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fizetendők.

Petőfi-Est Aszódon.

Ennek a hónapnak utolsó napja neve
zetes napja lészen Aszódnak. A leánynevelő
intézet gyönyörű dísztermének lámpái 
ünnepre gyulnak és megtelik a terem, 
az ünnepi hangulattól elfogadott szépséges 
asszonyokkal, leányokkal, komoly férfiakkal. 
Valamennyien annak a magas színvonalú 
estélynek a hatása alatt fognak állani, 
amelyet a neves emberek közreműködé
sükkel országos kultureseménynyé fognak 
avatni.

Nem nagyzási hóbort szól belőlünk, 
amikor ezen ünnepélyünket oly nagyra 
tartjuk, mert hiszen a közreműködők akár
melyiké egymagában is elegendő lenne 
ahhoz, hogy megjelenésével fél országra 
szóló érdeklődést keltsen; minek nevezzük 
hát ezen ünnepélyt akkor, amikor egész 
sora a fényes, országos hirü nevek viselői
nek közibénk jön, nem hogy megjelenésük
kel tündököljenek, hanem azért, hogy 
személyes közreműködésükkel országos 
érdeklődést keltsenek ama magasztos célú ik 
iránt, hogy az aszódi gimnáziumnak 
főgimnáziummá fejlesztésével és annak egy 
uj, korszerű hajlékba helyezésével halha
tatlan nagy tanulójának Petőfi Sándornak 
emlékét méltóképpen megörökíthessük

Magasztos a cél és méltóak hozzá az 
eszközök, amelyeket igénybeveszünk.

Az ünnepély hivatva van az egész 
ország figyelmét felénk fordítani és a már 
most, messze vidékről és a fővárosból is 
megnyilatkozó nagy érdeklődés arra enged 
következtetni, hogy nem hiába való munkát 
végeztek ama férfiak, akik az est létre- 
jövetelén fáradoztak, mert az bizonyos, 
hogy a még ezután kellő módon kifejtendő 
országos propagandával együtt ügyünknek 
sok jóbarátot, sok áldozatkész jóakarót 
fognak szerezni.

Nekünk aszódiaknak kétszeres okunk 
van február utolsó napját ünnepnek tekin
teni, mert annak eseménye először is 
hatalmas lépéssel visz bennünket közelebb 
a célhoz, amelyet magunk elé tűztünk, de 
másrészt még isteni élvezethez jutunk, 
amikor a Petőfi-Est közreműködőit meg
hallgatjuk.

Azt hisszük, hogy Aszód község és 
vidékének közönsége is méltányolni fogja 
tudni a nagynevű közreműködők lelkese
dését ügyünk iránt és viszonzásul szeretet
teljes tisztelettel körül fogja övezni őket, 
hogy az ünnepély után egy kellemes estély 
emlékével távozhassanak körünkből.

v .

Az aszódi főszolgabírói járás 
szervezése.

Illetékes forrásból a következőket közölhetjük: 
Az 1911. évi november 27-én tartott közgyűlésé
ben 2086. kgy. szám alatt hozott véghatározatával 
kimondotta a vármegye közönsége, hogy a 
gödöllői járásbeli Aszód, Bag, Boldog, Domony 
G ilgahéviz, Hévizgyörk, Iklad, Kartal, Túra és 
Verseg, továbbá a váci járásbeli Galgagyörk és 
Galgamácsa községekből Aszód székhelylyel egy 
uj főszolgabírói járást szervez s ehhez képest egy 
főszolgabírói, egy IX. fiz. osztályú szolgabirói, 
egy járásorvosi, két irnoki, egy dijnoki, egy 
hivatalszolgai és egy tiszti hajdúi állást rendszeresít. 
Ezzel kapcsolatban azt is kimondotta, hogy a 
ráckevei járásból az egyik szolgabirói állást az 
abonyi járásba helyezi át. Ezen véghatározatot a 
m. kir. belügyminiszter ur f. évi 2887. sz. alatt 
jóváhagyta, és az uj járás szervezését 1912. évi 
április hó 1-től kezdődő hatálylyal engedélyezte. 
A fentebb felsorolt állások 1912. évi április hó 
1-től esedékes szabályszerű illetményeinek, valamint 
az uj főszolgabírói hivatal szervezésével egybe
kötött dologi kiadásoknak fedezésére szükséges 
összeg a vármegye 1912. évi költségvetése 
keretében fog állami javadalmazásként a vár
megye közönsége rendelkezésére bocsáttatni. 
Az uj főszolgabirói hivatalhoz szükséges járási 
állatorvosi és járási számvevői állások szervezése 
iránt a földmivelésíigyi miniszter és a pénzügy- 
miniszter uraknál a szükséges lépések nieg- 
tétettek. A választáshoz kötött állások betöltése 
folyó évi április 15-iki közgyűlésen fog meg
történni.

