hó 19-én a helybeli 
főgimnáziumban megboldogult Erzsébet ki
rálynénk emlékére. Délelőtti fél 9 órakor 
gyűltek össze a növendékek tanáraik veze
tése mellett, hogy az ének és szavalatokból 
álló ünnepi műsort előadhassák, illetve meg
hallgassák. A nap jelentőségét Szabó Lajos 
igazgató méltatta.

Hagyományaihoz híven a helybeli leány
nevelőintézet is rendezett ünnepséget folyó 
hó 19-én d. e. 9 órakor Erzsébet királyné em
lékére. Az ünnepély műsora a következő volt : 
1. Gyászhangok, Hazslinszky Gusztávtól : 
énekelték a karének növendékei. 2. Könyör
gés, Móra Istvántól: szavalta Baghy R., I. 
oszt. növendék. 3. Gyászinduló, Bátortól: 
zongorán előadta Szeszlér I , IV. oszt. nö
vendék. 4. Erzsébet, Farkas Imrétől: sza
valta Heinlein M., II. oszt. növendék. 5. Le
genda, Bátortól: zongorán előadta Nikell K.,
IV. oszt. növendék. 6. Etűdé, Berlinitől: 
zongorán előadta Bányay F., II oszt. nö
vendék. 7. Emlékezés Erzsébet királynéról, 
irta és felolvasta: Linder Vilma, tanítónő.
8. Prelude, Chopintől: zongorán előadta 
Zechmeister Ilma, keresk. gazd. növendék.
9. Volt egyszer egy királyné : szavalta Pacsu 
M., II. oszt. növendék. 10. Largó, Hándler-

tő l: zongorán előadta Steiner R., keresk. 
gazd. növ. 11. Erzsébet, Váradi Antalól: 
szavalta Droppa L, IV. oszt. növendék. 12. 
Hangulatok, Hellertől: zongorán előadta 
Rothermel E., keresk. gazd. növendék. 13. 
Gyászdal, Zsasskovszkytól : énekelték a III 
és IV. oszt. növendékei.

Hymen. November 29-én délután 3 
órakor esküszik örök hűséget Bugái Margit
nak Bugár János galgamácsai jegyző bájos 
leányának dr. Piltz József acsai körorvos. A 
polg’ri házasságkötést Sárkány Ernő járásunk 
főszolgabirája fogja végezni.

Szép sikerű vadászatot rendezett 
folyó hó 15. és 16-án báró Schosberger 
Viktor túrái nagybirtokos monostorligeti és 
túrái területén. Terítékre került a ligeti er
dőben 8 drb, átlag 150— 160 kilogrammos 
vaddisznó, I drb szarvastehén és 2 drb őz. 
Esett azonkívül 536 drb fácánkakas, 176 drb 
nyúl, 72 drb fogoly, 2 drb erdei szalonka 
és 2 drb egyéb vad. A vadászaton a házi
gazdán és nején kívül rész.tvettek: Gróf 
Ráday Gedeon és neje, báji Patay Samu, 
báró Manasszy-Barco György, báró Besse- 
niey-Bakách György ny. tábornok, dr. Gal- 
lovich Győző kir. tanácsos, túrái esperes 
plébános, gróf Messey v. b. t. t , ny. tá
bornok, báró Knoblauch osztrák földbirtokos, 
gróf Scheer-Thos Béla, Mr Mac Catvey, 
Sárkány Ernő főszolgabíró és Madarász Ele
mér szolgabiró, Totth Ödön és Kim Elemér 
uradalmi intézők. A vadászat után a ven
dégek a túrái kastélyban gyűltek össze 
ebédie.

Az iz rae lita  jótékony nöegylet tea 
estélye, — amely folyó hó 29-én szomba
ton lesz megtartva — az előjelekből kö
vetkeztetve, igen fényesnek Ígérkezik. A meg
hívók már kimentek és úgy hisszük, hogy a 
nőegylet kedves meghívásának igen sokan 
fognak eleget tenni. Szinte félő, hogy a ter
mekbe is alig fognak férni a vendégek. Mint 
értesülünk az A: Est napilap, valamint a 
Törley pezsgőgyár is kedveskedtek a buzgó 
hölgy rendezőknek, amennyiben a szükséges 
poharakat ők b csátották rendelkezésükre. 
Azonkívül is egy kedves meglepetés vár a 
vendégekre, amelyet azonban előre nem kö
zölhetünk.

