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Téli idény.
A minap egy rendkívül tanulságos 

fölolvasás meghallgatása azt a régóta 
szunnyadó gondolatot vetette fölszinre, 
hogy miért nem adunk mi aszódiak a 
téli idénynek valami nemesebb tar
talmat, miért ütjük agyon az év ezen 
szakát csupán kártyázással? Ezen 
arányaiban kis helyen eléggé erős az 
intelligens elem, aki föl tudja fogni a 
tudomány népszerűsítésének fontos
ságát. Gyönyörű dolgokat lehetne pro
dukálni s nem kellene hozzá egyéb, 
csak a helyes munkabeosztás és min
den felekezetiességtől s egyéb, tár
sadalmi korlátoktól és előítéletektől 
ment gondolkozás. Módot és alkalmat 
kell nyújtani azoknak, akik az önkép
zésre adnak valamit, akik a szó valódi 
értelmében társadalmiéletet akarnak élni, 
hogy egy indifferens helyen eggyé 
forrjanak gondolkozásban és abban a 
törekvésben, hogy ma már minden jó 
tisztviselő, kereskedő, iparos, kisgazda 
holtig tanul s kell is tanulnia, hacsak 
az Élet robogó vonatáról nem akar 
lemaradni s a közöny, a letargia 
posványában elmerülni.

Minden földmivelő tudja, hogy a ter
mő talaj több rétegből áll. Minden 
réteg tápláló erőt rejt magában; s 
ezek a tápláló értékek szunnyadnak s 
csak alkalomra várnak, hogy érvénye
süljenek. Ekként a társadalmi rétegek 
mindegyikében vannak értékes elemek, 
akik az okos szót meghallgatják s 
javukra fordítják; csak az alkalmat 
várják, hogy ezt megtehessék. S vala
mint egy jól rendezett színdarabhoz, 
egy —  a vesékre is ható kiváló szín
műnek élvezésére a társadalom min
den osztályából önként egybesereg- 
lenek a nézők, mert értik, sejtik, hogy 
a műsoron levő drámában életerő 
és életbölcseség rejlik; úgy egy köz
érdekű, mindenkire egyaránt fontos 
tanításnak meghallgatására egybesereg- 
lenek a társadalmi rétegek soraiból 
azok, kik életüknek tartalmat is akar
nak adni. Istennek templomában le
dőlnek a társadalmi válaszfalak, mi
dőn az örök Ige meghallgatására egy
begyülekezünk. Az örök Ige táplálja

lelkünket a vallásos élet eledelével s a 
jó követésére hajlékonnyá tesz; azon- 
képen meg kell szűnnie minden kü
lönbségnek, midőn a haladó kor vív
mányaival, eszméivel, törekvéseivel, 
harcaival akarunk megismerkedni s 
egy a természet nyújtotta téli szezont 
akarunk a magunk képzésre a lehe
tőségig jól kihasználni. Állításom iga
zolására egy példára hivatkozom. A 
természetnek van egy kedves zümmögő 
bogara: a méh. Ez képes messze föld
ről mindazokat összehozni, akik vele 
praktikusan és produktív szempontból ' 
foglalkoznak. Felejthetetlen emlékeim 
egyike az, midőn egy méhész kon
gresszus tagjai között egy sorban ál- 
lani láttam akadémiai tanárt, földbirto
kost, bankárt, postamestert, papot, jegy
zőt, néptanítót, iparost és kisgazdát. S  mi 
hozta ezeket össze? Egy kicsinyke te
remtménye az Alkotónak: a méh. Nem 
szorul több bizonyításra azon állításom, 
hogy ekként egybesereglenének egy köz- 
ségnek a haladásért, kultúráért lelke- 
sülő polgárai; csak várják a méhet, 
mely zümmögését megkezdje. Hogy pe
dig ilyen zümögő méhecske ne akadna, 
aki oktasson, aki megismertessen a ha
ladással, lázas életünk számtalan kér
désével : azt kétségbe vonom. Akadna 
több is, mert hiszen Aszód községe 
eldicsekedhetik ma már azzal, hogy 
az értelmiség osztályába tartozó mé- 
heinek száma nem is egy, nem is kettő, 
hanem jóval több.

Ne száradjon rajtunk helyi lapunk 
egyik vezércikkének azon kitétele, hogy 
itt mindazok, akik elsősorban hiva
tottak volnának társadalmi életet te
remteni: „csupán maguknak élnek."

