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Gazdanapok Budapesten.

Mint mezőgazdasági ország Magyar- 
ország jellegét, népességének karakte
rét az anyaföld és annak megnövelése 
adja. Tengermelléki országok nem 
tudják elvonni magukat a tenger ha
tása alól, a hegvi lakók is más ka
raktert mutatnak, mást az északiak és 
mást a délen lakó embertársaink. A 
föld népe vagyunk mi, foglalkozásunk 
a földhöz van kötve, a földből élünk, 
a földre kérjük Isten áldását, örömünk, 
jólétünk kuiforrása a föld és ha baj 
éri ezen országot, akkor e baj vissza
vezethető arra, hogy a föld nem adta 
ki számunkra azt az áldást, amelyet 
tőle megművelése és munkánk jussán 
joggal elvártunk. A magyar nép gon
dolkodása, érzése és kultúrája olyan 
szoros kapcsolatban van az édes anya
földdel, mint a test a lélekkel. Ami 
iparunk és kereskedelmünk ebben az 
országban van, az mind a vidékből 
táplálkozik, onnan veszi életerejét és 
sorvadnia kell, ha sorvad maga a me
zőgazdaság is.

Hővebben nem is szükséges ennek 
a hatását kifejteni. Évezredes meg
munkálás alá volt véve a magyar föld

és a nép, amely rajta lakik tiszta tu
datában van annak, hogy mit jelent 
számára a talaj, amely az egyiknek 
kenyeret, a másiknak jómódot biztosit. 
A mi népünk nem is gondolhat egyébre, 
mint erre az egyetlen kincsre: földjére. 
A többi nagyhatalmak gyarmatosításra 
is gondolhatnak, amikor már olyan 
szaporodási fokot értek el, hogy otthon 
megélniük nem lehet, akkor mindig 
talál egy okos kormányzat módot arra, 
hogy a nép számára egy gyarmatot 
biztosítson, amely szoros nexusban áll 
az anyaországgal és amely biztosítja 
az oda vándorlovak számára az ország 
törvényeiben gyökeredző jogokat és 
kedvezményeket. Hogy ez egymagában 
milyen hatalom, arra nézve csak Olasz
ország példájára kell utalnunk, amely 
a közelmúltban egy tőle távol eső or
szágrészt hódított meg. Ez ország 
—  Tripolisz — műveletlen és elha
nyagolt, rengeteg töke és sok munka
erő kell hozzá, hogy valamelyest rendbe 
hozassék. Az olasz nemzet azonban 
nem riad vissza a nagy föladattól, az 
olasz nemzet ujjong ezen nyerességén 
és aki mostanában lent járt Itáliában, 
nem tud eleget beszélni arról a lelke
sedésről, amelyet a nép minden réte
gében tapasztalhatott.

Fájdalom, mi nem tudnók kártala
nítani magunkat egy vagy két rossz 
esztendőért, amit itthon elszenvedtünk, 
azzal a jövedelemmel, amit más oldal
ról a gyarmatok hoznak. E szerencsés 
kiegyenlítődés csak nagy országoknak 
adatott, olyan országoknak, amelyek
nek a szerencse istene a történelem 
folyamán kedvezett. Anglia, Francia- 
ország és Németország, továbbá az 
Egyesült Államok azok a szerencsés 
államok, amelyek, ha az egyik zse
bükből elveszett a pénzük, belenyúl
hatnak másikba és máris kárpótolták 
magukat. Monarchikus helyzetünk és 
politikánk nem volt terjeszkedő, rászo
rultunk az intenzív munkára. Igaz hogy 
e téren az elsők közé számítódunk.

Mi tehát a mi feladatunk? Nem 
lehet más, mint a földnek intenzív, 
modern megmunkálása és oda való 
törekvés, hogy földjavitások és minden 
más fajta eszköz igénybevételével az 
elérhető legnagyobb hozadékot te
remtsük elő. E  cél elérésére mind
nyájunk közös érdeke, de leginkább a 
szükebb gazdasági közönségét, amely 
bizony a legjobb igyekezettel is azon 
van, hogy a magyar mezőgazdaság ne 
csak lépést tartson az idegen mező- 
gazdaságokkal, hanem hogy tulszár-

Fel Aquincumba!
— Irta : Berczelly Antal. —

Egy héttel megelőzőleg szólt a nagysága, 
hogy ránduljunk ki valahová, ahol a kelle
mest a tanulságossal, a szépet a hasznossal 
egyesithetnők. Persze ilyen kirándulót Buda
pesten nem oly könnyű találni, amint gon
dolni méltőztatik.