— Egészségügyi vizsgálat. A túrái róni. 
katli. iskolánál felmerült különféle panaszok 
megvizsgálása végett járásunk főszolgabirája 
dr. Gál Adolf járási t. orvossal f. hó 22-én 
szálltak ki.

— Házi ünnepély a jav ítóban  A hely
beli javitónevelő-intézet alkalmazottai és nö
vendékei f. hó 16-án délelőtt házi ünnepség 
keretében ünnepelték Ducker Ödön igazga
tót nevenapja alkalmából.

Előbb a tisztikar, majd a többi alkalma
zottak tolmácsolták jókivánataikat. Azután az 
ifjúság üdvözölte. Az énekkar üdvözlő éneke 
után egyik növendék köszöntötte az igazga
tót, aki meghatva köszönte meg a kedves 
figyelmet.

A hűséges kulcsár. A váci megyés
püspök gróf Csáky Károly magyalosi pusz
táján Henc Károly a püspök régi szolgája 
igen utána nézett ura vagyonának s még 
éjjelente is körüljárta a tanyát. Emiatt az 
éjjeli őr Sütő Gábor megfenyegette, hogy 
lelövi, ha még találkozik vele. Az ügy a bí
róságnál feljelentetett.

Á rle jtés husszállitásra. Az aszódi 
kii. javitónevelő-intézet részére az 1914. évre 
szükséges marhahúsra az intézet igazgató
sága árlejtést hirdet a hivatalos lapokban. 
Zárt írásbeli ajánlatok f. évi december 13-án 
d. e. 10 óráig adandók be.

Tan itóvá lasztás . A hévizgyörki róni. 
katli. kántoitanítói állásra 8 pályázó közül, 
Földes István mogyoródi tanító választatott 
meg.

— M i m inden van a váci Kobrak- 
gyárban  ? A Kobrak-gyár csődje újabb 
stációhoz é rt: Horváth Elemér csődtömeg- 
g o n d n o k  hirdetményt tett közzé a gyárban 
található kész és félig kész áruk eladására. 
E  szerint van a Kobrákban 22,779 drb. kész 
különféle nagyságú és minőségű cipő. Ezek
ből 20 csoportot alkottak s egy-egy csoportra 
is lehet ajánlatot tenni. Eladásra kerül a kö
zel százezer koronán vett felsőbőr és 3(XK) 
kg. talpbőr, valamint 6245 kg. talpkellék. 
Cipőkészitéshez szükséges kellékek beszer
zési ára 84.889 korona, ezek fűzők, drótok, 
viaszok, gummitalpak, sarkak, csattok, gom
bok stb. mind megvehetők. Akik az összes 
árukra ajánlatot tesznek, 26 ezer korona 
bánatpénzt tartoznak deponálni. Az ajánlatok 
november 29-éig adandók be, a csődválaszt- 
mány december elsején ül össze, hogy az 
ajánlatokat elfogadja-e, vagy visszautasítja. 
A csődválasztmánynak joga van esetleg más
kép is értékesíteni a fent felsorolt árukat.

Pom peji utolsó nap ja i Aszódon.
Előzetes jelentésben hirdeti az aszódi állandó 
mozgó, hogy jövő hét vasárnapján (1913. 
november 30-án) mulatja be a Pompeji utolsó 
napjai emui érdekfeszitő és izgalmas drámát, 
amelyet a budapesti Uránia és Omnia 
mozgőszinházakban 200-szór egymásután ját
szónak lí darabban 6000 ember lett fog
lalkoztatva. Ez az Ambrosio-fele eredeti vi- 
lágslager 2100 méter hosszú, amelyre az 
előadások nem folytatólagosak, hanem két 
óránkint kezdődnek. Az első előadás : d. u. 
3 órától 5 óráig, a második 5-től 7-ig, a 
harmadik 7-től 9-ig és a negyedik 9-től 11 
óráig fog tartani. A darab nagy kölcsön - 
dijára való tekintettel fölemelt helyárak mel
lett lesznek az előadások megtartva és pedig: 
Páholy 1 k o r, I hely 80 fillér, II. hely 60 
fillér Deákjegyek 40 és 50 fillér, amely a 
páholyra nem érvényes. A III helyen gyer
mekek 20 fillért fizetnek. Jegyek csak kor-

vesen fogadtak : a leányokkal azonban nem 
foglalkoztam komolyan: csak a kölcsönös 
szórakoztatás vitt közéjük. Forrongó lelkem
nek nem adott megnyugvást a társaságokban 
járás: a munkában, a tanulásban kerestem 
menekvést és mondhatom nektek, ott meg
találtam nyugalmamat és pályámon a szor
galmas munkával előre haladtam.

