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Újév napjára.
Sokféleképpen ábrázolja a képző

művészet az ó év elmúltát és az uj 
esztendő megszületését. Az angolok 
szeretik az öreg embert kaszával és a 
halálnak egyéb külső szimbólumaival 
a kezében ábrázolni az elmúlt esz
tendőt. Az aggastyán ott áll a küszö
bön, gyertyát tart a kezében,* amelyet 
elfuj és az elfujt láng kirajzolja az 
1913-as évet, inig mögötte egy bájos 
meztelen gyermek á ll: az uj év, téli 
reményekkel, téli titokzatossággal és 
csak a jóhoz való bizodalommal.

Olyan életfilozófia nyilvánul meg 
ebben a képben, annyi invenció és 
költői melegség sugárzik belőle, hogy 
bátran tehetjük ezt ez év szimbólu
mává általánosságban. A gyermek hát
tere a fölkelő nap, amely sugaraival 
bearanyoz mindent, ami körzetébe ke
rül: igy látjuk az újévet, igy mutatja 
azt nekünk a művész és mi igy sze- 
retnők azt beteljesülve látni. A gyer
mek, ez minden olyan érzésnek az 
eredője, amihez az emberi vágy oda
csatolja a reményeit. A keresztény val
lás kezdete a gyermek Jézushoz fűző

dik, testté lett ártatlansághoz, Jézushoz 
az ideálhoz, aki a.tzá maradt, ami 
gyermekkorában volt: egyszerű, kere- j 
setlenül természetes és bizakodó. Csak 
igy válhatott Megváltó belőle, csak igy 
volt képes bájos naivságával egy oly 
községet toboroznia maga körül, amely 
még évszázadok múltán is és remél
hetőleg évezredekkel utóbb is meg
tartotta az Istenember emlékét.

Ám az öreg emberről is szót kell 
ejtenünk. Az öreg emberről, aki egyik 
kezével a homokórát, a másikban az 
alvó lángot tartja. Erről se feledkez
zünk meg, mert nem elég a bizoda- 
lom a jövőbe, hanem szükségünk van 
a tanulságra is és ezt csak a múltból 
—  és ezt jelképezi az aggastyán — 
tudjuk meríteni. Az elmúlt esztendő 
pedig elég anyagot ad tanulságra, 
szemlélődésre és mindarra, amiből 
megkonstruálhatjuk az uj jövevény 
számára a nevelési irányt. Igy vagyunk 
a múlt esztendővel, igy vagyunk min
den más évvel is. Amint alkalmazható 
ez az egyénre, akként szól ez nem
zetekre és nagyobb közíiletekre is. 
Kérdezzük már most, hogy Magyar- 
országon mit jelent a múlt és mit je
lenthet a jövő esztendő?

A múlt év kínos izgalmakkal volt 
tele. A törvényhozás körül olyan je
lenségek mutatkoztak, amikre példa a 
parlamentarizmus történetében még 
nem volt, az ország fővárosa a 
nyári hónapokban egy ideig mint egy 
katonailag megszállt város olyan volt 
és ezen izgalom átszármazott a vi
dékre is. Ehhez az egyik bajhoz hoz
zájárult a másik: gazdasági pangás, 
amely minden reményünk ellenére, 
hogy meg fog szűnni, mindinkább 
erősködött, félelmetesen nagyobbodott, 
egy lavina volt. amely elpusztulással 
fenyegette ezt az országot.

Szerencsére az újév nem talál ben
nünket ebben a katasztrofálisan kinos 
helyzetben. A gazdasági helyzet né
mileg javult és bízvást remélhetjük, 
hogy a jövő év meghozza mindazt, 
amit az előző évben nélkülöztünk. 
Gondoljunk csak a múlt év kellemet
lenségeire, keress.ik az anomáliák okát 
és rájövünk majd arra, hogy a múlt 
év nekünk tanulsággul szolgálhat arra 
nézve, hogy az uj évet miként ren
dezzük be. Az öreg ember szimboli
zálja a tapasztalatot, a gyermek a re
ményt, az erőt, a munkakedvet, a fej
lődést. Ha az öreg ember tapasztala-

Éjszaka.
— Irta : Alfay Rudolf. —

Lomhán és szennyesen hömpölyög a fo
lyam. A lemenő nap utolsó sugarai játszanak 
a vizen.

