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Közegészségügyi
állapotaink.

Az a tűrhetetlen közöny, amit 
nálunk az illetékes körökben a köz- 
egészségügy iránt tanúsítanak, a napok
ban ismét egész képében mutatkozott. 
Haladunk, haladunk lázasan, szinte 
gőzerővel a nyugati kultúra felé és 
ismét kisül, hogy ez nem egyéb mint 
balga önámitás, mert ami legfőbb, 
közegézségügyünkben, nemhogy a re
formok előjelei mutatkoznának, hanem 
mindinkább rohamosabban, kétségbe- 
ejtően esünk vissza a reakció fullasztó 
árjába.

A társadalmi körök minden rétegé
ben hangos hullámokat vetnek fel az 
üdvös intézmények létesítése. Napról- 
napra felhangzik az egész kórusa az 
érző kebleknek. Egyletek, körök, patro- 
nageok ütik fel minden legkisebb 
helységben jótékony tanyájukat, fel
állítják mindenfelé a humanizmus 
hatalmasan zakatoló gyárait. És hogy 
megmutassák az áldozatkészség, a 
nenieslelküség végső határvonalait, már 
mulatni is csak azért mennek ebben

az országban, hogy általa a szegénye
ket, az ügyefogyottakat gyámolitsák.

És az a szegény ember, kinek nem 
jutott osztályrészéül, hogy részt kérjen 
magának mindezekből, a boldogságtól 
kipirult arccal kiált fe l: Boldog Ma
gyarország, hogy ilyen gyermekeket 
nevelsz, akik nem riadnak vissza az 
anyagi áldozatok legmesszebbmenő
jétől sem, midőn jótékony intézmény
ről van szó !

Pedig milyen csalódás, keserves 
kiábrándulás éri őt minden vonalon. 
Mert mi mindenben utánozzuk a kül
földet, csak abban ami a legfontosabb, 
ami a legéletbevágóbb, nem tudunk 
semmi újat felmutatni. Közegészség- j 
ügyünk épen olyan stádiumban áll, 
mintha a múlt század hetvenes évei
ben volnánk. Ha beteget kell elszálli- i 
tanunk valamelyes kórházba, úgy 
keresztül kell nyargalnunk a kálváriák 
minden sivatagát, inig valahol helyet 
kapunk számára. De ez még hagyján 
volna. Az utóbbi napokban azonban 
szemtanúi voltunk annak is, hogy köz- 
veszélyes őrültek fenyegetik a polgár 
nyugodt életét. Unos-untalan attól 
kell tartanunk, hogy ránkveti magát

egy-egy szabadon járó-kelő elmebajos. 
És itt a közigazgatás minden fegy
vere csütörtököt mond, mert hiába 
teszi meg a megfelelő lépéséket a 
kórházba internálást illetőleg, ott ke
reken elutasítják, mondván: nincs 
hely.

Ez a két szócska szomorú világot 
vet egész közegészségügyi állapota
inkra, mert itt látjuk legjobban, hogy 
milyen kevés haladás mutatkozik ezen 
a téren, hogy milyen nagy a nem
törődömség. Nálunk a kórház éppen 
úgy aránylik a betegekhez, mint a 
nagy munkaerő a mellette eltörpülő 
munkához. Hány meg hány nagyobb 
vidéki város van egyáltalán kórház 
nélkül. Pedig a vezetők részéről meg
volna az akarat és az áldozatkészség 
is azok felállításához, dehát a kor
mány begombolódzik, elzárkózik min
den segélyezésétől. A kisebb közsé
geknek is hiába van meg a nemes és 
lélekemelő szándékuk, ha az illetékes 
helyek hiába kilincselnek némi támo
gatásért.

A közegészségügyünk nyomorult 
volta azonban még más irányban is 
megnyilatkozik. A fentiek vázolásában

Nippek.
—  Schubart Artúr. —

(Folytatás és vége.) 2.

