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Előfizetés i ár:
Egész évre 10 kor

Fél évre 5 kor.

Hegyed évre 2.50 kor.

Havonként 90 fill.

Egyes szám ára 20 fill. a s zó d i h ír la p
H irdetéseket

mérsékelt áron felvesz 
a kiadóhivatal. 

Ryilttér : minden sor 
50 fillér.

Kéziratokat nem aduuk 
vissza.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- 
nvjomdában, Aszód, Főút *482. szám.

Felelős szerkesztő: DR. 6LÜCK ADOLF. 
Szerkesztő: VAS JÓZSEF.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

Dal- és zenekedvelők 
egyesülete.

Folyó hó 22-én tartotta alakuló gyű
lését Aszód társadalmának dal- és ze
nekedvelő közönsége azon nemes cél
zattal, hogy közönségünk intelligens, 
muzsikális, a magyar zenéért és dal
ért lelkesedő elemeit egy illusztris tá
borba: ,,Az aszódi zene- és dalked
velők egyesületébe“ tömörítse.

Csak elismerés és dicséret hangján 
szólhatunk a kezdeményezőkről, kik a 
nemes eszmét megpendítették és dia- ; 
dalra juttatták.

Közönségünk csak hálás lehet, hogy 
egyesületet hoztak létre, melyben sem 
a politika, sem a kártya és dohányfüst, 
hanem inkább a lélekemelő és sziv- 
nemesitö zene, dal fog dominálni.

Hisszük, hogy ez egyesület megala
kulásával egy régi s hő óhajunk va
lósult meg, mert hiszen mindnyájan 
éreztük egy ilyen egyesület létrejötté
nek szükségességét, ahol kevés költ
séggel —  teljes megértéssel —  kelle
mes módon tölthetjük el időnket. Re
méljük a legvérmesebb eredményeket.

A zenének, a dalnak óriási ereje van. 
A zenét, dalt kedvelők könnyen egy
másra találnak s igen jól megértik 
egymást. A zenének a kedélyéletre, az 
akaratra való hatása közismert s igy 
felesleges is róla hosszasabban szólni. 
A dalnak mily szeliditő, vidámitó, meg
békítő és bátorító hatása van szívre és 
lélekre, azt mindenki érezhette, aki 
dalol vagy muzsikál. A felizgatott, há
borgatott kedély és idegzet a kelle
mes dal és muzsika hatása alatt meg- 
csiNapul és hamar visszatér nyugodt 
rendes állapotába.

A másik ok, ami a reményünkben 
kellemesen biztat és megnyugtat, hogy 
ez egyesületnek olyan célja van, amely 
fölötte áll minden más egyesülés cél
zatának s kizárja a félreértést —  a 
táborokra szakadást — az ellentétes 
véleményeket; s igy az embereket, 
kicsi városkánk intelligens lakosságát 
végre-valahára talán felfedezteti egy
mással és közelebb hozza egymáshoz 
s a sokaktól óhajtott és várt társa
dalmi kultur életnek lesz kiinduló 
pontja és leend állandó tanyája — a 
zene- és dalkedvelök egyesülete.

Az aszódi zene és dalkedvelők egye

sületének alakuló gyűlésén társadal
munk csaknem minden számottevő 
tagja megjelent. S az ez alkalommal 
ott megnyilvánult lelkesedés, minden 
dissonanciatól ment tanácskozás nagy
szerű bizonyítéka annak, hogy társa
dalmunk úgy humánus, valamint a 
művészi célok megvalósítását kész bár
mikor anyagilag és erkölcsileg tá
mogatni.

Az alakuló gyűlésen megnyilvánult 
lelkesedés nyomán joggal hisszük, 
hogy az egyesület nagy dolgokat lesz 
hivatva produkálni.

A gyűlésen résztvettek közül első 
helyen kell megemlítenünk azon úri 
hölgyeket, akik szivükben telve a zene 
és dal iránti szeretettel, megjelenésük
kel díszt adtak az értekezletnek s lel
kes támogatásukkal már előre bizto- 

| sitották a sikert. B.

