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A látszat országa.

Széchenyi „Hitel" cimti munkájában 
a gazdasági bajok főokaként a vállal
kozói szellem teljes hiányát említi. Ha 
Széchenyi korában ez baj volt, bízvást 
elmondhatjuk, hogy megfordított időket 
élünk, amennyiben a mai gazdasági 
bajok főoka a vállalkozói szellem tul- 
tengése.

Nálunk, ahol gipszpaloták, fényes , 
öttözékü existenciátlan emberek, nagy
hangú vállalatok élik aranykorukat, 
érdekes bepillantani az üzleti kulisszák 
mögé. A legnagyobb hangú, legcifrább 
vállalatok mögött bízvást valamelyik 
pincehelyiségben meghúzódó üzemet 
kell keresnünk és ez a tempó a komoly 
vállalatoknak megbízhatóságát is rontja. 
Bizonyos nagyzási mánia vált uralko
dóvá a kis kaliberüeknek piacán és 
az üzleti könnyelműségnek ilyen genre-e 
nyugateurópai szint kölcsönzött a napi 
életnek. Ugyanolyan ez, mint azok a 
fenyes paloták, amelyeknek homlokza
táról, ha levakarjuk a gipszornamen- 
tumot, meglátjuk mögötte a törmelék
ből épített falakat. Csakhogy a gipsz 
magától is lehull és a törmelekfal 
nem bir el nagy súlyt. Az épület, a 
mely büszkén hivalkodott márvány- 
tömbös szomszédai között, egy szép 
napon összeroppant.

Ez volna nagyon sok vállalkozásnak 
a képe, amin nem is kell csodálkozni, 
mert természetes, hogy a nagyzási 
hóbort, amely kikezdte a divatot, a 
családi életei és minden lényegesebb 
dolgunkat, az üzleti életben is felüti 
a maga fejét. Csakhogy a mi más 
külsőségekben a puszta külsőségnek 
problémáját képezi, a gazdasági élet
ben fontos lényegbevágó kérdéssé nő, 
rajta épül fel a bizalom, ö képviseli 
az üzleti tisztességnek nimbuszát és 
előmunkása a nagyközönség jóhiszeimi- 
ségének. Ezek a dolgok tehát, amelyek 
külföldön például egy hosszú és becsü
letes üzleti múlt után járnak csak ki, 
nálunk a komoly vállalatok csekély 
száma folytán, sokkal könnyebben el
érhető visitkártyára nyomtatandó cim- 
és látszatkórsággá degradálódnak.

Egészséges gazdasági élet csak úgy

képzelhető el, hogyha az a folytonos 
fejlődés törvényszerű kereteibe illesz
kedik. Elvégre nem szükséges az,

; hogy minden vállalat a nagyvállalko
zás látszatával bírjon, szükség van a 
kisvállalkozásokra is. És, ha az üzlet és 
üzemalapitásoknál az emberek nem vál
lalkoznának erejükön felül, hanem a 
fantasztikus optimizmusuk helyett, a 
józan számítások kis kaliberű méretei
ben mozognának, bizonyára általáno
sabb volna a boldogulás. A kis válla
latokból azután idővel fejlődésszeriileg 
keletkezhetnek nagy vállalatok, ezen 
nagy vállalatoknál azonban már van 
mire építeni, a múlt eredménye áll 
biztosítékul a közönség előtt és a 
gazdagabb tapasztalatok, a szakmának 
jobb ismerete minden esetre komo
lyabbá és tiszteletreméltóbbá teszik a 
vállalkozás bázisát.

Egy érdekes jelenséget tapasztal- j 
hatni manapság. Ha nagyhangú válla
latról van szó, úgy annak vezető 
emberei, rendszerint valamely egészen 
más szakmából kerültek ki, ugyannyira, 
hogy mikor az ügynökök megjelennek 
egy-egy ilyen uj cégnél sohasem 
mulasztják el megkérdezni a főnök, 
vagy igazgató urat : „Pardon, uraságod 
szakember ? “

Mi ennek az oka? Nagyon egyszerű. 
Csizmadia sohasem adja fiát csizma
diának, szabó fiából sem lesz szabó. 
Már most az emberekben, akikben a 
Tart pour lart való vállalkozás szelle
méért születnek meg az üzletalapitási 
ideák, mindig előnye van az idegen 
branche-nak, amelynek csak jó olda
lait látja meg gyermekes optimizmu
suk, mig saját szakmájának csak nehéz- j 
ségei élnek szeme előtt. Egyáltalá
ban rossz politika az, amely a nehéz- I 
ségek legyőzése helyett a nehézségek 
elkerülését tűzi ki, mert a gazdasági 
életnek mindenféle utján nehézségekkel 
találkozunk és ha egyik-másik elől ki 
is tudunk térni, az csak arra jó, hogy 
újabbakba ütközzünk.

