
5- ÉVFOLYAM- — IQ. SZÁM- MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ASZÓD, 1914 MÁRCIUS 8*ÁN.

E lő fize tés i á r :
Egész évre 10 kor.

Fél évre 5  kor.

jegyed  évre 2 50 kor.

Havonként . . 90 Fill.

Egyes szám ura 20 fill ASZÓDI HÍRLAP H irde téseke t
mérsékelt dron felvesz 

a kiadóhivatal, 
ríyilttér : minden sor 

50 fillér.
Kéziratokat nem aduuk 

vissza.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- Felelős szerkesztő: DR. (5LÜCK ADOLF. Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
nyomdában, Aszód, Főút *t82. szám. Szerkesztő: VAS JÓZSEF. a kiadóhivatalban előre fizetendők.

Züllött állapotok.
Régi igazság, hogy nem boldog a 

magyar. M ikor minden felől húzzák, 
nyúzzák, szorítják, nyomják. Hogy tud 
ilyeténképen zöldágra vergődni, hogy 
tud ilyen viszonyok mellett tisztessé
gesen megfelelni kötelességének.

A jövedelem nem hogy emelkednék, 
hanem inkább csappan, ennek ellené
ben óriási mértékben és megállapodás 
nélkül emelkedik mindennek az ára. 
A két legfontosabb kelléke a társadalmi 
é letnek: az élelmiszer és a lakás 
szemérmetlen módon megdrágult. A 
luis szinte megfizethetetlen, a lakások 
ára szintén olyan aránytalanul nagy, 
hogy a szökés viszonyok között élő 
ember még kisebb lakásban húzza meg 
magát, hogy valahogy élhessen, illetve 
lakhasson.

Ha nálunk valami megdrágul, az 
okát nem kell nagyon kutatni s csak

a szomszédba kell mennünk, látunk 
vígan dörzsölő kezeket, megelégedett
ségtől derűs ábrázatokat. A mi jó 
osztrák szomszédaink mindig gondos
kodnak arról, hogy nekünk egy kis 
mulatságot szerezzenek, összeállnak a 
nagyiparosok, a vállalkozók s egysze
riben elhatározzák, hogy ennek vagy 
annak a nélkülözhetetlen cikknek, tárgy
nak árát felsrófolják. Akinek nem tet
szik, ne vásároljon belőle, ha meg vá
sárol, ugrálhat mellette, de fizetni kell 
érte, ha megpukkad is bele.

Hogy aztán oly nagy arányokat ö l
tenek a kivándorlások, azon nem lehet ! 
csodálkozni. Elvégre munka szerető, j 
dolgos, izmos karú földmives nem 
várhatja a sült galambokat, mert a 
család jól nem lakhatik a reményke
désből. Vagy nem kap egyáltalán 
munkát a szegény ember, vagy mun* I 
káját olyan gyatrán fizetik meg, hogy 
legszerényebb életmódja mellett sem 
telik mindenre. E két ok készteti a

kivándorlásra főleg azokat, akiknek 
még van valamelyes vagyonuk s ennek 
roncsai megmentendő, itt hagyják szü
lőföldjüket, holott szívesebben dolgoz
nának idehaza, ha lenne mit, örömest 
maradnának itthon, ha munkájukat 
legalább csak annyira megfizetnék, 
hogy családjaikkal eltengődnének.

A világ egyik részében sem aknáz
zák annyira ki az embert, mint nálunk. 
A kizsákmányolásban valóságos ver
sengés folyik a telhetlenek között. A 
lakás uzsora valósággal tobzolódik, az 
élelmicikkek árai oly magasra szöknek, 
hogy távcsővel kell utána nézni. M i
után elsősorban a fővárosban emelke
dik beláthatatlan magasságra minden 
elképzelhető dolognak az ára, természe
tesen a középpontból szerte ágazik az 
ország megannyi részében s egyértel
műié^ megszületik az általános drá
gaság.

A közönség hiába jajveszékel, hasz
talan siránkozik és kézzel-lábbal tilta*

Párbeszéd.
— Irta : Schneider Oszkár. —

Előadták a Polgári Kör kabaréján 1914. február hó 

22-én Schneider Oszkár és Roth Kálmán.
(Folytatás és vége.)