A múzeumok és képtárak hasznos és ta
nulságos helyek ugyan, de nem nagyon 
kellemesek. Gondoljunk csak kérem azokra 
a szeretetreméltó polgártársakra és azokra a 
nem csekély átmérőjű nőkre, kik legjobban 
szeretnék, ha a padlózat tyúkszemekkel volna 
kirakva, gondoljunk csak arra és meggyő
ződhetünk, hogy a muzeum látogatói a fe
jűkben tanulsággal, ámde lábukban fájda
lommal hagyják el a múzsák eme csarnokát, 
ami végiére nem lehet épenséggel kellemes.

Színházba járni esztétikai érzékre va ll; de 
ez a mulatság korántsem hasznos. Már csak 
azért sem, mert a lukszus e neme, kivéve, 
ha potyajegyen megyünk, rendesen számlánk 
megterhelésével jár, ami tudvalevőleg a ha
szon ellenlábasa.

Egyikünk Újpestet vélte kirándulási végcél 
gyanánt azzal a bölcs megokolással, hogy 
ott á vidéki életet tanulmányozhatjuk, szem
lélhetjük a népet a maga természetességében.

Az ellenzék persze mindjárt lefülelte őt 
azzal a megdönthetetlen ellenérvvel, hogyha 
vidéket akarunk bámulni, akkor menjünk 
egyszerűen a „fekete macskához** vagy más 
korcsmába, ahol egyben az osztrák-magyar 
hadsereget, a magyar-cselédiigyet és más 
egyebet is tanulmányozhatunk.

Az ellenzék három hölgyből á llt: megannyi 
fiatal és szeleburdi. Tanácsot tanács után 
vetettek el és a pártoskodás már-már szét- 
vállásá fajult, amidőn egy pillantást vetettem 
őnagyságára s diadalmasan kiálltok felé: 
Aquincumba megyünk, Aquincumba !

Szinte felocsúdott az egész társaság e ki- 
jentésre és ujjongva mondta utánam : Aquin
cumba, Aquicumba !

Meg kell magyaráznom, hogyan jutott e 
hely eszembe éppen akkor, midőn őnagysá- 
gát pillantottam meg.

Azt hiszem magyarázatnak elég lesz, ha 
bemutatom őnagyságát.

Nyílt feketés szeme volt, melyekből okos- |

ság, hogy ne mondjam egy csipetnyi hamis
ság sugárzott ki és ha szemei nem is emlé
keztettek a Madonnára, feje nem mindenna
pos fej volt.

Szép barna arcán az a bizonyos nyugodt
ság terjedt, amely titkolt szenvedést árul el 
és hullámos hajzata, kis szájacskája és a 
szabályos profil Ludovici Hérát jutatta 
eszembe. Ruházata is egyszerű volt, akárcsak 
a régi görög asszonyoké azzal a külömbség- 
gel, hogy az ő khitonja nem engedé látni 
azokat a bájakat, melyeknek szemléltetésében 
a klasszikus hölgyek olyan szabadelvűek 
voltak.

Ám ha az őv feletti részről egy Praxitelesz 
mintázhatott volna, a folytatás már nem igen 
hasonlitott a meloszi Vénuszhoz.

Kis molett termetű asszonyka volt, ami 
bizony egy kissé elütött a szép fejtől, de ha 
csevegni kezdett, az ember egészen elfelej
tette azt a csekély diszharmóniát, no meg 
aztán a neve is klasszikus volt — Helén.