Csalódások csak várakozások után 
érik az embert, márpedig nálunk a 
kereskedelmi élet legtöbb aga csupán 
várakozásra van felépítve és ha az 
előre elképzelt tervezetben keresztülhúz

sorokat a véletlen ujja, akkor kész a 
gazdasági krízis. Ha egy napilapnak 
hirdetéseit figyelemmel kisérjük, cso
dálattal konstatáljuk, hogy a vállalko
zóknak kis hirdetési rovata mennyivel 
bővül napról napra. Nem mellékes, 
hogy a kis hirdetésekben szerepelnek 
a legnagyobb jövőt Ígérő kecsegte- 
tések, mig ha a nagyobb hirdetések 
között böngészünk, csupa látszatra 
kisebb jelentőségű diserétebb hangú 
esetekkel találkozunk. A befektetés 
csekélysége egyenes arányban áll a 
vállalkozási reménynek a nagyságával. 
Ha az üres elképzelés helyett ugyan
annyi időt szánnánk a produktív mun
kának, bizonnyal sokkal szilárdabb 
talajt építenénk magunk alá. Hiszen 
szó sincs róla, szükség van a vállal
kozói szellemre, de Széchenyi hoz
zátette ehhez azt is, hogy a vállalko
zások mögött ott akarja látni azokat 
a biztos pénzforrásokat, a nemzeti 
bankot és más tételes intézményeket, 
amelyek biztosítani fogják annak élet- 
képességét. Szívesen látunk vállalko
zást mindenütt, ahol erre megbízható 
alap van, de szaporítani a légvárak 
számát felesleges, mert légvárakban 
nem lehet lakni.

A jövő zenéje.
Irta: Paulus.

Kolozsvár, 1913 jan. hó 30-án.

Aszódtól Kolozsvárig bizony nem kicsi az 
út, különösen ha az ember Pesten keresztül 
csinál egy kis görbe kitérőt. 17 órát utaztam 

I jóformán egyfolytában s igy nem csoda, ha 
fáradtan, félig-meddig összetörve érkeztem 
meg ebbe a különös városba, ahol annyi a 
nagynevű mágnás, meg a nagyhírű tudós 
ember, mint nálunk arra felé teszem fel a 
heverésző cigány Színházban, káveházban, 
utcán s majdnem mindenütt, lépten-nyomon 
találkozik az ember hol egy gróffal, hol egy 
báróval, hol meg egy egyetemi vagy aka
démiai tanárral, úgy hogy ha a pincér vagy 
a messenger boy véletlenül méltóságos úrnak 
szólít, már föl sem veszem, meg sem ütkö
zöm rajta. Hiszen szegények úgy hozzá 
szoktak már ehhez a címzéshez, mint pesti 
kollégáik a nagyságoláshoz.

Alig hogy kipihentem magamat, rögtön a 
megbízatásomhoz láttam Levelet irtain tíöhm 
Ferenc m. kir. kutató bányamérnök úrhoz, 
amelyben udvariasan alkalmat kértem tőle,
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hogy az „Aszódi Hírlap44 számára meginter
júvolhassam. A mérnök úr a legnagyobb 
szívességgel fogadott és készséggel válaszolva 
minden föltett kérdésemre, amelyet a földgáz
ról csak hozzá intéztem. Az ő fölvilágosi- 
tása és adatai alapján irtain meg lenti 
riportomat, amely úgy a szenzációra mint 
nagy horderejére nézve páratlan, mert az itt 
felhozott adatok még eddig sehol sem voltak 
nyilvánosan leközölve, sőt mi nbb még csak 
ezután lesznek hivatalosan is a pénzügymi
nisztérium által jelentés alakjában kiadva. 
Hálás köszönet ezért Bőhm mérnök úrnak, 
aki alkalmat adott nekünk arra, hogy ebben 
a nagyfontosságú ügyben — fáradságot és ; 
költséget nem kiméivé — közvetlenül érte- | 
sithessük lapunk olvasóit, Pestvármegye kö- j 
zönségét.