K. Hát azt, hogy igy nagy nehezen tnög- 
a'kuttunk, me’ darabját három pöngőét akarta 
csinyáni, aszongya, hogy üjjek le, inaj' 
leveszi a mértéköt. Hát azt odaszól az ta- 
noncnak, hogy gipszet. Mondok hát gipszet.

B. Hát ammá minek, abbu’ csinálj ?
K. Hát aszondi, majd abba harapjak bele. 

Mondok harapjon az öregapja, engöni bizon 
nem lösz lóvá, nem vagyok éti patkány, 
azza’ ölelnek gipszet. Őzt nagyon összegyűl
tünk, úgy, hogy aztán kidobott.

B. Hát akkó’ nem is vötté’ fogat?
K. Jobb is, me’ mikó’ az asszonynak ott

hon e’montam, a’ csinyát csak nagy rama- 
zurit.

B. Hát őzt vó’tatok-e a Sóspergernél va
sárnap hajtónak ?

K. Vó’lunk, csak egy kis baja jött a do
lognak.

B. Tán má’ megest nyulat loptatok ?
K. Nem a’, hanem ahogy összegyűltünk, 

hát csak ott látom az puskásuk közt a/ Ben- 
csik igazgató ur fiát, mondok ehhü baj 
lössz.

B. Mé’ lönne má’ baj abbu ?
K. Hát csak odamentem az tekintetes Tóth 

intéző úrhoz, őzt megmontam, hogy ne ap-

rehendájjék rám, de nem hajtok. Aszondi, 
hát mié’. Mondok mer* itt van az Bencsik 
ügyvéd ur, azt elég vó’t vasárnap Hévizén a 
fejemet kapdosni, hogy le ne Ilije, még most 
is fáj az nyakam csigolyája. Hat aszondi, 
mönnyek az madáilabu szó’gabiró után, de 
atnmeg úgy niönt partossal, hogy nem bír
tam szusza.

B. Hát őzt lüttetek-e sokat ?
K. Hát tűm lüttek maradhatóssan, csak az 

a fiatal ügyvéd nem igen akaródzott. Váltig 
kajátotta oda a naccságos föszó’gabiró ur, 
hogy Géza ott a nyúl, csak nem Hitte. No 
gondó’tam, még bezárati, de azt monta, 
hogy ü disznóra lüiött, de azt se lütt.

B Talán nem tud lüni ?
K. Aszondi, hogy tudni tud, csakhogy ki- 

fáratt az Istentelen hegymászásba.
B. Hát mikó’ vó’iá’ Aszódon?
K. Hát a mu’t héten bent vó’tam három 

napig, abba a faügybe, amit az ősze’ hoztam 
az koronábu’.

B Hát azt mit láttá’ ?
K. Sok mindent.
B. Vó’tá’-e a mozi színházba ?
K. Olt nem vó’tam, mere van az?
B. Hát ott a Diues mellött, ott látnyi csak 

szipet, tudod, hogy a mu’t vasárnap a jedző 
utak bucsnzkottak a Krenkóná’ Aszódon.

K. Hát kitü’ búcsúztak?
B. Hát tudod, hogy a gödötlei járásba 

most sok uj jedzót választottak, aztán őzt 
még nem igen ösmerték, hát möghivták 
gyertyaszentelőre bucsuzkonni, mög hát k i

akarták próbá’ni, iiogy az uj jedző Ikladru’ 
tud-e majd inni.

K. Most má’ értem, azt kend is ott volt 
bucsuzkonni ?

B Én csak a jedző urnák vó’tani az fu r
mányosa, őzt, hogy nagy hideg vó’t, mög 
soká költött kint várni, hát csak beváltakoz
tam este az moziba.

K. Hát őzt vó’tak-e sokan ?
B. Hát b i’on vó’tunk, maradhatósan, még 

az naccságos főbíró ur is ott vó’t, hát őzt 
eesötétü’t az mozi, őzt csak gyűltek ám az 
emhörök az faara, mög az állatok, mög az 
kocsik, moutam is, liogv mégis huncut a ni- 
möt, aztán mög egy embör járt ott nagy vi- 
zipuskáva’ köztünk, őzt locsokódott, engöni 
is úgy szöniöm frecskó’t valami szagos vizze’, 
hogy csak úgy törüköztem utána.