Nagyon megörült az eszmének, hogy 
Aquincumba megyünk jövő héten vasárnap 
délután. ígéretemet vette, hogy szórakoztatni 
fogom az egész utón Pesttől Aquincumig.
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nyalja azt és példát mutasson nekik. 
Sok helyütt ugyan még elmaradott a 
mezőgazdasági téren való reformáló- 
dás, de ez általánosságban véve nem 
mondható. A maradi szellemet máról- 
holnapra kiirtani úgy sem lehet és 
konzervativek minden téren, minden 
országban voltak és lesznek. Ezekről 
nem lehet beszélni, mert hiszen ebben 
a nagy világversenyben ők amúgy is 
alul maradnak és a pálma, mint min
den más téren, úgy a mezőgazdaság
ban is, az előrehaladottaké, a képzet
tekké, a felvilágosultakké és azoké, 
akik a legtöbb anyagi hasznot tudják 
elérni, örvendetes jelenség nálunk, 
hogy néhány év óta gazdanapokat tar
tanak Budapesten, amelyek évről-évre 
nagyobb érdeklődés mellett szoktak 
lefolyni. Képzett gazdászok és föld- 
birtokosok gyülekeznek a Köztelekre, 
ahol gazdasági előadásokat tartanak az 
e téren elért legújabb vívmányokról. 
Ez évben december 4-én kezdődtek a 
gazdanapok és Sporzon Pál gazda
sági akadémiai tanár a talajművelő 
gépek jelentőségéről tartott előadást. 
Ugyanakkor mutatták be a Baromfi- 
tenyésztők Országos Egyesülete által 
rendezett országos baromfi, házinyul 
és galamb kiállítást a következe na
pokon gazdasági akadémiai tanárok 
tartottak előadásokat csupa olyan dol
gokról, amelyet minden modern gaz
dának okvetlenül tudnia kell. E  na
pokba esik a Magyar Szőlősgazdák 
Országos Egyesülete által rendezett 
országos értekezlet is, amelyet az agrár 
szőllő kölcsönök tartalékalapjának visz- 
szafizetése tárgyában tartanak meg.

Gazdanapok fontosságát méltatni 
egészen hiába való volna. Csak az 
kar, hogy az ilyen gazdanapokat

Feladatom teljes tudatában még ugyan
azon éjjel elővettem a nagy Mommsent, egy 
csomó régiségi folyóiratot, irodalmi történe
teket, de kiváltkép a római történetírókat 
vettem komolyan munkába és kezdve Marcus 
Porcius Catótól, a nagy puritán írótól, egé
szen Cornelius Tacitusig, a komor és peszi- 
mista bölcselőig, minden lehetőt elkövettem, 
hogy Ígéretemnek helyt álljak.

Az előkészületem elég szerény volt, de 
azért megvallom féltem egy kissé, hogy ez 
az asszony klasszikus ismeretével sarokba 
szőrit.

A nagy nap délutánja is elérkezett és a 
kis karavánból egy drága lélek sem hiányzott.

Indulás.
A szórakoztatást természetesen mással, 

mint római históriával kezdeni nem lehetett. 
Ajkamról folyt a szavak árja és csak vártam 
hölgyem megjegyzéseit. A torkom kiszáradt 
a hosszú dictióban, de őnagysága csak ásí
tott hosszan, mélyen és unos-untalan. Már 
majd kétségbeejtett a helyzet, hogy egy félti 
képtelen egy nőt mulattatni, midőn egy ur 
jött felénk. S/ép markos szál ember, nyilván 
drámai hős, vagy henteslegény.

csakis az ország fővárosában tajtanak, 
ahová a Budapestül távol lakó gazdák 
bizony csak nagy anyagi áldozatok 
árán tudnak feljönni. A gazdanapokat 
decentralizálni kellene és pedig az 
ország minden részében, nagyobb vá
rosokban, hogy az egész ország gaz
daközönsége téli pihenőjét ne mulato
zásokkal töltse el, hanem tanulással, 
amelynek hasznát láthatja a jövőben. 
Az ilyen gazdanapok a vidéken er
kölcsi hasznuak is lehetnek; a külön
böző nemzetiségek gazdáit szorosab
ban egymáshoz hozhatná és megértet
nék egymással, hogy a nemzetiségi 
perpatvarkodásnak meg kell szűnnie 
ott, ahol a céltudatos és becsületes 
munka kezdődik. X.