Az erdélyi földgáz történeti előzményei 
visszanyúlnak a kálisók kutatásának kezde
téhez. Ismeretes, hogy mezőgazdasági j 
szempontból mily tagadhatatlanul fontos sze
repe van a kalisónak a műtrágyázásnál. A 
növényeknek ugyanis három főtápanyagra 
van szüksége u. m. nitrogénre, foszforra és ! 
kálciumra. Ez az a három legfontosabb 
tápanyag, amit a növények a földből vesznek 
magukhoz. Természetesen a föld idővel az ; 
elhasználás folytán e három tápanyagot 
nélkülözné, vagy csak kis mértékben tartal
mazná, miért is a jó gazda trágyával igyek
szik pótolni a föld „elvesztett erejét.4* — 
Hosszas kísérletek után a szakértők rájöttek 
arra, hogy a kálisók a legfontosabbak a trá
gyák illetve a műtrágyák között, amelyek 
más trágyafélékkel keverve, különösen 
a kapás növényekre vannak óriási be
folyással, mint pl. a kukoricára, cukorrépára, 
a burgonyára, a dohányra stb. De különösen 
hathatós trágya a kálisó a réteken is, ahol 
nemcsak növelik a termést, hanem a széna 
minőségét is fokozzák. Sőt kitünően hasz
nálható a here féle takarmányoknál is. A 
stassfurti híres kálibányák felfedezése után 
— amikor az százmilliókat hozott és hoz most 
is Németországnak — nálunk is fölmerült 
az eszme, hogy kutatni kellene itt is a ká
lisók után, amelyek oly messze kiható for
radalmat okoztak a mezőgazdák jövedelmé
nek meghatványozásánál.

Agrár állam vagyunk. Hiányzó, szinte 
pangó iparunk és kereskedelmünk miatt jó
formán kénye-kedvére ki vagyunk szolgál
tatva a külföldnek, de különösen Ausztriá
nak. (Vámterület!) Kétszetesen kell tehát 
igyekeznünk azon, hogy földünk jövedelmét 
mennél nagyobb mértékben fokozhassuk. Ez 
pedig csak a hazai kálibányák felfedezésé
vel lehetséges. Megindultak hát a tudomá
nyos kutatások s végre is hosszas tárgya
lások és kísérletezések után a tudósok ab
ban állapodtak meg, hogy Erdély egy bizo
nyos része az a terület, ahol a fúrógép káli
sóra fog találni. E  megállapodások szerint 
1908 február havában Nagysármáson (Ko- 
lozs m.) kezdték meg az ú. n. I. számú, 
majd ennek eredménytelensége után a II. 
számú fúrást, ahol is már 22 méterre a 
föld alatt jelentkezett a földgáz. Először 
csak kis mértékben, de utóbb a fúrólyuk 
mélyítésével mindig nagyobb és nagyobb 
mennyiségben, úgy annyfra, hogy a fúrást 
301 méternél véglegesen abba kellett hagyni 
annak teljes veszélyessége miatt. A gáz itt 
már óránként 36 000 m* mennyiségben tó
dult ki, nyomása pedig a tudományos becs
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lés szerint 50 atmoszféra volt, ami közön
ségesebben kifejezve kereken 120.000 tény
leges lóerőnek felel meg.

Naponként 120 000 lóerő ingyen teljesen 
készen! Csak el kell vezetni, csak meg kell 
gyújtani a motorban, hogy zúgva, zakatolva, 
kattogva hajtsa az iparosgépeit. Azemberszinte 
látja a varázsszóra felépülő hatalmas ma
gyar gyárakat, szinte hallja a jövő zenéjét, a 
csengő-bongó aranyakat, amiket a magyar 
iparos kap a magyar gyártmányért, amelyek 
kiszorítják a világpiac minden ipartermékét, 
mert jobb és ami a fő, versenyen fölül olcsóbb 
lesz amazokénál! És még sem igy történt. 
Nálunk fáztak még a gondolattól is, hogy 
igy is lehetne. — Nálunk 120.000 lóerő 
fütyülhet a kék levegőbe, mert bennün
ket jó magyarokat inkább érdekel az, hogy 
kinek a paripája viszi el a Királydijat, 
mint az, hogy valahol Erdélyben van egy 
világcsoda, amelyből millió, meg millió ki
rálydijat lehetne csinálni, csak akarni kell.