Asszony az ablakban.
Irta : Pakots József.

Az asszony és a férfi lent ültek a fürdő
hotel tengerre néző terraszán és az alkonya- 
tot nézték. Maguk is az alkonyat éjszakába 
vesző utján jártak, már kissé hervadtak vol
tak, mint két finom, sokat élt, ezüstös hajú 
ember, akinek lelke tele még a múlt zson- 
giló ezernyi szép emlékével, vad mámorok
kal, lebágyadó hevületekkel, halk kacajokkal 
édes felsirásokkal.

Ott ültek a kényelmes indiai nádszékeken 
és szótlanul elálmodozva nézték az alkonyá
tól. A tenger nagy, fekete mozdulatlanságban 
feküdt a lábaiknál, itt-ott egy-egy fénypont 
villant meg a messzeségben, valamelyik to- 
vasikló yacht villanyfénye. A 'tenger fölé bo
ruló ég is fekete volt s a csillagok fénye 
halványan rezgeti. Valahonnan, valamely 
magányos tengerparti sziklán mandolint pen
getett egy gyöngéd kéz. Asszony lehetett, 
mert csak puha, finom, ideges ass/onyi ujjak 
csalhattak ki ilyen légiesen könyed, játékos 
hangokat.

A férfi szólalt meg először.
— Milyen isteni szép mindez, kedves 

barátnőm, milyen isteni szép . . .

Az asszony nem felelt. Hosszúkás, finom, 
bágyadt kezét rátette a férfi barna kezére és 
egyetértőleg mosolygott.

A férfi sóhajtott és kissé megrázkódott.
— Mi baja van ?  — kérdezte felriadtan a nő.
— Semmi, semmi, kedvesem — felelte a 

férfi sietve.
— De, de ! — makacskodott az asszony 

kedvesen. — Tudni akarom, miért sóhajtott 
és miért rázkódott össze ?

— Oh, hagyja, barátnőm, nem érdemes. 
Csak egy pici múltbeli emlék jutott eszembe. 
Oktondiság.

Az asszony lehunyta a szemét és mosoly
gott. Aztán szinte muzsikált a hangja, amint 
kimondta :

— Oktondiság? Hiszen akkor nagyon ér
dekel barátom. Az oktondiságok az élet leg
szebb emlékei. Ah, milyen szépek! Hogy 
szeretem őket! Most már akarom, hogy 
mondja el. Meséljen.

Hátradőlt a széken és várt.
A férfi cigerettára gyújtott és egy ideig 

hallgatott. Aztán csakugyan mesélni kezdett:
— Ötvenéves vagyok, asszonyom, — hiszen 

tudja és félennyi idő óta egy fantom üldöz. 
Huszonötéves voltam és a világot jártam. 
Épen egy ilyen alkonyaton történt a dolog. 
Tengeren vitt a hajóm és gyönyörű part

mellett siklottunk tova. Egy sziget merült fel 
a tengerből, mint valami látomány s a partja 
tele volt hintve finom, erkélyes kis villákkal, 
amelyekre lonbos növények kúsztak fel s 
föléjük pálmák vontak ernyőt.

Én megigézve néztem a gyönyörű partot, 
amikor hirtelen egy fehér kis villa egészen 
lebüvölte tekintetemet. A kicsi, kecses épület 
szinte lebegett az alkonyati homályban s 
egyik nyitott ablakában egy asszony állott. 
Nem láttam jól az asszony arcát. Csak alakja 
bontakozott elém s ezt egészen tisztán láttam. 
Finom, törékeny virágtestü nő volt, valami 
virágos japáni köntös ölelte körül alakját és 
a derekán öv szorította át a köntöst. Az ab
lak szögletébe húzódva fejére szorított ka
rokkal bámult ki a tengerre, mint egy ál
modozó istennő. Nem tudom mi történhetett 
velem. Ez a kép egyszerre megbabonázott. 
A szivem olyan hevesen és fájdalmas sóvár
gással kezdett verni, hogy majdnem sírva 
fakadtam. De nem volt szabad sirnom . . . 
A könnyek elhomályosították volna szememet 
s én látni akartam. Látcsövet ragadtam és 
úgy néztem az ablakra. Az asszony ott állt s 
most már az arcát is láttam valamennyire. 
Finom, halavány, nagyszemü, álmatag asz- 
szonyi arc volt. De nem ez ragadott meg 
legföképen. Hanem ez a póz, ahogy az ab-
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Ducker Ödönné, Dr. Faludi Sándorné, Ros- 
ner Lajosné, Jankó Béláné, Zsifcsák Józsefné, 
Libucz Józsefné, Végh Oszkárné, Stoy Nán- 
dorné, Lengyel Józsefné, Krausz Emma polg. 
isk. tanár, Wilfing Emmi polg. isk. tanár, 
Botliár Irma polg. isk. tanár, Zsifcsák Me- 
lanka, Forschner Mariska.