Tanár, pap, orvos, jegyző, néptanító, 
jogtudós, pénzügyi szakember, technikus, 
pomológus, gazdász stb. fogja a tollát 
s rántsa elő tapasztalatainak s tudo
mányának gazdag tárházát! Ma már 
hazánk nem egy városában kiváló 
népszerűségnek örvendenek a „szabad 
lyceum“ -ok. Hétről-hétre, vasárnap- 
ról-vasárnapra mindig uj s más és más 
szakmába vágó théma elégíti ki az 
érdeklődők tudásvágyát. A helyes 
munka- és célszeiü szerepfelosztás kö
vetkeztében váltakoznak az előadók 
s igy senkisem panaszkodhatik afelől,

hogy a munka „csakis az ő vállaira 
nehezedik."

Hiszem, hogy a következő téli idé
nyekben megtaláljuk a módját annak, 
hogy ez minálunk is igy legyen. 
S miért ne lehetne? Kivált akkor, ha 
állani fog a község díszéül egy kul
túrpalota, mely a társadalmi válasz
falak ledöntésével —  a maga falait 
már jó eleve fölépítvén —  a „szabad 
lyceum*-ok előadásaira dísztermét kész
séggel fogja a nagyközönségnek át
engedni.

P • r.

Tanítók dolga.

A tanítói karnak régi kívánsága, hogy 
sorozzák őket is az állami tisztviselők 
fizetési osztályába. Hosszú ideig mél
tánytalanul mellőzött kívánságuk most 
jutott törvényjavaslatba foglalás stá
diumba, amelynek szelleme ezúttal hé
zagainak dacára is határozott haladást 
jelent.

Legfőbb ideje, hogy a nyomorgó 
tanítókon esett méltánytafanságok meg
szűnjenek; a tanító, aki ki volt szol
gáltatva a község nemtörődömségének 
sokhelyütt, sőt mondhatnók a falvak
ban mindenütt, az egyedüli kulturex- 
ponens, mert a hivatali tisztviselők 
és a nép között ritkán van konnexus, 
már csak azért is, mert a nép ösztö
nénél fogva, bizalmatlan minden bü
rokrata iránt, aki az ő szemében az 
egész pantallós társadalmat képviselt. 
A falu papja bizonyos tekintélyű pie- 
desztálon áll, ami eleve kizárja a 
közvetlen érintkezést, s igy ennek le
hetősége egyedül a tanítóra marad, 
akit foglalkozása amúgy is legjobban 
köt a néphez. Mármost a legszé
gyenletesebb dolog, hogy azt az embert, 
akit ily módon a legközvetlenebb 
kulturexponensként ismer meg a nép, a 
maga leplezhetetlen nyomorában mu
tassa a kultúra útját. Talán élő szimbó
lumnak dobta őt oda a sors, hogy 
lássák, mi az a kuliura: nyomorgó, 
lerongyolt éhezés.

Aki azt hiszi, hogy a cikkíró színezi 
ilyen sötétre a tanitó helyzetét, az ne



sajnáljon beletekinteni a tanítók uj- | -- Jenes Ze lm a  ünneplése. Amint azt építési bizottságának megválasztásánál azon-
siíráha  ? \7  I l i  K nrsm khn"  O lv  ténvek lapunk legutóbbi számában közöltük, Jenes bán a közgyűlés eljárását egyáltalán nem
sagaba, az „U j K orszakb a  .Oly tények P J  állami óvónő, Pest vármegye tarthatjuk elég körültekintőnek, mert tudo-
letrásaval fog minden lapon találkozni, k(i2önsé lv sikeres terjesz,ése másunk szerin, (kiadnak van szakképzet,
amelyek G o rk ij fantáziáját is meg- kürüI gzerze„  érdemej e|isilieréseiil 100 kor. tűzoltó-tisztje, (ki egyébbként a képviselő-
szégyenítik. pénzbeli jutalommal tüntette ki. testületnek is tagja), aki előzetes tüzrendé-

Ilyen dehonesztáló állapotoknak vet a jutalom átadása f. é. január 31-én szeti szempontból az építkezéseknél minden 
véget a javaslat törvényerőre való délelőtt szép ünnepély keretében történt az bizonnyal a leghelyesebb szakvéleményt ad- 
emelkedése. Amha emberi sorsba is óvoda helyiségében. hatná meg. Nevét azonban nem találjuk a
helyezi a tanítókat eddigi állapotukból, Jelenvoltak: Madarász Elemér szolgabiró, bizottság névsora an
hi/nnvns hézagokat méo he kellene a hatosag képviselője; továbbá hölgyek : _  Halálozások. Aszódi és podmanini báró