Délután vidám élet uralkodott. Gőzhajók 
álltak útra készen, nők és gyermekek ipar
kodtak a hajóra, hogy minél jobb helyet 
biztosítsanak maguknak.

Aztán megszűnt a tarka nyüzsgés. Alko
n y o d o n .  Férfiak szakadatlan áradata özönlött 
a hídon ; a műhelyekből jöttek és fáradtan 
mentek haza.

Beköszöntött az éjszaka. A közlekedés 
megszűnt. A kapukat becsukták.

Időközönként gőzhajók jöttek lefelé a fo
lyamon ; a kirándulókat hozták vissza. A 
zene most csak nagyon ritkán hallatszott. A 
délutáni örömujjongások sem hangzottak föl. 
Helyreállott a hétköznapi élet egyhangúsága. 
A hídon egy kendőbe teljesen beburkolózott 
asszony mozog. A jobb karja alatt egy do
boz és a balkezében egy csapószéket visz. 
A hid mögött, ahol a hajók kikötnek, leült 
a kerítés mellé Reszkető újakkal kotorta elő 
portékáját. — Viaszgyufát! Viaszgyufát ! —

kiáltotta mindenkinek, aki előtte elment. 
Mindig ugyanazon hangon. Az ember már 
pontosan tudta a dicséretet. Rövid, csengő 
és siralmas. Mintha egy egész emberélet 
sorsa sírna belőle.

Egész teste takaróba és kendőbe volt 
burkolva. A sötétben alig lehetett kivenni 
alakjának körvonalait. De az arcát sok ba
rázda szántotta végig És a fejkendő alól két 
fénytelen szem tekintett elő.

Langyos nyári éjszakán, amikor az ember 
a mpi hőség után a frissítő éjjeli levegőt 
szívja be, de ha fagy is, amikor az ember 
jól felöltözve, siető lépésekkel iparkodik vé
delmet nyújtó hajléka felé, vagy ha havazik, 
amikor a lámpafénynél a hópelyhek vidám 
játékát látjuk ; mindig hallja az ember évről- 
évre egy és ugyanazon helyen, ugyanazt a 
kiállást: -- Viaszgyufát! Viaszgyufát!

Ha hazafelé megyek, majdnem mindig 
ezen a hídon visz az utam. De mindig 
megijedek, amikor ezt a kiáltást hallom. 
Olyan éles, olyan esdeklő. A szivem mindig 
összefacsarodik. Az áruja nem tartozott az 
én szükségleteim közé. De egyik este mivel
hogy a pénzes levélhordó utalványt fizetett 
ki, mégis vettem. A garast a kezébe vette és 
ráköpött: „A  mai foglaló.14

Tulajdonképpen tovább akartam menni. A 
szavai azonban maradásra késztettek.

— ügy . . . ?  Hát anyámasszony, én még 
soha nem láttam, hogy eladott volna valamit.

— Csak azután szokott kezdődni, amikor 
Ön már elment, ügy tizenkét óra tájban. 
Akkor adok el legtöbbet.

— Hát én a maga órája vagyok ?
—  Igen ! Látja fiatalember, ha az ember 

igy ül és ráér, sok mindent megfigyel, amit 
azelőtt nem látott, ön  meghatározott napokon 
ugyanabban az órában jön. És ha közeleg 
az az idő, hát már várok rája. Azután min
denkiről megalkotja az ember saját véle
ményét. ön  nem úgy néz ki, mintha az első 
emeleten laknék és villamosvilágitása volna. 
Ön tehát világítás nélkül megtalálja a lépcsőt.

Néhány ember ment el előttünk.
— Viaszgyufát! Viaszgyufát! — kiáltotta. 

Én félreálltam, hogy ne sötétítsem be a 
boltját. Az utcai lámpa csak halovány fényt 
veteti ide.

— Igen fiatalember, —■ kezdte újból re
megő hangon és szabadon maradt kezével 
hátrasimitotta a haját, amelyet a szél az ar
cába sodort, — amikor önt itt látom, magam 
előtt azt gondolom, hogy most ő is ilyen 
lehet. A fiam tudniillik.
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taival irányítjuk a gyermek fejlődését, 
akkor bizhatunk abban, hogy az uj év 
különb lesz a réginél, hogy az uj év
ben minden téren javulás lesz ész
lelhető, hogy a következő év, az 
1914-iki meghozza a várva-várt jó
létet, a lendületet iparban és keres
kedelemben és meghozza az áldást a 
mezőgazdaságra is.