Az állam még 1909 november havában 
magán vállalatokra akarta bizni a földgáz 
értékesítését, ám hiába, nem kellett senkinek. 
Pedig Cholnoky egyetemi tanár — most már 
igazolt — véleménye szerint az akkori gáz
ömlés ugyanolyan mennyiségben még évti
zedeken keresztül eltarthat. A magyar tőke 
még se akart vagy talán nem mert meg
mozdulni s igy a kincstár vette a kezébe az 
egész ügyet. A földgáz érékesitése tehát ál
lami feladat lett és hogy nagyon helyesen, 
mutatják a későbbi eredmények, amelyek 
fényesen igazolták a kincstár szániitásait.

(Fol\ tatjuk.)

Hírek.
— Kegyelet. Verseg község képviselő

testülete br. Podmaniczky Levente elhunyt 
képviselőtestületi tag iránti szeretetének és 
tiszteletének jelét akarván adui, a múlt hó 
30-án tartott ülésében elhatározta, hogy a 
köztiszteletnek örvendő földesurának élet- 
nagyságú képét a tanácsterem részére meg
festeti.

— Közgyűlés. Az aszódi jótékony nő
egyesület f. évi január hó 31-én tartotta évi 
rendes közgyűlését, melyen az elnöki tisztel 
Sárkány Lászlóné töltötte be. A műit évi 
közgyűlés jegyzőkönyvének hitelesítése után 
a számvizsgáló bizottság jelentést tett az ’ 
1912. évi zárszámadások megvizsgálásáról. 
Az egyesület pénztári számadatai a követke
zők :

Tagdijakból befolyt 320 korona, az aszódi 
takarékpénztár adománya 50 korona, a 
.Kórházi épület44 tőkéjének kamatai 213.90 
korona, takarékpénztárból kivéve 32 korona, 
pénztári maradvány 1911-ről 306.66 korona, 
összes bevétel: 922.56 korona.

Segélyezésre kiosztott az egyesület 580.78 
koronát, egyebekre 61 14 koronát, kamatmeg
takarítás (tőkéhez csatolva) 213.90 korona, 
—  855.82 korona, pénztári maradvány 66.74 
korona. Az egyesület tagjainak száma: 79.

A közgyűlés az egyesület tagjainak gya
rapítása céljából taggyüjtő bizottságot küldött 
ki, melynek tagjaivá megválasztattak : Beke 
Gyuláné, Büchler Nándorné, Ducker Ödönné, 
Halász Dezsőné, dr. Rendes Dezsőné, Reiner 
Józsefné, özv. Tomcsányi Vilmosné.

Perényi Rezső titkár indítványára elhatá
rozta a közgyűlés, hogy a helybeli népiskolák

igazgatóinak minden tanév elején átad 10 
10 koronát oly kikötéssel, hogy ezen összegből 
a teljesen szegény tanulókat tankönyvekkel 
ellássák; ugyanakkor a közgyűlés az állami 
óvodai gyermekek évenkénti karácsonyfájára 
10 koronát szavazott meg.

Az aszódi jótékony nőegylet emberbaráti 
és kulturális céljainak előmozdítására kéri a 
társadalom támogatását. Rendes tagok tagsági 
dija: 4 korona, pártolóké 2 korona.

— Meglopta az apját. Deák Erzsébet 
vérségi születési! leány a fölötti félelmében, 
hogy ideálja elhagyja, elhatározta, hogy 
pénzzel fogja magához édesgetni; minthogy 
szolgálmányából erre nem volt elég pénze, 
ellopta Aszódon lakó mostoha apjának 106 
koronás takarékbetét könyvecskéjét s az 
összeget részletekben kiszedve elköltötte. A 
gödöllői járásbíróság körözvénye alapján a 
vérségi csendőrség múlt hó 27-én rokoná
nál Versegen elfogta s a bíróságnak átadta.

