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A képviselőtestület 
Ikladon.

A mindennapi életnek a megélhetés 
iránti nehéz küzdelmében az egyéni 
érvényesülés, az önös érdekek hajszo
lása kezd mindig jobban terjedni s ez
zel ellentétben háttérbe szorul a köz
érdek s apad azoknak a száma, akik 
valóban a közjónak szentelik tudásu
kat és tevékenységüket.

Bár a közéleti tevékenység, a kö
zönség érdekeinek szolgálata, ember
társaink javának, boldogulásának elő 
mozdítása az emberi erények leg- 
szebbike, mégis sajnosait kell tapasz
talnunk, hogy ezek az erények kevés 
embernek töllik be lelki világát.

Éppen ezért mind jobban és jobban 
emelkednek ki azok, akik egész mun
kásságukat a köznek szentelik s fára
dozásaikkal a nagyközönség s ez által 
az egész nemzet gazdasági és kulturá
lis haladását elősegítik.

Aszód község minden irányú fejlő
dése évtizedek óta elválaszthatatlanul 
összeforrott a gróf Ráday család jó
akarata támogatásával, s az utóbbi

években tapasztalható örvendetes ha
ladás egyik fő részese gróf Ráday Ge
deon ur Öméltósága.

Közérdekű intézményeink létesítésé
ben és fejlesztésében az ő önzetlen 
munkásságát, nagy tudását és jóakaratu 
támogatását illeti az oroszlán rész.

Az aszódi közigazgatási járás szer
vezése is nagyrészben az ő támogatá
sának az eredménye.

A közigazgatási járás szervezése 
Aszód község fejlődésének életében 
történelmi fontosságú, mert ez által 
vált tulajdonképen a környék központ
jává s minden irányú fejlődésének ez 
vetette meg biztos alapját.

A község képviselőtestülete hálájá
nak és elismerésének jeléül egyik 
utóbbi közgyűlésén egyhangú lelkese
déssel gróf Ráday Gedeon ur Öméltó
ságát Aszód község díszpolgárává meg
választotta.

Ezt a határozatot a község egész 
közönségének elismerése, szeretete su
galmazta s igy értéke a legbecsesebb 
amit egy község közönsége nyújthat.

A község képviselőtestületének nagy
számú küldöttsége, amelyben képvi
selve volt a község minden rangú

polgára f. hó 8 -án adta át a díszpol
gári oklevelet Öméltóságának Ikladon.

A küldöttség szónoka, Walla Ákos 
községi biró keresetlen szavakkal tol
mácsolta a község közönségének há
láját, köszönetét és nagyrabecsülését 
és ragaszkodását, megkérve a gróf 
Öméltóságát, hogy a múltban a község 
közérdekeivel szemben tanúsított jó
indulatát tartsa meg a jövőben is.

Gróf Ráday Öméltósága átvevén a 
díszpolgári oklevelet, meghatottál! kö
szönte meg az elismerést s ragyogó 
szavakkal körvonalozta azokat az ér
zéseket, melyek őt a köztéren való 
működésében vezetik. A kapcsolatot 
maga még szorosabbnak tartja s a 
kitüntetéssel szinte kötelezve érzi ma
gát arra, hogy Aszód község fejlődése 
érdekében minden lehetőt elkövessen.

A tisztelgés végeztével a grófi pár 
i a küldöttség tagjait pazar ozsonnával 

vendégelte meg, melyen a grófné ő 
méltósága is részt vett s vendégsze
retetével, nyájasságával valósággal el
bájolta vendégeit. A küldöttség tagjai 
a legközelebbi vonattal tértek vissza 
s elragadtatással beszéltek egy kedves 
délután felejthetetlen emlékeiről. x.

Kratochwill Ede 
kitüntetései.

Egy portás életéből. — A sah minisztere. — , 
Roosevelt rendjelet ad.

