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Gazdák tele.
Eddig úgy jellemezték a magyar gazda 

karakterét, mint aki nyaranta hajnaltól 
éjjelig dolgozik keservesen s ugyancsak 
teljesítésre talál bennük az ige : hogy 
kenyeredet verejtékednek árnyékában egyed. 
Aztán a beköszöntő tél fordít egyet a dol
gon és hosszú, pipálgatással agyonvert 
napok sorozata következik. Mondogatták 
is váltig, hogy hiszen dolgozhatik is nyáron : 
eleget pihent télen, de úgy látszik, hogy 
a változó idők sorában el kell avulnia 
egy-egy mondásnak. Ma már egyaránt 
fontos a mezőgazdának nyara és tele és 
tétlenségről egy időszakban sem eshetik 
szó. E mellett bizonyít az a sok gazda
sági-este, melyet az országban levő gazda- 
sági egyesületek és körök rendeznek. 
Ugyanis az egyes megyebeli gazdasági 
egyesületek népszerű gazdasági előadókat 
küldenek az egyes községekbe, akik a 
népházban, községházban, gazdakörben, 
iskolában népszerű előadásokat tartanak a 
gazdák mezőgazdasági szakismereteinek 
bővítésére.

A gazdasági egyesületek, gazdakörök, 
vármegyei mezőgazdasági bizottságok, mi- 
velési egyesületek, földmivesiskolák, gazda
sági ismétlő iskolák, gazdasági szaktanárok

mostanában állították össze, hogy hol, 
melyik községben lesznek gazdasági kér
désekről tanítások ?

Ezeknek a gazdasági tanításoknak 
célja a gazdálkodási ismeretek terjesztése, 
a földmiveseket érdeklő törvények, intéz
mények, értékesítési módok megismertetése.

Hogy ez a szép kérdés milyen fényesen 
bevált, azt minden szóbeszédnél jobban 
igazolja az, hogy az 1908— 1909. év telén 
összesen 95 vármegyében, 1338 községben 
tartott 4025 ilyen előadáson 272.490 hall
gató vett részt. Az 1909 -1910. év telén 
pedig az érdeklődök száma jóval megha
ladta az előző évek előadásain résztvevők 
számát.

Ezekhez a gazdasági esetekhez járult 
még az, hogy ma már a nép maga is elol
vassa a mezőgazdasági szakirodalom nép
szerű munkáit. Csaknem 4000 könyvtár 
áll az országban a nép művelésére, évről- 
évre millió és millió kiadvány kerül a nép 
kezébe az őt érdeklő gazdaságvitel helyes 
módjairól és a tanító iránynak javító hatása 
erősen érezhető. Csak el kell nézni, hogy 
a vasutakon mennyi vetőgépet és más 
efajta eszközt szállítanak kisgazdák címére. 
Nagy dolog már az is, hogy a gazda jószá
gai után nyert trágyáját a saját földjére 
szórja ki, de még nagyobb dolog, hogy 
már műtrágyát is használ, mert hisz

mindez a mennyiségileg és minőségileg 
magasabb produktivitást szolgáltatja.

Ám a legszebb termés bizonyára az, 
amely a közgondolkozásban érlelődött meg: 
hogy tanulni inkáb dicsőség, mint szégyen.

Az elkövetkező tél előadásainak prog- 
ramtnját most állapították meg. Kívánatos, 
hogy mindazon községek, melyek ilyen 
előadásokat szeretnének, Írjanak fel a 
megyebeli gazdasági egylethez, amely ingyen 
küldi a maga előadóit. Szinte hamarjában 
be sem lehet azt az óriási hasznot, ami 
az ilyen téli beszélgetésekből a községek 
lakosaira háramlik, látni. Megbeszélhetik 
az értékesítés jobb módját, jobb vetőmag, 
jobb tenyészjószág beszerzését. Ahol mindez 
megtörténik, ott nem vész kárba a tél, 
mert a téli tanulás az előrehaladást, a 
népvagyonosodást idézi elő, ami pedig 
országos érdek. Széchényi „Hitel" cimü 
müvében mint a jövő ideálját állítja fel az 
ily értelmű népmivelést és örömmel látjuk, 
hogy ami az ő korában még keresztülvihe- 
tetlen volt, ma oly hatalmas mértékben 
fejlődött ki, hogy a csaknem 10.000 gaz
dasági estnek rendezői szerint, általános 
volt az a kívánság mindenütt, hogy az 
előadások számát még szaporítsák.

Örömmel nézünk a gazdak telének 
elébe, amikor annak programmjában a ta
nulást, továbbképzését és ismeretek szer-

Tépelődés.
Irta: Heijermans.