— KözgyUlés. A „Gondviselés44 országos 
központi temetkezési segélyző - társulat 
aszódi egyesülete ma, vasárnap, f. hó 9-én 
a községháza tanácsterméban tartja évi rendes 
közgyűlését. Erre az összes tagokat ez utón 
is szerettei meghívják: Chugyik Pál lelkész, 
Perényi Rezső pénztáros, Róth Kálmán jegyző.

— Távírda állomás. A múlt évben 
Majthényi Károly vérségi földesur kezdemé
nyezésére mozgalom indult távírda állomás 
fölállítása érdekében. A nagyérdékü moz
galom, melyhez a környékbeli községek földes
urai s lakósai is csatlakoztak, mint 
hírlik eredménnyel járt, mivel a tavasz nyil- 
tával megkezdődnek az előmunkálatok, úgy 
hogy márciusban már távírda állomás lesz 
a vérségi postahivatalnál.

— Elfogott betörö. Hegedűs István 
Dezső nógrádkállói illetőségű rovott múltú 
cigány, a múlt hó 26-án Kövér Péter mint- 
szenti, valamint br. Schosberger Emse pusz
tai és a belső majori gazdaságba tett éjjeli 
látogatást s az alkalmasnak gondolt helyisé
geket feltörte; igy Mindszent pusztán a 
motorházat törte föl és egy 8 méter hosszú 
gépszijat, több vascsövet vitt e l ; a kartali 
gazdaságban a tejhütőt törte fel s az ott 
talált szűrő és kannákból vett egy párat 
magához; ezenkívül az istállókban alvó 
cselédek ruháit szedte össze és egy ezüst 
zsebórával együtt tovább állt. A szarka ter
mészetű cigányt a vérségi csendőrség ki
nyomozta s a bíróságnak átadta.

— Sajtóhiba az uj százkoronásban. Az
Osztrák-Magyar Bank a múlt év folyamán, 
karácsony előtt két sorozat uj százkoronást 
bocsátott forgalomba. Ezekbe az uj 
„százasokba44 egy sajtóhiba csúszott, miért 
is a bank vezetősége elhatározta azok be
vonását. A sajtóhiba könnyen észrevehető és 
abból áll, hogy a bankó német oldalán az 
aláírásoknál Pranger főtanácsos neve alatt 
a „Generálra!44 a következőkép nyomódott : 
„General-art44. Megállapították, hogy ez a 
hiba csak az első két sorozatnál maradt 
benne, mig a többi teljesen kifogástalan. —  
Nem minden érdekesség nélküli és kevesek 
által ismert tény, hogy az uj százkoronás 
magyar oldalát diszitű női fej nem a fantázia 
szüleménye, hanem az Osztrák-Magyar Bank 
nyomdája legszebb munkásnőjének portrait-ja.

Jó  fogás Olcsó húsra akartak szert 
tenni a farsang alkalmából Dénes Márton 
és Mészáros Pál bagi emberek, amennyiben
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f. hó 3-án a Koronauradalom vadászterüle
tén egy őzbakot lőttek meg. Zsákmányukkal 
már hazatérőben voltak, midőn Csécsei István 
és Pécsi Gyula aszódi csendőrök meglátták 
őket s jó kedvüket elrontva, a zsákmányolt 
őzbakot tőlük elvették s azt a Koronaura
dalom megbízottjának átadták, őket pedig a 
járási főszolgabírói hivatalnál feljelentették.

— A sportegyesület választmánya ez 
utón is kéri a tagokat, hogy tagsági illeté
keiket Vas József pénztárnoknál (Petőfi- 
nyomda) annál is inkább kiegyenlíteni szí
veskedjenek, mert csak ily módon lesz le
hetséges a pesti-uti pályán szükséges ta
vaszi rendbehozatali munkálatokat elvégez
tetni. Egyben kéri a választmány a tagokat, 
hogy a Sportegyesületnek híveket és minél 
több tagot toborozzanak a még távol álló 
közönség köréből. Jelentkezéseket elfogad 
Vas József (Petőfi-nyomda).