E  hét elején meghalt Budapesten Kratoch
will Ede, a Hungária főportása. Érdekes és 
szimpatikus egyéniség tűnt el vele a szállo
dák mozgalmas és változatos világából. Öt
venegy esztendőt élt és éhből harminchat 
évet szállodák szolgálatában töltött. Becsben, 
a Hotel „Imperiálhan*4 tiz évig volt főportás. 
Budapestre a millenneum évében került és itt 
rövid ideig a Bristolban voll alkalmazva, 
majd a Hungáriában kapott alkalmazást, ahol 
mindenki kedvelte közvetlen úri modoráért 
és tisztelte benne a képzett és ambiciózus 
embert.

A kis mozgékony barna emberke szabad 
idejét rendszerint idegen nyelvek tanulá
sával töltötte és körülbelül nyolc európai 
nyelvet oly tökéletességgel beszélt, hogy a 
külföldiek hazájukbelinek hitték.

Talán nem lesz érdektelen, ha a népszerű 
portás életéből egy-két jellemző esetet el
mondunk.

I.

Körülbelül nyolc-kilenc esztendeje annak, 
hogy Nazir Eddin perzsa sah meglátogatta 
európai kőrútján Budapestet is. Kíséretével a 
Hungáriában szállott meg, ahol Kratochwill 
bácsi gondoskodott a fejedelmi előkelőségek 
ellátásáról. A sah nagyon meg volt elégedve 
és többször ismételte környezete előtt, hogy 
szebb panorámát, mint amilyen Budáról nyí
lik a Hungária felé, keveset látott életében. 
A magyar koszttól, a cigánytól és az udvar
nál sem külömb kiszolgálástól pedig úgy 
meg volt hatva, h o g y  ittlétét megnyujlotta 
egy pár nappal.

Itt tartózkodása utolsó napján történt, hogy 
egy délután a sah ki akart kocsikázni. Már 
a hintóbán ült, amikor eszébe jutott, hogy 
burnótszelencéjét fönt hagyta a szobájában. 
A kocsi mellett állt fekete redingotjában 
monsieur Kratochwill, aki a király mellett 
ülő főudvarmestertől engedelmet kért arra, 
hogy ő felsége burnótszelencéjét lehozhassa. 
Egy fejbillentés volt az engedetem és a fő
portás rohant az első emeletre, a felség szo
bájába. A drágakövekkel dúsan kirakott sze
lence ott feküdt az asztalon, de egy széken 
valmelyik perzsa miniszter finom fekete 
szőrméből készült fezje hevert, amit Kratoch

will a fejére téve odaállt a tükör elé és tet
szetett magának, ügy hét-nyolc perc múlva 
jutott eszébe, hogy lent egy király és kísérete 
várják. Hányát-homlok rohant most már le 
a lépcsőkön, a fején lévő fezről teljesen meg
feledkezve.

Mély meghajtással adta át a szelencét a 
sálinak, aki jóizii mosollyal kérdezte a fő
portástól :

Mondja csak Monsieur Kratochwill, haj
landó lenne ön miniszternek jönni hozzám ?

Szívesen felség, válaszolt franciául a fő
portás, de csak úgy, ha nagyon óhajtja. 
Mert őszintén megvallva, főportásnak lenni 
sem utolsó foglalkozás. Itt legalább nem 
olyan sűrűn fordulnak elő változások mint a 
miniszteri pályán.

A főudvarmester intett a kocsisnak, aki a 
lovak közé csapott és ezzel az utcai cercle- 
nek vége lett.

Csak bent a portási fülkében, amint Kra
tochwill a kis tükörbe nézett, kezdte meg
érteni a sah különös kérdését. A fez a portás 
fején maradt és a föveg a király személye 
körüli miniszteré volt. Egy kínos délután telt 
el, de az est már meghozta a megnyugvást.

A főudvarmester ugyanis magához kérette 
a főportást. Az asztalon finom selyemmel



ASZÓDI HÍRLAP
1913. szetpember 14.