Sulammith.
Irta: Csengey Gusztáv.
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— Nem, nem, Abiél I — suttogá a lányka. 
Menjünk, siessünk innen. Hisz tudom, hogy bátor 
védőm lennél; de az nagy úr lehet, ki az erdőben 
ugv rám ijesztett. Aranytői és drágakövektől csil
logott öltözete. Aztán a sűrűben egy-egy darda- 
liegy villogott fel.

— Hallottam a kürtök bugását többször, 
jizreel virága! -  Urak vadásznak itt, Jeruzsálem 
urai Talán megunták Hebron és Juda erdeit és 
idejöttek a mi hegyeinkre. Hát csak mulassanak. 
de chajani I* meghal az, aki hozzád nyúl, ha a 
király mazkirja is!**

__Ne szőlj igy, Abiél! — A harag rossz
tanácsadó. Én lélek és te légy bölcsebb, mint 
bátor.

_ De hát beszélj, mondd el nekem, mi
történt veled? Majd vérem lecsillapszik és 
megfontolom, mit kell tennem, ha baj van.

* eskü torma: éljek én, élek én; magyarul mondhat-
nők: ha addig élek is! _ . .

** al ország kancellárja, első miniszter.

Megindultak "egymás mellett a város felé s 
nem vették észre, hogy távolabbról nehány fekete 
arcú fegyveres ballagott nyomukban, folyvást szem
mel tartva őket.

— Találkozást ígértem neked ma reggelre; 
de anyám az este meghagyta, hogy hajnalban 
menjek ki az erdőbe balzsamot és álve-bogyót 
szedni, mert orvosságot akar készíteni. Tudod, 
hogy ő betegeket gyógyít. Gondoltam, hogy meg
fordulok akkorára, mire te diófakertünket fölkeresed. 
Vígan daloltam a te kedves dalodat, tudod, azt, 
mellyel magamhoz vontalak, mikor bátyáim 
haragja szőlőpásztorrá tett:

Fogjatok rókákat,
Kicsi rókafiat,
Szőlőhegyünk szenved 
A pusztítók miatt;
Pedig szőlőhegyünk 
Virágzik már nekünk . . .

Egyszerre kürtők búgnak föl több helyen . . . 
Ijedten hallgattam el, rosszat sejtve. Feltüzött 
ruhám már lele volt virággal, levéllel és bogyóval 
és én siettem visszafelé, midőn egyszerre a sűrű
ből utam elé lépve egy magas férfi állt meg 
előttem. Forrón szegezte rám tekintetét, míg 
vékony ajkán finom mosolygás tűnt föl.

— Adonájra,* megfagyasztom ajkán!
— Kérlek, ne heveskedjél! hisz az előbb 

mondtam hogy öltözete nagyurat árult el, pedig 
urakkal nem jó összetűzni.

— Ki az Urjúdából József háza földjén ? ! — 
Bár ne tettük volna őket úrrá soha Izráelbeu ! — 
De beszélj hát, mért állta el utadat?

— Nem tudom. Véletlenül toppant tán 
elém, mert maga is megdöbbent. Majd nyájas 
mosolygás derült föl arcán és megszólított: 
„Ne félj, erdő legszebb virága, én tőlem ne 
rettenj meg, hisz szépséged elbűvölt, hogy’ 
tudnék ártani neked? inkább szivemre vonlak, 
hogy ajkadon Ízleljem meg az édenkert gyü
mölcsét."

— A Seolba vele! — És hozzád mert 
nyúlni ?