K. Hisz nem is vó’t liusvéd !
B. Az nem vó’t de aszondik, hogy az fő

bíró ur miatt csinálik, mee’ az csak a sza
gos levegőt sziveli. Hát őzt, ahogy ott ülök 
a szikbe, oda telepszik egy kövér ur mellém, 
őzt e’kezd hangossal! kiabá’n i : szikora pet
róleum.

K. Bizton bolond vó’t, vagy be vó’t rúgva.
B. Én is úgy gondó’tam, mondok néki, 

ne kajátozzék, me’ itt vagyon az nagyságos 
főbíró ur, őzt még beviteli, hát még néki á’t 
föjjebb. Aszondi néki szabad, me’ ö az tu
lajdonos.

K. Hát az gazda vó’t ?
B. A’ hát. Őzt, hogy meggyujtik az lám

pást, liát látom, hogy az gödöiiei suszter. 
Mondok magamba, ez itt akar má* bíró
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kozik ilyen brutalitások ellen, az ille
tékes körök vajmi keveset törődnek és j 
ha törődnek és tesznek, — talán nem 
is tehetnek — a nép feltétlen jogos i 
es méltányos kielégítésére.

Hiba tulajdonképen nálunk az örö
kösen széthúzódó, semmiben össze 
nem tartó, egyöntetűen eljárni nem 
tudó társadalomban van, amely egy- ! 
ideig sopánkodik, azután belenyugszik 
a változtathatatlanba. Akkor nem csoda, 
ha vérszemet kapnak a dús gazdag 
gyárosok, nagy iparosok, háziurak s 
minden lelkiisineretfurdalás nélkül 
emelnek akkor és annyira, amikor és j 
amennyire nekik jól esik.

A nagy közönségnek, a m illió  és 
millió állampolgárnak kell sztrájkolni, 
ilyen indokolatlan és sérelmes enielé- 
lések ellen, ki lehet és ki kell a gazdag 
embereket éheztetni.

Erős szervezkedéssel, egyöntetű el
járással pressiót lehet gyakorolni min
denféle erőszakos és meggazdagodás 
gyors fokozására irányuló áremelések 
ellen. Akkor majd leesik az álluk a 
most még elvakult lak- és élelmiszer
uzsorásoknak.

Af. T.

2

Hírek.
— Mélyen tisztelt Olvasóink szives figyel

mét felhívjuk a lapunkhoz mellékelt előfize
tési felhívásra.

lenni, nem Gödöllőn, pedig hát abbu’ nem 
eszik, me’ biró Aszódon mindig az kémény- 
söprüs lesz.

K. Hát jó biró is az, nem ojan fájn, mint 
ke’ komám uram, mög nincs ojan nagy ta- 
pasztalattya, de azé’ Aszódon megjári.

B. Hát te láttá’-e valamit ?
K. Láttam be’on, hát mikó' kierösztöttek, 

hát ahogy az vonathó’ le akarok mönni, 
hallom, hogy a ző’d fás zsidóná’ muzsika’- 
nak mög énekő’nek. Hat őzt bemönök egy 
felíityer borra, hát az másik szobába’ urak 
muzsikáltak.

B. Nem urak vó’tak azok te, csak kiö’uV 
zott cigányok.

K. De biz’ urak vó’tak azok, tanyámk 
vó’tak az intézetbii’, őzt a lutyeránus papnak 
mög az Forsnyer fiának húzták az ügy vágy
nék.

B. Kerestek is sok pi’zt.
K. Azt éppen nem mondhatnám, me’ 

szömme’ tartottam, de esse’ igen nyu’ká’t az 
lajb’i zsebbe, mög aztán olyan nimöteset 
húztak, aztán niha-niha inekő’tek hozzá.

B. Szépen-e?
K. Hát hó’ az egyik vitte fő’, hó’ a másik. 

Aztán a lutyeránus pap tovább birta szusszá, 
mint az ügyvégy, hanem vó’t ott az ba’kbu’ 
az könyvelő ur, az birta csak igazán, de azt 
nem engették.

B. Hát azt mé’ nem engedték, nem tarto- 
tozott a bandába ?

K Azé’, me’ (i've akart énekö’ni, azok 
mög azt montak, hogy á’va kő'.