Reméljük, hogy ilyen zilált állapo
toknak, mint amilyen a múlt évben 
volt, az uj esztendőben nem lesz Ma
gyarország a színhelye. Reméljük, hogy 
most már csakugyan békés fejlődés 
útjára tér a törvényhozás, annak a 
fejlődésnek az útjára, amely osztály
különbség nélkül mindenki számára 
meghozza a jogokat, az egyéni érvé
nyesülést és közszabadságokat. Adja 
Isten, hogy úgy legyen is!

Pletykák.

Furcsa világ ez a világ,
S furcsábbak a népek 
Régi jó  esztendőkről 
Szólana most az ének.

Ami volt régi időkben,
Annak nyoma sincsen
Vagy ha van is, nincs köszönet,
Nincsen bizony ebben.

Megpróbálom szép sorjában 
Elmondani itten,
Mi minden volt, ami most nincs, 
A mai időkben.

Tegnap bemék ékszerészhez 
Valamicskét venni.
Úri dáma van ott épp benn,
Van neki mit enni.

Kis szünetet tartott és én nem tudtam 
nyomban válaszolni. Azután tovább beszélt 
vékony hangján.

— Tizenkilenc éve, hogy meghalt a férjem 
Nagyon jól éltünk együtt. Nagyon jól. A fiú 
ép tizenkét éves volt. Tengődtünk valahogyan. 
Én mosni jártam. Keserves dolog volt nap
hosszat a mosóteknő előtt állni. De muszáj 
volt. Mit csináljunk ? Néha adtak valamit a 
fiam számára is. Enni valót és ruhát. De 
olyan emberekhez kerültem, akikie ráfért 
volna, hogy én vigyek nekik valamit.

Ismét árulnia kellett. A szemei élénkebbek 
lettek és pontosan megfigyelte, hogy az em
berek odajönnek-e vagy egyéb jelét adják 
annak, hogy venni akarnak. Akadt néhány 
pillanata, amikor megfigyelhettem. Nem is 
lehet olyan öreg, mint amilyennek egyébként 
látszik. De a sok ránc az arcán igen megté
veszti az embert. Meglehetősen tiszta volt és 
fénytelen szemmel pontosan megfigyelték a 
járókelőket. Bizonyára szívesen ragaszkodik 
az élethez.

Tovább beszélt, mert nem jött senki, akit 
vásárlásra kellett felszólítania :

— így ment egy darabig. A fiam kikéiül! 
az iskolából és szintén keresett valamit. De 
nagy kedve volt a katonasághoz. Katona lett.

Uj karkötőt, divatosat 
Szeretne ő venni 
Karácsonyra — s ez hibáját 
Némiképen menti.

Karkötőért ám pénz is jár,
Pedig néki nincsen 
Hozza hát a jegygyűrűjét 
S becseréli menten.

Karkötő, az divatos most,
S ez az ügynek clouja,
Ám jegygyűrűt ki visel most ?
A mi hölgyünk unja.

jó, mulatós, híres világ 
Ejh' hát hová tűntél?
Biz' Isten már jó  bor sincsen,
Jó  kedvű hogy lennék ?

Vendéglátó magyar házak 
Kaputok nincs tárva!
Avagy úgy! —  hát 
„Cselédhiány miatt van az zárva.“

Szagos vizű piros húsvéti 
Szép leányoknak álma 
„Csak egy csöppet a kezemre !u 
Ez járja már máma.

Hű, türelmes jó  olvasóm!
Nem bántok tán senkit ?
Hogy igy van ez, te is tudod,
Újat nem irok itt.

Hideglelés ellen téa.
Nátha ellen lábviz,
Hű lés után faggyus ruha 
Már eltűntek rég biz'!

Ezek helyett az maspirinm 
Jött most divatba.
Segít az most bármi bajod,
Nem is kerül sokba.

A fejed fá j, az ujjad gyűlik 
Gyomrod görcsök bántják,
Eridj csak a patyikába,
Aspirint kínálják.