Nőszerzés.
Az egész Keleten híres volt bölcseségéről 

Omár khalifa. Bibor szőnyeggel betakart 
pamlagán mélyen elmerült gondolataiba. H i
szen legnagyobb okosságáról kell ma tanú
ságot tennie. Választania kell a birodalom 
legszebb és legnemesebb három asszonya 
között, ki legyen a törvényes felesége. Fej
legyintésére nehéz, aranyhímzésű bársony 
függöny lebbeni föl. Fönséges termetű női 
alak jelent meg az ajtóban és egy magas, 
büszke tartásu nő lépett Omár trónja elé.
— Nézd Jelme e kél fejéket itt, mondá a kha- 
lifa, kezeivel végigsimitva a gyönyörűséges 
leány karcsú termetét. íme itt látod a vasból 
készült diadémot, amott mellette fekszik a 
gyöngyökkel kirakott fejdisz. A szép nő fel 
emelte büszkén a fejét és akként válaszolt:
— Khalifa, próbára akarsz tenni. Méltatlan 
az hozzám épp úgy, mint tehozzád.

Omár csodálkozva nézett a merész nőre, 
azután komolyan mondta n ek i: — Király
nénak illesz, de nem feleségnek.

A függöny fellebbent megint, hogy egy 
újabb szépség jöjjön a khalifa elé. Bájosabb 
volt az elbocsátottnál, csupa báj és grácia. 
Meggondolatlanul, gyerekes örömmel kapott 
a csillogó gyöngyékszer után, rászorította 
korom fekete hajára és mosolyogva lépett az 
uralkodó elé.

— A szebbikkel akarom ékesíteni maga
mat, hogy tetszésedre legyek. — Hízelgéssel 
egy hiú szivei nem lehet előttem takargatni, 
mondta a khalifa és harmadszor intett az 
ajtónállónak.

Egy szőke nő jelent meg. Fiatalabb és 
gyöngédebb a többieknél. Mint egy galamb 
olyan szerény és egyszerű volt. Lesütött 
szemekkel, kezeit mellére összekulcsolva leste 
Omár szavait. Kis habozás után a vaskómnál 
választotta. Kitörő örömmel mondta a khalifa: 
— Megtaláltam az igazit! Megcsókolta a le
ányt és a nép előtt kihirdette, hogy van már 
szultánné. A nép pedig dicsérte uralkodója 
bölcscségét. A nőválasztás után haimad- 
napra fiatal feleségével büszkén ült boldog 
együttesben a Khalifa.

Majd hirtelen odahajolt a nőhöz, átkul
csolta őt és gyöngéden súgta a fülébe: — Mi 
más diktálhatta, mint aranyos szived, hogy 
az egyszerű vasból vert fejdiszt válasszad.

A fiatal asszony ajkán sajátságos mosoly 
vonult végig. Odasimult a bölcs férfi mellére 
és hálásan gondolt okos dajkájára, ki oly 
gyakran elmesélte a históriát, hogy mikép 
választanak feleséget a khalifák.

Franciából : SZ.

Valahol a faluvégen  . . .
Valahol a faluvégen
Cimbalom szól, muzsika szól szépen,
Valahol a  faluvégen
Vig zeneszó, vigalom van éppen.
Valamikor —  nem is oly rég —
Az alatt az ablak alatt hejh' de máskép húzták,
Valamikor. . .  amikor még
Holdvilágos éjjelenként muzsikánkat várták.

Cigány húzzad azt a nótát :
„ Várlak, várlak, karom reszket érteu . . .  
Zokogjon ám a hegedűd,
Ne sajnáld a rongy vonódat tőle!
Valahol a faluvégen
Esküvőjén muzsikálnak annak a kis lánynak.
Akinek a nótáját most
Oly szomorún s mégis szépen nekem muzsikáltad.

B .
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még nem értük el a végső pontokat. 
Üssük fel csak a tüdővészben elhalá- 
lozottak rémes statisztikáját és arra a 
szomorú tapasztalatra jutunk, hogy 
azok a nagyarányú segélyakciók és 
óvintézkedések, amit ezek érdekében 
tettünk, egyáltalában számba nem 
mennek az eredményhez képest. Mind
ezek csak kezdetleges munkálatok 
amit ebben az irányban kifejeztettünk. 
Eme testünkön rágódó rákfene, mely 
évente annyi áldozatot követel maga 
számára, hogy gyökerestől kipusztul
jon, sokkal mélyrehatóbb, intenzivebb 
munkába szorul. Ezt a kórt csirájában 
kell elfojtani és erre nézve kevés 
intézkedés történik nálunk. Mert hiába 
állítsanak fel szanatóriumokat a betegek 
számára, ha az utcák porosak, pisz
kosak és a bacillusok tovább tenyész
tik ezt a nehéz kórt, amely marok
számra szedi áldozatait.