— M árcius idusának méltó megünnep
lésére már most folynak az előkészületek. A 
programul még ezidöszerint végleg megálla
pítva nincsen, de úgy értesültünk, hogy az 
Aszódi polgári kör, továbbá a nemrégen 
megalakult Iparos- és kereskedő alkalmazot
tak köre nyilvános, az egész községet össze
foglaló ünnepség rendezését határozta el. 
Az ünnepségek sorozatát az egyetemi ifjak
nak a polgári körben este fél 8 órakor tar
tandó estélye zárná be, amelyen hazafias sza
valatok, melodráma és egy kis színdarab 
kerülnének előadásra, a nagy napnak az 
estélyen való méltatását pedig az egyetemi 
ifjúság kérése folytán Sárkány Ernő főszol
gabíró készséggel vállalta magára.

— O lcsóbb lesz a patika. Szinte hihe
tetlenül hangzik. Mert a mai drága időben 
sem éri el semmi a patika drágaságát. Igaz 
mégis, hogy olcsóbb lesz a patika. A bel
ügyminiszter ugyanis minden évben megál
lapítja a forgalomban levő gyógyszerek hi
vatalos árait. Az 1914. évre árszabály most 
jelent meg és ebben a rendeletben a gyógy
szerészek nagy meglepetésén* a legyakrabban 
használt gyógyszerek árai olcsóbbak, mint 
voltak a múlt évben.

— Községi zárószámadások. Aszód köz
ség képviselőtestülete az 1913. évi községi 
zá rószá madások megvizsgálása t á rgy á ba 11
Melczer Dezső galgagyörki lelkész elnöklete 
alatt rendes évi közgyűlést tart március 14-én 
délelőtt 10 órakor.

— Ipa rte s tü le ti közgyűlés. Az aszódi 
általános ipartestület f. hó 22-én d u. 4 óra
kor rendes évi közgyűlését fogja megtartani, 
amelyet este a szokásos társas vacsora fog 
követni.

— Országos vásár. Az aszódi országos 
vásár folyó hó 20-án pénteken lesz meg
tartva. Hogy arra milyen állatok lesznek fel -

B. Hát az nem mindegy?
K. Én ahó’ nem igen értek, de ti azt to

vább nem énekő’t aszonta, hogy ti á’va nem 
tud énekö’ni, me’ ha áll, nem tudja rössz- 
kettötni az lábát. Őzt, hogy igy ott nem 
mulatozhatott, hát az malmossal e melitek az 
resterációba.

B Hát őzt csak kelten marattak ?
K. Nem a, vó’iak ott többen is, de azok 

valami csúnya nevű kártyát jádcottak, a má
sik asztallá! mög o*t beszé’gelött az mérnyök, 
aki az mu’t nyáron az. biró uram főggyit 
mérte, őzt pör is lölt belüle.

B. Abbe’on, azt el is vesztöltem, pedig az 
Akar ur csinya’la az dógot.

K. Az. öreg Tér Miskának az fiával be- 
szé’gettek.

B. A/tán mirü’ ?

K. Hát amint én kivettem a szavábu’, hát 
a mérnyök azt magyarázta az öreg Tér fiá
nak, hogy (i milyen szip eslálőt épiltetött az 
Kálnoki naccságos urnák Tótgyörkön, abbu’ 
az újfajta téglábu

B. Hát azt mi járatba vagy ere koma?
K Jedz.ő urat keresem, ittliuu van ?
B. Nincs a’, bement Aszódra, minek kéne?
K. Pakszust szeretnék véle íratni.
B. Mirü* te ?

K. Hat e’attam az hornyukat, az galga
györki lutyeránus papnak.

B le azt a vakol, hisz annak nincsen
szőnie.

K. Eén is montam, aszoiidi ii olyat keres,

hajthatók, a legközelebbi számunkban fogjuk 
! közölni.

— E ltű n t csendőr. Pécsi Gyula csendőr 
f. hó 5-én reggel az aszódi őrsről engedély 
nélkül ismeretlen helyre eltávozott és mai 
napig sem tért még vissza. A magával vitt 
kasszakulcsot azonban Kallóról postán aján
lott levélben visszaküldte.