_____  ASZÖD1 HJRLAP _

De már az első leveléből azt láttam, mintha 
másmilyennek képzelte volna a katonaéletet. 
Egy későbbi levelében a bánásmód miatt 
panaszkodott. Azt irta, hogy az altiszt nagyon 
megtoldta az idejét. Nem tudtam elgondolni, 
hogy olyan rossz legyen a helyzete, S«»k 
mindent a valónál rosszabbnak lát az ember 
azért, mert előzőén másmilyennek gondolta, 
így átírtam, lmgy csak legyen türelemmel 
Csak ne sajnálja a fáradságot. Jóra intettem. A 
levelemnek nagyon örült. Vigasztalás volt neki.

A kezével megtörülte a szemét. — Lássa 
azután mégegyszer irt. Egész röviden és ér
telmetlenül. Itt van minden levele. És akkor 
igen rossz sora lehetett. Nem tudtam azon
nal Írni. A mi körünkben nem úgy tanulták 
az Írást. Igen . . Igen . . .  Pár nap múlva jött 
egy rendőr és érdeklődött felőle Elment. Töb
bet nem tudtam meg. De én aztmondtani ma
gamnak, hogy még él. Emiatt nem aggódom.

És többet nem hallott róla? — kérdeztem.
De mégis. Pár hónap múlva levelet kap

tam. Az idegen légióból. Itt sem nagyon 
tetszett neki, de kitöltötte az idejét. Most 
Párisban nős és boltja van. Gyakran Írunk 
egymásnak és ő küld is egyet, mást. Ha 
jobban bírnám a csontjaimat, akkor már 
átmentem volna.

1913. december 28.

Régi jó , magyar nótáknak 
Nem volt földön párjai 
Most, —  divatos kupiék hada,
Meg a tangó járja.

Színművészet költ a kőnek!
Ugyan kinek kéne ?
Mozi izgat ifjút, vénet 
Ez kell ma a népne(k)*.

Lesz már mozi Bagón, Győr kön, 
Boldogon, Kartalon.
Túráról meg nem is szólok,
Hisz ott úgyis vagyon.

Pletykázok is — kérem szépen — 
Pletykám nem is régi,
Ikiadón az uj jegyzőnek 
Mozit kéne nyitni.

No — de vigyázok a szóra!
Bánom is, mit irtani 
Amit irtani, nem józanul,
Bánatomban irtani.

Kívánnék én jó  Buékot 
A hű olvasónak,
De nem merem, kártérítést 
A nyakamba sóznak.

Brrr.
* Licentia poetica! (Szedő.)

Hírek.
— Olvasóinknak és előfizetőinknek 

boldog uj évet kívánunk.
— Karácsonyi színjáték. Az aszódi róni. 

kath. népiskola növendékei az iskola disz- 
zászlőja javára karácsony napján és más
napján d. u. litánia után karácsonyi szinjá- 
tékot adtak elő. Az érdeklődés közönségünk 
részéről, tekintve a nemes célt és látva a 
közvetlen eredetiséget, átérzést a szereplők
ben, — tiszta lélekkel, őszintén lehet mon
dani, hogy nagy volt. Úgy annyira, hogy 
mindkét alkalommal zsúfolásig megtelt a 
terem az érdeklődő közönséggel. Ezért a 
rendezőség ezúton is köszöni meg a nemes

Egy fiatalember jött és vásárolt. Az áru- 
sitónő a garast ismét a kezébe fogta, lehaj
totta a fejét, de hamar visszahúzta megint.

Azután elővette zsebkendőjét és a garast 
gondosan odakötötte az enyémhez.

— Maga nevet — mondta, anélkül, hogy 
rám nézett volna, de néha olyan fickók jön
nek, hogy az ember fél. Kabátját goodosan 
a keblére húzta és a kendőt, mely lecsúszott, 
a vállára húzta.

— Nekem se a legjobban ment a sorom. 
Amíg mosni tudtam, jó volt. De az már nem 
ment. Akkor elmentem Engel építőmesterhez, 
épületi takarítónőhöz. Ott nyúztam és gyö
törtem magamat csak igazán. És mennyit 
kerestem ?  Két márkát naponta.

Vidám társaság közeledett. Sok oktalan 
beszéd után végre az urak mindegyike vett 
egy skatulyát.