Tavaszi hajnal. A nap áttüz a lombokon. 
A mezők zöldéinek, csak itt-ott sárgul egy-egy 
lomb. A virágok zöld és sárga tengere, ezer 
játszi napsugárral. Az üde levegőbe belerajzolódik 
a távoli falu meredek tornya. A távolban is sok 
ezer napsugár csillámlik —  mindenütt glóriás 
napfény. A lombokon a tavasz dalosai csicsereg
nek — enyhe, finom madárfüttyök kháosza ; élénk, 
jókedvű, zsibongó tavaszi élet, amely elhervad 
az erdő felett, de tovább terjed a fakoronák alatt.

Az erdő mellett ut vezet, azon haladtak 
csendesen. A nyár világos nyári ruhája, melyet 
vörös szallagok diszitetlek, ellentétet képeztek a 
szürke gyaloguttal és a fák árnyékával. Széles 
szalmakalapja alól leomló fürtjein a tavaszi szellő 
játszadozott. Kezében összetört szárú virágot vitt.

A mellette haladó férfi sötét ruliát viselt. 
Sétabotjával az utón heverő kavicsokat veregette, 
amelyek azután messzire gurultak.

—  Lujza . . .
—  Ne . . . ne . . . hallgass m ár!
—  Azt akartam még . . .
—  Ferenc . . . nem, nem !

—  Hát nem akarsz megérteni. . .
—  Ugyan . . . hagyd abba!
Ferenc elhallgatott. Szótlanul ballagtak egy

más mellett. Lépteik nyomán a kavicsok egyhangú 
zaja hallatszott. Cinkesereg ujjongva csipogott 
a pázsitban. Egy kukacért verekedtek. Azután 
mélységes csend. Különben illat száll a levegőben 
és verőfény aranyoz be mindent.

A közeli faluban harang csendül — jötteka 
hangok a szellő szárnyán.

—  Lujza . . .
—  Na . . .
—  El kell mégis mondanom . . .
A leányt biborszin öntötte el fülig, a kezében 

lévő virágul darabokra lépegette, azután megállt.
— Ferenc . . .
— Talán csúnya is, hogy . . .
—  Ferenc . . .
— Istenem . . . megszegném Ígérem !
— Mindkettőnket tönkreteszei, őt is, engem 

is — érts meg, mindkettőnket.
—  Hallgass rám Ferenc . . . legutolszor 

. . . ne halljak erről többet . . . Hát reá nem is 
gondolsz ?  Milyen sápadt volt tegnap, mikor 
hosszú betegsége után először felkelt, beesett 
szemekkel. Talán jobban szeretted volna, ha soha
sem kelt volna fel . . .  ha megszeged fogadal

mad akkor . . . akkor a következményeit is te 
fogod viselni . . .  ne tedd . . . Ferenc . . . kér
lek . .  . könyörgöm . . .

—  Ferenc elragadással nézett rá. —  No 
jó . . .  de csak arra válaszolj őszintén a sze
membe nézve . . . Lujza, ugy-e szeretsz ?

— Nem.
—  Hazudsz!
—  Sohasem szerettelek.
—  So h a?
—  Nem . . . nem is foglak !
Ferenc tudta, hogy Lujza nem mond igazat 

és Lujza érezte, hogy Ferenc nem hiszi el neki. 
Az ut, mely most az erdőn át vezetett, keskenyebb 
lett. Egy-egy napsugár néha utat tört magának 
a fák között és beragyogta az ösvényt. Hallga
tagon, révedező tekintettel haladtak. Közöttük csend 
honolt.

Egy helyütt az ut keskenyedett és kezeik 
összeértek. Megrezzentek. A nyomasztó csend és 
félelmes magány beszélgetésre birta őket.

— Haragszol — szólt félve a lány.
— Dehogy !
— Milyen csend va n !
—  Igen . . .
—  Miért nem beszélsz ?  — ekkor a kezeik 

ismét összeértek.
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zését látjuk. Soha hasznosabbra nem fordít
hatja a gazda idejét, mint ha minél több 
gazdasági könyvet olvas és amit körülményei 
szerint belőle megvalósíthat, azt kisgazda
ságában alkalmazza. Örömmel látjuk az 
iskolapadban a tisztes, deres fejű gazdákat 
is, mert az ismeretszerzés a gazdasági 
előbbrejutás nagy célja vezeti őket.

Védekezés az alkohol ellen.