— Ne félj! mikor kinyújtotta felém kezét, 
én karja alatt átsiklottam s futásnak eredtem, 
folyton nevedet kiáltozva. Valami jó szellem azt 
súgta, hogy közel vagy, íme a sugallat nem csalt 
meg. Siessünk diófakertünkbe, nem sok időm van 
már. Bátyáimat is mára várjuk haza a szent 
helyről, ahova áldozatunkat bemutatni mentek a 
zarándokokkal. Otthon akarom bevárni őket.

♦ Adonáj ** Ur; isten tulajdonneve „Jahve," helyett 
használták.
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Vérmes reményeinket ime megvalósítva 
látjuk. Az aszódi járás, amelynek létesítését any- 
nyira óhajtottuk, most már meglesz, most már 
megvan. Azt hisszük, hogy Aszód és vidékének 
közönsége fel tudja fogni ezen ügy elintézésének 
rendkívüli horderejét. Mi a magunk részéről az 
első nagy lépést látjuk benne, amely Aszód 
községet fejlődésében, illetve haladásában egy 
szebb jövő felé rendkívüli módon előbbre viszi.

Kabaré-est a Polgári Körben.
Vasárnapon f. hó 18-án tartotta a 

Polgári Kör az idei farsangi mulatságát. 
Amint azt már előzőleg megjósoltuk, a 
kabaré-est, amelyet táncvigalom követett, a 
legfényesebben sikerült. A Polgári Körnek 
ez alkalomra átalakított termei zsúfolásig 
megteltek a legfényesebb báli öltözetű 
publikummal ugyannyira, hogy a későn 
érkezett hölgyeknek már alig akadt ülőhely, 
pedig a férfiak a kabaré alatt amúgy 
is álltak.

A Polgári kör az egyetlen népszerű 
és viruló társadalmi intézményünk, amely
nek kebelében Aszódnak polgárai — minden
nemű pártpolitikai, vallási és osztály
különbség dacára — békésen megférnek 
egymással. Már ez magában véve is 
mindenkor biztosítja számára a sikert, mert 
népszerűsége folytán mindenkori társas 
összejövetelei nagyon látogatottak.

De hogy a vasárnapi kabaré-est még 
a megszokottnál is nagyobb publikumot 
tudott vonzani, annak okát a fentieken 
kivül még a kiváló szereplőkben is kell 
keresnünk. A megjelent publikumnak nagy
részt már az előző évben volt alkalma a 
szereplőkben gyönyörködni, s igy az idén, 
amikor ismét egy vidám, kellemes szóra
kozást nyújtó kabaré-est keretében viszont
láthatja őket, várakozásteljesen nagy tömeg
ben vonul a terembe.

Aminthogy nem is csalatkozott a 
közönség, mert a közreműködők: Bursits 
Piroska, Rosner Lajos, füsti Molnár Sándor, 
Weiner József, Dávid Nándor és a kiváló 
conferencier Schneider Oszkár valósággal 
brillíroztak az est folyamán. Pont 8 óra

s a pódiumon megjelenik a közönség 
kedvelt kabaré-conferenciérje Schneider 
Oszkár. Dörgő taps és éljen fogadja s 
percekig tart, inig lecsillapul az ováció 
orkánja s hallhatjuk az ő egyszerű, kere
setlen, de oly sok humorral telt szavait.

Az első szám Bursits Piroska mono
lógja volt. Sokszor hallottuk már és 
gyönyörködhettünk előadásaiban, de ha 
őszinték akarunk lenni, ki kell jelentenünk, 
hogy talán soha sem volt oly kedves, 
elragadó és bájos, mint éppen a mai estén 
„Beszállásolás" cimíi monológjával. A közön
ség méltányolva gyönyörű előadását, frene
tikus tapssal hálálta azt meg.

Ezt követte füsti Molnár Sándor fel
olvasása. „Fürdői élmények" dinen olva
sott fel egy jóizü, vidám novellát, termé
szetes, hogy saját tollából.