2

K özségi ügyek.
— Aszód község képviselőtestülete f.

hó 9-én közgyűlést tartott s a következő 
véghatározatoket hozta :

Bobály János telekvételi ügyében a hely
színi szemlét rendelte el s ennek foganato
sítására az építő bizottságot küldte ki.

Az elöljáróság 8 utcai lámpa felállítására 
vonatkozólag tett előterjesztést és pedig a 
cigányközben egy egész éjjeles, a r. kath. 
templommal szemben egy egész éjjeles, a 
Gyetven közben egy egész éjjeles, a Petőfi 
közben egy egész éjjeles, a Diamant közben 
egy fél éjjeles, a Csobán közben egy fél 
éjjeles, a vasút mentén levő uj utcában egy 
fél éjjeles, a temető utcában egy fél éjjeles 
lámpa felállítására. A felállítás 1101 korona 
14 fillér költséget igényel. A képviselőtes
tület úgy intézkedett, hogy az elöljáróság 
keresse meg Gödöllő községet a költségek 
fele részének viselésére.

Bíró László sziráki lakos a szirák— aszódi 
automobil járat fenntartásához 2000 korona 
hozzájárulást kért, a képviselőtestület azon
ban tekintettel arra, hogy egyébb kiadások
kal a községi háztartás túl van terhelve, a 
kérelmet elutasította.

Megállapította a képviselőtestület a vága- 
tási és vágóhídi szabályrendeletet, amely jó
váhagyás végett felterjesztendő. Eszerint a 
vágóhíd használati dij nagy állat után 1 K 
50 fillér, kis állat után 50 fillér. A vizsgá
lati dij szarvasmarha után 1 K 50 fill., borjú 
és sertés után 1 korona, egyéb állat után 
60 fillér. A közönséget érdeklő intézkedése 
a szabályrendeletnek az, hogy a pecsenye 
húshoz, valamint az első minőségű leves- 
húsok közül a fartőből való húshoz és a 
levesnek való hátszínhez legfeljebb 10o/o, a 
többi húsfélékhez pedig legfeljebb 5o/'o nyom- 
tatékot szabad adni s a vékonyoldalashoz és 
a vállhoz nyomtatékot adni tilos. Nyomta- 
tékul csupán labcsontot és a fejnek csontos 
husrészeit, továbbá az úgynevezett tarja 
csontrészeit vagy vesét, májat, lépet, szivet 
és tőgyet szabad adni.

bélelt kis etuiben egy perzsa csillagos rend
jel feküdt.

— O felsége ezt az érdemrendet volt ke
gyes Önnek adományozni. Nagyon jól mu
latott az ön  esetén és a sétánkon ismételten 
kijelentette, hogy pompásan illik perzsa mi
niszternek. Különösen kvalifikálja Önt erre 
az állásra — a feledékenysége.

Ezt mondta a főudvarmester és ezzel az 
ügy el volt intézve.

II.

Roosevelt az Egyesült Államok volt elnöke 
néhány évvel ezelőtt Budapesten való tartóz
kodása alatt a Hungária szállóban lakott. 
Kratochwill nagyon megtetszett neki, mert az 
angolt tökéletes amerikai dialektussal be
szélte. A nagy yanke érdeklődött a magyar 
szállodai ipar felől és sajnálkozott, amikor 
megtudta, hogy milyen kis idegen forgalma 
van Budapestnek.

— Pedig a város fekvése és a kitűnő, ba
rátságos, magyar nép kedvéért is ellátogat
hatnának ide az idegenek — jegyezte meg 
Roosevelt.

— Igen ám, válaszolt Kratochwill, csak
hogy a nyugati publikum bennünket még

A tüdővész elleni védekezésre szolgáló ez 
irányban helyes és helytelen viselkedést áb
rázoló fali táblákkal az iskolák, községháza 
és vasúti állomás felszerelése határoztatok el.

Több illetőségi ügy tárgyalása után a köz
gyűlés véget ért.