Megnehezült az idők járása felettünk. 
Szatmárban, az ottani gazdasági egyesület 
Ilosvay Aladár alispán javaslatára feliratot 
intézett a kormányhoz, hogy legalább a 
nehéz viszonyok és inségidő tartamára 
rendelje el a kocsmák vasárnapi bezárását. 
Az egyesület egyúttal körlevelet intézett az 
összes vármegyei egyesületekhez, hasonló 
állásfoglalás végett.

Hogy ennek az állásfoglalásnak fontos
ságát felismerjük, vessünk egy pillantást az 
alkohol-kisérletek tudományos eredményeire.

A szeszes italok felszívódva, a szerve
zetbe jutnak és minthogy az alkohol protopl- 
asma-méreg, megtámadja a sejteket, a 
melyek annál nagyobb kárt szenvednek az 
alkohol hatása alatt, minél érzékenyebbek 
és igy a legfinomabb és legérzékenyebb 
sejtjeink — úgymint az agy- és idegsejtek, 
továbbá az emberi nem szaporodását esz
közlő csírasejtek — károsodnak leginkább 
az alkohol rendszeres élvezete folytán. 
Denime berni egyetemi tanár 10 iszákos 
és 10 józan szülő gyermekét figyelte meg. 
Azt találta, hogy az iszákosoknak 57 gyer
meke között 12 nem volt életképes és a 
szülés után csakhamar meghalt, 36 volt 
elmebeteg, hülye, nyavalyatörős, siketnéma 
és testi nyomorék, közöttük 29 kifejezetten 
elmebeteg és csak 9 normális. A józan 
szülők 61 gyermeke közül 5 nem volt élet
képes, 4 elmebeteg, 2 testi nyomorék, 
50 volt normális. Bunge az élettan hírneves 
tudósa pedig az találta, hogy ha az atya 
iszákos volt, úgy lánya elveszti azt a

— Istenem . . .  ne kínozz!
A leány előre futott. Már nem tudott a 

férfi mellett menni, akinek a szemei bámulattal 
függtek a fiatal lányon. Az árok mellett újra 
kiszélesedett az ut. Nem sok viz volt benne. Teg
nap még ki volt száradva. A leány határozatlanul 
állt meg előtte.

—  Átvigyelek ?
—  Ne!
A férfi szó nélkül karjaiba kapta a lányt és 

átvitte a vizen. A leány ajka az ajkához ért. Lujza 
egész közelről érezte a bajusz érintését, rövid 
gyors lélegzetét, lehellete forróságát.

— Ferenc. . .  úgy nézett rá, mint egy megseb
zett őzike. Ferenc dadogott valamit, de nem csó
kolta meg. A túlsó oldalon a lány kisiklott a 
karjaiból. Némán folytatták utjokat egyesegyedül 
a csendben. A bokroktól jobbra barátságosan 
köszöntötték őket a pirosfedelü házak, kéményé
ből felszálló vékony füstgyüriikkel. A szélkakas 
ugy ragyogott a templomtornyon, mely most ma
gasabbnak látszott, mint a pávatoll. Fehéren, hosz- 
szan — üresen terült el előttük a Nagy-utca. A 
ház előtt egy karosszékben ült ő. Az arca ragyogott 
az örömtől.

— Már ily kora reggel sétáltok?
—  Igen?
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képességet, hogy gyermekét szoptatni tudja 
és ez a képesség aztán jóformán minden 
következő nemzedék számára elveszett. A 
szoptatási képtelenség nem egyedülálló 
jelenség. Az elfajulásnak több egyéb tüne
tével társul, különösen a tuberculosis, ideg
bajok stb. betegségekkel szemben való 
ellentállási képesség csökkenése. A gyer
mekek rosszul tápláltatnak, igy fokozódik 
az elfajulás nemzedékről-nemzedékre és 
végül az egész nemnek végtelen nyomorú
ságához s pusztulásához vezet. Tény az, 
hogy az alkohol rendszeres élvezete gyen
gíti munkaképességét, ellenállóképességét 
fertőző betegségekkel szemben, közvetlenül 
és közvetve megbetegedésekre vezet, fo
kozza a halandóságot, csökkenti a szüle
tési arányszámot és ezzel egyik legfőbb 
tényezője * lesz a faj elkorcsosulásának. 
Forel szerint az alkohol megrontja a csíra
sejteket és ez a blastophoricus hatás teszi 
az alkoholt a degeneráció egyik legfőbb 
tényezőjévé. Az alkoholizmust évszázados 
előítéletek, a legönzőbb anyagi érdekek, 
tévhitek és babonák tartják fenn s az ivási 
szokások gondoskodnak róla, hogy az alko
holélvezet általános és elterjedt legyen.