Férfiak közül: Ducker Ödön, Sárkány Ernő, 
Bolla Lajos, Dr. Faludi Sándor, Dr. Glíick 
Adolf, Cliugyik Pál, Dr. Rendes Dezső, Sár
kány László, Flipek Sándor, Diamant Már
ton, Schmied György, Salgó József, Libucz 
József, Végh Oszkár, Lacz Kálmán, Cséplő 
Kálmán, Weisenburger János, Sarrang Ferenc, 
Hlinák János, Alexa Emil, Harangozó Lajos, 
Stoy Nándor, Zsifcsák József, Bentsok János, 
Vas Mór, Jankó Béla, Lengyel József, Had
nagy Jenő, Moys Gyula, Molnár Sándor, 
Molnár László, Rótli Kálmán, Willingsdorfer 
János, Székely Farkas, Langfelder László, 
Perényi Rezső, Faska Lajos, Walla Ákos, 
Búzás József, Hermáim Rudolf, Boldis István, 
Coriary Gusztáv, Rosner Lajos, Hartyánszky 
Vilmos.

Örömének adott kifejezést, hogy a zenének 
ennyi kedvelőjét látja együtt lelkes hangu
latban. Az értekezletet megalakuljak nyilvá
nítja.

Ezek után Rosner Lajos indítványára Fi- 
lipek Sándort választották meg az értekezlet 
elnökévé.

Filipek Sándor az értekezletet megnyitván 
Rosner Lajosnak adta át a szót, hogy az 
alapszabályok tervezetét ismertesse. Rosner 
Lajos néhány talpraesett bevezető szó után. 
a zene léleknemesitő hatását ecsetelte, áttért 
az alapszabály tervezet ismertetésére. Az ér
tekezlet az alapszabályokat kevés módosítás
sal elfogadta.

A tisztviselők választásának eredménye a 
következő:

Elnök : Flipek Sándor, alelnök nagy lel
kesedéssel : Krausz Emma urhölgy, ügyész: 
Dr. Faludi Sándor, karnagyok : Bolla Lajos, 
Rosner Lajos, titkár: Boldis István, pénz
táros: Libucz József, szertáros: Salgó József, 
számvizsgálók : Rótli Kálmán, Faska Lajos,

Megemlítjük még, h o g y  az alakuló gyűlés

lakban állt. Valami ösasszonyi elomlás, fel
olvasás, finomság, törékenység, megadás volt 
abban a pózban. A finom test hajlékony 
vonalai összecsuklottak, a váltak leomlottak, 
a fej aléltan omlott a váltakra, mint egy 
megtört virágtölcsér, a kar puhán, kecsesen 
fonódott a fejére, mint egy remegő folyondárág.

— Ez a legasszonyibb asszony, akit az 
életben láttam ! — gondoltam ájult gyönyö
rűséggel. —  Ez az igazi asszony . . .