— T ú ra  község és a r. kath. egyház
között évek óta húzódó vitás ügyben most 
érkezett le a minisztérium döntése. A vita 
tárgyát ugyanis az képezte, hogy köteles-e a 
község a r. kath. felekezeti iskolákat segé
lyezni, illetve fenntartani és fejleszteni. Az 
egyház a canonica visiiátió alapján kéri a 
községet a fentiekre kötelezni, mig a község 
a segély megvonási jogát a népoktatási tör
vényre mint legerősebb jogra alapítja. A 
miniszter úgy határozott, hogy a vitás kérdés 
eldöntésére első fokon a járási főszolgabíró 
illetékes, ezért tárgyalás és határozat hozatal 
végett leadta az i r a t o k a t  a járási főszolga
bíróhoz. Kíváncsian várjuk az igen érdekes 
ügy befejezését.

— Adóelengedés iránti tárgyalás. E
héten volt Túrán a jég által sújtott területek
nek adó elengedés céljából való helyszíni 
bejárása. Báró Gudenusz kincstári kiküldött 
a szőllő területekben nagymérvű kárt álla
pított meg s igy a turaiak az elmaradt szü
retért adóelengedéssel fognak kárpótoltaim.

Őszi dal.
Elrepült a fecske, elszállott a gólya,
Itt van immár az ősz, hej ki hitte véna,
A piaci kofa sült tökmagot árul,
Sárgult falevelek hullanak a fárul.
Süni bokrok közül nem hangzik ma Járdái, 
Hideg szél süvít a Galga völgyén által 
Nyílnak már a kertben az őszi virágok, 
Újra megérkezhk az ifjú diákok.

Ha sétálni akarsz, kösd fel a ruhádat 
Akármerre fordulsz, sárba lép a lábad, 
Fogvacogtatásod a szél ki kacag ja , 
Kalapodra vigyázz! magával ragadja.
A nap is csak néha ünnepnapon ragyog,

mindig félelmetes balkániaknak néz és azért 
nem szívesen jönnek hozzánk.

— Csodálom, szólt Roosevelt, hiszen ez 
egy demokrata ország, amelytől a határos 1 
országok még tanulhatnának is. Itt van 
mindjárt Ön, akinek bizonyára van egy 
csomó kitüntetése és mégsem tűzdeli azokat 
a mellére.

— Én ugyanis annak örülök, ha otthon 
vannak a szekrényemben. De ezredes ur (igy 
ismerték Rooseveltet) kitüntetését állandóan 
magamnál hordanám.

— Lesz rá gondom, hogy kitüntessem — 
felelt az Egyesült Államok volt elnöke és 
ezzel a beszélgetés véget ért.

Elutazásakor riporterek, fényképészek és 
kiváncsi publikum gyűlt össze a Hungária 
főbejárója előtt. Az elnök az autójában ült, 
mellette titkára. Egyszerre a bejáró előtt álló 
Kratockwillt intette magához és kihajolva a 
nyitott autóból melegen megszorította Kra
tochwill kezét.

A titkár pedig intett egy fotográfusnak, 
hogy ezt a jelenetet kapja le. A fotografáló 
gép egyet csattant, Roosevelt még egyszer 
megszorította a főportás kezét és az Ígért 
kitüntetés megtörtént.

SZ. t

Ép hogy megmutassa: „no én is itt vagyok/“ 
5 annyit törődik a divat szeszélyed,
Hogy minden második nap esököpenyt visel.

Hej pedig a nyárból sem jutott ránk semmi, 
Nem is volt az idén, elfelejtett lenni.
Nem járt jó  idő a sportokat űzőkre,
A futballistákra, a tenniszezökre.
Azokkal meg, akik az idén vadásztak 
Gyakran előfordult, hogy szépen eláztak.
Én meg ki a napra kalap nélkül léptem, 
Nem sültem le kérem, hanem jó l leégtem.