Külföldön nemcsak az allam gondos
kodik az alkoholfogyasztás korlátozásáról, 
hanem az egyes vállalatok is támogatják 
ezt a törekvést. Például a mecklenburg- 
schwerini vasút igazgatósága körlevelet inté
zett a vasúti állomások vendéglőseihez, 
amelyben meghagyja, hogy egy üveg szó
davíz ára, még ha egynegyed liternél több 
is lenne, 10 pf-nél magasabb nem lehet. 
Citromos viz egynegyedliteres poharankint 
15, kis üvegben 20 pf-ért árusítható. Ahol 
a vonaton sört árusítanak, ott egyúttal szó
davizet és tejet is kell árusítani. A nagyobb 
állomások vendéglőseinek még más alko
holellenes italokat is kell árusítani: pom- 
rilt és almapezsgőt 15 pf-ért üvegjét, gyü
mölcsöt mérsékelt áron. Mindezeket kínálni 
is kell. A vasúti alkalmazottaknak és mun
kásoknak az alkoholmentes italokat fele
áron, azételeket legfőlebb háromnegyed arban 
kell adni, inig az alkoholtartalmú italoknál 
nem jár ármérséklés. (Társadalmi muzeum 
Értesítője 1910. 2. szám)

— Civódtatok, ingerkedtetek megint egy 
kicsit ?

—  Nem.
Lujza megcsókolta a nénjét és bement a 

házba. Amint a szobájába ért, a függöny mögött 
nekitámaszkodott az ablaknak és nézte őket. 
Majd keztyüjét és napernyőjét az ágyra dobta — 
nem bírta el tovább — sirva fakadt. Zokogott 
keservesen. Térdre borulva, kezeit tördelve.

—  Bár meghaltál volna . . .  te . . .  te.

Levél-váltás .

Valaki, valakinek levelet irt,
Valaki a levél fölött könnyet is sirt. 
Valahol, valamerre egy kis házba, 
Valakinek úgy fáj az ujmátkasága.

Valaki, valakinek választ is irt. 
Valaki a válasz fölött könnyeket sirt. 
Valahol, valamerre idegenbe, 
Valaki a boldogságát eltemette . . .

Pau/us.

1913. január 12.

Külföldön hivatalos statisztikát vezetnek az 
iszákosokról. Így Alsóausztriában a helytartóság 
statisztikai adatai szerint 1909-ben a notorikus 
iszákosok száma Becsben 2494 volt, ezek közül 
2224 férfi, 270 nő. Ezek közül szegényházban 
élt 152, kórházban 721, elmegyógyintézetben 208. 
Egy vagy több ízben 1127 volt elmegyógyintézeti 
ápolás alatt, csendháborító volt, vagy közbotrányt 
okozott 1311, megbüntettetett 878. Közsegélyezésre 
szorult 231, nőtlen 999, 20 éven alul 20 volt, 
foglalkozás szerint 1298 volt ipari segédmunkás, 
199 pedig kereskedelmi, vagy forgalmi v á l l a 
latoknál volt kisegítő munkás. A vidéken 821 
szokványos ivót tartottak nyilván, ezek közül 14 
nő; 43 volt már elmegyógyintézetben, közbotrányt 
okozott 352, megbüntettetett 152, közsegélyben 
részesült 183. Nőtlen 264. Mezőgazdasági mun
kás volt 228, és pedig a fele önálló gazda, a 
fele pedig segédmunkás, 116 ipari segédmunkás 
és 88 önálló iparos, 134 napszámos, 96 pedig 
munkakerülő csavargó. Az iszákosoknak több 
mint negyed része borivó volt.

1908-ban Karinthiában 48 halálesetet mu
tattak ki alkoholizmus következtében. A leginkább 
szegény néposztáiyhoz tartozó alkoholisták átla
gos életkora 49 év volt és átlag 13.5 évig hódol
tak az ivásnak. Mind a 48 férfi volt, köztük 24 
kizárólag pálinkát ivott.

Az 1908-ban elhaltak számához (8898) 
aráuyitva az alkoholizmus következtében elhaltak 
5.4, minden 100 000 ember közül alkoholizmus
ban elhalt 13.1 (Az országos elmegyógyintézetben 
elhalt 11.2 alkoholistát ide nem számítva.)

Nálunk az állam semmit sem tesz ebben 
az ügyben, mert monopóliumjövedelmét csökken
tené, pedig a jövedelemcsökkenés csak látszólagos 
volna, behozná azt százféle módon az erkölcsileg 
magasabb fokon álló, munkaképesebb polgáraival, 
akiket ugy nyerne, hogy megakadályozná a töme
ges alkoholfogyasztást.