Schneider Oszkár és Dávid Nándor 
kettős játéka következett ezután. Schneider 
Oszkár mint a sarkon álló pipázó öreg 
hordár (kitünően maszkírozva) és Dávid 
Nándor a Bádekerrel utazó idegen, akit a 
hordár mint ciceróne vezet körül Aszód 
város utcáin s ötletes szatirikus mondások 
kíséretében ismerteti vele Aszód „neveze
tességeit". Majd minden pillanatban fal
rengő taps és kacagás kisérte a humoros 
előadást. (A maszkokat igen ügyesen 
Hegedűs Gyula, Rab Vilmos fodrászmester 
segédje díjtalanul keszitette.) Ezután Rosner 
Lajos javítóintézeti gondnok cigány kísére
tében művészies gordonka játékkal gyönyör
ködtette a közönséget, rapsodiákat adva elő, 
nagy sikerrel. Majd Weiner Jó z se f  adta elő 
cigányzene kíséretében saját szerzeményű 
aktuális kupiéit, szintén kiváló sikerrel. 
Végül Dávid Nándor előadása bezárta a 
műsort, ki cseh muzsikusnak öltözve 
humoros tárgyilagossággal bemutatta a 
magyar és az idegen zene transponatióját. 
Az egyes számok között Schneider Oszkár 
conferálása tartotta állandó derültség 
között a publikumot s különösen jók voltak 
a parlament, kacsává lett béke galambjáról, 
az artézi kútról, a Petőfi matinéról s 
villanyvilágításról szóló részek, melyeket 
aktuális mondásokkal s ugyanily értelmű 
táviratok felolvasásával is fűszerezett.

Pont 11 óra volt, midőn véget ért az 
előadás s oszlani kezdett az első csoport
ban ülő sok szép asszony és lány sora, 
a férfiak csoportja, hogy helyet adjon 
azoknak, kik a tánc istennőjének óhajtottak
áldozni. ,

Pista cigány felvonult bandajavai a 
pódiumra s rázendített az első csárdásra, 
melyet vagy 60 pár táncolt friss jó 
kedvvel. S igy folyt a tánc vidáman derűsen 
reggelig.

Odakint virradni kezdett, midőn elhang
zottak a zene utolsó akkordjai s távozni 
készültek a vendégek egy szépen s kelle
mesen eltöltött báli éj emlékeivel szivükben.

Felülfizettek: Bentsok Gyula, Biichler
Nándor, Dénes Jenő, Diamant Márton, Francsek 
Andor, dr. Glück Adolf, özv. Haraszti Pálné, 
Kálmán Bertalan, dr. Kövér Péter, Lengyel Ábrahám, 
Lengyel József, Lövy Jenő, Rab Vilmos, Reiner 
József, Stoff János, Suchtár Brúnó, Székely Farkas, 
Újvári Sándor, Vas József és Vas Mór.

♦
A Polgári Kör vigalmibizottsága a kabaré

est ügyes és mindenre kiterjedő figyelmes rende
zésével fényes erkölcsi és anyagi eredményt biz
tosított a körnek és egyszersmindenkorra biztosította 
a köri mulatságok jó hírnevét Hogy hálájának 
kifejezést adhasson a Polgári Kör választmánya, 
úgy a vigalmibizottságnak, mint a szereplőknek 
érdemeit jegyzőkönyvileg megörökíti; a szereplők
nek pedig még külön ez utón is hálás köszönetét 
fejezi ki önzetlen, szives fáradozásukét a kör 
elnöksége.

Hogy teljes legyen a tudósításunk, meg kell 
kérnünk a Kör elnökségét, miszerint az est fényes
ségéhez illőbb jobb világiiá ról gondoskodjék a 
jövő mulatságánál, valamint hogy célszerű lenne 
már most foglalkozni a nagyterem mellékhelyi
ségeinek kibővítésével.

H írek .
— A Petőfi-Estre serényen folynak az 

előkészületek. A meghívók már széjjelmentek és 
most már tömegesen előre váltja a jegyeket a 
közönség; tekintve azt, hogy jegyek csak korlátolt 
számban adhatók ki, mindenki igyekezzék jegyét 
előre biztosítani, mert a nagy érdeklődés folytán 
a jegyek az est napjáig valószínűleg mind elfogy
nak, ami aztán igen kellemetlen meglepetéseket 
okozhat azoknak, akik a jegy váltásával meg
késnek.

— Kibékültél velük? Nem kell már a szőlőt 
őrizned, ahová kiűztek bosszúból, hogy a vén 
Chálebhez nem akartál férjhez menni.

— Haza kerültem már, de a számkivetésből 
két emléket is vittem haza magammal.