— Szerencsétlenül já r t  m unkás Szászi 
János 17 éves aszódi lakos, napszámos az 
aszódi vasúti állomáson törzsfák kirakásánál 
segédkezett csütörtökön f. hó 5-én. Munka 
közben az egyik fatörzs megcsúszott és 
Szászira esve, fejét összezúzta, ami rögtöni 
halálát okozta. Temetése nagy gyászkiséret 
mellett tegnap délután ment végbe.

— Öngyilkosság. Drága Mihályné Benkó 
Borbála aszódi 47 éves asszony, vasárnap 
március hó 1-én délelőtt 11 órakor felakasz
totta magát. Tettének oka nagyfokú ide
gesség.

— Az Orleansi Szűz az aszódi m oz
góban. Ma mutatja be az Aszódi állandó 
mozgó az Orleansi Szűz cimü történelmi 
drámát, melynek hossza 1800 méter s mint 
a szétküldött leírásból is olvasható, ez lesz 
a szezon egyik legszebb újdonsága.

— Javítják  a községháza te te jé t Aszód 
község elöljárósága versenytárgyalást hirdet 
a hivatalos lapban a községház tetejének ja
vítására.

— Az országgyűlési képv ise lővá lasz
tó ka t a vármegye választása folytán a kö
vetkező küldöttségek fogják összeírni: A 
váci választó kerületben Ácsa, Aszód, Cső
vár, Domony, Galgagyörk, Galgamácsa, Iklad, 
Kartal, Püspökhatvan, Püspökszilágy, Vac- 
kisujfalu, Verseg és Zsidó községekben, el
nök dr. Gaál Elek Gödöllőről, küld. tag 
Bugár János Galgamácsáról és Bencsok János

me’ má’ van hozzá párja, vötte tavaly az 
hatvani vásárba’.

B. Szömetlen’ ?
K. Az hát, aszoiidi, hogy ha szőnie nincs 

>s, az nem baj, majd hozat néki Pestrül
űvegbü’.

B. No má* ojan borjú csak papnak való.
K. Hát őzt mikó’ jön haza a jedző ur?
B. Azt nem tudom, de éjje’re is e’marad, 

me’ bemönt téjázni az gyiák körbe.
K Hát ammeg má’ micsoda ?
B. Én nem igen tudom, azt hiszem, hogy 

es ik gyiáku’ beszé’hctnek, me’ a mutkó’ mikó’ 
ott vó’t őzt iczaka haza gyütt, hát az tésasz- 
szonnyal nagyon összegyűltek gyiákul.

K Hát az a téja is csak urnák való.
B Má’ mé’, te má’ itta’ ?
K. Ittam a télen, mikó’ köhögtem, java- 

só’ták, őzt bemente n az aszódi patyikába, 
őzt atiu a kövér segi’tü’ kértem téját, aszondi 
milyet, mondok valami nimetösset, aszondi 
bécsit, mondok az. Aztán itthun megfőzte az 
asszony

B. Aztán haszná’t ?
K. Haszná’ni hasznát, me’ három napig 

nem me’tein tüle köhögni, no de Isten á gya 
meg biró uram.

B Isten á gyon mög, te hallod-e.
K. Mi kék?
B. Nem vónya kedved begyüuni Aszódra 

az Körbe ?
K Minek ?
B. Hat máma figurázi ki megint a Snáj-

der Aszódot.
K No hát akkó’ gyerünk !
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Aszódról, küld. póttag Trupp Antal Püspök
hatvanról. A gödöllői választókerületben : 
Bag, Boldog, Dány, Galgahéviz, Gödöllő, 
Hévizgyörk, Isaszeg, Túra, Vácszentlászló, 
Valkó és Zsámbok községben elnök Fridrik 
Béla, Hévizgyörk, küld. tag Hanisch György 
Bag és Elefánty Kálmán Túra, póttag Fridrik 
Ágoston Isaszeg.

— Falusi parancs. Egyik szomszéd vár
megyében veszettség miatt ebzárlatot rendelt 
el a főszolgabíró s a községi biró megkapta 
a felhívást, hogy zárlatot hirdessen a falu
ban. A biró a hirdetményt igy adta k i :

A főszolgabíró ur elrendelte, hogy a ve
szettség miatt minden gazda, akinek kutyája 
van, megkötöztessék, mert különben meglö- 
vödik és meg is biintetődik.