Községi ügyek.
A képviselőtestület f. hó 10-én d. u. 2 

órakor rendkívüli közgyűlést tart a követ
kező tárgysorozattal :

1. Vas Mór ajánlata telekvétel iránt.
2. Aszód község 1913 évi pót- és 1914. 

évi rendes és közmunkaköltségvetését jóvá
hagyó vármegyei határozat kihirdetése.

3. Aszód község 1911. évi zárószámadá
sait jóváhagyó vármegyei határozat kihirde
tése.

4. Gyúró Pál és Bobály János rendőrök 
kérelme drágasági pótlék iránt.

5. Elöljárósági elterjesztés az egyik ál
landó éjjeli őri alkalmaztatás betöltése tár
gyban .

6. Előljárósági el< terjesztés a Prunner-féle 
köz kikövezése targvában.

7. Matolcsy Kálmán községi jegyző beje. 
leütése bankigazgalósági tagsága tárgyában.

Székely Miklós.
1805— 1913.

Mint az erős tölgy, melyet villám sújtott, 
úgy múlott ki egy szempillantásnál is rövi- 
debb idő alatt az detnek egy derék munkása,

Azt hiszem ez az ur szinész, szólt őnagy
sága, talán beszélne inkább, ha már beszél a 
régiek szinéskedéseről.

Ezt olyan gúnnyal vegyes kelletlenséggel 
mondta, hogy kiérezni véltem belőle, hogy a 
históriai rész nem elég ignoránsnak tart, 
most tudni akarja, mennyire vagyok a szép 
literaturában. Erre aztán megeresztem a be
széd fonalát és sok szó esett Catullusról, 
Senecáról és Lucretiusról. A\ig Catullnak 
Lesbiához való szerelméről beszéltem, addig 
odafigyelt a kópé, sőt midőn a s/ép Bere- 
nicéről szóltam neki, élénken a hajzatához 
kapott, vájjon nincsenek-e a Vénusz oltárára 
érdemes fürtjei. De amikor tudományos szá
razsággal beszéltem az autorok munkáiról, 
nyomban kekekre nyilt a pici száj és álmosan 
terjeszkedtek a kívánatos kezek mindaddig, i 
amig Aquincumhoz nem értünk.

Az amfiteátrum mögött kínálkozott egy 
szép dombos hely, melynek pázsitja valósá
gos szőnyeg volt, az innét nyíló kilátás pe- 
dig egy kis paradicsom. A múzeumot és a 
kiásott törmeléket behatóan vizsgáltuk meg 
és nem mondhatnám, hogy ezúttal elmarad
tak volna önagyságának tágra nyílott ásításai.

Most jött a java. A közeli fogadóból sört

ki negyedszázadon keresztül kezében tör
vénykönyvvel, szivében igazságszeretettel és 
lelkében áldozatkészséggel munkálkodott a 
közjaván, a saját és övéinek előremenetelén. 
Életének delén, akkor törte őt le a könyör
telen halál, amikor a gondjaira bízott köz
ségnek még sok jó szolgálatot tehetett, s 
megszomorodott özvegyének és különösen 
gyermekeinek jövendő boldogulását véglege
sen megalapozhatta volna. Ám az isteni 

| gondviselés akarata kifürkészhetlen, s meg 
j kell nyugodnunk a változhatatlanba. Emlékét 

nemcsak Iklad község lakossága, de egy 
! nagy környék közönsége is hosszú ideig 

fogja megőrizni.
Székely Miklós 1865. évi december hó 

7-én született Rákoskeresztúron. Tanulmányai
nak elvégzése után, Galgahévizen, Pócsme- 
gyeren és Rákoskeresztúron működött mint 
segédjegyző. Iklad község jegyzőjévé 1890. 
évi julius hó 10-én lett megválasztva s ezen 
idő óta ott működött.

Halálát betegség nem előzte meg. F. évi 
december hó 3-án délután egy katonaügy 
végett bement Aszódra a főszolgabírói hiva
talba, hol anélkül, hogy előzetes rosszul lét
ről panaszodon volna, agy vérömleny követ
keztében meghalt.