A hajó sebesen siklott tova s az asszony, 
az ablak, a fehér villa, a sziget, elvesztek 
az alkonyatban. Tehetetlenül estem rá egy 
hajószékre. Mit meséljek magának többet, 
kedves barátnőm ? A legközelebbi kikötő 
állomáson kiszálltam a hajóból és természe
tesen igyekeztem a szigethez visszajönni. 
Kerestem az asszonyt, aki a fehér villa ab
lakában állt. De hát oktondi voltam, kedve
sem. Hiszen a szigeten minden villa fehér 
volt s minden villában több assony is lakott. 
Nem tehettem másként, a villák portásait, 
cselédszemélyzetét hallgattam ki, nagy aján
dékokat osztogattam csak azért, hogy mon
danák meg, kicsoda az az asszony, merre 
van, hol találhatnám meg ? Persze meddő 
volt minden próbálkozásom, de annyit elér
tem, hogy bolondnak kezdtek nézni, a hátam 
mögött összesúgtak és sajnálkozó pillantáso

Rosner Lajosnak a megalakulás körül szer
zett érdemeiért jegyzőkönyvi köszönetét sza- 
zott.

Az értekezlet a szombati estét jelölte ki 
az egyesületi tagok találkozására. Az érte
kezlet után a tagok lelkes hangulatban tá
voztak.

A vendéglátogató gazda Lőwi Jenő volt.
A magunk részéről csak azt óhajtjuk, hogy 

az a lelkesedés és energia, melyet a meg
alakulásnál tapasztaltunk, az activ munka 
terén is állandósuljon, hogy a közeledő 
hosszú téli estéken minél több nemes élve
zetben részesülhessen Aszód zenekedvelő 
közönsége.

K özségi ügyek.
— Aszód község képviselő testületé

tegnap október 25-én d. u 3 órakor köz
gyűlést tartott a következő tárgysorozattal:

1. Dretenszky Ilona illetősége.
2. Az iparos tanonciskola igazgatóságának 

kérelme 300 korona segély iránt.
3. Vas Mór ajánlata községi ingatlan vétel 

iránt.
4. A község fő- és pesti utcájának fásítása.
5. A Pruner-féle köz kövezése.

Hírek.
Szem élyi hírek. Sárkány Ernő fő

szolgabíró szabadsága után f. hó 23-án vette 
át hivatalát.

— Kinevezés. Gróf Ráday Gedeon Pest
vármegye főispánja dr. Stroszner Ödön bu
dapesti orvost, Pestvármegye tb. főorvosává 
nevezte ki.

— Az aszódi já rás  főszo lgab irá ja  el
rendelte, hogy november 1-től kezdödöleg az 
aszódi járás területén összeirt minden kocsi 
megfelelő jelzőtáblával látandó el, valamint 
a közutakon a sötétség beálltával közlekedő 
jármű, lámpával világítandó meg.

kát vetettek rám. Nem törődtem semmivel, 
de végül mégis lekellett mondanom az ered
mény reményéről És úgy mentem el, hogy 
többé nem fogom az asszonyt látni soha. Ki 
tudja, a világ melyik tájékáról került e kis 
szigetre és hova ment ismét ?  És nem is 
láttam soha. Azóta — huszonöt éve, kedves 
barátnőm ! — sokszor gondoltam rá, talán 
életem minden elmélyült percében és láttam 
finom virágtestü, összecsuklott alakját a ten
gerparti ablakban, de igazában fellelni nem 
tudtam sehol. Vége. Sokszor sírni tudnék az 
elkeseredéstől, hogy a szeszélyes véletlen és 
a buta sors annyi asszonyt sodort már elém 
és annyi nő barátságával, szerelmével aján
dékozott meg, csak épen ezt rejtette el elő
lem. És ma este is, az imént, ezen a csu
daszép alkonyaton is ő rá gondoltam, e/ért 
rendültem meg .. Bocsásson meg, ha őszinte 
vallomásom valahogy megsértette az ön fi
nom érzékenységét s hozzám való vonzal
mának harmóniáját, drága barátnőm . .

A férfi elhallgatott s az asszony finom, 
hervadt arcán valami fájdalmas merevség 
rajzolódott. így ültek egy ideig, majd az 
asszony megszólalt:

— A történet csakugyan kedvesen oktondi 
volt, édes barátom. Most megengedem, h o g y  

lesétáljon egy kissé a parkba és egy ideig

— Halálozás. Fekete Antal vérségi bir
tokos leánya, Emília, 26 éves korában hosz- 
szas szenvedés után elhunyt.