Utóbb sajnos aktuálissá vált a határ
szélén settenkedő kolera fellépése 
elleni óvintézkedés is, mely nálunk 
szintén nagyon könnyelműen kezel
tetik. Hiába ölt a dolog napról-napra 
nagyobb mérveket, hiába lép fel mind 
komolyabban közegészségügyi bizott
ságunk, mintha semmi sem történnék, 
siklatlak el a fenyegető veszedelem 
fölött.

Pedig mindezek olyan bajok, 
amelyek elharapódzása megakadályo
zásában komolyabb eszközökkel kellene 
fellépni. Mert hiába fogunk szaladni 
lihegve, kitárt karokkal a nyugati kul
túra felé, ha gyengén szervezett köz- 
egészségügyünk folyton a megtizede
léssel fog bennünket fenyegetni.

Egész munkánk és igyekezetünk 
belefullad abba, hogy az egészség- 
ügyi szempontokat nem tartjuk szem 
előtt.

Af. T .

Hírek.
— Kinevezés. Weiszenburger János kir. 

jav. név. intézeti családfősegédet az igaz- 
ságügyminiszter családfővé nevezte ki.

— Gyógyszertár engedélyezés A bel
ügyminiszter Veresegyház községber a gyógy
szertár felállítását engedélyezte és a gyógy
szertári jogot Kaufmann Ernő oki. gyógysze
résznek adományozta.

— Angolok a Javítóban. Javítóintéze
tünknek f. hó 9-én illusztris vendégei voltak. 
A híres amerikai iró Horace Flitcher és úti- 
társa Marquisc de Chamberay tekintették 
meg az intézet berendezését, töviről-hegyire 
áttanulmányozták annak rendeltetését stb. 
Kimeritő tanulmányukat és a szerzett tapasz
talataikat, Flitcher iró „A  magyar gyermek- 
nevelés- cimü könyvéhez, mint adatokat 
fogja felhasználni. Az idegenek, akik Brüszel- 
ből jöttek ide, nem győztek eleget csodál
kozni a látottakon s elragadtatásuknak

— Nincs többé szőlőmoly. A peronosz- 
porán kívül nem volt nagyobb ellensége a 
szőlősgazdának a szőlőmolynál. Valamikor 
régen hatalmas szőlőtelepeink, melyek az 
egész Európát ellátták kedvelt és keresett 
fajborokkal, amiből az akkori pénzviszonyok 
szerint százezrek tehát milliók kerültek visz- 
sza, most mind rendre kipusztultak, ugaron 
hevernek, vagy szántóként, Jegelőként szere
pelnek. A belőlük hozott jelenlegi haszon 
nem is említhető egyszerre a régiével. Bizony 
az ország gazdasági érverése súlyosan érezte 
és érzi most is e válságos állapotot, amely 
egy egész ütőerét bénította meg. De ilyen 
sorsra jutott Francia, Német és Spanyolor
szág is, niindcsak azért, mert nem tudtak 
illetve nem tudtunk védekezni a bajok oko
zói, a peronoszpora és a szölőmoly ellen 
Az eddigi sikertelen védekezési kísérletek 
ideges kapkodások voltak, amelyeknek csak 
csekély, mondhatnám semmi eredménye se 
volt. Ebben a tekintetben csak kínos vára
kozással telt az idő, amikor most világszen
zációként hatott a hír, amely bejárta és járja 
a sajtót, hogy Jablonovszki József tudós ha
zánkfiának sikerült egy olyan szőlőmoly irtó 
anyagot kitalálnia, amely az eddigi hivatalos 
kísérletezések alapján 99°/o-os eredményt 
mutat fel. íme ez alapon talán újra éledni 
kezd az a reményünk, hogy Magyarország 
az európai borpiacon ismét hozzá jut ahhoz 
a tekintélyes vezérszerephez, amely neki az
előtt is s majd ezután is milliárdokat fog 
jövedelmezni.