Körülbelül egy óra volt. Jött a lámpake
zelő és eloltotta előttünk a lámpát. Fcliilam  
a cimét és hazamentem. Nem volt hideg, de 
amikor ágyba feküdtem, úgy éreztem, mintha 
fáznék. Néhány hét múlva már nem találtam 
a szokott helyen. Másnap a lakására mentem 
és megtudtam a szomszédoktól, hogy nála 
volt a fia és magával vitte.
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szivek érdeklődését. Felülfizettek: Zsifcsák 
József, Özv. Zsigmondné, Timár Istvánné, 
Bursics Ilona, Bursics Lajos, Mess N., Nesz
mély Matild, Jajkó N. és Pászti Márton, 
akik fogadják meg külön is a rendezőség 
köszönetét.

— Jegyzőválasztás. Az ikladi képviselő- 
testület Sárkány Ernő főszolgabíró vezetése 
mellett f. hó 23-án tartott közgyűlésében 4 
jelölt közül egyhangúlag Faska Lajos aszódi 
aljegyzőt választotta meg Iklad község jegy
zőjének. A megválasztott uj jegyzőt megér
demelt jóhire megelőzte uj állomáshelyén, 
egyhangú megválasztása tehát biztos volt. 
Iklad község pedig gratulálhat magának uj 
vezetőjéhez, aki előbbi helyén szakavatott- 
ságával, szorgalmával a felettesei elismerését, 
kedves, előzékeny modorával pedig csak jó
barátokat szerzett magának. — A szomszéd 
járásbeli Isaszeg község f. hó 23-án válasz
totta meg egyhangúlag uj jegyzőjét Fridrik 
Ágoston rákoscsabai aljegyző személyében, 
aki unokaöcscse Fridrik Béla hévizgyörki 
jegyzőnek.

— Halálozás. Súlyos csapás érte Notter 
Dezső bagi róm. kath. tanítót, akinek neje 
szül. Huszti Mariska f. hó 26-án életének
21-ik, boldog házasságának 4-ik évében, 
rövid kínos szenvedés után elhunyt. Teme
tése f. hó 28-án fog végbemenni.

— Szilveszter-estély Aszódon. Az ala
kulandó Aszódi ipari és kereskedelmi alkal
mazottak köre a Weiner-féle fogadó emeleti 
összes helyiségeiben kabaréval és tánccal 
egybekötött zártkörű szilveszteri teaestélyt 
rendez. Kezdete este 9 órakor. Részvételi 
jegy személyenként K 1.50, családjegy (3 
személyre) K 4.— . Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Az 
estély műsora a következő:

1. Megnyitó. Tartja: Frey Jakab. 2. A 
vándorlegény. Költemény Petőfi Sándortól. 
Szavalja: Kálmán Imre. 3. a) Emlék- 
szik-e? b) Üres a fészek . . .  Müdalok, énekli: 
Leitner Mór. 4 Cimbalomegyveleg. Elő 
adja : Fekete Ilonka k. a. 5. a) Sulamit ke
serve. b) Kis házikóm tetejére . .. Müdalok, 
énekli: Weinberger József. 6. Szórakozott 
kisasszony. Monológ üabányitól E lőad ja : 
Weisz Szidike k. a. 7. A lengyel fogoly. 
Költemény Csengeytől. Szavalja : Kálmán 
Imre. 8. Piccoló. Kuplek. E lőad ják : 
Schwarcz Juliska k. a. és Weinberger József 
9. Pálinka. Drámai magánjelenet Zolától. 
E lőad ja: Frey Jakab. 10. Palóchistőriák. 
Előadja : Weinberger József.

— Chanukaünnepély a javítóban. Mint 
már lapunk múlt számában jeleztük, az or
szágos izraelita patronage-egyesület a hely
beli javító-nevelő intézetben az izraelita nö
vendékek számára Chanukaünnnpély rende
zését ttizte ki célul. A Chanukaünnepély f. 
hó 24-én a késő délutáni órákban az intézet 
izr. templomában tartatott meg. Az ünne
pélyen megjelentek, mint a patronage-egye- 
sület kiküldöttei: Breuer Soma nagykátai 
rabbi, valamint Lengyel Béla a patronage- 
egyesület titkára; jelen voltak továbbá az 
aszódi izr. hitközség elöljárói családjaikkal, 
Ducker Ödön az intézet igazgatója és Salgó

József intézeti hitoktató. A patronage aszódi 
helyi bizottságát dr. Hacker István hitközségi 
elnök képviselte.