A temetésről a következőkben számolunk 
be : lkiad község és a környék közönségé
nek impozáns részvéte mellett f. hó 5-én 
helyezték örök nyugalomra, a valóban tra
gikus módon hirtelen elhunyt Székely M ik
lóst, Iklad község 24 éven át volt jegyzőjét.

A végtisztesség tételen megjelent nagy
számú közönség soraiban ott láttuk :

Gróf Ráday Gedeonnét, Sárkány Ernőnét, 
Gergely Ida és Petrik Sarolta aszódi leány
nevelő intézeti tanítónőket, Jenes Zelma 
állami óvónőt, Elefánty Kalmánnét, Schuch- 
tár Brunónét, Trupp Adtaínét, Erdélyi Zol- 
tánnét, Mayer Pálnét, Kühn Ernőnét, Tscheik 
Kamiin ikladi tanítónőt, Fehérkuti Béládét, 
Szilárd Ilonkát. Továbbá megjelent az aszódi 
járás főszolgabírói hivatala részéről: Sárkány 
Ernő főszolgabíró, Madarász Elemér szolga- 
biró, Révai Miklós jár. számvevő, Gyurcso- 
vecz Gusztáv tisztviselő; a gödöllői járás 
főszolgabírói hivatal részéről: Kiss Tibor t. 
főszolgabíró, Szilágyi Gábor szolgabiró, Bár

hozattunk és cipót, annyit, hogy minden 
drága fejre egy-egy esett. Ittunk, énekeltünk 
és táncoltunk mint a bachánsok. Azonban 
őnagysága amennyire-annyira megtartotta 
komolyságát és figyelmeztetett, hogy nőket 
ne ilyen iskolába való dolgokkal szórakoz
tassak. Beszéljek velük inkább Mirandákról 
és Adolárokról.

Szót fogadtam neki. Szép dolgokat mond
tam a szerelemről és igy mégis ébren tar
tottam figyelmét és felváltva folyt az eszme
csere épületes témákról, melyek nem voltak 
ásilozásra ingerlők. Szó volt kaján barátnők
ről, akik persze mindenben utánozni szeret
nék önagyságát: de ez nem más, mint a 
béka felfuvalkodása, azután beszélt még go
romba mészárosokról, akik még akkor sem 
barátságosak, ha elfogadja a húsokat az 
ember.

Egy hétre reá — ugyanazok — megint 
azon tanakodtunk, hogy hová megyünk va
sárnap délután.

Fel Aquincumba, szólt őnagysága, igenis 
Aquincumba, ott jó puha a pázsit, nagyon 
szép a tájék és mindenek felett pompás a 
— sör.
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gyovszky Árpád jár. számvevő; az aszódi 
járás jegyzői karából Schuchtár Brúnó do- 
monyi, Bugár János galgamácsai, Malolcsy 
Kálmán aszódi, Haniscli György bagi, Fridi ik 
Béla hévizgyörki, Ubrankovils Ernő galga- 
hévizi, Elefánty Kálmán túrái, Acsay Vilmos 
vérségi községi jegyzők; Faska Lajos aszódi, 
Bálint Gergely bagi, Förliéncz Sándor gyftrki 
aljegyzők; Walla Ákos községi biró, Krausz 
Antal körállatorvos, Beke Gyula, Bentsok 
János és Kálmán Bertalan községi elöljárók; 
a gödöllői járásból Bitskey Gyula csömöri 
és Krenedits Sándor rákosszentmihályi fő
jegyzők és ifj. Keményfi Gyula rákosligeti 
aljegyző; a váci járásból Trupp Antal p.- 
hatvani, Magyar Béla acsai és Erdélyi Lóránd 
váckisujfalui községi, illetve körjegyzők; Joó 
Antal aszódi rom. kát. plébános, Szél József 
káplánnal; Szilárd János domonyi ev. lelkész, 
Fehérkuti Béla és Csekei Sándor tanitóK ; a 
községi biró és elöljárók ; Mindák Béla p.- 
hatvani igazgatótanitó, Krsák József nyug.- 
tanító, Saáry Mihály uradalmi intéző, a gal
gamácsai kor. uradalom intézője nejével, 
Késs György th. utmester Aszódról.