— Barátaim ! Tanulhattok ebből a histó
riából ! Ha egy leányt megakartok hódítani 
csak az általuk helyesnek vélt formák be
tartásával tudjátok ezt elérni, mert még a 
legszerényebb leánynál sem imponál komoly
ság és szorgalom. Higyjétek el fiuk, mi 
sokkal szerényebbek v gyünk, mint ők, mi 
megelégszünk szorgalmukkal s elég ha lel
kűket a szemükben megismerjük.

Ök nagyon sokat várnak tőlünk, azt vár
ják, hogy mindenkor szellemesek, bölcsek 
legyünk, elfelejtik, hogy a szív igazi érzése 
elnyomja az ész szavát és hallgataggá teszi 
az ajkakat. Mégcgyet fiuk I Vigyázzatok ha 
egy leány nagyon tetszik valamelyiteknek, 
sohse mutassátok azt ki, mindig a leánynak 
kell előbb belétek szeretni, mert különben 
nektek is olyan tartalékos szerep jut, mint 
amilyenben nekem volt részem.

Fenséges ideáll/musunk valóságos barok- 
komikummá válik : hősök leszünk a szán
dékban, de bolondok a kivitelben.

— Édes barátom — szólalt meg Demzsei 
Pista — nekem nem volt szükségem olyan 
tapasztalaira mint neked, mégis tudom ezt. 
Nem érdemli meg egy leány sem, hogy ko
molyan és ideálisan szeressük őket. Udva
roltam egyszerre tiznek is úgy, viccből s 
mondhatom egyik jobban belém gabalyodott, 
mint a másik, — köztük a kisebb Sándor 
leány is.

— Mi lett azzal a leánnyal és mi let! 
a te szerelmeddel, nem úja i meg néha-néha ? 
— kérdi a társaság egyik tagja Déneslől.

— Nem tudom mi lelt a lánnyal, egyáltalán 
nem érdekel; szerelmem azonban nem ve
szett el, csak átalakult. Ismeritek az energia 
megmaradásának törvényét; semmi sem vesz 
el, csak átalakul. E törvény áll az érzelmek 
világára is. Az én szerelmem is átalakult 
munkaszeretetté. A sikeres munka örömei 
elfelejtették velem a s z í v  gyötrelmeit.

Af. T.
(Vége.)
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látóit mennyiségben adatnak ki, amelyekre 
az állandó vendégeknek elsőbbségük van, 
mert több jegy nem adható ki, mint a 
mennyi hely van. Jegyek előre válthatók az 
Aszódi Polgári Körben. A jegyek csak az 
időben tartott előadásra érvényesek, amelyre 
váltattak, pl. 3— 5, 5 - 7  óráig slb. A kö
zönséget ezúton is kéri a mozgó tulajdonosa, 
hogy a helyét pontos időben foglalja el. 
Deákjegyek csak az első előadásra kaphatók.

— Hivatalos jelentés a szőllöről. A
földmivelésügyi miniszter a szőllőszeti és 
borászati felügyelőktől beérkezett jelentések 
alapján az ország szüretjéről hivatalos jelen
tést adott ki. Pestmegye felső részére azt 
mondja, hogy a termés mennyiségileg kát. 
holdankint 2— 30 hl. közt változott, átlagban 
nem szűrtek többet 5—6 hektotiternél hol
dankint. Minőségileg a termés közepes. 
Ugyanez áll Hont és Nógrádmegyékre, inig 
vármegyénk alsó felére, Kecskemét nagy kör
nyékére a szüreti termést átlagban gyengé
nek mondja a jelentés.