Az ünnepély az esti imával vette kezdetét, 
mely után a Chanukagyertyák meggyujtattak. 
A gyertyák meggyújtása után a növendékek 
Salgó József hitoktató vezetése alatt vallásos 
éneket adtak elő. Ez után Breuer Soma rabbi 
szívhez szóló beszédet intézett a növendé
kekhez. Beszédében a Chanukát méltatta s 
ezzel kapcsolatban vallásosságra, hazafiságra 
és javulásra intette őket. Szép beszéde úgy 
a növendékekre, mint a hallgatóságra mély 
hatást gyakorolt. Majd egy növendék társai 
nevében köszönetét mondott a patronage- 
egyesületnek, az aszódi izr. hitk. elöljárósá
gának, az intézet igazgatójának és hitoktató
jának irántuk tanúsított jóakaratuk és tanítá
sukért. Ezzel a sikerült ünnepély véget ért, 
melynek emléke és jóhatása valószínűleg 
sokáig megmarad a növendékek emléke
zetében.

— Személyi pótlék egy jegyzőnek. — 
Mozi Túrón. Népes közgyűlést tartott Túra 
község képviselőtestülete f. hó 22-én, me
lyen a község és Neumann Mór között lét
rejött ama szerződést tárgyalták, mely sze
rint a község biztosítván Neumann Mór 
mozitulajdonost a felől, hogy 10 éven át 
másnak, mint neki, mozit Túrán felállítani 
nem lévén szabad, ezért ellenértékűi tízszer 
ismétlődően évenként 200 koronát ajánlott 
fel a községnek.

A tárgysorozat legérdekesebb pontja azon
ban a kepviselőtestület ama határozata volt, 
mellyel Elefanty Kálmán községi jegyzőnek 
1913. decz. 1 -löl személyhez kötötten, nyug
díjba beszámítható évi 1000 korona személyi 
pótlékot egyhangúlag engedélyezett.

Jogos kérelme méltányosan intéztetett el s 
annak ilyetén elintézésénél a képviselőtes
tület előtt Elefánty Kálmán minden térén 
eredményes és buzgó működése lebegett. 
Egyhangú volt e határozat, mert Elefanty 
jegyző működését honorálni akarvan, ezzel is 
dokumentálni akarták ragaszkodásukat.

Kérelme tárgyalása előtt Elefanty Kálmán 
jegyző a közgyűlési teremből eltávozott s a 
határozat kimondása után visszatérvén Kál
mán István képv. test. tag üdvözölte, mire 
meghatott hangon mondott köszönetét.

— Adómunkálatok felülvizsgálata. A
budapestvidéki kir. pénzügyigazgatóság ki
küldöttje Tihanyi Lajos pénzügyi számvizs
gáló a napokban kezdte a járásbeli közsé
gekben az adókezelés felülvizsgálását.

— Nincs csúnyább a lakás üres falai
nál írjon a Képes Hét kiadóhivatalához és 
Ön jóformán ingyen tiz művészi színes, a 
legkényesebb művészi Ízlést kielégitő képpel 
díszítheti fel lakása csupasz falait.

— Halvacsora a Deák Ferenc társas
körben. Az uj társaskör még az elmúlt he
tekben csendben megnyílt és azóta ideiglenes 
szűk helyiségei alig képesek befogadni azo
kat a vendégeket, akik a kör kényelmét és 
otthonias, ízléses berendezését megkedvelve 
naponta látoga’ják. Ünnepies megnyitást talán 
csak az uj nagyobb helyiségben fog ren
dezni a társaskör vezetősége, amely alkalmas

lesz több tag befogadására. A mostani szűk 
helyiségben tartotta első nagyobb összejö
vetelét a társaskör aszódi tagcsoportja f. hó
20-án szombaton este. Alkalmat erre a tár
saskör buzgó ügyvezető alelnöke által ké
szített halvacsora adott, amelyen a szűk 
helyre való tekintettel csak az aszódi tagok 
vettek részt. Micsinay Ernő alelnök a re
mekbe készült halhoz még a saját termésű 
kitűnő borából is kedveskedett a résztve
vőknek, akik nem győzték dicsérni az al
elnök kedves figyelmét és ügyességét. A tár
saság igen jó hangulatban sokáig maradt 
együtt a körben.