A koszorúkkal borított koporsót Iklad köz
ség elöljárói és képviselői a községház ud
varára helyezvén, felcsendült Herényi Rezső 
aszódi ág. h. ev. igazgató-tanitó egyházi 
éneke, amelyet a közönség kórusa kisért, 
majd Cliugyik Pál aszódi ág. h. ev. lelkész 
mondotta el a koporsónál gyönyörű, min- ! 
denkit magával ragadó imáját, amely alatt | 
szem szárazon nem maradt.

Az ima befejeztél követő karének elliang- | 
zása után a koporsót ugyancsak ikladi elöl
járók és képviselők Valinkra emelvén, azt 
elhelyezték a templom bejárója eié, a gyá
szolón és a közönség pedig bevonult a 
templomba, amelyet zsúfolásig megtöltött s 
mélységes figyelemmel hallgatta végig Mayer 
Pál ikladi lelkész magas szárnyalásu alkalmi 
beszédét, amelynek keretében az elhunytat 
övéitől, rokonaitól, barátaitól, kartársaitól stb. 
elbucsuztatta.

A templomból a közönség nagyrésze kiki- 
sérte az elhunytat a sirkertbe, ahol Chugyik 
1*01 lelkész imája után örök nyugalomra he
lyeztetett.

Hírek.

— Az aszódi iz rae lita  jótékony nő- 
egylet teaesté lye szombaton, november
30- n, igen fényes keretben zajlott le. Fél 
9 órakor kezdődött a vendégek érkezése és 
csakhamar annyira megteltek a mellékhelyi
ségek a legfényesebb közönséggel, hogy be 
kellett vonulniuk a hitközség szépen kivilá
gított nagytermébe, ahol a gyönyörűen terí
tett asztalok már várták a vendégeket. Üres 
szék nem is maradt az asztaloknál, annyira 
megtelt a terem.

Itt meg kell említenünk azt, hogy a vendé
gek az i/léses leiitéstöl és felszolgált cseme
gék kiválóságától el vol'.ak ragadtatva és nem 
gyö/ték dicsérni a hölgyrende/őség kedves 
és figyelmes gondoskodását, h a  után nem
sokára táncra perdült a fiatalság a kiürített 
nagy teremben, közben pedig sűrűn látogat
tak a mellékteremben levő buffetbe frissítők

után. A tánc és a jókedv kora reggeli órákig 
tartotta együtt a vendégek nagy részét.

Az estély tehát anyagilag és erkölcsileg 
a legfényesebben sikerült. A rendezés körül 
buzgólkodtak: Reiner Józsefné, dr. Faludi 
Sándorné, dr. Rendes Dezsőné, Biichler 
Nándorné, Kaufmann Imréné és Neumann 
Sándorné úrnők. Az estély nagy sikere méltó 
jutalma a hölgyrendezők kiváló ügybuzgal
mának.

— Országos barom fi k iállítás. Rend
kívül nagysikerű baromfi-kiállítást nyitott meg
5-én a földmivelésügyi miniszter a városli
geti iparcsarnokban. Több mint 3000 darab 
baromfi és egész sereg a baromfitenyésztés
hez szükséges eszköz, gép és berendezés 
teszi a kiállítást érdekessé.

Ez a kiállítás is újabb elismerést hozott a 
mi járásunk kiváló tenyésztőinek, amennyi
ben Ducker Ödönné úrnő immár országos 
hirtl baromfitenyészetének kiállított Orpington 
tyúkjai 1 első, 1 második, 3 harmadik, 1 — 1 
negyedik és ötödik dijat nyertek. Emdeni 
ludjai 2 első, 1 második és 2 ötödik díjat 
nyertek. Pekingi kacsái 1 első, 1 harmadik 
és 1 ötödik dijat kaptak

Azonkívül a zsűri aranydiszoklevéllel tün
tette ki a kiváló tenyészetet, melynek kiállí
tott darabjainak megszerzéséért vetélkedtek 
a kiállításon megjelent tenyésztők.