— Jubiláns lelkész. A domonyi ág. ev. 
egyház közszeretetben álló lelkésze Szilárd 
János , domonyi lelkészkedésének 25. évi 
szolgálatát ma f. hó 9-én tölti be. A domonyi 
egyházközség, valamint a politikai község 
ezen negyedszázados évfordulót megünnep- 
lendő, ma febr. hó 9-én délelőtt 10 órakor 
ünnepi istentiszteletet és diszközgyülést tart, 
mely ünnepélyre a jubilánsnak barátait, 
tisztelőit is meghívták. Az ünnepélyt délután 
1 órakor társasebéd fogja követni.

— A polgári kör közgyűlése vasárnap 
február 2-án, délután 4 órakor ment végbe 
meglehetős számú tag jelenlétében. Hogy az 
idén más évekhez arányitva mégis keveseb
ben jelentek meg, annak oka az, hogy a 
közgyűlésen azon tagok, akik 6 hónapi 
tagsági illetéknél többel tartoztak, szavazati 
joggal nem bírnak, így tehát meg sem 
jelentek. Bentsok János, a kör elnöke, nyi
totta meg a közgyűlést; miután annak ha
tározatképességét megállapította, előadta a 
választmány jelentését, kiemelve az elmúlt 
esztendőnek a kör életében lezajlott esemé
nyeit. Ezután Hozlinger Gyula pénztárnok 
számolt be és Miklián Gyula I. jegyző fel
olvasta a választmány által elkészített költség- 
előirányzatot a folyó 1913. évre. A köz
gyűlés úgy a pénztárnok számadását, mint 
a költségelőirányzatot elfogadta.

Az indítványok során érdekes indítványt 
olvastatott fel az elnök. „Eg y  tag44 ugyanis azt 
indítványozta, hogy a Polgári kör egyesül
jön az aszódi gazdakörrel és ennek előké
szítése céljából bizottságot küldjön ki a köz
gyűlés. Bursits Lajos, Boldis István tagok 
az egyesülést már elvben is lehetetlennek 
mondták, de kiemelték beszédjükban azt is, 
hogy az egyesülés már azért is fölösleges, 
mert hiszen bármelyik fedhetetlen életű 
aszódi polgár —  legyen az bár tisztviselő, 
kereskedő, iparos vagy gazda —  a körbe 
való felvételét kérheti, igy tehát a gazdák
nak is módjukban áll a kör alapszabályai
ban előirt kötelezettségeknek elvállalásával 
a körnek tagjaivá lenni. Az indítványt azom- 
ban Huszerl Ignác felszólalása után 
minthogy az indítványozó nem nevezte meg 
magát — mint alapszabályellenest levették 
a napirendből. Ezután következtek a válasz
tások.

Elnökké egyhangúlag ismét Bentsok Já 
nos választatott. A tisztviselők és a választ
mány is majdnem kivétel nélkül újra meg
választattak. Csupán a választmányban tör
tént egy kis változás. W áhl Adolf helyébe

ASZÓDI HÍRLAP

füsti Molnár Sándor került be választmányi 
tagnak. A választást mint korelnök Ujváry 
Sándor vezette mindenkinek megelégedésére.

Este 8 órakor lett megtartva a közgyűlés 
utáni hagyományos társas vacsora, amelyen 
nyolcvannál többen jelentek meg. Ily lá
togatott társasvacsorája talán eddig még 
nem is volt a körnek. Az első fogás után 
állt fel Róth Kálmán ev. tanító és elmon
dotta az ünnepi serleggel kezében a hivata
los köszöntőjét. A gyönyörűen kigondolt és 
szépen, lendülettel előadott köszöntőjében, az 
ünnepi serleg hármas jelszavának fogalmát: 
a „szabadság, testvériség, egyenlőség" eszmé
jét fejtegette. Ezután beszéltek még: Faludi 
Sándor dr., Bursits Lajos és Németh János 
róm. kath. segédlelkész és tüsthi Molnár 
Sándor. A társáság ezután még a késő 
órákig a legjobb hangulatban együttmaradt.

— Menjünk a moziba. A tegnap esti 
fényes műsor után, ma ismét igen kiváló és 
érdekes uj számokkal kedveskedik a mozi 
tulajdonosa közönségünknek. Előadásra kerül
nek a következő képek: A hamis kártyás 
végzete. Színes dráma 3 felvonásban. Csoda 
hatású kép. Ill-ik Sándor orosz cár szobrá
nak leleplezése. A csodaállat. Komikus. A 
gyopár. Komikus. Az and tlusziai nő varázs- 
látományai. Színes.