Hírek.

Hogy tudjuk magunkat mihez tartani 
a cimszallagok nyomulásánál, kérjük ama 
előfizetőinket, akik az előfizetési dijat m ég  
be nem küldték, hogy az előfizetést m eg
újítani e hét folyamán ne késsenek, annál 
is inkább, mert ellenkező esetben kénytele
nek lennénk a lap küldését beszüntetni.

A kiadóhivatal.

Kinevezés. A király Cottely Ernőt, pest
vidéki kir. pénzügyigazgatót miniszteri tanácsossá 
nevezte ki és az ötödik fizetési rangosztályba való 
beosztását rendelte el.

G arán  Dániel f .  Múlt hó 31-én hunyt el
Garán Dániel volt gödöllői ügyvéd, Pestvármegye 
tb. t. ügyésze, éleiének 62-ik évében. Az elhunyt 
három évtizedes gödöllői ügyvédi tevékenysége á l
tal az egész vidék osztatlan tiszteletét és nagyra
becsülését nyerte el. Korrektsége és becsületessége 
kivételesen nagy tekintélyt szerezlek számára. E  
mellett egyike volt a legszorgalmasabb és a tár
saséletben a legszerényebb és legrokonszenvesebb 
férfiaknak. Titkára, majd elnöke volt a gödöllői 
Casinónak, igazgatósági tagja volt a gödöllői 

i Polgári Takarékpénztárnak és hosszú éveken ke
resztül elnöke az adókivető bizottságnak Mária- 
Besnyő társadalmi életében is vezető szerepet vitt.

Az elhunytat január 2-án d. ti. 3 órakor 
temették el a budapesti kerepesi-uti temetőben.

~  Apaállatvizsgálatok. Járásunk 
foszolgabirája most állapította meg az
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1913. évben megtartandó apaállat vizsgá
latok sorrendjét a járásunk területén. A 
vizsgálatok eszerint meg lesznek tartva : 

Kartalon, január 14-én, d. e. 9 órakor 
Versegen, 14-én, „ „ 11 „
Aszódon, 14-én, d. u. 3 „
Ikladon, 15-én, d. e. 9 „
Domonyban, 15-én, „ „ 11 „
Oalgamácsán, 16-án, „ „ 10 „
Galgagyörkön, 16-án, „ „ 11 „
Bagón, 17-én, „ „ 9 „
Galgahévizen, 17-én, w „ 10 „
Hévizgyörkön, 17-én, d. u. 3 „
Boldogon, 18-án, d. e. 11
Túrán, 18-án, d. u. 3 „

mely időre az illető község, vagy a gazda
közönség, akár pedig magánbirtokosok tulaj
donát képező köztenyésztésre használandó 
apaállatok a községházához elővezetendők.

H ajtóvad ásza t Ik ladon . Vármegyénk 
főispánja Ráday Gedeon gróf ikladi vadászterü
letén e hó 5-én nagy hajtóvadászatot tartottak, 
amelyen dacára a kedvezőtlen időnek 14 puskás 
102 nyulat tudott elejteni.

— Vicinális utibizottsági ülés. Az
aszódi járáshoz tartozó községi közlekedési 
utak ügyeit intéző útügyi bizottság f. hó 
27-én délelőtt a szolgabirói hivatalban 
ülést fog tartani. Ez alkalommal az utak 
múlt évi zárószámadásai, az útfelügyelő 
mérnök díjazása és a verseg— heréd — 
hatvani ut céljaira felveendő 3000 koronás 
kölcsön ügye kerül tárgyalásra.

gróf főispán elnöklésével rendes havi ülést 
tartott. Napirend előtt az elnöklő főispán 
szives szavakkal üdvözölte a bizottság két 
uj tagját: Málnássy Ferenc gazdasági fel
ügyelőt és Öerecz Gyulát, az újpesti tan- 
felügyelői kirendeltség vezetőjét, továbbá 
Cottely Ernő pénzügyigazgatót kitüntetése 
alkalmából. Agorasztó Tivadar terjesztette 
elő az alispán havi jelentését, a melyet 
tudomásul vettek. Ugyancsak tudomásul vette 
a bizottság Petri Mór kir. tanácsos, tanfelü
gyelő, Kiinsztler József dr., Szentgyörgyi 
Lajos és Berecz Gyula jelentéseit, számos 
kisebb ügyet intéztek el.