A járásunkbeli másik kiállító Merényi Kál- 
matiné úrnő pusztagalambosi fajbaromfi és 
házinyul tenyészete is hasonlóképen kiváló 
sikerrel vett részt a baromfikiállitáson, ame
lyen értesülésünk szerint következő dijakat 
nyerte : Nyulai több első és a legnagyobb 
győzelmi dijat egy remek serleget, melyet 
Lipthay báróné ajánlott fel. Ludai, kacsái, 
tyúkjai és pulykái több első, második díjjal 
és számos dicsérő oklevéllel lettek kitüntetve. 
Ezenkívül egy értékes győzelmii dijat is 
nyertek. Minkét kiállítónknak őszintén gratu
lálunk a kiváló sikerhez.

— Az ik lad i jegyzöségre járásunk fő- 
szolgabirája Wolter Ferenc túrái aljegyzőt 
helyettesítette.

—  U j ügyvéd Gödöllőn. Dr. Romanecz 
Arisztid a napokban nyitotta meg Gödöllőn 
ügyvédi irodáját.

—  Megérkeztek Aszódra, a Petőfi nyom
dába a karácsonyi és újévi idényre szük
séges legdivatosabb százféle alakú, gyönyörű 
levélpapírok és egyéb ajándéktárgyak, ame
lyek vételkényszer nélkül bármikor megte
kinthetők. Érdemes megnézni a szép és kü
lönleges kollekciót.

— Az aszódi iparos- és kereskedelm i 
a lka lm azottak  köre Ezen cim alatt egy 
uj kör van alakulóban, amelynek az a célja, 
hogy az aszódi iparos- és kereskedelmi al
kalmazottakat egy táborba gyűjtse és az 
önképzés, valamint a mivelődésnek teret 
nyitva, tudományos és kedélyes felolvasások
kal, továbbá mulatságok rendezésével tag
jainak szórakozást nyújtson. Hogy a kör 
prosperálni és a kitűzött cél felé haladni fog, 
arra garanciát nyújt az a tény. hogy a kör 
tagjai elnöknek B<»lla Lajos fögimn. tanár, 
iparhatósági biztost kérték fel, aki ezt a 
megtisztelő, de terhes hivatalt elfogadva, a 
tőle megszokott ügybuzgósággal fogja be
tölteni Segítőtársul melléje megválasztatott: 
íigyvezetö-alelnökül Frey Jakab, pénztárnokul 
Radó Henrik és titkárul Wcinbergcr József.

A kör tagjai az alapszabályokat már elfo
gadták s igy azok a napokban fognak a 
főszolgabírói hivatal utján a belügyminisz
tériumhoz fölterjesztetni. A rövid időn belül 
várható jóváhagyás után a kör megkezdi 
működését.

-  U j tejszövetkezet az aszódi já r á s 
ban. F. évi november hó 28-án uj tejszö
vetkezet alakult az aszódi járásban, Galga- 
györk községben.

A község lakosai reájöttek a tejszövetkezet 
fontosságára, köz- és mezőgazdasági je
lentőségére. A közelfekvő Püspökhatvan 
úgy látszik, kezdi kifejteni hatását a Galga- 
völgyben. És méltán. A tejszövetkezet el
nökévé Melczer Dezső nagy tiszteletű úr vá
lasztatott meg nagy lelkesedéssel, ki nagyon 
kedves és szép elnöki megnyitójában a töb
bek közt a következőket mondotta ; szegények 
vagyunk, de hisszük és reméljük, hogy köz
ségünk a tejszövetkezet révén gazdagodni 
fog, a boldogulásunk biztosabbá tétetik, 
szarvasmarha tenyésztésünk fejlesztetik.“

Az a község, hol 10— 15 év előtt még 
alig volt több 2 —3 tehénnél, 10— 15 darab 
sertésnél, ma már fejlesztett szarvasmarha
tenyésztéssel rendelkezik és nagyon szép a 
sertésfalkája is. Szóval haladunk! Hisszük 
és reméljük mi is, hogy a tejszövetkezet ré
vén ezentúl nagyobb eredményekkel. A tej
szövetkezet megalakító közgyűlésén részt vett 
Tolnay István cs. és kir. kamarás, galga- 
györki földbirtokos, járási mezőgazdasági 
elnök, a földmivelésügyi minisztérium részé
ről Szeniczey Ödön tejgazdasági megbízott, 
a Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Gazdasági 
Egyesület részéről Zsivánovits Béla s. titkár, 
ifj. Szuchovszky Béla igazgató-tanitó.