] c . ^ Beke Etelka, Beutsik Józsefné, Bothár Irma, Podmaniczky Levente hosszabb betegség után
tölteni méltányos mtezkedesekkel. így Csizmadia Rózsika, Déri Riza, Ferentzy életének 75-ik évében, január 26-án reggeli 
p. Idául a javaslat nem helyezi a ta- Johanna, Hotzmann Istvánné, özv. Csikbán- 3 óra|<or elhunyt. Az elhunyt báró fenkölt 
nitókat az állami tisztviselők fizetési falvi Keresztes Istvánné, Oeschger Adél sze||emtí és nemesen gondolkodó ember 
osztályaiba, hanem ahelyett a X I— IX . leánynev. int. igazgató, Sárkány Lászlóné, |é|ére egyjke volt járásunk legtoleránsabb és 
fizetési osztályokhoz hasonló külön Szabó Lajosné, Weisz Józsefné; urak: legnépszerűbb főurainak, aki úgy a vánne-
fizptési osztálvok it szprvp? V í w i p s p s I Szabo LaÍ‘>s g'">n. igazgató, Chugyik Pál gyénél, mint Aszódon és a járásban minden- fizetes, osztályokat sze.vez Visszaesést ev |elkésZ( Németh János r. k. segédlelkész, «  k|^ Mc részél a köz javáért folyó mun-
Je ént az a pont, mely a tanítónőknek Perényj Rezső, Ludszky Mátyás, Csekei ká|kodásban. Mint hitfelekezetének hű fia,
kevesebb fizetést ad a tanítóknál. Az Sándor, Róth Kálmán tanítók, Krenkó József évek gorán á| buzgó felügyelője volt az
egyes fizetési osztályokban az előre- jav. int. családfő, Reiner József, Beke Gyula, asz(Hll> a hévizgyörki és az ikladi ág. ev.
haladás automatikus ugyan, de van Wa,,a ^kos biró» Matolcsy Kálmán főjegyző hj|v egyházaknak. A helybeli gimnázium
egy pontja, mely szerint, akik érdemes- ^rankl Mihály, Nagy István tanyai, felügyelő bizottságának is tagja volt. A
séüüket nem ipazol iák illetve képtelenek Ká,mán Berta,an közsé8‘ kePviselök- temetése Aszódon szokatlan arányokban és

Sqz U á lta lán os Z° l a n i i á s i 1 ̂ követeim é A iu,al° " ’ á,adásával a vármegye alispánja f, UM rangjáhüZ nlé„ ó pon,pávai folyt le f.
a z  á lta lán os tanítási követeln ie- rés2éről megbízott l-sö fokú hatóság kepvi- évj januar hó 28-án. A délelőtti órákban
nyéknek m egfeleln i, a z  autom atikus  selöje Madarász Elemér szolgabiró rövid, cselé' ej kisére,ében hozták fényes fémkopor- 
előléptetés kedvezm ényéből kizárhatók, tartalmas buzdító beszéd kíséretében átnyuj- sóban Fenyőharasztról Aszódra és az ev 

Minthogy az előléptetés joga az tóttá a kitüntetettnek a 100 kor. jutalmat temp|omban ravatalozták fel. Délutáni 3 óra
állami segélyt nem élvező községi is- 1 arany ban- ezután a kitüntetettet a politikai kor gyülekezett a gyászoló közönség a 
kólákban a községé, a tanító előlépte- közs*g’ vala" ! in‘ az óvodafe'ügyeM-bizottság szebbnél szebb küS2orukkal iivezell koporsó

tésében szükséges minősítés körül a T  T  Í T "  ' '  köré- A 'emplon. megtelt teljesen közönség-itbeueti mmubiieb Korút d mire Jenes Zelma a kitüntetett ovono mégha- , nif. .. . .. .
nepneveléseredményét megbirálni nem tottan mondott köszönetét a jelenlevőknek ? ,  .H P . . J  ... varmeö re< Verseg és 
. . . .. . . . . . .  J . A , . Aszod községé, az ikladi es aszódi ev. egy-
kepes, laikus egyéneknek kezében van és mindazoknak, akiknek az» megjutalmaz,ata- házak( továbbá a leánynevelőintézet végül
a legfőbb hatáskör, s a tanító ki van ««*" bármily csekély részük is volt. a gimnázium ifjusaga a tanári kar,al
téve annak, hogy holta napjáig sem kap Sárkány László óvodafelugyelo-bizotisagi az e|é|| Aszódb6| és a környékbeli közsé-
évi 1200 koronánál nagyobb fizetést. <̂ ",ök mondott ezután köszöneté, a jelenlevők- kbö| „  sük nép és polgár ve„ részt a