— Halálozás. F. hó 7-én pénteken, 
hajnalban hunyt el rövid szenvedés után, 
életének 57. évében, özv. Porubszky Györgyné 
szül. Lestár Mária, városunknak egyik régi, 
köztiszteletben állott polgárnője. Temetése 
tegnap délután 4 órakor ment végbe nagy
számú gyászoló közönség részvételével. Az 
elhunytban Bentsok Gyula vendéglős anyósát, 
neje született Porubszky Margit pedig édes
anyját gyászolja.

K ö zg azd aság .
Pest-Pilis-Solt-Kis-Kun vármegye gazda

sági egyesülete tegnap az aszódi polgári 
kör helyiségeiben igen népes, nagysikerű 
gazdasági előadást rendezett. Serfőző Géza 
a vármegyei gazdasági egyesület titkára 
üdvözölte a járás községeiből nagyszámmal 
egybegyült gazdaközönséget, valamint az uj j 
aszódi járás vezetőségét —  Sárkány Ernő 
főszolgabírót. — Igen kézen fekvő érveléssel 
megjelölte az irányt, amelyen az agilitásáról 
ismert járási közigazgatás feje — és szervei 
a községi jegyzők a vidék gazdasági fejlő
dését a közigazgatás eszközeivel a helyes j 
irányban előmozdíthatják. Ezután közvetlen 
stílusban a gazdák egyesülésének —- gazda
körök alakításának nagy jelentőségéről szólt
— külföldi és közeli szomszédos példákra 
hivatkozva igyekezett meggyőzni az élénken 
figyelő gazdaközönséget annak szükségessé
géről. Előre, úgymond: hagyjunk fel évezredes 
nyavalyánkkal — azzal, hogy egyenként na
gyon okosak vagyunk, mert tömörülve in
kább érhetjük el a haladás kocsiját, s tart
sunk lépést a korral — s akkor nem 
kell félnünk attól, hogy kizavarnak ben- 
nünket — mint bőnadrágos török rokonain
kat — Európából — Majd szövetkezetek
-  tejszövetkezetek — alakításának fontos
ságát hangsúlyozta s ennek keresztül vi
telében nagyon számit a papok, tanítók 
jegyzők, gazdászok szives részvételére. 
Befejezésül pedig kiváló apa állatfajokat
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mutatott be vetítő géppel s az apa ál
latok helyes beszerzésére, gondozására, ki
használására vonatkozólag adott kiváló, elő
nyös útbaigazításokat.

Ezután Alexa János jav. intézeti családfő 
tartott a konyha kertészetről, annak jövedel
mezőségéről, szakszerű keresztülviteléről 
tanulságos —  népies gyakorlati előadást, 
amelyet a legnagyobb figyelemmel és tet
széssel hallgattak végig az egybegyült me
zőgazdák. — (Célszerű volna az ilyen né
pies előadások sokszorosítása és terjesztése.) 
Majd az előadás befejezése előtt a várme
gye gazdasági egyesülete több száz korona 
értékű gazdasági eszközt és vetőmagvat 
sorsolt ki a gazdák között — a sorsolásnál 
a szerencse az aszódi gazdáknak kedvezett, 
mert ők nyerték el a legértékesebb két 
sorsolt tárgyat: a kapáló ekét és a répa
vágót.

R. K.

A kik édes atyám halála alkalmá
ból részvétükkel felkerestek és vigasztalni 
igyekeztek, fogadják ez utón hálás 
köszönetemet.

Dr. Glück Adolf.

Kiadó-laptulajdonos: Vas József.

Köhögés, rekedtség és hurut
ellen nincs jobb a

JftbHflc pen,etefü («l(orl(áBál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 
Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata 
van. Az eredetinek min- R ^  T H Y 11 ÓV. 
den darabján rajta van a — —

1 doboz í r a  6 0  fiit. Jtagy doboz 1 kor. 
Mindenütt Kapható.

Csak Réthy-félét fogadjunk e l !

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 I hordó benzin 95 kg.

súlyban fog elárvereztetni, miről a venni 
szándékozók ezennel értesittetnek.

Az igazgatóság megbízásából

Halász s. k.
állomásfőnök.
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Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.