— ötkoronás bankjegyek. Már régen 
követelik a pénzügyi körök, hogy már csak 
a könnyebb kezelhetőség céljából is — hoz
zanak forgalomba 5 koronás papírpénzt. Az 
ezüst 5 koronás súlyos, esetlen s különben 
a külföldön is meg van régóta a példa ha
sonló összegű papírpénz forgalomba hoza
talára. Minden óhaj és érvelés eddig hiába 
való volt, az Osztrák-Magyar Bank zárva 
tartotta fülét. — Most azonban alighanem 
mégis lesz valami a dologból.

— Uj postai ügynökség Gödöllő nagy
községben „Gödöllő postai ügynökség" el
nevezéssel f. évi március hó 6-án postai 
ügynökség lép életbe, mely bárhová szóló 
levélpostai küldemények és postautalványok, 
továbbá csak a belföldre, Ausztriába, Bosz
nia-Hercegovinába, vagy Németországba szóló 
pénz- és csomagküldemények felvételével, 
továbbításával es leadásával nemkülönben 
postatakarékpénztári ügyletek közvetítésével 
van megbízva. A postai ügynökség kézbesí
tési köre a Parcellák, Öreghegy, Antalhegy 
és Királyielep külterületekre terjed ki. A pos
tai ügynökség leszámolás, ellenőrzés és fel
ügyelet tekintetében a gödöllői m. kir. pos
tahivatalhoz naponként kétszer közlekedő 
gyalogjárat utján nyeri.

— Közgyűlés. Az aszódi gazdakör f. évi 
március hó 1-én tartotta évi rendes köz
gyűlését, melyen a tagok kevés kivétellel 
teljes számban vettek részt. A közgyűlés ke
retében Dezső Gábor központi lisztviselő 
tanulságos előadást tartott az „Állatbiztosító 
szövetkezetekéről. Miután a mezőgazdák 
vagyonának jelentékeny részét az állatok te
szik : megnyugvást szerezne magának min
den kisgazda, ha állatai balesetek és járvá
nyok esetére biztosítva volnának. Alapsza
bályok és egyéb nyomtatványok bőven tá
jékoztatják az érdeklődőket erről a fontos 
közgazdasági intézményről. Bővebb felvilá
gosítást nyújt helyben ifj. Benkó Mátyás 
közbirtokosság! elnök, aki az alakítandó 
„Állatbiztosító Szövetkezet" részére tagokat

gyűjt-
Perényi Rezső gazdaköri titkár beszámolt 

a 8 hétig tartott kosárfonó tanfolyam műkö
déséről, melyen 43 tanuló vett részt. A tan
folyam munkavezetői: ifj. Ondrik János, 
Zsemberovszki János és Zsemberovszki Jó
zsef szép eredményt értek el.

Ifj. Benkó Mátyás közbirtokossági elnök a

kisgazda számadásairól tartott ismertetést, 
kimutatván azt, hogy mennyire előnyére vá
lik a gazdálkodónak az, ha bevételeiről és 
kiadásairól, továbbá terményszámadásairól 
pontos följegyzéseket vezet és az év végén 
gazdasági leltárt készít.

A múlt évi számadások előterjesztése és 
nehány indítvány letárgyalása után a köz
gyűlés véget ért.

Közgazdaság.
— Néhány szó a pulykatenyésztésről.

Magyarországon igen kevés helyen foglalkoz
nak baromfitenyésztéssel oly nagy mennyi
ségben, hogy az külföldre is exportálható 
legyen.

Említésre méltó baromfi kivitel az ország
ban Szabadkáról, Kecskemétről, Nagykőrös
ről, Jászberényről van, ahonnan évente több 
száz vagon levágott baromfi lesz kiszállítva 
külföldre és pedig Wienbe, Berlinbe és kü
lönösen legtöbb mennyiség Londonba.

Nagyon természetes, hogy azokon a he
lyeken, ahol a baromfi kivitel virágzik, ott a 
baromfitenyésztők igen jól tudják értékesíteni 
termelvényiiket is, az indítja a tenyésztőket 
arra, hogy a lehetőség szerint minél nagyobb 
mennyiségben és egységesen tenyésszenek 
baromfikat.