Am i azt jelentene, hogy a régt ál- ünnepélytmaradandó emlékekén, nevüket az ^aró veghsztessegén. A rokon
lapotok miben sem változlak, mert óvoda vendégkönyvébe jegyezzék be, amit . 'ge"
családos ember nem bir sok éven át mindenki szives készséggel teljesítvén, az lek n'eg F« 1,angzo"  az orgona és Perenyt
megeln. havi 100  koronából. ünnepély vége. ér,. varmegyei huszárok állal kivont karddal

Helyes az elv, hogy úgy az állami, mint _  Tanitóválasztás. Az aszódi izraelita őrzött koporsó mellett foglalt helyet. Nagy
a községi és felekezeti tanítók fizetéséről iskolánál Klein Izsó távozásával megüresedett csendben kezdette meg ezután gyönyörű
egyforma fokozatban történik gon- tanítói állást múlt hó 25-én töltötte be az gyászbeszédét Chugyik Pál lelkész, aki az
doskodás. iskolaszék. 29 pályázó közül egyhangúlag elhunyt bárót — kiemelve rendkívüli nemes

R em éljük  hogy derék kullurexpo- Salgó •*6zsef vak''«yaSosi tanítót választotta gondolkozását, szivjóságát és népszerüségé-
nenseink a ’iobb megélhetési viszonyok meg ,ani,ónak’ akl f' hó 5‘én ,ogla'ia el " ek okail "  elbucsuzla" a egyházától, roko- 

 ̂ k 0 az állását. Reméljük, hogy a választás szeren- fiaitól, barátairól és cselédeitől. A szép gyász-
kö/ótt a magyar kultúra ügyét még esésen oly férfiúra esett, aki a neki előlege- beszéd után a koporsót leemelték a ravatal
jobban fogják felkarolhatni. zett bizalmat méltán meg is érdemli és hogy ről és a közönség gyászmenetté alakulva

_________ Salgó tanítóban a jóhirü izr. iskolánk kiváló kikisérte a templom alatt lévő családi sír-
tanerőt nyert, aki mihamar meg fogja nyerni boltig, ahol a rokonság jelenlétében örök

.  növendékei szeretetét és bizalmát, a szülőknek nyugalomra helyezték az elhunytat. A család
Hírek. rokonszenvét és elismerését. — Az izraelita egyébként a következő gyászjelentést adta ki:

iskola egyébként igen szép, szivet és lelket Báró Podmaniczky Géza, a maga, valamint
— Közgyűlés. Az aszódi jótékony nő- egyaránt érintő bucsuzásnak volt a színhelye unokahúgai Patay Józsefné Szirmay Anna és

egylet pénteken, január 31-én nagy érdek- január 28-án kedden délután. Klein Izsó gróf Raday Gedeonná Szirmay Alice, és az ösz- 
lődés mellett tartotta évi rendes közgyűlését, tanitó utoljára jelent meg az iskolában és szes rokonság nevében szomorú szívvel jelenti 
melynek lefolyásáról a jövő számban fogunk hálás növendékei érzékeny búcsút vettek unokatestvére, illetve nagybátyjuk és rokonuk 
részletesebben megemlékezni. tőle. Versben üdvözölték és midőn néhány Aszódi és Podmanini Báró Podmaniczky