— Két emléket?
— Ezt a barna szint, hisz én fehér voltam, 

mint a liliom és nézd, most milyen barna vagyok, 
mint Kedár sátrai. Barna vagyok, de — ugy-e 
neked szép vagyok ?

A leány hamis niosolylyal pillantott rá fél
oldalt. Oly elragadó volt ezzel a pajzán mosolylyal, 
hogy az ifjú önkéntelenül is átölelte karcsú 
derekát s epedve suttogá:

— Óh szép vagy én kedvesem! szemeid 
galambok. Mint a liliom a tövisek közt, olyan 
vagy te a leányok közt.

A leány gyöngéden húzódott vissza tőle, 
félt, hogy valaki meglátja a forró ölelést, ami 
még nem volt megengedve. Majd felsóhajtott az 
ifjú hasonlatára:

— Liliom — ezzel a barna színnel ? Ne 
gúnyolj! Óh sokat szenvedtem én e barna színnel, 
ez az én megaláztatásom sötét emléke.

— És a másik emlék, mit a pásztorságból 
magaddal hoztál — az is ily sötét?

— Óh az fényes és ragyog örökké, mint a

hajnalcsillag — ott nyertem a szőlőben, az almafa 
alatt . . . tudod-e mi az?

— Szerelmünk, legszebb virága Isakhár 
kertjének! Óh áldom érte bátyáid bosszúját, hogy 
a szőlőbe űztek ki, áldom azt az almafát, ahol 
először megláttalak, ahol felköltöttem alvó szived 
szerelmét. Én is, mint te számkivetett voltam. 
Saul nemzetségét a nagy király bosszúja üldözte. 
Úgy szakadtam ide fiatalon menekülő atyámmal. 
Isakhár földje befogadta a bujdosó benjáminit, 
sőt birtokot is engedett szerezni; csekély ugyan, 
de karom, szorgalmam majd megszaporitja.

— Óh hisz az a baj, hogy idegen vagy 
nálunk! — Anyám szeret téged, de tudod, hogy 
törvényeink szerint bátyáim intézik sorsomat. 
Anyám a gazdag öszfejü Chalebtől megszabadított 
ugyan, addig könyörgött nekik, hogy ne erőltesse
nek öreg emberhez, mig végre kiengesztelődtek; 
de téged még nem mer megemliteni. Saul nemzet
ségéből vaió vagy, ez veszedelmet hozhat ránk. 
Elég már az, hogy anyám e boldogtalan nemzet
ségből származik.

— Rég elhangzott már Dávid haragja s 
vele sírba szállt a bús idők emléke is. Salamon 
mit sem tud rólunk.

— De bátyáimnak nem fog tetszeni szár
mazásod és talán szegénységed sem.;

— A nász hozományt még le tudom fizetni! 
— Beszélek velük.

— Ne szólj. Hadd egyengessük én és 
anyám boldogságunk útját. Sietni nincs okunk.

Elérték a diófakertet. Nem vették észre, 
hogy a fegyveresek is elérték az országutat s a 
túlsó oldalról szemmel tartották őket. A bozótos 
hely bokrai mögött álltak lesbe.

Sulammith kinyitotta a kert ajtaját s már 
éppen be akartak lépni, midőn messze az országút 
hosszában dél felöl nagy porfelhő emelkedett föl.

Sulammith megdöbbent.
— Talán a zarándokok jönnek, — mondá 

kedvesének. — Vonulj be a kertbe. Nem szeret
ném, ha bátyáim együtt találnának bennünket.

Az ifjú szó nélkül vonult be a kertbe s 
Sulammith közelebb lépve az országúihoz, mereven 
nézett a közeledő porfelleg felé.

Egy keresztbe támadt szélfuvás elvitte a 
pon, mire az országúton egy hosszú kocsisor 
tűnt fel. Fényes fogatok lehettek, mert csillogott, 
ragyogott rajtuk minden. Az ókor csak kétkerekű 
kocsikat ismert, ezek is olyanok voltak, de 
különféle neműek. Elől fegyveresek fogatait pompás 
délceg lovak vonták könnyedén.

(Folytatása következik.)