— Törvényhatósági közgyűlés.
Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye e hó 13-ikán, 
hétfőn délelőtt tiz órakor tartja a vár- 
megyeháza széktermében rendes törvény- 
hatósági bizottsági közgyűlését. A közgyűlés 
egyik legérdekesebb tárgya Nagykőrös város 
ama határozata, amelylyel számos tisztviselőt 
elbocsátott állásából és az állásukat be is 
szüntette. Érdekes tárgyai lesznek még a 
törvényhatósági közgyűlésnek a választójogi 
törvényjavaslat, valamint az adóreform 
kérdése. Úgy értesülünk, hogy a vármegye 
tiltakozni készül az adótörvény végrehajtása 
és a betegápolási pótadó fölemelése ellen. A 
megyei politikai pártok maguktartását meg
beszélendő a közgyűlést megelőző napon 
értekezletet tartanak.

—  Csőd. A budapesti kir. kereskedelmi és 
váltótörvényszék Weisz László aszódi kereskedő 
ellen a csődöt megnyitotta. Tömeggondnokul dr. 
Glilek Adolf aszódi ügyvéd, helyetteséül dr. Somló 
Gyula budapesti ügyvéd neveztetett ki.

— Pestmegye állandó választmá
nya f. hó 8-án délelőtt a vármegyeház dísz
termében Ráday Gedeon gróf főispán elnök
lésével ülést tartott, a melynek folyamán 
Agorasztó Tivadar főjegyző előterjesztette 
jelentéseit. Az egyik előterjesztés körül élénk 
vita indult meg. Ugyanis Nagykőrös az uj 
törvény rendelkezésére, a városi tisztvise
lőknek az államiakkal való egyenlősítésé
nek ügyében alkalmazott szabályrendeleteit 
jóváhagyás végett bemutatta a választmány
nak. A pótrendeletben a tisztviselői kar szer
vezésével több állást, köztük egy ügyészit, 
egy árvaszékülnökit,egy városgazdáit beszün
tetett. A szabályrendelet ellen az érdekel
tek felfolyamodással éltek. Agorasztó Tiva
dar a szabályrendelet megsemmisítését kérte, 
mire élénk vita indult meg. Bordás Szilárd 
dr. nagykőrösi ügyvéd a jövő esetekre is 
kiható elvi kérdést lát a dologban és a 
rendezett tanácsú városok anyagi romlását 
látja a szabályrendelet megsemmisítésében. 
Ugyanily értelemben beszélt Bodó Mihály 
volt országgyűlési képviselő. Fazekas alis
pán hozzászólását vita követte, a melyben 
résztvettek Bodó Mihály és Agorasztó Tiva
dar. Végre a választmány úgy döntött, hogy 
a szabályrendeletet indokolás, esetleg módo
sítás végett visszaküldi Nagykőrösnek. Az 
előadók jelentéseit a választmány vita nél
kül elfogadta. Ugyancsak a vármegyeház 
dísztermében a tisztviselői nyugdijválaszt- 
mány Fazekas Ágoston elnöklésével ülést 
tartott, a melyen hozzájárultak Agorasztó 
Tivadar főjegyző előterjesztéseihez.

— Pestmegye közigazgatási bizott
sága f. hó 9-én délelőtt Ráday Gedeon

— A vérség i pénzham isítás ügyében f 
hó 9-én tárgyalta a törvényszék Barát Zoltán 
táblai bíró elnökletével néhány vérségi lakos bűn
ügyét. Hamis ötkoronásokat akartak szódavizes 
üvegek ólomkupakjából gyártani. A bíróság a 
vádlottak közül Kapuszta Imrét négy havi főgázra 
és 100 korona pénzbüntetésre, Kapusztánét és 
Irányi Ferencet egy-egy havi fogházra és 20— 20 
korona pénzbüntetésre Ítélte pénzhamisítás kísér
letéért. Az ítélet jogerős.