— A gazdaköri bál. Az aszódi gazdakör kerese,len szóval köszönetét mondóit a Levente hosszabb betegség után, életének 
múlt vasárnapon tartott báljáról jelentjük, gyermekeknek,csak nehezen tudta visszafojtani 75-ik évében, január 26-án reggeli 3 órakor
hogy a szokott módon fényesen sikerült. 37 e*̂ rzéKenyedést, de a gyermekek nagy hekövetkezett elhuny tát. A drága halott hült 
A zártkörű mulatság tiszta jövedelmét a kör rés7e sirva fakadt. A gyermekek szeretete teteme f. hó 28-án délután 3 órakor fog az 
kulturális és közgazdasági céljaira forditja; es halaÍa bizonyara kiséf ni fogja őt az uj ág. ev. hitv. egyház szertartása szerint 
a könyvtárát gyarapítja, közgazdasági szak- jjl,om3S3M is- ^  IS szivb()l sok szerencsét Aszódon, a családi sírboltban ötök nyuga- 
lapokat járat. A belépti dijra felüífizettek a Ivánunk neki. lomra helyeztetni. Kelt Fenyőharaszton
következők: báró Podmaniczky Géza 20 K-t, -  Képviselőtestületi ülés Ik ladon 19,3  Ía»uár 2b-án. Áldás és béke poraira!
dr. Galambos József 10 K-t, Chugyik Pál Iklad község képviselőtestülete f hó c  ,
lelkész, Matolcsy Kálmán főjegyző, Perényi közgyűlést tartott .k ‘n \ U 2.5 -  Súlyos csapást mért reá a Gondviselés
lime 3 —3 K-r, Beke Gyula, Ma.zi.yih Pál, Í T ?  * .  W  A d ,® , .

- . r.-i.rx.s
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csak nemrég királyi kitüntetés is ért, család
ján kívül —  barátainak sokasága kisérte 
utolsó utján f. évi január 29-én történt teme
tésén. Ny. b.

— Sorozás itthon. Az aszódi járás a ni. kir. 
honvédelmi miniszter által múlt évi novem
ber 25-ik napján 168914. sz. rendeletével 
önálló sorozó járássá állíttatván fel, az idei 
tavaszi fősorozás községünkben meg lesz 
tartva. A működési s utazási tervezet szerint 
nálunk a sorozás március 31., április 1 és

—  Tüzoltóbál Túrán. A túrái önkéntes 
tüzollótestület igen jól sikerült mulatságot 
rendezett múlt hó 25-én. A testület parancsnok
sága hálás köszönetét mond mindazoknak, 
kik a mulatság anyagi és erkölcsi sikerét 
előmozdították. Felülfizettek: Volter Ferenc 
Túra 10 kor. 32 fill., Ősi Károly Túra 2 kor., 
Piffkó János és neje Túra 6 kor., báró 
Schosberger Viktor Bpest 10 kor., báró 
Schosberger Zsigmondné Bpest 10 kor., 
Francz Jakus Túra 2 kor., Kálmán István 
Túra 4 kor., Maczkó Mihály Túra 1 kor., 
Csernák Antal Túra 1 kor., Prokopovitsch 
Brúnó Túra 5 kor , Galyó István Túra 1 kor., 
dr. Gallovich Győző Túra 5 kor. és Fekete 
Sándor Túra 5 koronát.

— Az ország állatállománya. A múlt 
évi tavaszi állatösszeirás végeredménye a 
következő: Az összeírás alkalmával volt 
Magyarországon: 1. szarvasmarha: magyar- 
fajta 1.707,741; pirostarka; 2 566.088; borz
deres 171,515 ; egyéb színes 435,840: bivaly 
156,771 drb., tehát szarvasmarha összesen: 
6.409,945. 2. ló : 1.960,000 ; 3. sertés: 7.409, 
801; 4. juh : 7.167,055: 5. számár: 15989;
6. öszvér: 986 ; 7. kecske: 312,849 drb. 
Az összes haszonállat kitett tavasszal 
22.995,603 darabot.

— Menjünk a m oziba Az aszódi állandó 
mozi mait vasárnapi műsora a következő: 
összeesküvés Murát ellen. Színes dráma 2 
felvonásban Idill a gazdaságban. Rendkívül 
kacagtató. A magas Tatra. Magyar felvétel. 
Természetes. Világesemények. Az inas éleslá
tása. Komikus.

A február hó 4-iki keddi előadás műsora. 
Páris és emlékműi. A cigáuyleány becsülete. 
Színes dráma. Végzetes tévedés. A ' asz- 
szonyság bosszúja. Humoros. Pali, mint a 
rendőrség főnöke. Komikus. Az ajánlólevél. 
Kacagtató.