— Háziipari tanfolyam. Múlt heti számunk
ban jelzett gazdasági háziipari tanfolyam az 
aszódi gazdakörben 35 tanulóval megnyílt. S 
ezzel bő alkalom kínálkozik arra, hogy a föld- 
mivesek hasznos és praktikus téli foglalkozást 
állandóan folytathassanak.

— Tüzoltóbál Túrán. A túrái önk. tűzoltó 
testület tisztikara f. hó 17-én kedélyes farsangi 
táncmulatságot rendezett, melyen Túra egész 
intelligenciája s a környék több úri családja jelen 
volt. A mulatság a túrái fogy. szövetkezet termei
ben folyt le s úgy erkölcsileg, mint anyagilag 
fényesen sikerült úgy, hogy reggel 6 órakor 
ért véget. Felülfizettek: Diainant Márton Aszód, 
Neumann Mór Túra, Nemes András Túra, Jenei 
András Túra, Galgó István Túra, Bakos Martonné 
Túra, Dudás Gyula Aszód, Kurucz Mihály Túra, 
dr. Gallovich Győző Túra, Tóth Ödön Galgahéviz, 
Pokorny József Túra, Rolf Camilló Túra, Proko- 
povics Brúnó Túra, Francz Jakus Túra, Kálmán 
István Túra, Dóra Ernő Ácsa, Galgahévizi önk. 
tűzoltó testület, Ubrankovits Dániel Galgahéviz, 
Fekete Sándor Túra, Francsek Andor Budapest, 
Adriai biztositó társaság Budapest, Volter Ferenc. 
— A felülfizetésekért hálás köszönetét mond a 
túrái önkéntes tűzoltó testület.

— A vérségi közművelődési olvasókör
fennállásának 35 éves fordulója alkalmából f. hó 
11 -én műkedvelői előadással egybekötött zártkörű 
táncmulatságot rendezett, amely kitünően sikerült. 
A kör tagjai és ezeknek családjai ez alkalommal 
előadták Gárdonyinak „A borM című színdarabját, 
jó rendezés és kitűnő betanulással, úgy hogy 
még a megjelent diszlingváltabb publikumnak is 
valóságos műélvezetet nyújtottak. Előadás után a 
nagyszámú vendégsereg vidám táncba fogott, 
amely aztán szünet nélkül reggelig tartott. — Meg 
kell ezúttal emlékeznünk a vérségi közművelődési 
olvasókörről, mint rendkívül hasznos kultúrintéz
ményről, amely 35 év óta törekszik Verseg község 
lakosai között az egyenlőség, testvériség és haza
fiasság fáját istápolni és ezáltal lakosainak a 
közművelődés magasztos gyümölcsét hozzáférhe
tővé tenni. Működése eredményes, mert amióta 
Acsay Vilmos közs. jegyző az egyesületnak az 
elnöke, közel 100 taggal dicsekedhetik, ami tekintve 
Verseg község viszonyait, tekintélyes számnak 
mondható. Az olvasókörnek 200 kötetből álló és 
a legjobb Íróktól származó könyvtára van. Van 
még gazdasági könyvtára is és négy napi-, több 
éle- és szaklapot járat. Továbbá mindennemű, 
a tagok szórakozására szolgáló berendezéssel bir, 
amilyent sok kisebb városi társaskör is meg
irigyelhetne tőle. A magunk részéről a 35 éves 
forduló alkalmából üdvözöljük ezen hasznos 
társadalmi intézményt és kívánjuk, hogy viruljon 
az továbbra is, mint Verseg község kulturális 
elhaladásának egyik kiváló tényezője.

— Halott a határban. F. hó 21-én arról 
értesítették a községi elöljáróságot, hogy a Beke- 
féle tanya szomszédságában, a Kartalra vezető 
ut árkában ismeretlen férfi hullára akadtak. A 
hatóság részéről Matolcsy Kálmán főjegyző a 
helybeli csendőrőrs parancsnokával a helyszínre 
sietett, ahol a halottban felismerték Szikora Pál 
aszódi táviratkihordót. A hatvanévesnél is idősebb 
ember a környékre szóló, Aszódon leadott sürgö
nyöket szokta kézbesíteni, most is Pusztamind- 
szentre igyekezett vagy vissza, amikor elfoghatta 
a rosszullét és szivszélhüdés érhette az öreget, 
amint azt a hatóság emberei megállapították, mert 
semminemű külerőszak nyomát nem találták rajta.