A vastag számok gyorsvonatot, a vékony számok személyvonatot jeleznek.

Újságokra és folyóiratokra előfizetést 
elfogad és azokat házhoz szállítja a

Petőfi-nyomda, Aszódon.

Két Vagy hároinszobáj
lakás kerestetik megfelelő 
helyiségekkel. Ajánlatok a 
kiadóhivatalba kéretnek. ::

Vízmentes

crépe-papir
virágcserepek díszítésére, továbbá gyönyörű 
olcsó papírszalvéták minden színben kap
hatók a Petőfi-nyomdában, Aszódon.

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdettet: 
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 jtirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. Hir
dessen az Aszódi Hírlapban.

TISZTÁN
és világosan úgy kérje és fo- 
gadjael.haszappantvesz, 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. □ □ □

Szenved Ön?
Bántja a köszvény ? 
Fáj a feje vagy foga ? 
Vannak fájdalmai a 
karokban vagy a láb
szárakban? Fáj a 
dereka vagy háta ? 

Akkor próbálja meg a világhírű

O RO SZLÁN  MENTHOL
S Ó S B O R S Z E S Z T
a háziszerek királyát, mely erősebb és hatá
sosabb, mint bármely más sósborszeszkészit- 
mény. Egy eredeti üveg ára csak 44  fillér, j 
Nagy üveg K 1 10 fillérbe, Óriási üveg K 2 20 
fillérbe kerül minden gyógyszertárban vagy I 

üzletben.
11 — 12 Főraktár:

Prokopovitsch Brúnó úr
gyógyszertárában, TÚRA.

„S ty ria -U n iv ersa l“
K ötőgépek

megmunkálnak finom és 
vastagszálu pamutot 
ugyanazon gépen. 

Árjegyzék ingyen Részletre is. 
Képviselők kerestetnek.

Styria-K$t8g<pgySr Graz, III.

BENCZE FERENC
oki. patkoló és kocsi kovácsmester
ii Aszódon 11
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 elkészítését. Továbbá 
külön speciális

k o c s iru g ó k
készítését, melyek könnyűségükhöz 
képest szilárdabbak mint bármely gyári 
kocsirugó. Bpesten a legjava kocsigyár
tók által kipróbálva és állandóan ren
delve van. Ennélfogva uradalmakba tejes 
és más teherhordó kocsik alá ajánlható. 
50 mm. horderőig megrendelhető. 8-io 

Legpontosabb kiszolgálás. 
Árajánlattal szívesen szolgál.

Aszódi „Petőfi** könyvnyomda nyomása.

Kawa-$antal ' K a p s z u l á d
kitűnő szer húgycsöfolyás, kankó, herelob, 
hólyaghui ütés idiilt fehérfolyás ellen. Meg
lepően gyors hatás. 1 doboz ára 3 korona.

pr. 8ojta-Jnjd((id.
dejüleg használva Orvosilag ajánlva. 1 
üveg 1 kor. 60 f i l l ; ehhez egy fecsken
dező féifiáknak vagy nőknek 1 kor. 50 
fill. Eredményért kezesség.

UniVersal'Flnid
tásu testszaggatásoknál, reuma-, csuz-, 
fej-, fogfájásnál és bői viszketegségnél. 1 
próba üvegcse 40 fill. 1 nagy üveg 1 kor.
50 fillér.

5KribancHK.jW.’» S *
TuucsVár, Erzsébetváros.

X I V . ,  Kunyadi'ttt 3 0 .
ViszontelárusitóK fényesen dijazVa.

Ha bárminő

nyomtatványra
van szüksége, legyen az akár névjegy, 
levélpapír vagy borilék, üzleti értesítés, 
gazdasági nyilvántartás, takarékpénztári 
üzelikönyv és napló, úgy forduljon a 
Petöfinyomdához Aszódon. Leg
szebb kivitel és jutányos árak. Leg

gyorsabb elkészítés.

Báli meghívók,
lakodalmi meghívók, eljegyzési értesí
tések, egyszerű és legdíszesebb kivitel
ben azonnal elkészíttetnek. A Petőfi- 
nyomda könyvkötészete ajánlja magát 
egyszerű és diszkötések legszebb 

kivitelére.

Ugyanitt kaphatók

bornyilvántar
tások és bortör
vénykivonatok.
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