Most mikor az ősznek beköszöntőt mondok, 
Gyönge vállamait úgy nyomják a gondok, 
Honnan veszek szenet és fát, amely vágott 
És ami fő, honnan uj téli kabátot!
No de azért csak nem esem még kétségbe, 
Egy szép alkonyatkor felmászom az égbe 
Elkérem a naptól, s ha szép szó nem segít, 
Hát ellopom tőle esőköpönyegit.

Josephus //.

Hírek.
Szem élyi hir. Sárkány Ernő járási fő

szolgabíró hat heti szabadságát f. hó 10-én 
megkezdette. Távolléte alatt a hivatal veze
tésével ifj. Madarász Elemér járási szolgabiró 
bízatott meg.

—  Halálozás. Katona István 26 éves 
jogász, egy bagi földmi vés-kisbirtokos fia, 
akinek a közeli napokban már a doktorátust 
kellett volna megkapnia, meghűlés következ
tében e héten elhunyt. Temetése f. hó 10-én 
nagy részvét mellett ment végbe.

—  Harangszentelés D om onyban. Gliick 
Frigyes budapesti lakos, a Pannónia nagy
szálloda tulajdonosa, mint a donionyi ág. 
hitv. evang. egyház felügyelője által néhai 
édes anyja emlékére a donionyi egyháznak 
ajándékozott „Rosina harang" felszentelése 
f. hó 7-én ment végbe. A szentelést Szebe- 
rényi Lajos fóthi ág. ev. lelkész végezte, aki 
magas szárnyalásu, hatásos beszéd kíséreté
ben adta át a harangot rendeltetésének. A 
szentelésnél segédkeztek Szilárd János do- 
monyi, Chugyik Pál aszódi, Holéczi János 
csomádi, Mayer Pál ikladi és Szilárd Miklós 
gyóni ág. ev. lelkészek. A szentelésen jelen 
volt a nemesszivü adományozó is fivérével 
Gliick Ernő budapesti lakossal. A hatóságot 
Sárkány Ernő főszolgabíró képviselte.

A szentelés után az ág. ev. parochián ün
nepi ebéd volt, amelyen számos felköszöntő 

I hangzott el.

Kedves család. Palya János bagi la
kos együtt aratott a családjával a nyáron, 
de mióta az ilókát nagyon szereti, a közösen 
keresett búzát a családjától ellopta, eladta, 
az árát elmulatta, a családját a legnagyobb 
nyomorban otthagyta. Felesége azonban a 
félje hűtlenségét és a lopást a csendőrségnél 
feljelentette, ez. pedig áttette az ügyet a tör
vényszékhez.

— Elgázo lás. Skuczy Pál 36 éves bagi 
lakost, akit csak nemrég neveztek ki kocsi- 
rendezőnek, Budapesten a keleti pályaud
varon a berobogó vonat elgázolta. Skuczy 
rögtön meghalt. Feleséget és négy kis gyer
meket hagyott hátra.

— M ozivizsgálat. Hanisch György járási 
tűzrendészed felügyelő e héten meglepő vizs
gálatot tartott az aszódi moziban és újból 
elrendelte az üléshelyek pontos rögzítését.
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— Mechanikus kézrekeriiése. Kossuch 
Jakab ósaci, lengyelországi születésű vándor- 
iparos, ki ócska esernyőkből újakat tudott 
varázsolni, szabad óráiban a büntető tör
vénykönyv oázisaiba is szokott kirándulni, 
igy legutóbb Bagón özv. Dinyár Jánosné 
hentes üzletébe betört s onnan 163 korona 
készpénzt hurcolt el, mikor a csendőrök el
fogták, a pénzt és esernyőket tőle elvették, 
őt magát pedig a hűvösre tették.