— ítélkezés. Versegen a múlt év tavaszán 
bál után Korecz Ferenc hazakisérte Csikári Julist 
és a leány szüleinek meghívására egy pár pohár 
borra is bement a leányos házhoz. Később arra 
vetődött Kovács Pál is, aki a leánynak régi udvar
lója volt és bezörgetett Csikáriékhoz. Kovácsot 
nem hívták be és ezért a legény hangos szóval 
méltatlankodni kezdett. Koreczet bántotta az éjsza
kai lárma, kiment az utcára és négyszer egymás
után Kovács felé lőtt. A lövések szerencsére nem 
találtak, de ezzel az eredménnyel Korecz nem 
lett megelégedve, nekirontott Kovácsnak és a re
volver agyával ütni kezdte ellenfele fejét. Ekkor 
ért haza Csikári János, aki mint látta, hogy az ő 
házuk előtt bántalmaznak valakit, odament a 
dulakodókhoz, elválasztotta őket, és mert Korecz 
ellenkezett, néhányszor hátba ütötte, majd bicskát 
rántva, meg is szúrta. A pestvidéki törvényszék 
Csikárit felmentette, Koreczet azonban két havi 
fogházra ítélte. A felebbezések folytán ez az ügy 
a budapesti tábla elé került, ahol Ráth bíró taná
csa tárgyalta azt. A két vádlottat kihallgatták, 
majd a főügyész elmondta vádbeszédét, a védő 
pedig hosszasabban ismertette az ügyet, előadta 
védelmét. A kir. tábla ezután jóváhagyta a tör
vényszék Ítéletét.

— Uj jegyzői iroda. A gödöllői 
kir. járásbíróság megszaporodott ügyfor
galmára való tekintettel, amint értesülünk, 
Téchy Gyula vezető kir. járásbiró, elhatá

rozta egy negyedik jegyzői iroda fölállí

tását. Az uj jegyzői iroda a végrehajtási 
ügyeket és a Surányi Ferenc kir. járásbiró 
hatáskörébe tartozó büntető-ügyeket (L — Z. 
betűs vádlottak) fogja kezelni. Értesítés a 
közönség részére ez irodában is délelőtt 
9— 11 óra között adatik.

— Az adómentes motorbenzin 
árát benzinmotorral dolgozó kisiparosok 
számára 1912. évi december 16-tól kezdő- 
dőleg 1913. évi december 31-ig méter- 
mázsánkint 26 koronában állapította meg 
a kereskedelemügyi miniszter.

—  T áncm u la tság  Püspökhatvanban . A
püspökhatvani iparosok f. hó 18-án a fogyasztási 

Szövetkezet termében jótékonycélu táncmulatságot 
rendeznek.

— Menjünk a moziba. Az aszódi állandó mozi 
várakozáson felül igen jó szórakozóhelynek bizonyult 
eddig. Kár, hogy oly soká kellett közönségünknek nélkülöz
nie ezen intézményt. Hétről-hétre szebbnél-szebb képeket 
mutat be Rózsa István, a mozi tulajdonosa, a ki sem 
fáradságot, sem költséget nem kiméivé, a legszebb dara
bokat szerzi meg, csakhogy közönségének megelégedését 
kivívja. A tegnapi fényes müsör után, ma vasárnap is 
lesznek előadások és pedig délután 4 órakor kezdve foly
tatókig a következő műsorral: Beatrix d‘Este, színes drá
ma ; Saul halála, színes dráma; Jancsi építész lesz, komi
kus ; Macskatanulmány, term. felv.; Szárnyszegi ur mo
noplánja. humoros; Világesemények.

— Pályázatok. A Boldog községben 
újonnan rendszeresített segédjegyzői állásra 
járási főszolgabiránk pályázatot hirdetett. 
A pályázati határidő tegnap déli 12 órakor 
járt le. — Ugyancsak pályázat van hir
detve az Ácsa és Csővár községekből álló 
körjegyzőséghez újonnan szervezett al
jegyzői állásra, melynek határideje 1913 
január 15-ikének déli 12 órája.

— Házasságjogi szemle. Igen gaz
dag tartalommal jelent meg a Dr. üerő 
Ernő budapesti ügyvéd szerkesztése alatt 
álló Házasságjogi Szemle legújabb száma. 
A lap különösen a házasságkötés és válás 
problematikus és reformkérdéseiről, vala
mint a nemi kérdés több oldalú jogi meg
nyilvánulásáról és a törvénytelen apák védel
méről foglalkozik. Ezenfelül a válás, a gyer
mek- és nőtartás, valamint a házassági fel
mentések eseteit gyakorlati szempontból tár
gyalja. A rendkívül érdekes folyóiratnak, 
mely általában a családi és házassági élet 
jogi, orvosi, sociális és sexuális kérdéseit 
tárgyalja, előfizetési ára egész évre 4 (négy) 
korona. A Házasságjogi Szemle kiadóhiva
tala Budapest, VII., Rákóci-ut 68. sz. a. van.

H irdetm ény.
Az aszódi máv. áruraktárban f. évi 

január 19-én d. e. 9 órakor

e g y  l á d a  n ö V f n y z s i r
359.115. sz. jelezve, 32 kg. súlyban fog 
elárvereztetni, miről a venni szándékozók 
ezennel értesittetnek.