— Uj postautalványok lesznek A ke
reskedelemügyi miniszter rendeletére uj pos
tautalvány-blanketták kerülnek forgalomba. 
Az uj postautalványok szelvényeinek helyét 
átlyukgatott kuponok fogják elfoglalni, mert 
igy könnyebb lesz a szelvények letépése. Az 
uj postautalványokra azonban még várni kell 
a közönségnek, a mig a régiek el nem 
fogynak.

bagi lakós a múlt hó 30-án Aszódra jött 
bevásárolni. Mialatt itt járt, az otthon hagyott 
7 éves János nevű fiát azalatt egy 60 esz
tendős vénasszony állítólag arra beszélte rá, 
hogy akassza fel magát. A fiú hajlott is a 
szóra s az udvarban lévő eperfára egy zsi
neggel felkötötte magát. Csakhogy ugylátszik 
a levegőben lógni nem lehet valami kelle
mes dolog, mert a fiúcska ugyancsak érezve 
a nyakán a hurok szorítását, addig-addig 
hadanászott a kezével, mig egy ágba megka
paszkodva fölhuzódott a fára s igy önmaga 
szadaditotta ki magát életveszélyes helyzeté
ből. A legérdekesebb a dologban az, hogy 
mégis csak kell lenni benne valaminek, mert 
az eset ilyen formában ahogy megírtuk, a 
kir. ügyészségnél is feljelentetett.

— Ne járjunk a síneken. Folyó hó 4-én 
Deme Klára és Deme Farkas Johanna az 
aszódi állomásról hazafelé Bagra szándékoztak 
gyalogolni. Hogy ütjük rövidebb legyen, a 
síneken keresztül akartak átvágni. Ám 
a csendőrök észrevették őket s tekintettel 
arra, hogy épen akkor tolatás lévén a lányok 
testi épsége nem kis veszélyben forgott, — 
feljelentették mindkettőjüket az illetékes bíró
ságnál. Ebből az a tanulság, hogyha már 
mi nem vigyázunk saját magunkra, majd 
gondoskodik rólunk a csendőrség, hogy egy
szer és mindenkorra elvegye a kedvünket 
az ilyen életveszélyes próbálkozásoktól.

— Anyák figyelmébe százszorosán csak 
azt lehet ajánlani, hogyha gyermekük a
4— 5-ik hónapot elérték és az elválasztás 
ideje következik, tanulmányozzák a Phospha- 
tine Falieres-el való táplálást úgy, hogy az 
elválasztás pillanatától kezdve a gyermek
táplálás gondjaival és feladataival tisztában 
legyenek. Biztosítani a gyermek erőteljes 
fejlődését, jó csontképződését és a fogzás 
sima lefolyását a Phosphatine Falieres alkal
mazásával lehet a legjobban. E  kitűnő táp
szer már nem szorul dicséretre, kapható 
minden gyógyszertárban.

- -  Megmarad az érettségi. A napilapok 
mind hozták, hogy Jankovich kultuszminisz
ter eltörli az érettségi vizsgálatot s aki fel
sőbb tanulmányokat akar folytatni, annak 
mindössze egy egyszerű felvételi vizsgának 
kell magát alávetnie. A napilapok ezt a hirt 
a miniszter állítólagos kijelentésére építették. 
Most azonban ezzel ellenkezőleg, a miniszter 
kijelentette, hogy ő az érettségi eltörlésére 
egyáltalában nem gondolt s nem is gondol. 
Igaz, hogy a középiskolákban mélyebben 
járó reformokat tervez, de az érettségi eltörlé
sére vonatkozólag sehol és senki előtt sem 
tett kijelentést. Megmarad tehát az érettségi 
vizsgálat,

— A csendőr joga és kötelessége. A
kir. Curia most hozott, 2464/1913. számú 
Ítélete szerint az egyenruháját viselő csendőr, 
ha nincs is szolgálatban vagy kiküldetésben, 
mint hatósági közeg, hivatásának természe
ténél fogva, de szolgálati szabályzatának 
rendelkezései szerint is köteles csend és 
rendzavarás esetében a felmerült szükséghez 
képest a rend helyreállítása végett akár ön
állóan fellépni, akár a rendőrségnek segéd
kezni. Ilyen esetben a csendőr a törvény 
végrehajtásában jár el. Azok akik a csendőrt 
ilyen esetben akadályozzák vagy bántalmaz
zák, a hatóság elleni erőszak bűntettét kö-
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nagyon is keserű, mondhatni fájó pillanato
kat szerezhet a szerelmesnek. Legalább is 
az utóbbit tapasztalta Sápi István hévizgyörki 
legény, akit egy látogatása alkalmával épen 
a rózsájának az udvarán verte meg két fél
tékeny legénytársa úgy, hogy a póruljárt 
Don Juán 8 napig tapogathatta az akkor 
szerzett kékülő foltjait. Alighanem máskor 
jobban fog vigyázni, ha szerelmes légyottok
ra fog ezután is járni. A csendőrség pedig 
feljelentette a verekedőket a bíróságnál.