—  U d va ri vadászat. Múlt vasárnap a 
gödöllői vadászterületen nagyobb szabású 
udvari vadászatot rendeztek. Amint hírlik a 
vadászaton a földmivelésügyi miniszter is 
jelen volt.

Országos vásár H atvanban . A hat
vani legközelebbi országos vásár november 
hó 3. és 4-én lesz.

— U j rend a postán. Október 1-től 
Magyarország, Ausztria és Németország te
rületére küldött pénzesleveleket ezer koro
náig illetve nyolcszáz márkáig terhelten után
vétellel is lehet feladni. Az uj rend lü  fil
lérrel drágítja meg a portót. Más országra 
nézve a régebbi szabályok maradnak ér
vényben.

— Idő járás. Kellemes, enyhe időjárás 
volt egész héten, igazi őszies nyugodt napok.

— Tehervonatok  összeütközése Aszó
don Könnyen végzetessé válható vasúti 
összeütközés történt Aszódon. Két tehervonat, 
ott ahol a b.-gyarmati sínpár befut a fővo
nalra, hétfőn délelőtt V2I 2 órakor egymás
nak szaladt. A vonatok személyzete még jó
kor észrevette a közelgő veszélyt s igy ide
jekorán leszállt a pillanatok múltán már 
összeütközött vonatról. A hosszas vészfütty 
jelzések sok embert tettek figyelmessé s igy 
igen sokan voltak szemtanúi az összeütközés 
nem mindennapi pillanatának, amely hala 
Isten emberi áldozatot nem követelt. Aszód
ról igen sokan megjelentek az összeütközés 
helyén, úgy, hogy a déli gyorsvonat áthala
dása előtt valósággal le kellett üríteni a vas
úti töltést, amelyet a kiváncsiak százai álltak 
el. Még a késő délutáni órákban is sok né
zője volt a 6 összetört vasúti kocsi eltakarí
tásának. Estig a segítségül hivott vidéki 
munkásokkal sikerült szabaddá tenni a pá
lyatestet, úgy, hogy az esti vonatok már 
pontos rendben haladhatlak át Pest felé. 
Amint örömmel halljuk, senkit sem terhel 
súlyosabb mulasztás a/, összeütközés körül.

még e fölött az emléke fölött álmodozzon. 
De aztán egy félóra múlva jöjjön fel a szo
bánkba, mert hűvös az éjszaka és meg
hűlhet. Majd odalentről nézzen fel az abla
kunkra és én inteni fogok, h o g y  mikor jöjjön 
fel. Adieu!

Az asszony felkelt és a terrasszon végig
menve, eltűnt a hotel halijában.

A férfi lesétált a parkba és egy padra 
ülve csakugyan álmodozni kezdett. Egy
szerre csak észrevette, h o g y  az idő előre
haladt s neki fel kell mennie.

Felállt és az asszony utasítása szerint fel
nézett a hotel-ablakra. Amit látott, attól hir
telen riadtan kezdett verni a szive. Az ab
lakban egy asszony állott, virágos kimonó 
omlott le alakján, a karjait a feje fölé fonta 
és úgy bámult le álmodozva a tengerre.

A férfi megdöbbenve nézte a képet, amely 
hasonlított egy régi fantomhoz, de mégis 
más, egészen más volt. Nézte öreg barát
nője álmodozó, fáradt arcát, nézte finom, de 
hervadt karjait, megtört alakját s aztán úgy 
érezte, hogy sirnia kell, erősen sírnia.

Odafent az ablakban az asszony ala1 ja is 
egyszerre összecsuklott, a karok lehanyat
lottak s az álmodozó arc az ablakpáikáuyra 
borult. Az asszony fájdalmas, felcsukló zo
kogása lehallatszott a parkba.
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— A karta li jegyző Keményfy Gyula 
betegségéből felépülve, újból átvette hiva
talát.