Az igazgatóság megbízásából 
, Halász s. k.

állomásfőnök.

Iro d ak isasszo n y  vagy 
írnok  felvétetik egy helybeli 

ügyvédi irodában.
Cim a kiadóhivatalban.



Használt
fedeles mylord-kocsi, 
hajtókocsi, hajtókocsi 

szántalpakkal
az aszódi kir. kocsigyártó ipariskolában 
folyó hó 19-én d. e. 11 órakor elárve- 

reztetik

MINDEN CSALÁDNAK
^  nélkülözhetetlen a h ig ié n ik u s  ♦  
+  egészségi papír (closet-papir). ♦  
^  : Kapható a Petőfi nyomdában. : ♦
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A  vastag szám ok gyorsvonatot, a vékony szám ok szem élyvonato t je leznek.

Kawa-Santal-Kapszntál;
kitűnő szer húgycsőfolyás, kankó, lierelob, 
hólyaghurut és idült fehérfolyás ellen. Meg
lepően gyors hatás. 1 doboz ára 3 korona.

Pr. Bojta-JttjcHció s t
dejüleg használva Orvosilag ajánlva. 1 üveg 
1 kor. 60 f il l ; ehhez egy fecskendező fér
fiaknak vagy nőknek 1 kor. 50 fill. Ered
ményért kezesség.

UniV«rsal-Fl#ld1
testszaggatásoknál, reuma-, csuz-, fej-, fog
fájásnál és bőrviszketegségnél. 1 próba üveg
cse 40 fill. 1 nagy üveg 1 kor. 50 fill.

Temesvár, Erzsébetváros
XIV., pCnnyadi-nt 30.

ViszontelárusitéH fényesen dijazVa.

Ha bárminő

nyom tatványra
van szüksége, legyen az akár névjegy, 
levélpapír vagy boríték, üzleti értesítés, 
gazdasági nyilvántartás, takarékpénztári üz
letikönyv és napló, úgy forduljon a Petőfi- 
nyomdához Aszódon. Legszebb kivitel 
és jutányos árak. Leggyorsabb elkészítés.

Báli meghívók,
lakodalmi meghívók, eljegyzési értesítések, 
egyszerű és legdíszesebb kivitelben azon
nal elkészíttetnek. A Petőfi-nyomda könyv- 
kötészete ajánlja magát egyszerű és disz- 

kötések legszebb kivitelére.

Az aszódi gazdaköri U-dik 
kosárfonó tanfolyam 
szóból font különböző kosarak
ból nagyobb eladó készlettel ren
delkezik. —  Bővebb fölvilúgositást 
nyújt és rendelést is elfogad: 
Perényi Rezső, igazgató-tanitó, 
a gazdakör jegyzője.

BENCZE FERENC
oki. patkoló és kocsi kovácsmester

\\ Aszódon g

Elvállal uj hintó és teherkocsi vasalást, 
esetleg teljes elkészítését is, átalakítást és 
javítást. Gazdasági gépek és eszközök javí
tását és a szakmába vágó építkezési mun
kák elkészítését. Továbbá külön speciális

k o c s i r u g ó k
készítését, melyek könnyűségükhöz képest 
szilárdabbak mint bármely gyári kocsi
rugó. Bpesten a legjava kocsigyártók által 
kipróbálva és állandóan rendelve van. Ennél
fogva uradalmakba tejes és más teherhordó 
kocsik alá ajánlható. 50 mm. horderőiu 
megrendelhető. 4 *

Legpontosabb kiszolgálás. 
Árajánlattal szívesen szolgál.
Aszódi „Petőfi" könyvnyomda nyomása.

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

}  KOLOZSVÁRI A
|  (HEINRICH-FÉLE) $  

Glycerin szappan ó
I  Tojás T  5
& Mandula „
% Márvány |

^  A kolozsvári gyógyszappan-gyár azért ^  
^  lett világhírű, mert a legdrágább és ^  
^  teljesen ártalmatlan anyagból készíti ^  
^  szappanait. o n o  &

Akkor próbálja meg a világhírű

O R O S Z L Á N  M EN TH O L  
S Ó S B O R S Z E S Z T
a háziszerek királyál, mely erősebb és hatásosabb, 
mint bármely más sósborszeszkészitmény. Egy 

eredeti üveg ára csak 44  fillér.
Nagy üveg K 1.10 fillérbe, Óriási üveg K 2 20 fillérbe 

kerül minden gyógyszertárban vagy üzletben. 
7—12 Főraktár:

Pr oko pov it sch  Brúnó úr
gyógyszertárában, TÚRA.
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