— Följelentették a jószívűségéért. Ju 
hász Istvánná túrái lakósnak a múlt hó 
29-én egy gazdátlan csirke tévedt az udva
rába. Juhászné megsajnálva a bitangoló jó
szágot, pártfogásába vette s hogy máskor el 
ne csavarogjon, estére paprikást csinált be
lőle. Szerencsétlenségére a csirke tulajdonosa 
1 kor. 20 fill. értékben feljelentette őt ezért 
—  s ha igaz a dolog —  akkor Juhászné- 
nak ugyancsak drága lesz az a vacsora.

K ö zg azd aság .
— Válasz Zsivánovits urnák —

Az „Aszódi Hírlap" 31. számában Zsivá
novits Béla vniegyei gazdasági egyesületi s. 
titkár ur a legutóbbi állatdijazás kapcsán 
rólunk aszódi gazdákról is megemlékezett. 
A titkár urnák hozzánk való szívességéről és 
jóakaratáról több Ízben volt alkalmunk meg
győződni. Most is, amidőn a múlt hó 23-án 
hozzánk fáradt, szarvasmarhaállományunk és 
legelőnk felől elmondott bírálatát a jóakarat 
mondatta el vele. Ez a meggyőződésünk. 
Mert ő azt szeretné, hogy a mi szarvasmar
háink a járásban a legszebbek legyenek. 
Mindazáltal megjegyzéseit nem hagyhatjuk 
szó nélkül, leginkább azért, mert —  mint 
nem köztünk lakó egyéniség — a helyi vi
szonyokkal nem ismerős. Már pedig az a 
kitétel, hogy mi aszódi gazdák a nm. föld- 
mivelésügyi miniszter urnák 700 korona 
legelöjavitási államsegélyét visszautasítottuk 
vo lna : nagyon furcsa világításban helyez 
bennünket a világ szeme elé. A dolog lé
nyege az, hogy legelőnket sajátszerű fekvé
sénél, szakadozottságánál és a gyakori zá
porok romboló erejénél fogva egy-két év 
alatt megjavítani néni lehet. Ez esztendők 
hosszú munkája. Hová hajtsuk ki állomá
nyunkat ezen időre ?  Istállózni nem bírjuk ; 
ehhez nem vagyunk berendezve. Tehát nem 
a csökönyösség, a nemtörődömség, a mara- 
diság, hanem a különleges helyzet hozta 
magával azt, hogy e fontos közgazdasági 
ügyben most rögtön nem döntöttünk. Nem 
visszautasításról van tehát szó, hiszen ez 
ostobaság volna.

A másik kitétel, melyről a közvélemény e 
lap utján tudomást ve tt: szarvasmarhaállo
mányunk lesajnálása. Elismerjük, hogy szebb 
tehenek is legelészhetnének a csordán, tö
rekszünk is arra, hogy állományunk évről- 
évre javuljon. De már mégse lehet a javító
intézeti tehén állományt összehasonlítási 
mértékül odaállítani a mienkhez. Mert köny- 
nyebb ott boldogulni, a gazdálkodási módot

folyton tökéletesíteni, ahol maga az állam áll 
főgazdaként a háttérben semmi anyagi áldo
zattól vissza nem riadó támogatásával és a 
rendelkezésre álló nagy munkaerejével. Mi 
nem utánozhatjuk a javítóintézetet óriási 
gazdálkodási befektetéseiben, — mi adóktól 
agyonnyomott kisgazdák mikép tehetnők 
azt ? ! Örülünk, hogy a nehéz gazdálkodási, 
nyomorúságos cselédtartási viszonyok között 
valahogy meg bírunk élni. Köszönjük a s. tit
kár urnák eddigi jóakaratu támogatását s ezt 
kérjük továbbra is, mert kipróbált gazdasági 
szaktanácsait —  mi fiatalabbak — örömmel 
követjük s igy bízunk abban, hogy azt, amit 
ma nem sikerült keresztül vinni, erősebb 
akarattal és tanultabb fejjel megtehetjük a 
jövőben. Isten bennünket erre segéljen!