— Tüzesetek. Versegen f. hó 5-én dél
után Bodor János vérségi lakos tulajdonát 
képező zsúppal fedett lakóházának teteje és 
utcai lakórésze leégett. — Boldog községben 
f. hó 4-én délután 5 órakor Tóth József 
boldogi lakosnál, gyermekek vigyázatlansága 
következtében tűz keletkezett, mely elham
vasztotta a szalma tetejű lakóházat és a 
hozzátartozó melléképületeket. A ház biz
tosítva volt. Domonyban f. hó 8-án délután 
2 órakor a községi gazdák tulajdonát képező 
egy kazal takarmány kigyulladt s elégett. A 
kár mintegy 500 korona. A tüzeset okozásá
val Valentiny Mihály és Zabinyecz János 
gyanusittatnak, kiket a csendőrség a kir. bí
róságnak feljelentett.

— Csalás a vásáron. A f. évi augusztus 
hó 22-én megtartott aszódi vásáron Muntyán 
Ovidius egy tehenet eladott ifj. Sándor Pál 
káliói állomási elöljárónak, ki azt hazahaj
tatta és csak akkor vette észre, hogy meg
csalták, mert a tehén köhögött és az csak a 
vásár tartamára mesterségesen volt elállitva. 
Rögtön feljelentést tett a csendőrségnél, aki 
a nyomozást megindította és Muntyánt csalás 
miatt átadta a kir. ügyészségnek.

— Betörés. Múlt hó 21-én Kun Jenő 
aszódi lakoshoz betörtek. Ugyanis a lakásá
nak zárt folyósójának ablakait felfeszitették 
és onnan több ruha és ékszernemüt elloplak. 
A kár meghaladja a 224 koronát. A csen- 
dörség megindította a nyomozást, de eddig 
eredménytelenül.

— Szerkesztöváltozds. Dr. Pál Ferenc 
gödöllői ügyvéd nagy elfoglaltságára való 
tekintettel a Gödöllöi Hírlap szerkesztésétől 
visszalépett. Utódja a felelős szerkesztői asz
talnál Hukstedt Jenő, aki már régebben is 
szerkesztette a Gödöllői Hirlapot.

— A kocsik táblája. A lapunkban is is
mertetet megyei szabályrendelet értelmében 
minden jármüvet kocsitáblával kell ellátni. 
Ezen táblák beszerzését az elöljáróságok nem 
bízhatták a tulajdonosokra, mert azoknak 
egyenként való beszerzése a tulajdonosokra 
nagy teher volna, de meg az összes jármű 
vek felszerelését belátható időn belül alig is 
lehetne remélni tekintettel a népünknél ural
kodó közömbösségre és a törvényes intézke
dések ellen mindég tanúsított elleszenvére. 
Ez okból a táblák elkészítését az elöljárósá
gok vállaltak magukra, akként, hogy a leg
jobb minőségű és legtartósabb táblákból a 
szükséges mennyiséget a főszolgabírói hiva
tal utján együttesen rendelték meg. Mihelyt 
a táblák elkészülnek, a községi elöljáróságok 
utján lesznek kaphatók.

— Református pap a zsidó templom 
szószékén. M. hó 27-én délután 5 órakor

avatták fel a rákosszentmihályi izr. hitközség 
újonnan épült templomát. Nagy és előkelő 
közönség jelent meg az ünnepélyen, közöt
tük a községi elöljáróság és tanács, a róm. 
kath. és ref. papok teljes díszben, a nyaraló
helyen lakó fővárosi tisztviselők serege val- 
láskiilömbségre való tekintet nélkül. —- A 
hitközségi elnök felkérésére a község érde
mes főjegyzője, Krenedits Sándor nyitotta 
meg a templom kapuit szép beszéd kísére
tében. — A felavató szent beszédet Dr. Klein 
József gödöllői kerületi főrabbi tartotta meg 
a tőle megszokott énekesszólásával. — A szép 
és hazafias beszéd után a ref. lelkész enge
délyt kért, hogy a szószékről felekezete ne
vében Áron főpap szavaival megáldja a lel
kes híveket. —  Az istentiszteletet a Hymnus 
éneklésével fejezte be az ünneplő közönség. 
Utána társas ebéd volt, hol szép felköszön
tők hangzottak el.