Bár ininnél előbb látnók a tejszövetkezet 
halasát a Galgagyörkiek, hogy e szép vonzó 
példát több község kövesse az aszódi já
rásban.

— Az aszódi á llandó mozgó műsora.
E  héten az aszódi állandó mozgóban a kö
vetkező képek vannak műsoron: Krim fél
sziget, színes, természetes felvétel. Gimpli 
kutyája, humoros. Eszter és a perzsák kirá
lya, megható, erkölcsnemesitő, színes dráma, 
2 felvonásban. Vadászatok Indo-Kinában, 
természetes felvétel. Polip és a homár harca, 
természetes felvétel. Hüvelyk Matyi mint de
tektív, rendkívüli kacagtató. Egyébként a 
mozi e héten ünnepli meg egy éves fenn
állását.

K iadó-laptulajdonos: Vas Józse f.



ASZÓDI HÍRLAP 1913. december 7.

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. H ir 
dessen az Aszódi H írlapban .

8 koronáért
küldök 4 és fél kiló (kb. 50 drb.) sajtolásná! ke

vésbé megsérült finom enyhe virágillatu 
p i p e r e s z a p p a n t  

rózsa, liliomtej, orgona, ibolya, rezeda, jázmin 
és gyöngyvirágból szépen összeválogatva posta- 

utánvéltelel:
AUFFEN BERG JÓ ZSEF BU D A PEST 

RÁKO SSZENTM IHÁLY.

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

azonnalra kiadó.
Cim a kiadóhivatalban.

áyá sz jc leo té sck ,  
koSzorúSzal lagok

nyomása
eg\? óra alatt elkészül:
V A S  J Ó Z S E F
könyvnyomdájában
.*. Aszódon.

6 1 0 0  közjegyzőileg hitele- 
y j l W  sitett orvosi és magán el
ismerő levél igazolja s biztosítja a 

legjobb eredményt. 
K ivá lóan  jó  és kellemes izü 

cukorkák (bonbonok)
20 és 40 filléres csomagban, valamint 

60 filléres dobozban kaphatók: 
P rokopovitsch  Brúnó  gyógyszer- 
tárában Tú rán  és Sárkány László 

gyógyszertárában Aszód*>n.

A UgpzóraHoztatóbb

hangszereket s/allitja
\ki 1 1  fL  W  p" &  ..Hangszer-*-Király-tói
¥ ¥  y  n  L  Budapest, József-körut 15
Hegedű. 16 drb. felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona.
Mandolin vagy Guitár b> korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon aranyerem 

és érdemkefeszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegyzék ingyen!

Óvás! Ügyeljünk a „Wagner" névre 
és a 15-ös házszánira. (Telefon.)

Tyúkszem,
börkem én yedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CÜNNABIN" használata után. 
Üvegje 1 kor., postadijjal 1*40 kor. Három 

üveg bérmentve 3 kor.

E x c e l s i o r
hintőpor 48 óra alatt elmulasztja a kéz-, láb - 
es h ónaljizzad ást. 1 doboz 1 kor., posta
dijjal 1 4 0  kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40 o phosphorsavat tartalmazó

T akarmány mész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 3(A) kiló 
hi/lalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, bo juk, juhok marhák, öklök és lovak
nál. 4 t kiló ára, mely hónapokig elég 5 kor. 

80  fillér utánvéttel bérmentve.
K apható m indenütt.

A hol nem lenne raktáron, megrendelhető 
utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése 

niellett a készítőnél:

Dr. FLESCH E.
„K orona“-g yógyszertára  GYŐR 99.

praktikus ajándéktárgyakban.
Aszódi „Petőfi* könyvnyomda nyomása.
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