— Autóbusz-járat és a községek. Biró 
László káliói gyógyszerész tudvalevőleg 
autobusz-járatot létesített Aszód— Szirák kö
zött. Hogy mily áldás ez a forgalomba be
vont községekre nézve, azt felesleges indo
kolni, hisz manapság már alig kap az ember 
fuvarost s ha mégis arra késztet sorsa va
lakit, hogy utaznia kell, úgy annak borsos 
árt kell fizetni a kegyelem kocsiért.

Ez anomalia megszüntetésére iparkodik 
fenti autóbusz-járat létesítője s vállalkozásá
hoz a községek hozzájárulását kérte. Figye
lemmel kisértük az eddig letárgyalt kérvé
nyek sorsát. Aszód kezdte (no még ez is !) 
Kalló stb. s legutóbb Verseg község kép
viselői mondották ki, hogy nincs pénz.

Persze ily a községek szociális emelke
dését elősegítő vállalathoz, hogy adnának 
pénzt, mintha nem a község kulturális ha
ladása érezné annak hasznát.

A községek képviselői persze erre nem 
gondolnak !! — sem a központban, sem a 
vidéken. G.

— T an ító  helyettesítés Versegen Pen- 
ninger Nándor tanító önkéntesi évét szol
gálja, helyettesilésével Simrák Jolán okleve
les tanítónő hivatott meg.

—  Betörés i kísérlet. F. hó 23-án éjjel 
Weisz Hermán bazárosnál és Kárász János 
vendéglősnél ismeretlen tettesek beakartak 
törni, ez utóbbi helyen a zajra figyelmesek 
lettek és mire kijöttek, a betörők elme
nekültek.

— A bagi fogorvos. Hosszú évek óta 
udvari fogásza volt a bagiaknak Söregi Já 
nos 53 éves ga/da, aki 20 fillérért megsza
badítja a fájós fogaktól a bagiakat, egy ha
talmas harapófogó segélyével. Tudomására 
jutott ez az aszódi szolgabiróuak, följelentés 
folytán, és Söregi fogtechnikus úrtól elko
bozták a harapófogóját. S/idják most a 
bagiak a szolgabitót, hogy megirigyelte tő
lük a 20 filléres foghúzást s egy e napok
ban tartott összejövetelen kimondták, h o g y  

inkább nem huzatnak fogat, mintsem orvos
nak fizessenek.

—  Betörések. Weiner Dávid nagyven- 
déglőstől a múlt héten ismeretlen tettes a 
vasrácson keresztül bemászva, kisebb értékű 
tárgyakat ellopott.

— Gyógyszerészek árusíthatnak  e i lla t 
szert ?  A kereskedelmi miniszter véleményt 
kér a kamaráktól, hogy a gyógyszerészek 
árusithatnak-e illatszert? A miskolci kamara 
erre akként felel, hogy a gyógyszerészek a 
magyar gyógyszerkönyvben foglalt cikkeket 
és nevezetesen illatszereket is külön ipar
igazolvány nélkül árusíthatják. A gyógyszer- 
könyvben meg nem nevezett cikkek s illat
szereket azonban csak külön ipái igazolvány 
alapján tarthatják.

—  Tüzesetek. Versegen, folyó hó 21-én 
Szabó Imre tulajdonát képező lakóház mel
lékhelyiségekkel együtt teljesen leégett.

Kartalról is jelentenek szalmatüzet, hol 
Szőke Márton birtokosnak gyuladt ki a szal

makazalja, amelyet szintén még idejében 
eloltottak.

Bagón két esetben nagyobb szalma tűz 
volt, amelyet azonban sikerült hamar elfoj
tani.