Aszód, 1913. aug. 9.

ifj. Benkó Mátyás
a közbirtokosság elnöke.

S p o rt.
— Rákoscsabai Testgyakorlók Köre 

— Aszódi Sport Egyesülete (3; 2) félidő 
(1 :1 ) .  Aszód fiatal csapata majdnem győ
zelmet aratott a vidék legjobb legénysége, 
Rákoscsaba ellen. Az egyéves fenállásának 
alkalmából ez az eredmény lehet a legfénye
sebb kritikája az egyesület működésének. 
Aszód maga nevelte játékosokból oly csapat
tal rendelkezik, mely a budapesti közép 
klassist állandóan legyőző Rákoscsabáiknak 
nagyon is méltó ellenfele volt. A közönsé
günk Aszód első félidőben mutatott munkája 
után erősen remélte, hogy Aszód győztesen 
fogja elhagyni a pályát, de az elfogulatlan 
szemlélő láthatta, hogy Csaba csak a szo
katlan pálya miatt nem érvényesült a klassi- 
sához mérten. Aszód játékosairól szólva a 
csatársor munkájával meg lehetünk elégedve, 
mig a halfsor nem elégített ki teljesen ; úgy 
látszik Némethnek a hátvédsorba való állítása 
meggyöngitette a fedezetsor közepét és igy a 
szélső fedezetek nagyobb munkájukat ter
mészetesen nem tudták oly sikeresen végezni. 
A hátvédek közül a balhatvéd volt a jobbik, 
fölszabadító rúgást is csak tőle láttunk. 
Jankó első félidőben a védhctetien 11 -es ki
vételével mindent mentett, mig a második 
félidőben két védhetetlen magas saroklövést 
eresztett kapujába.

Rákoscsaba mind kiforrott technikájú 
ügyes játékosokból áll, különösen a balhat
véd, a kapus és a balhalf játéka tűnt ki.

Csaba kezd szél ellen és az ötödik perc
ben egy véletlen hands miatt megítélt 11-es 
bői a vezető gólt lövi. Aszód viszonzásul 
erős ostromba kezd, felváltva a jobb és a 
baloldal és a hihetetlen erővel elörerohanó 
Galambos !. vezeti a támadást és végül egy 
kapu előtti kavarodásból Aszód kiegyenlít.

Lett volna alkalma Aszódnak még egy gól 
elérésére, de a jobbszélső a már kapu vo
nalon túl levő labdát kézzel löki a hálóba.

A félidő közben Weiner József az egyesü
let tagjaitól körülvéve meleg szavakban kö
szönti fel az egyesület elnökét Micsinay Ernő

urat az egyesület egyéves fenállása alkalmá
ból. A második félidő első részében Aszód 
szépen támadt és egy pompás összjátékkal 
keresztül vitt támadás eredménye Babinsky 
szép gólja. Majd lassan Csaba fölénye ér
vényre jut, Aszód mintha szárnyaszegetten 
küzdene és nem nagy ellentállás után éri el 
Csaba két gólját. Biró közmegelégedésre 
Kelemen (Budapest) volt.

A mérkőzés után Aszód legénysége ifj. 
Micsinay Ernő vendége volt, hol a terített 
asztal és teli pohár mellett sem hoztak szé
gyent Aszód színeire.

— Kettős footballmérkőzés. Az Aszódi 
Sport Egyesület a tömegcsoport fejlesztése 
céljából az első csapatán kívül az első csa
pat tartalékaiból és több uj játékosból egy 
második csapatot is összeállított, mely va
sárnap tartja első mérkőzését a Gödöllői 
Sport Club második csapatával. Ez a mér
kőzés 3A3-kor kezdődik, mig az első csapat 
a Hatvani Torna Clubbal mérkőzik 7*5 
órakor.

Hatvan múlt vasárnap az elsőosztályu Bu 
dapesti Atlétikai Klubbal (B A K ) respectábilis 
eredményt ért el, úgy, hogy szép küzdelemre 
van kilátás, miből mi, ha csak Aszód csa
pata nem lesz kénytelen tartalékokkal kiállni, 
Aszódot várjuk győztesnek.

H irdetm ény.
Az aszódi máv. áruraktárban 1913. aug. 