állam kárpótolná a biztositó társaságokat, 
ugyancsak államadóssági kötvényekkel. Ilyen
formán azok a milliók, melyek ma a bizto- 
tositótársaságok jövedelmét alkotják, csak
hamar teljes fedezetet nyújtanának az állam
háztartás, a közigazgatás és a tűzrendészet 
folyton fokozódó költségeire. Viszont a tűz 
által okozott kárért az ország minden pol
gára kártalanítást kapna. A tűzbiztosítás ál
lamosításával a javaslat egyidejűleg a tűz
rendészed törvény megalkotását is óhajtja, 
melynek keretében a tűzkárok ellen védeke
zés minden lehető formáját fölvennék.

— Tüzeset. Boldog községben f. hó 
7-én délelőtt 10 és 11 óra között kigyulladt 
özv. Bugyi Jánosné, az utca mellett össze
rakott két kocsi szalmája, mely ismeretlen 
okból kigyulladt és elhamvadt. A kár 20 
korona.

— Olcsó csizmaszerzés. A most lezaj
lott aszódi vásáron Őszi Istvánná szül. Tóth 
Borbála és Őszi Rozália kartali lakósok, 
Varga István jászberényi csizmadia mester-

S p o rt.
— Footballmérkőzés. Az Aszódi Sport 

Egyesület ma vasárnap d Hután 2 órakor (ked
vező idő esetén) footballmérkőzést rendez a 
Hatvani Athlétikai Club csapatával. Ez a 
csapat Aszódon még nem szerepelt, igy be
mutatkozására tudásának bizonyára a legja
vát fogja produkálni.

A múlt vasárnapi mérkőzés csúnya esős 
időben kezdődött s változatlan rossz időben 
— a rendes időnél hamarabb — nyert befeje
zést. Eredmény 1 : 0 a  Vasutasok javára, 
amely eredmény azonban reálisnak és fenti 
okból nem tekinthető.

1532. 
kig. 1913.

Hirdetmény.
— Mennyi haszonállat van hazánkban?

A tavalyi állatösszeirás szerint — nem szá
mítva a katonaság és csendőrség birtokában 
levőt — ennyi haszonállat van : A szarvas- 
marha összes létszáma : 6.036,945 darab, az 
1911 évi létszám 5.942,340 darab, a szapo
rodás tehát 94.605 darab. A magyar fajta 
95.453 darabbal apadt, jelentékenyen szapo
rodott a pirostarka, a borzderes és egyéb 
tarkafajta. A lónál az összehasonlítás követ
kező eredményt mutat: 1912-ben az állo
mány 1 960,000 darab volt a megelőző évi 
1.967,000 darabbal szemben, igy tehát az 
apadás 7000 darab. A többi állatnemnél a 
következő eredmény mutatkozik: sertés 1912- 
ben 7.400,801, 1911-ben 6.166,839 darab,
vagyis 207o: juh 1912-ben 7.1580,54 darab, 
1911-ben 7.509,732, apadás 341 668 darab; 
szamár 1912-ben 15.896 1911-ben 1911-ben 
17.832, apadás 1346 darab ; öszvér 1912- 
bdn 963 darab, 1911-ben 937, szaporodás 
31 darab; kecske 1912-ben 331.849 darab; 
1911-ben 313 383, apadás 16 534 darab.

— Vigyázz a gyermekre. Galgamácsán 
múlt hó 27-én Pesti István szérüskeitjében 
tűz ütött ki, a tűz oka a gyermekek játéka 
gyufával. Az elégett szalma értéke 30 korona.

E  hó 14-én pedig Sípos Sándor őrmester 
és Mezei Mihály csendőr azért jelentette fel 
özv. Molnár Józsefné Mihály 12 éves és 
István 6 éves gyermekeit, mert azok amidőn 
Nepella Ferenc galgagyörki lakos, malom
tulajdonos, hazulról Aszódon távol volt, a 
malom oldalának a tetején a zsindelyt fel
törték és tüzet akartak rakni.

— Állami tűzbiztosítás A községi és 
körjegyzők egyesületének nagygyűlése leg
utóbb utasította az elnökséget, hogy a tűz
biztosítás államosítása érdekében az egyesület 
nevében intézzen felitatot a törvényhozáshoz. 
Az elnökség most küldte el a feliratot, mely 
a biztosítás állami kezelésbe vételét és a 
kötelező tűzkár elleni biztosítás kimondását 
javasolja. A biztosítási dijakat, a javaslat 
szerint, közadók módjára szednék be. A re
gálé jogok megváltásának analógiájára az

tői egy pár csizmát 16 korona értékben el
loptak, amiért őket a gödöllői járásbíróság
nak feljelentették.