— Vetőmag gazdák számára. A m. kir. 
földmivelésügyi miniszter ur 109236 XII-2sz. 
leirata alapján értesiteite Pest- Pilis-Solt-

Kiskun-vármegye gazdasági egyesületét, hogy 
a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetét meg
bízta nagyobb mennyiségű tavaszi és járó 
búza vetőmag beszerzésével s a gazdák ré
szére való eladásával. A vetőmag ára a 
megrendelő vasúti állomására szállítva, zsá
kostól 28 azaz huszonnyolc korona árban 
állapíttatott meg. A megrendelések közvet
lenül a Magyar Mezőgazdcák Szövetkezetéhez 
(Budapest V. Alkotmány-utca 31.) intézendők.
A szállítás a megrendelés sorrendjében fog 
foganatosíttatni és megjegyeztetik, hogy ezen 
vetőmagból együttvéve egy-egy termelőnek 
egyszáz métermázsánál több nem adatik. Ha 
a gazdakörök tagjai ezen vetőmagvak iránt 
érdeklődnek, siessenek a megrendelést együtt 
szövetkezve megtenni.

— Tintairón a postaküldem ények cím
zésénél A m. kir. posta- és távirdavezér- 
igazgatóság közlése szerint a folyó évtől 
kezdve a belföldi, valamint Auszriával és a 
Bosznia-Hercegovinával való forgalomban meg 
van engedve, hogy a feladók az ajánlott 
levélpostai küldeményeket, továbbá — alábbi 
kivétellel —  csomagokat és ezek szállító
leveleit tintairónnai is címezhessék. Ajánlott 
levélpostai küldeményeket címzésénél a tin- 
tairónt akár a címoldalnak előzetes nieg- 
nedvesitésével, akár száraz alapon szabad 
használni. Csomagok és ezek szállítólevelei
nek tintairónnai való címzésénél azomban 
az alap előzetes inegnedvesitése kötelező. 
Aranyat, ezüstöt, bankjegyet, értékpapírt vagy 
drágaságot tartalmazó, úgyszintén 600 koro
nánál nagyobb értéknyilvánitással ellátott 
csomagok és szállítóleveleik címzésénél a 
tintaiórn használata tilos. Pénzes levelek és 
postautalványok címzésénél a tintairón hasz
nálata ezután sincs megengedve.

— Iskola megnyitás. A galgahévizi elemi 
iskolában, amely a vörhenyjárvány következ
tében zárva volt, a járvány megszűntével a 
főszolgabíró engedélye alapján a tanítás 
megkezdődött.

— Gazdasági ismeretterjesztő előadá
sok. Vármegyénkben első Ízben az aszódi 
járás székhelyén, Aszódon fog a vármegyei 
gazdasági egyesület gazdaközönség részére 
ismeretterjesztő előadásokat rendezni, a 
melyeken több 200 kor. értékű kisebb 
gazdasági gép és eszköz fog a résztvevők 
között díjtalanul kisorsoltatni. Amint érte
sülünk eme nagyfomosságu előadásokat 
Sárkány Ernő főszolgabíró előrelátó gon
dosságának köszönheti a gazdaközönség. 
Reméljük, hogy a gazdaközönség a főszolga - 
biránknak fáradozását örömmel fogja fogadni 
s az előadásokon, amelyeken a részvétel 
díjtalan — minél tömegesebben fog meg
jelenni.

— Járási tűzrendészeit felügyelő kine
vezése Amint értesülünk az aszódi járás 
tűzrendészed felügyelőjévé a vármegyei 
alispán Hanisch György bagi községi jegyzőt, 
— aki már eddig is kiváló szaktudással töl
tötte be ezen áilást — nevezte ki, az 1915. 
év végéig terjedő időre.

— Segéd jegyzőválasztás. Boldog község 
képviselőtestülete az újonnan rendszeresített 
segédjegyzői állásra S/abó Ferenc okleveles 
jegyzőt választotta meg, akiben a község 
szorgalmas és törekvő munkaerőt nyert. Itt 
említjük meg, hogy a vármegyei törvény- 
hatósági bizottság most már másodízben 
foglalkozott Katona Endre boldogi jegyző 
személyi pótlékával és a felebbezést el

utasítva, jóváhagyta a képviselőtestület határo
zatát, amely szerint a jegyzőnek 1912. év
től kezdődőleg 1000 korona drágasági pót
lékot szavazott meg. A vármegye jóváhagyó 
határozatát megnyugvással fogadhatjuk annál 
is inkább, mert Katona jegyző ezen pótlékra 
kifogástalan működésével méltán rászolgált.