— Tűzoltók fegyvergyakorlata . A Ma
gyar Tűzoltó Tisztek Országos Egyesülete 
kérelmet intézett a honvédelmi miniszterhez az 
iránt, hogy a tűzoltók a tűzveszélyes időben 
ne hivassanak be fegyvergyakorlatra. A hon
védelmi miniszter a kérelemre most a követ
kezőkben válaszolt: „Magyar kir lyi Honvé
delmi Miniszter 257423. szám. Tűzoltói 
szolgálatot teljesítő legénység fegyvergyakor
lata. A m. kir. valamennyi honvéd gyalog
ezred parancnokságának. Állomáshelyen. 
Budapest, 1913. évi március hó 7-én. A 
magyar tüzoltótisztek országos egyesületének 
indokolt javaslatára a közérdekre való tekin
tettel elrendelem, hogy a tűzoltói szolgálatot 
téuyleg teljesítő és ezen körülményt kétség
telenül igazoló fegyvergyakorlat köteles le
génység — amennyire ezt a katonai viszo
nyok és érdekek megengedik — ne ősszel, 
hanem tavasszal hivassék be fegyvergyakor
latra. Kivétetnek ezen rendelkezés alól a na
gyobb városok tűzoltói. Jelen az E — 2 uta
sítás Függelék 1. B  fejezeténél előjegyzendő 
rendelet — mely a VI. honvéd kerületi pa
rancsnokságnál fordítandó horvát nyelvre és 
adandó ki — alárendelt parancsnokságnak 
kiadatik I— VI. honvéd kerületi parancsnok
ságnak, valamennyi I— V. kerületbeli gyalog, 
huszár és tüzér ezred, ágyús osztály, vala
mint kiegészítő parancsnokságnak. A minis- 
tér rendeletéből: Baitz s. k. tábornok. A 
másolat hiteléül: Bárdos s. k. hív. igazgató. 
— M. kir. honvédelmi miniszter 257433. sz. 
A magyar Tüzoltótisztek Országos Egyesü
letének Budapest, Vili., Kun-utca 2. szám. 
Az 1912. évi 205.2912. számú előterjeszté
sére. A ni. kir. honvédségnél a tűzoltói tel
jesítő legénység fegyvergyakorlatára kiadott 
intézkedéseimet a fentiekben közlöm. Egy
idejűleg értesítem az egyesületet, hogy a 
közös hadseregbeli legénységre nézve a cs. 
és kir. hadügyminiszter ur megkeresésemre 
hasonló intézkedéseket ad ki. A miniszter 
rendeletéből : Baitz s. k. tábornok."

— A szegénysorsu tüdőbetegekért
Ajtónkon megint zörgetni fognak halottak- 
napja táján egy gyönge virágszállal. Meg
szoktuk már, hogy évről-évre a szegény 
szenvedő tüdőbeteg embertársak megmen
tése érdekében az egész országban gyűjtés 
indul meg, amely szerencsés ihlettel a ha
lottakra való kegyeletes emlékezés megható 
memeutojával igyekszik megindítani a lel
keket és adakozásra késztetni a társadalmat. 
„Csak egy virágszálat!« hangzik a felhívás 
és a nemes missziót teljesítő egyesület, a 
tüdővész ellen küzdő József Kir. Herceg Sza
natórium Egyesület nagyon szerényen nem 
is kivált mást, minthogy a temetőbe szánt 
koszorúk egy virágszálának értékét fordítsuk 
az. élő haldoklók megmentési alapjára. Kér
ges szivünek kell lennünk, ha elfordulunk 
ettől a kéréstől Bár sok ínség sújtja társa
dalmunkat, de azért nem zárkózhatunk el az 
irgalmasság cselekedetétől. Sőt éppen ilyen

vészterhes, nehéz időkben szorulnak rá a 
gyöngék a fokozottabb istápolásra. Mindenki, 
aki csak teheti, járuljon tehát hozzá a maga 
fillérével a szegény tüdőbetegek megmenté
séhez, egy-egy fillér a gyiijtőtarsolyban meg
sokasodva fontos védelmi eszközök, tüdő- 
beteggondozó intézetek, szanatóriumok alapja 
lehet. Éppen a József Kir. Herceg Szanató
rium Egyesület e téren közismert, produktív 
tevékenységet fejt ki. Tüdőbeteggondozó in
tézeteit már ott látjuk az ország minden vi
dékén. Gyógyitóháza is már kettő van és 
sok ezren áldják az egyesület tevékenységét. 
Aki közvetlen adományokkal akar az egye- 
süleihez fordulni, az egyesület címére, Bu 
dapest, IV., Sütő-utca 6. alá küldje a nemes 
célra szánt adományait.