K özgazd aság.
— Kisebb kőmives és ácsiparosok 

munkaköre. A kőmivesmesternek joga van 
bárhol olyan földszintes lakóházakat és gaz
dasági épületeket az építkezés teljes befeje
zéséhez szükséges iparosmunkákkal együtt 
önállóan végrehajtani, melyeknél a legszéle
sebb épületszárny szélességmérete — a két 
külső falszinvonal közét mérve - a 15 mé
tert meg nem haladja s melyben a legszéle
sebb traktus — mélység belső fesztávola 6 
méternél nem nagyobb.

Ácsmester bárhol faszerkezetű házak fel
építését, a kapcsolatos összes más ipari 
munkákkal együtt és ezen kívül minden 
néven nevezendő ácsmunkákat önállóan vé
gezhet.

A kőniivesiparos bárhol minden olyan 
javító és tatarozó munkát önállóan végezhet, 
mely az épület szerkezeti részét nem érinti 
és amelyekhez földszintnél magasabb állvá
nyok felállítása nem szükséges. Jogosítva van 
továbbá nagyközségekben és kisközségekben 
egyszerű szerkezetű földszintes, azaz egy, 
legfeljebb két szobából, konyhából és kama
rából álló egyenes sorú pince nélküli lakó
házakon és gazdasági épületeknél, amelyeknél 
az épület szélessége, vagyis a külső szerke
zeti főfalak közötti fesztávolság 6 méternél 
nem nagyobb, az ácsmunka kivételével, a 
kőműves és egyébb ipari munkát önállóan 
végezni.

Ácsiparosnak joga van bárhol az épület 
szerkezetét nem érintő minden javító és tata- 
toző munkát önállóan végezni, azonkívül 
nagy- és kisközségekben o l y  földszintes épü
leteken előforduló ácsmunkát, amelynek épí
tésére a kőniivesiparos jogosult, saját fele
lősségére végrehajtani, végül bárhol padlókat, 
keritéseket, kapukat, ajtó- és ablakfélfákat, 
sertés és hasonló ólakat készíteni

Boldog község mintegy 3025 kát. 
holdnyi területén a

v a d á s z a t i  j o g
1914. évi január hó 1 -löl kezdődő 
6 évre 1913. évi december hó 6-án
d. e. V*10 órakor a községházánál 
nyilvános árverésen bérbe adatik.

Árverési feltételek az elöljáróságnál 
megtekinthetők.

Boldog, 1913. november 17.
Elö ljáróság.

Csinosan bútorozott szoba
külön utcai bejárattal és külön verandá
val, egy esetleg két embernek alkalmas, 

azonnalra kiadó.
Cim a kiadóhivatalban.
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Hirdetmény.
Az aszódi kir. javitóncvelö-intézet 

kertészeiének faiskolájából 1913 év 
őszén és 1914. év tavaszán leendő 
kiültetésre alkalmas, következő faiskolai 
cikkek kerülnek eladásra.
2000 drb Orgona-bokor (erős nö

vésű oltott) kiváló diszfajokban, 
darabonként 80 fillér.

500 drb. szépen virágzó Spirea- 
bokor darabonként 50 fillér.

500 drb. gömbalaku nevelt Buxus 
darabonként 1—3 korona.

500 drb. inagastörzsií almafa, kü
lönböző nagyban termelésre 
ajánlott fajokban darabonként 
80 fillérjével.

A fenti faiskolai cikkek az előjegy
zések sorrendjében az intézeti kapus
nál adatnak ki, ahol az előjegyzések 
is megtehetők.

3 - 3  Az igazgatóság.

A legszóraKoztatóbb

• *  *  *  * *  *.< • ■ ■ • ■ * 1-.*

Divatos és elegáns 
levélpapírok, 
tö ltő to llak

nagy választékban kaphatók:

VAS JÓZSEF
„Petőfi- könyv- és papirkereskedésében

=  A S Z Ó D O N .  ~
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