— Gazdabál Ikladon. A folyó hó 26-án 
Ikladon,az ev. egyház „Orgona-alapja" javára 
rendezett gazdabál úgy anyagilag, mint er
kölcsileg a lehető legjobban sikerült. A bál 
tiszta jövedelme 107 korona. Felülfizettek: 
Ráday Gedeon gróf 10 kor., Boxberg János 
báró 10 kor., Galambos István dr. 10 kor., 
Sárkány László 10 kor., Mayer József br. 
5 kor., Haász Dániel 3 kor., Tscheik Karolin 
2 kor., Huszerl Sándor 2 kor., Mayer Pál 
2 kor., Kreydlmayer Sámuel 2 kor., Braun 
József 2 kor., Trupp János 2 kor., Rebb 
Dániel 2 kor., Blaubacher Pál 2 kor., Blau- 
bacher Sámuel 1 kor., Salkovszky András 
1 kor., ifj. Mayer József br. 1 kor., B lau
bacher József 1 kor., Braun Dániel 2 kor., 
mely felülfizetéseket ezúton nyugtázza hálás 
köszönettel az egyház vezetősége.

—  Bicskázás. A folyó hó 26-án a nagy
vendéglőben megtartott gazdaköri bálba 
Kaszás József 19 éves legény a beléptidij 
lefizetése és meghívó nélkül akart bejutni, 
amiben Rigó Pál községi tüzőr megakadá
lyozta és a hívatlan vendéget kidobta. A 
suhanc erre bicskát kerített és bosszúból 
Rigó tüzőrt a karján, ennek testvéréi Rigó 
Antalt oldalban megszurta. Kaszást a csen
dőrség elfogta és kihallgatás után szabadon 
bocsájtotta, de természetesen súlyos testi 
sértésért feljelentette.

— A Magyarországi Munkások Rok
kant- és Nyugdijegyletének központi vá
lasztmánya tegnapi Ülésében tárgyalta az 
1912-ik évről megállapított mérleget. E  
szerint az egylet törzsvagyona 1912-ben 
1 629,103 koronával emelkedett s jelenleg az 
egylet teljes vagyona a tízmillió koronát fö
lülhaladta. A múlt évben 29,168 új tag lépett 
az egyletbe, a rendes fizető tagok száma 
százhatvannyolcezer. A fiókpénztárak száma 
országszerte 469. Az egylet közhasznú mű
ködését legjobban igazolja az, hogy eddig 
1820 rokkant és elaggott munkásnak ád 
életfogytig 8 49-től 13.42 koronáig terjedő 
állandó heti segítséget, továbbá 484 árvának 
ád 14 éves koráig heti 1.40-től 2 18 koronáig 
terjedő állandó neveltetési járulékot. Az egy
let 1903 március óta mostariig 2417,155 
korona segélyösszeget fizettek ki a rokkantok, 
árvák és özvegyek támogatására. A huszadik 
évi küldöttek közgyűlését április 27-ikére 
tűzték ki a régi országháza gyűléstermébe. 
Az egylet évi 7000 kor. állami támogatásban 
részesül. Az egylet vagyonából nyolcmillió 
korona 4 és 4V*°/o-os értékpapírokban, a 
kés/pénz 9 elsőrendű pénzintézetben van 
elhelyezve. Az egylet iránt érdeklődők föl- 
vilagositást kaphatnak Budapesten, a központi 
irodában, V ili. József utca 23-szám alatt, az 
egylet sáját házában.

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

10-én d. e. 9 órakor

Z H jelű 2 csomag papirlemez, 50 kg. 
czim jelű 2 bál pamutáru, 19 kg.

K L 1346 jelű 1 hordó benzin 95 kg

súlyban fog elárvereztetni, miről a venni 
szándékozók ezennel értesittetnek.

Az igazgatóság megbízásából

Halász s. k.
állomásfönök.
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Szenved Ön?
Bántja a köszvény ? 
Fáj a feje vagy foga ? 
Vannak fájdalmai a 
karokban vagy a láb
szárakban? Fáj a 
dereka vagy háta ?

Kawa-Jantal-Kapszíun
kitiiuő szer húgycsőfolyás, kankó, herelob, 
hólyaghurutésidült fehérfolyásellen. Meg
lepően gyors hatás. I doboz ára 3 korona.

pr. ?«jta-jttjd((id r
dejíileg használva. Orvosilag ajánlva. I 
üveg 1 kor. 60 f il l ; ehhez egy fecsken
dező fői fiáknak vagy nőknek I kor. 50 
fill. Eredményért kezesség.

llnitfcrsal-Flnid a rt
tásu testszaggatásoknál, reuma-, csuz-, 
fej-, fogfájásnál és bőrviszketegségnél. I 
próba üvegcse 40 fill. 1 nagy üveg 1 kor.
50 fillér.