— Csak Mautner-féle magvakat vásárol
nak helyesen gondolkodó, számitó gazdák és 
kertészek még akkor is, ha mások olcsóbbak 
volnának, mert tapasztalatból tudják, hogy ez 
csakis a magvak rovására és a vevők kárára 
lehetséges.
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— Rendkívüli közgyűlést fog tartani az 
aszódi Chevra-Kadisa Szentegylet f. hó 25-én 
d. u. P /2 órakor az izr. hitközség tanácstermében. 
A k özgyűlésnek egyetlen tárgya a bőid. Hanover 
Lipót elhalálozása folytán megüresedett elnöki 
szék betöltése.

— A fegyintézet! tisztviselők uj címeket 
kapnak. Az iga/ságügyminiszterium börtönügyi 
osztályában elhatározták, hogy az összes magyar
országi letartóztatási intézetekben a tisztviselők 
címeit egyöntetűen fogják meghatározni, a mostani 
sokféle s meg nem felelő címeket pedig eltörölik. 
A határozat szerint ezentúl nem lesznek „tiszti 
irnok"-ok, „gondnokw-ok, „ellenőrzők, hanem 
azok, akik a XI. X. fizetési osztályban vannak, 
„büntető intézeti tiszt" címet, azok pedig, akik a 
X. fizetési osztálynál magasabb osztályban vannak, 
„büntető intézeti főtiszt" címet fognak viselni. A 
jogi képesítéssel biró tisztviselők pedig ezentúl — 
tekintet nélkül arra, hogy melyik fizetési osztály
ban vannak — „büntető intézeti fogalmazó" 
ciinet viselnek, csupán az igazgatóknak marad 
meg a „büntető intézeti igazgató" címük. Az uj 
cimviselési határozattal a m. kir. igazságügy- 
minisztériumban már elkészültek s az egyes tiszt
viselők erről rendeleti utón fognak rövid időn 
belül értesittetni.

— Megrugta a ló. Hamvazószerdán reggel 
könnyen végzetessé válható szerencsétlenség érte 
Gunda Sztrehovszki János püspökhatvani gazdát. 
Ugyanis csutakolás közben úgy rúgta gyomron a 
lova, hogy rögtön eszméletlenül rogyott össze s 
rövid félóra alatt a kék seben gyermekfej nagy
ságú daganat támadt. Orvosi vélemény szerint 
belső sérülést nem kapott, mindazonáltal nagy a 
kétség életbenmaradása fölött.

— Az olasz királyi család gyermekei 
mindannyian Phosphatine Faüiéressel lettek táplálva 
az elválasztás pillanatától kezdve és épen ennek 
tulajdonítható az, hogy a gyermekek kicsattanó 
egészséges jó sziliben nevelkedtek és gyermek- 
betegségeket mindezideig elkerülték. Világhírű 
orvosok egyhangú véleménye, hogy a gyermek- 
táplálást az elválasztás idejétől kezdve úgy 
eszközöljük a leghelyesebben, hogy ha Phosp
hatine Falliérest tejbe főzve adunk a gyermeknek, 
mert ez esetben bélzavarlól nem kell tartani és a 
gyermek fejlődése oly kiváló, hogy annál jobbat 
egy gondos szülő sem kivá lhat.

— Iskolai zászlóalj, valóban követésre 
méltó példával járt elöl Puspökhatvan község, 
amidőn a tanítói kar segítségével iskolai zászló
aljat szervezett. Most már nagyban folynak a 
gyakorlatok s nem kis eredménnyel. Lelkesedés 
még a szülők részéről sem hiányzik, mert minden 
szülő a saját költségén szerzi be az eddigi 
mutatkozó hadi szükségleteket. Bár minden tót 
nyelvű község arra törekedne, hogy ez utón is 
megkönnyítse fiainak a későbbi katonai szolgá
lattételt.