— Vadászat. Sikerült vadászatot rende
zett a pusztafenyőharaszti gazdaság uj bér
lője, Wahl Ernő, folyó hó 20-án, amelyen 
környékünkből, valamint a fővárosból is 
számos vadász áldozott a nemes sportnak. 
A vadászatnak nagyon kedvezett az idő és 
az eredmény is megfelelő volt, amennyiben 
közel 100 darab vad került terítékre. A si
került vadászat után vacsorához ült a társa
ság, ahol a házigazda vendégszeretete sokáig 
marasztotta a vadászvendégeket.

— Gazdakör alakulás Ikladon. Folyó 
hó 22-én szövetkezés, egyesülés napja volt 
Ikladon. A gazdák szervezkedtek, saját ér
dekeik : a mezőgazdasági haladás előmoz
dítása, az okszerűbb talajmivelés, helyesebb 
irányú állattenyésztés fellendítése céljából.

Mindezt és egyáltalában a gazdák érde
keit fogja szolgálni a most megalakult gaz
dakör.

A gazdakör elnökévé egyhangúlag Mayer 
Pál ev. lelkész választatott meg, ki szép 
buzdító beszédében, elnöki megnyitójában 
teljes mértékben odaadását Ígérte a gazda
körben való eredményes munka kifejtésére; 
a nagyiis/teletü elnök ur megnyitójában kü
lönben utalt az intelligens német kisgazdákra, 
kiket intelligensekké, számítókká, egyáltalá
ban jó gazdákká a gazdakör nevelt ki.

Utalt az elnök a kisázsiai állapotokra, hol 
a gazda még ma is 3 feleségével szántatja 
földjét, befogja őket.

Micsoda azsiai állapotok ugy-e ?  Nálunk 
ez nincs már igy, de a többtermelés, a na
gyobb jövedelem elérése végett még sokat 
tehetünk a gazdakör munkája révén, amit 
erős akarattal, jó szándékkal megvalósítani a 
gazdakör vezetők meg ne szűnjenek.

Dicséret és elismerés illeti a gazdakör 
megalakítási nehéz munkájában Kühn Ernő 
tanító urat, ki szinte odaadással viseltetik a 
gazdaköri dolgokat illetőleg, hisz az ő kez
deményezésére született meg most is a gaz
dakör. A Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegyei 
Gazdasági Egyesületet Zsivánovits Béla s. tit
kár képviselte, ki egyszersmind a gazdák 
szervezkedéséről, a gazdakör céljairól, elő
nyeiről tartott előadást.

A gazdakör révén a tél folyamán a tej
szövetkezet is meg fog alakulni. Nagyon ta
nácsos lenne, sőt szükséges, hogy a tél fo
lyamán az aszódi járás minden községében 
megalakuljon a tejszövetkezet, vagy a gazda
kör, hogy igy egy táborban gyülekezve az 
ország gerince, alapja a gazdatársadalom, 
mely társadalom van hivatva erőssé, hatal
massá, gazdaggá tenni ez őseinktől örökölt 
kanaáni földet.
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Diamant Márton vaskereskedőnél
egy uj fajta „expersz11 korcsolya kapható igen

előnyös áron.

/ l i n n  drb. közjegyzőileg hitele- 
w l v v  sitett orvosi és magán el
ismerő levél igazolja s biztosítja a 

legjobb eredményt. 
Kiválóan jó és kellemes izü 

cukorkák (bonbonok)
20 és 40 filléres csomagban, valamint 

60 filléres dobozban kaphatók: 
Prokopovitsch Brúnó gyógyszer- 
tárában Túrán és Sárkány László 

gyógyszertárában Aszódon.

A UgszóraHoztatóbb

hangszereket szállítja
\A/ 7\  ^  lk| C  p  ,,Hangszer -Király-t<>l 
f f  V I  I  ■ m  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 16 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegyzék ingyen!

Óvás! Ügyeljünk a „Wágner* névre

BeHc Gyula
vas- és füszerkereskedő, 
kavicsbánya és téglagyár 
: tulajdonos, Aszódon, :
: ajánlja: :
a legjobb minőségű épület
téglát, továbbá beton készí
tésére kátránypapirt, épület
tető és kerti utak beszórására 
: kiválóan alkalmas :

s ó d e r j é t
a legolcsóbb árban.

Aszódi .Petőfi “ könyvnyomda nyomása.
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