— Nemesszivü alapítvány. Dr. Gál
Adolf járási orvos — boldogult leánya Bö 
zsike emlékének megörökítésére — a na
pokban 1000 koronás alapítványt tett le az 
aszódi leánynevelő-intézetben, amelynek a 
megboldogult 4 éven át egyik legszorgalma
sabb tanulója volt. Az alapítvány kamatai a 
tantestület által arra érdemesített szorgalmas 
és jómagaviseletü, akár bejáró, akár bent
lakó növendékeknek — felekezeti külömbség 
nélkül, — a záróünnepélyen való jutalmazá
sára fognak fordittatni.

— Az aszódi leánynevelő intézet Hogy 
mennyire gyarapszik évről-évre e kiváló inté
zetünknek a jóhire arról tanúskodik az, hogy 
az intézet növendékeinek száma az idén 176, 
tehát 21 növendékkel több mint tavaly. A 
polgári iskolába beiratkozott 83 bennlakó és 
53 bejáró növendék és 5 magántanuló. Hogy 
mily hézagpótló az újonnan rendszeresitett 
kereskedelmi tanfolyam, mutatja az, hogy a 
tanfolyamra 35 bennlakó és 11 bejáró nö
vendék iratkozott be.

— Az aszódi járási Deák Ferencz tár
saskör megalakulása Folyó 7-én vasár
napon d. u. 3 órakor impozáns számú kö
zönség gyűlt össze a Weiner-féle vendéglő
ben, hogy a járási társaskör alakulógyülésén 
részt vegyen. A gyűlés, ő méltósága Ráday 
Gedeon gróf főispán elnöklete alatt, a tár
saskör létesítését elhatározta, az alapsza
bályokat elfogadta és a belügyminiszterhez 
felterjeszteni határozta. A taggyüjtőivet ott a 
helyszínén valamennyien aláírták; sokan pe
dig levélben jelentették be csatlakozásukat.

— M eddig já r  a beteg után ápuiási 
költség ?  A kórházak és a mun áshiztosiló 
pénztárak között sok ideig vitás volt, hogy 
a kerületi munkásbiztositó pénztár a bakset 
ellen biztosított tagját ért üzemi balesetből 
felmerült kórházi ápolási költséget meddig és 
milyen mértékben tartozik a kórháznak meg
fizetni ?  A közigazgatási bíróság most egy 
döntvénnyel tisztázta a kérdést, amennyiben 
kimondotta, hogy a kerületi muukásbiztositó 
pénztár baleset ellen biztosított tagját ért 
üzemi balesetből felmerült kórházi ápolási 
költséget a sérült teljes felgyógyulásáig és a 
napi egész kórházi ápolási dij erejéig tarto
zik a kórháznak megfizetni.

— Az erős lovon győzedelmeskedik a 
méh. Rajzó méhcsapat csaknem tönkretette 
Blumenthal Béla hatvani takarékpénztári igaz
gató muraközi lovát. Az értékes állatot iga
vonás közben ellepte egy méhraj, összecsípte 
a kocsist is, ki azonban nem vesztette el le
leményességét és a csípésektől teljesen elbá
gyadt lóról úgy űzte el a méhrajt, hogy tüzet 
gyújtott alá és a felgomolygó füst szabadí
totta meg gyilkosaitól a szegény párát. O r
vosi kezeléssel talán megmentik az életnek, 
melyért a méhek gazdája lenne felelős a tör
vény előtt.

— Csak egy anya tudja mennyi gondot 
okoz egy gyermek, táplálása amikor a leges- 
legjobb táplálószer, az anyatej hiányzik vagy 
kevés. Milyen sokszor gyötrődik az anya 
amiatt, hogy nem tud mit adni gyermekének. 
Ám ezért a gondos anya nem bocsátkozik 
kísérletezésekbe, hanem csakis kipróbált, 
megbízható tápszerhez folyamodik s ez nem 
lehet más, csak a Nestlé gyermekliszt, amely 
mar pár nap múltán érezteti kitűnő hatását. 
Egy igen tanulságos könyv jelent meg a 
Nestlé-liszt használatáról és úgy ezt a könyvet, 
valamint egy próbadoboz Nestlé-lisztet in
gyen és bérmentve küld a Henri Nestlé cég, 
W ien, I., Biberstrasse.