— M agy. K ir. Szab. Osztálysorsjáték.
Minden sorsjáték kezdeténél a föelárusitók a 
vevőknek előzékenységből egy és ugyanazon 
számú sorsjegyet tartják fenn s azokat a ve
vők a további játékra rendesen szívesen ve
szik át.

Németországban, ahol az osztálysorsjáték 
már több mint egy évszázad óta áll fenn, 
ezen módszer olyannyira el van terjedve, 
hogy sok család élethossziglan egy és ugyan
azon számú sorsjegygyei játszik, sőt a sors
jegytulajdonos halálával az örökösök játsza
nak tovább ugyanazzal a sorsjegygyei.

Az osztálysorsjáték sorsjegyeinek nagy 
nyereményesélyeit tekintve, ezen eljárás ha
tározottan helyes is, mert ezáltal nagyobb â  
valószínűség, hogy előbb vagy utóbb a sors
jegy a kívánt főnyereményt eléri.

........

Csinosan bútorozott szoba
külön utcai bejárattal és külön veran
dával, egy esetleg két embernek al

kalmas, november 1-re kiadó.
Cint a kiadóhivatalban.

s s s s s s s s s s s s s s s s



4 ASZÓDI HÍRLAP 1913. október 26.

Ezennel közhírré tétetik, hogy miután a 
Magyar Királyi Pénzügyminisztérium
ellenőrző közegei a Magy. Kir. Szab. Osz- 
tálysorsjáték (XXXIII. sorsjáték) I osztá
lyára szóló sorsjegyeket felülvizsgálták, azok 
a főárusitóknak árusítás végett kiadattak.

Az I. osztály húzása 1913. november 
hó 20. és 22-én  tartatik meg. A húzások a 
Magy. Kir. Lottójövedéki Igazgatóság, 
mint állami ellenőrző hatóság, és ki
rályi közjegyző jelenlétében, nyilvánosan tör
ténnek, a huzási teremben. Sorsjegyek a 
Magy. Kir. Szab. Osztálysorsjáték valamennyi 
árusítóinál kaphatók.

Budapest, 1913. évi október hó 26-án.

Magyar Királyi Osztálysorsjáték 
Igazgatósága.

Tolnay. Hazay.

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

üveg bérmentve 3 kor.

E x c e l s i o r
hintőpor 48 óra alatt elmulasztja a kéz-, láb- 
és hónaijizzadást. I doboz 1 kor., posta
dijjal 1*4Ó kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40 ' phosphorsavat tartalmazó

Takarmány mész,
mellyel a disznóknál nagyon könnven 300 kiló 
hi/lalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, botjuk, juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 4 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 “-gyógy szer tár a GYŐR 99.

A Icgszóralfoztatdbb

f hangszeieket szállítja
W  ^  /I  VJ C IJ  ,,Hangszer -Király-tói
* *  ™  Budapest, József-kőrut 15.

Hegedű. 16 drb. felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai (jitár czitera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona.
Mandolin vagy Ciuitár 16 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdem kereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek !

Fényképes hangszerárjegyzék ingyen!

Övás! Ügyeljünk a „Wagner44 névre 
és a 15-ös házszámra. (Telefon.)

f i i n n  llll) k'^jegyzőileg hitele- 
síiéit orvosi és magán el

ismerő levél igazolja s biztosítja a 
legjobb eredményt.

K ivá lóan  jó  és kellem es izü 
cukorkák (bonbonok)

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

Kiváló élvezetet
nyújt egy jó töltőtoll használata.
^  ^  ^  K a p h a t ó :  ^  ^  ^

VAS JÓZSEFNÉL a s z ó d o n :  

Aszódon több ház eladó.
Cím a kiadóhivatalban.

Férfi vagy nő

z o ng o r i s t a
felvétetik az Aszódi mozgóban.

Gyászjelentések, koszoruszalagok nyomása egy óra alatt 
elkészül: VAS JÓZSEF Petőfi könyvnyomdájában, Aszódon.

Aszódi „Petőfi* könyvnyomda nyomása.


	43