17-én d. e. 9 órakor —  ha időközben a fél 
nem rendelkezik

B. 14247. 1 varrógép 42 kg.,
B. 14245. 1 varrógép 43 kg.,

M. G. 4997. 1 láda cipőmáz 29 kg.,
E. 228/30. 3 bál ócska bőr 47 kg.,

S. T. 60. 1 gőngy varrógép 40 kg.,
97. sz. 1 láda sör 48 kg. 

súlyban el fog árvereztetni, miről a venni 
szándékozók ezennel értesittetnek.

Az igazgatóság nevében: 
az állomásfőnökség.
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Lampionok
nyári mulatságokhoz a legnagyobb 
választékban legolcsóbban Aszódon 
a „P e tő f i“ -nyom dában kaphatók.

Legfinom abb
elszakíthatatlan francia „ M i m i "  f é r f i  g u m m i ó v s z e r  
1 tucat 2 K 50 f, 2 tucat 4 K 50 f, 3 tucat 6 K. Pénz előze
tes beküldése mellett portó 3 ' fillér, utánvéttel portó 74 fillér. 
„H ez M Budapest, V ili., Losonci-u. 13. Diszkrét szétküldés.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun várm egye
közigazgatási bizottsága Szám : 4287. k. b. szám: 1913.

Hirdetmény.
Pest-Pilis-Solt-Kiskiin varmegye közigazgatási bizottsága közhírré 

teszi, hogy a m. kir. államvasutak Hatvan állomásának bővítésére Boldog 
község határából szükséges ingatlanok kisajátítási tervei Boldog község 
házánál közszemlére kitétettek s a tárgyalás Hatvan állomásra 1913. évi 
augusztus hó 29-nek d. u. 3 V2 órájára kitüzetett, mely alkalommal a ki
küldött bizottság a kisajátítás terv megállapítása felett akkor is érdemileg 
határoz, ha a tárgyalásra a kisajátítást szenvedő birtokosok közül egy 
sem jelennék meg s hogy a megjelenés elmulasztása miatt igazolásnak 
helye nincs.

Budapest, 1913. évi augusztus hó 2.

A vármegye közigazgatási bizottsága nevében :

Fő- és alispán szabadságon 
az 5429 eln. Bm. sz. alatt 

P. H. nyert felhatalmazás alapján :
Agorasztó s. k.

főjegyző.

6 1 0 0  d,t> közjegyzőileg hitele- 
sitett orvosi és magán el

ismerő levél igazolja s biztosítja a 
legjobb eredményt.

K ivá lóan  jó  és kellemes izíi 
cukorkák (bonbonok).

20 és 40 filléres csomagban, valamint 
60 filléres dobozban kaphatók.

Tyúkszem,
börkem ényedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CANNABIN" használata után. 
Üvegje 1 kor., postadijjal 1 4 0  kor. Három 

üveg bérmentve 3 kor.

E x c e ls io r
hintőpor 48 óra alatt elmulasztja a kéz-, láb- 
és hónaljizzadást. I doboz 1 kor., posta
dijjal 1-40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40 o phosphorsavat tartalmazó

T akarmány mész,
moMyel a disznóknál nagyon könnven 300 kiló 
hizlalást súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, bo juk, juhok marhák, ökrök és lovak- 
nák 4 /4 kiló ára, mely hónapokig elég 5 kor. 

80  fillér utánvéttel bérmentve. 
Kapható mindenütt.

A«*hoL n.em !cnnc ‘aktá.un, megrendelhető 
utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése 

mellett a készítőnél:

Dr. FLESCH E.
nKorona“-gyóqyszertára GYŐR 99 .

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.

A legjzóraHoztatóbb

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!

Övás! Ügyeljünk a „Wágner" névre 
és a 15-ös házszámra. (Telefon.)

Imakönyvek
a római kath. hivek számára.

Hock János imakönyve
6. sz. Gyermekek számára bőrkötésben 2*70 K 
E  2 sz. Kisalaku aranymetszéssel 4 30 „ 
továbbá kapható más kivitelben is és pedig 
12 K-ás, 6 K-ás, 7 50 K-ás kivitelben.

Ezenkívül kaphatók még más szerzőktől 
származó imakönyvek is.

Petőfi könyvnyomda, Aszód.

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdeitet:
liogy 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
szere/ vevői, bérlői, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest H ir 
dessen az Aszódi H írlapb an .
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