Különösen kiemelendő a pulykatenyésztés, 
mivel az a legjobban hozza meg gyümölcsét 
már egyszerű kezelésénél fogva és mert a 
legértékesebb baromfi cikkek egyike közé 
tartozik.

Nagykőrösről évente több mint 100 vagon 
pulyka lesz exportálva Londonba, ahol mint 
delicatesse hús kerül a piacra.

Néhány szóval leirom, hogy hogyan lesz a 
pulyka Londonba küldve. Á már jól meg
hizlalt pulyka nyakát fejénél fogva kicsavar
ják s vérét a pulyka testében hagyva, azt 
szépen megkopasztva, szárnytolakkal feldi- 
szitve, jól kifagyasztva küldik Londonba.

Az angolok igen szeretik a vér által pá- 
colódott, igen omlós húst, amely a fent irt 
eljárás következtében pácolódik

Előforduló enyhe telek sem képeznek aka
dályt a fent irt eljárásban, amennyiben enyhe 
tél idején ugyancsak megfojtják a pulykát és 
vérében pácolják, a különbség csak az, hogy 
nem a szabad természet fagyasztja ki, hanem 
a modern technika vívmánya a budapesti 
hütőház, ahol a megfojtott pulyka egy, eset
leg több évig le lesz raktározva, ahonnan 
csak akkor lesz elszállítva, ha azt a kedvező 
hideg időjárás megengedi.

Visszatérve a pulyka tenyésztésre úgy va
gyok értesülve, hogy már többen tenyésztet
tek pulykát Aszód és annak környékén, 
azonban a legnagyobb része a tenyésztőknek 
már nem tenyésztik, miután több éveken 
keresztül nem tudta rendes árban értékesí
teni pulykáit.

Miután megbízást kaptam egy londoni vi
lághírű baromfi nagykereskedő cég magyar- 
országi bevásárlójától, hogy Aszód és annak 
környékén a pulykatenyésztést lendítsem fel, 
úgy, hogy azt nagyobb tételekben lehessen 
vásárolni, felkérem a pulykatenyésztöket, 
hogy az idén nagyobb mennyiségű pulykát 
tenyésszenek a saját érdekükben, mivel an
nak idején azt igen jól tudjak értékesíteni.

Egyben szíveskedjenek értesíteni engem 
már most arról, hogy ki foglalkozik pulyka
tenyésztéssel és körülbelül mennyit fog te
nyészteni, hogy azt előjegyzésbe vegyem.

Székely Farkas, Aszód.
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— Az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület a földmivelésügyi magyar királyi 
miniszter ur őnagyméllósága támogatásával 
folyó évi március hó 7 — 10-én rendezi Bu
dapesten, a Magyar Mezőgazdák Szövetke
zete székházában (V., Alkotmány-utca 29.) a 
díjazással egybekötött országos kukoricakiál- 
litást. A kiállítás csoportjai : I Kukoricane- 
mesitők kiállítása. II. Egyéni termelők faj- 
kiállítása. 111. Vármegyei gazdasági egyesü
letek gyűjteményes kiállítása. IV. P repará 
tumok, grafikonok és táblázatok. V. Kuko- 
ricamiivelő gép- és eszköz-kiállitás. Díjazásul 
arany-, ezüst- és bronz érmek, továbbá ok
levelek kerülnek kiosztásra. A kiállítás ünne
pélyes megnyitása f. évi március hó 7-én 
délelőtt 10 órakor lesz. A kiállítással kap
csolatban az Országos Magyar Gazdasági 
Egyesület a kukorica termelését, felhaszná
lását felölelő előadásokat rendez az egyesü
let székházában a Köztelken és pedig a kö
vetkező sorrendben: március 6-án d. e. 
10— 11-ig: A kukorica nemesítése, a vető
mag termesztése. Előadó : Grabner Emil az 
orsz. m. kir. növénynemesilő intézet veze
tője. 11 — 12-ig: Hazai kukorica féléknek 
kémiai összetétele és tápláló értéke, előadó : 
Weiser István dr. állatorvosi főiskolai r. k. 
tanár. Délután 4—5-ig : A kukorica és ter
mésének fokozása. E lőadó: Surányi János 
az orsz. m. kir. növénytermelési kisérleli ál
lomás asszisztense. Délután 5 —6 - ig : A ku- 
kotica rovarkártévői és az ellenök való vé
dekezés. Előadó: Jablonovszky József a m. 
kir. rovartani állomás igazgatója. Március 
7-én délután 4—5-ig : A kukorica apadási 
vesztesége raktározásnál. E lőadó: Szilágyi 
Gyula dr. műegyetemi r. k. tanár, 5—6-ig : 
A csalamádé szilózása és a kukorica szárí
tása Előadó: Strasser Albert mérnök. Az *
első országos kukorica kiállítás kukorica- 
vetőmag-vásárral kapcsolatos, amennyiben 
a kiállítók a kiállított fajtát eladási szándékát 
bejelentették.