— Egy jó tanács többet ér száz aranynál, 
már pedig jó tanács garmadával van a magyar 
asszonyok közlönyében, a „Háztartásiban. Ez a 
Kiirthy Emilné szerkesztésében megjelenő és 
18 év óta fennálló lap, hű tanácsadója és segítője 
a háziasszonyoknak, mert rovatai mindent felölel
nek, ami a lakásra, konyhára, gazdaságra, baromfi- 
tenyésztésre vonatkozik. Ezt a hasznos lapot 
illetőleg sikerült olyan megállapodásra jutni, 
amelyért, úgy hisszük, hálásak lesznek olvasóink. 
Ugyanis kieszközöltük, hogy lapunk olvasói ezt 
a lapot évi nyolc, félévi négy koronáért kapják. 
Ennél olcsóbban semmiféle magyar laphoz nem 
lehet hozzájutni. A praktikus tanácsok folytán a 
háztartásban tízszer is megtakarítható ez az 
összeg. A „Háztartás" kiadóhivatala, Budapest, 
VI., Eötvös-utca 36. szívesen szolgál ingyenes 
mutatványszámmal. Megrendelésnél meg kell
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jelölni, hogy a megrendelő reflektál az ezen lap 
olvasóinak adott kedvezményre. A magyar gazdasz- 
szonyok népszerű, kedves és bőtartalmu lapja a 
„Háztartásinak Erdős József a kiadótulajdonosa. 
A „Háztartás" minden hó 1., 10. és 20-án jelenik 
meg, díszes kiállítású, képes füzetben. Természe
tesen elsősorban a konyhabeli dolgokkal foglal
kozik, évente ezernél több kipróbált ételreceptet 
közölve, de amellett gondja van az időszerű 
gazdasági és háztartási teendők ismertetésére is. 
Szórákozásul közöl regényeket, novellákat, humoros 
apróságokat, s rejtvényeket, melyek megfejtői 
között értékes dijakat sorsolnak ki. Utóbbi 
számában ételrecept pályázatot hirdet, amelyben 
kizárólag a lap előfizető vehetnek részt olyan 
jóizü ételek leírásával, amelyek semmiféle szakács- 
könyvből nem ismeretesek, a hét legjobb étel
recept jutalmául kb. 150.— korona értékű dijak 
és készpénz lesz kisorolva. Időnként pályázatot 
hirdet egyéb közérdekű kérdésekre, igy most egy 
országos gyermekszépségversenyt rendez, melyek 
nyertesei nagy értékű dijakat kapnak jutalmul.

Nyiltér.
(Ac ezen rovatban közeitekért nem vállal felelősséget 

a szerkesztőség.)

Nyilatkozat.
Tudomásomra jutott, hogy egy egyén, 

kinek nevét e helyen megnevezni nem óhajtom, 
rólam s enyéimről nyilvánosan kicsinylőleg nyilat
kozott. Tisztán azon indoknál fogva, mert ez a 
nyilvánosság előtt történt, saját egyéni reputációm 
szempontjából tartozó kötelességemnek ismerem a 
nyilvánosság előtt kijelenteni, hogy ezen ügyet 
én részemről az illetővel megfelelő módon 
elintéztem.

Ikladon, 1912. február 24-én.

Kűhn Ernő
néptanító.

K ö z g a z d a s á g .
Gazdakörök létesítése. A pestvármegyei 

gazdasági egyesület uj alapszabályai szerint, oly 
községekben, hol 20 tagja van az egyesületnek, a 
helyi gazdakör önkényt megalakulhat. Belépésre 
nyilatkozatot küld a titkári hivatal (Budapest, 
Vármegyeház.) A rendes tagok évi tagdija 10 K, 
a kedvezményes tagoké 4 K. Az egyesület tagjai 
a „Magyar Földmives* lapot ingyen kapják tag- 
járulékképen, az egyesületi értesítővel együtt.

Szerkesztői üzenetek.
— H. I., V. Szívesen közöljük tudósítását 

lapunk hírrovatában. Hogy a most közölt események
ről eddig meg nem emlékeztünk, annak csupán 
a kör vezetősége az oka, mert nem gondos
kodott arról, hogy mi idejekorán legalább egy 
meghívó révén értesülhessünk a történendőkről. 
Lapunk rendes tudósítóját azonban már felkértük, 
hogy ezentúl fokozottabb figyelemmel kisérje az 
eseményeket és minden alkalommal objektív, bő 
tudósítással tegye lehetővé nekünk a hírszolgálat 
gyors és pontos eszközlését.

Bornyilvántartások
készen kaphatók az Aszódi Petőfi könyv
nyomdában.
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