Ha illatszer, pipereszappan, kozmetikai, 
arc- és kézápolási, háztartási, hajápolási és 
általában mindenféle a kozmetikába vágó 
cikkeit a legjobból a legjobbakat olcsób
ban a legolcsóbbnál akarja beszerezni, 
úgy kérje a harmadik kiadásban most 
megjelent „ILLATSZER ÉS HÁZTARTÁSI 
ÉRTESÍTŐNKET" melyet ingyen és bér- 

mentve küld :
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K O L L A R IT -
B Ő R L E M E Z
kaucsuk-kompozitióval bevont ru
ganyos, viharbiztos és időtálló 
szagtalan fedéllemez. A jelenkor 
legjobb tetőfedéllemez.

V ÉD T ELEN Ü L TARTÓS
Régi zsindelytetők átfedésére kivá
lóan alkalmas. — Sem mázolni, sem 

mészlével bekenni nem kell.

Aszódon kapható

PiamantMárton
vaskereskedőnél. xi 9

S tirn á th  Károly
háza a pesti-utcában szabad kézből

Lampionok
nyári mulatságokhoz a legnagyobb 
választékban legolcsóbban Aszódon 
a „P e tő f i“ -nyom dában kaphatók.

a Királytelepen egy 328 D-öl terjedelmi! háztelek azonnal 
szabad kézből jutányos áron eladó. Cim: Silbermann Bernát, 

Aszód.

r  ^  ^  r  y ,  cvr*. r  U  ^

T antestiileteH.
isHolafcntartól;

figyelmébe!
Felvételi, előmeneteli és mulasztási, haladási 
és látogatási naplók, osztálykönyvek a min. 
rendeleteknek mindenben megfelelően, a leg
olcsóbb árban, bekötve, fűzve kaphatók az

Aszódi Petőfi Könyvnyomdában.
Tessék rendelését már most idejekorán 

feladni 1

E Z  E  Z  E T S Z  5

Gyászjelentések,
koszoruszalagok

nyomását egy óra alatt elvégzi a 
Petőfi nyomda Aszódon

Tyúkszem,
börkem ényedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CANNABIN1* használata után. 
Üvegje 1 kor., postadijjal 1*40 kor. Három 

üveg bérmentve 3 kor.

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

Hizlalásra legalkalmasabb 
40° o phosphorsavat tartalmazó

Takarmángmész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló 
hizlalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, borjuk, juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 4*/* kiló ára, mely hónapokig elég 5  kor. 

80 fillér utánvéttel bérmentve.
Kapható mindenütt.

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

mellett a készítőnél:

Dr. FLESCH E.
„Korona“-(|ir»gyszertára GYŐR 99.

ladó igen szép masziv vas gyer
mekágy (réz díszítéssel), egy 
keményfából készült négy 

fiókos szekrény és egy kis konyha-
kredenc. Cim a kiadóhivatalban.

A legszórakoztattfbb

f hangszereket szállítja
\ A i  7 \  / £  W  F  D  ..Hangszer -Király-tői 
f f  V I  I  ■ t  i \  Hudapest, Jó/sef-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 (iuitár 16 korona.
Kbcnfa fuvola I. minőségű 10 korona.
A millánői, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek I 

Fényképes hangszerárjegy/.ék ingyen I

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

A s z ó d o n ,  a főutcában, jóforgalmu 
helyen, 3 bolthelyiséget és megfelelő 

lakásokat magában foglaló

h á z  e la d ó .
i _ 3  Cim a kiadóhivatalban.

Ne cipeljen árut Budapestről, mert Aszódon olcsóbban kapja.

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.
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