Kérjük Pest-Pilis-Solt Kiskun-vármegyei 
gazdáinkat ezen érdekes kiállítás tömeges 
megtekintésére.

Szerk. üzenet.
A liqu is  Rabja vagyok mostan . . . Még 

mindig nem üti meg mértékünket.
U. D.. G. Téli kirándulás Anyaghalmo

zódás miatt csak később fogjuk közölni. Üdv.

?ttlyKat<uyfezt$ls
figyelmébe!

Miután pulykáknak nagyban való exportá
lásával akarok foglalkozni, felhívom a ba
romfitenyésztőket, hogyha

p u ly k á t  nagyban tenyészteni
óhajtanak, hogy ezt velem közölni szíves
kedjenek.

Megkeresésükre levélben válaszolok, eset
leg személyesen is szolgálok bővebb felvilá
gosítással.

Székely Farkas
fűszer- és csemegekereskedő 

Aszód.
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M  ,  a római katli. hívek számára.Zebra Mint Imakony vek ho<* já,«>s imakönyve

váló tenyészanyag. Tenyészállatok darabja Ezenkívül kaphatók még más szerzőktől szármázó imakönyvek is.
szépség szerint 10—20 K, keltő tojások da- Petőfi könyvnyomda, Aszod,
rabja 50 fillér. Németh László, Aszod.

Nem lesz többé nedves lakás! G Nem lesz többé nedves pince!
w lT l  I w S Z  I w U U w  , * ui/állásos helyiségek tökéletes szárazza tetelet,

mert a „B IBER" absolul vi/.liatlaii szigetelő tehetővé teszi niimtenneimi > 1 - , in o » rv lé « il”
BIBER"-rel bármely kőműves végezhet szakszerű szigetelés .
BIBER" meqoldja a beton és vasbeton vizhatlanitási kérdését is.„DiDtn megoiuj A )(B|B ER-MUVEK egyedárusitoja ^

Prospektust, használati utasítást és minden IVyiÓR fak^reskedŐ A S ZO D ,
egyéb felvilágosítást készséggel ad: VAS MOK taKereSKeQO,

S
JNtUMK —

használják

[EH®**
tség, hurut, elnyálká- 
► görcs- és fojt >köhö<*és 

ellen a

|fiTg + *
”\  di b. közjegyzőileg hitele- 
J sitett orvosi és magán el
levél igazolja s biztosítja a 

legjobb eredményt, 
an jó és kellemes izü 
:ukorkák (bonbonok)
10 filléres csomagban valamint 
filléres dobozban kaphatók: 
povitsch Brúnó gyógys/er- 
i Túrán és Sárkány László 
fógyszertárában Aszódon.

A UgszóraHoztatóbb

hangszereket s/allitja

\ L Í  Ti /  k |  C D „Hangszer“-Klrály-tóliMr /A ( j  Pl EL l> Budapest, Jó/set-körut 1£
Hegedű, 10 drb felszereléssel 10 korona, 
t árogató, billentyűkkel 10 korona.
Amerikai Gitár czitera. kottákkal 16 korona. 
Családi hangverseny harmonika 10 korona. 
Mandolin vagy Guitár 16 korona.
Kbenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és 1 ndoni kiállításon aranyerei 

és érdemkereszttel kitüntetve.

lavitási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegyzék ingyen!

Óvás! Ügyeljünk a „Wágner“ névr 
és a 15-ös házszámra, (telefon.)

A

Lecithin Cognac
tápláló ereje folytánt elsőrendű 

ERŐSÍTŐ COGNAC.
K I Z Á R Ó L A G O S  R A K T Á R :

Löwy Vilmos vendéglőjében
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