5Kr*banclíK.M.!SíS'5íIIí-l‘.7.*
Temesvár, tartetVároj.

XIV., Kttttyadl-ut 30. 
Viszontelárusitólí fényesen dijazVa.
B. v. 86. számhoz.

1913

ArVerési hirdetmény.
Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen

nel közhírré teszi, hogy a gödöllői kir 
jarasbiróságnak 1913 évi v. 40. számú vég
zésével dr. Glück Adolf ügyvéd által képviselt 
Fischer Jakab felperes részére 204 kor. 27 
fill követelés és jár. erejéig elrendelt kielé-
§907 ,VégreJAaÍi í ?  í ° ly,án a,Perestől lefoglalt 
2297 kor. 80 fill. becsült ingóságokra a fent 
idézett gödöllői kir. járásbíróság fenti számú 
végzésévé! az árverés elrendeltetvén, annak 
a felülfoglaltatok követelése erejéig is, a meny
nyiben azok törvényes zálogjogot nyertek 
volna alperes lakásán Aszódon leendómeg- 
artasara határidőül 1913 évi február hó 

18 ik napjanak délután 3 órája tűzetik 
ki, mikor a biróilag lefoglalt bolti áruk s 
egyébb ingóságok a legtöbbet Ígérőnek 
kézpénz fizetés mellett, szükség  ̂esetén 
becsáron alul is elfognak adatni.

Felhivatnak mindazok, kik az elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtó követelését 
iiegelozó kielégiítetéshez tartanak jogot 
miennyiben részükre a foglalás korábban 
eszközöltetett volna és ez** a v é J S í i í i  
egyzokönyybol ki nem tűnik, miszerint el
sőbbségi bejelentéseiket az árverés meu- 
ce^ éseig alólirl kiküldöttnek vagy írásban 
,ead„t; vagy pedig szóval b e je lS ,te íí‘ 5 "

A törvényes határidő a hirdetménynek a

....
Kelt Gödöllőn, 1913 évi január hó 23 napján.

(p. h.) Lengyel
kir. jbir. végrehajtó.

Akkor próbálja meg a világhírű

O R O SZ LÁ N  MENTHOL 

S Ó S B O R S Z E S Z T
a háziszerek királyál, mely erősebb és hatá
sosabb, mint bármely más sósborszeszkészit- j 
"lény. Egy eredeti üveg ára csak 44 fillér. 
Nagy üveg K 1.10 fillérbe, Óriási üveg K 2  20 
fillérbe kerül minden gyógyszertárban vagy 

üzletben.
10—12 Főraktár:

Prokopovitsch Brúnó úr
gyógyszertárában, TÚRA.

„Styria-Universal"
K ötö ttén ek

Köhögés, rekedtség és hurut
ellen nincs jobb a

JH th y -fé lí  Pemetefü cukorkánál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 
Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata 
van. Az eredetinek min- D é  T  u  v  m p v  
den darabján rajta van a K C  1 n  f  n  e  V‘

1 doboz Sra 6 0  fill. jfagy doboz 1 kor. 
Mindenütt kapható.

Csak Réthy-félét fogadjunk e l!

ÖN KÁROSODIK

StyrU-Kütíjípgyár finz, III.

BENCZE FERENC
oki. patkoló és kocsi kovácsmester

ü Aszódon ji
Elvállal uj hintó és teherkocsi vasa

lást, esetleg teljes elkészítését is, átala
kítást és javítást. Gazdasági gépek és 
eszközök javítását és a szakmába vágó 
építkezési munkák elkészítéséi. Továbbá 
külön speciális

ko cs iru g ó k
készítését, melyek könnyűségükhöz 
képest szilárdabbak mint bármely gyári 
kocsirugo Bpesten a legjava kocsigyár
a k  áltál kipróbálva és állandóan ren
delve van. Ennélfogva uradalmakba tejes 
es más teherhordó kocsik alá ajánlható 
wnim. horderoigmegrendelhető. 7_ ,n 

Legpontosabb kiszolgálás. 
Árajánlattal szívesen szolgál.

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.

hogyha nem hirdeltet:
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 Jíirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. Hir
dessen az Aszódi Hírlapban.

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

KOLOZSVÁRI 
(HEINRICH-FÉLE) 

Glycerin szappan 
Tojás
Mandula „
Márvány „

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

megmunkálnak finom és 
vastagszálu pamutot 
ugyanazon gépen. 

Árjegyzék ingyen Részletre is. 
Képviselők kerestetitek.
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