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Hogyan töltsék a gyerme
kek a szünidőt?

Közeledik a tanév vége. A tanuló 
ifjúság rövidesen elhagyja az iskolát, 
bezáródnak az iskola kapui s megkez
dődik a nagy vakáció. Időszerű ez
ért feltenni a kérdést, hogy hogyan 
töltsék a gyermekek a szünidőt?

A tapasztalat bizonyítja, hogy a 
gyermekek testi és szellemi ereje a 
huzamosabb ideig tartó iskolai munka 
után kimerül. E kimerülésnek követ
kezménye az a sajátos beteges állapot, 
mely különösen a physikai és szellemi 
elernyedésben nyilvánul meg. Alkal
mam volt tapasztalni, hogy sok tanuló, 
aki a tanév elején buzgóságával és a 
tanulásban való élénk részvételével 
kiváló tanulónak mutatkozott, a tanév 
vége felé határozott visszaesést mutat 
és gyakran még az átlag alá is sülyed, 
egyszerűen azért, mert ereje, kitartása 
megfogyott, szóval, mert a gyermek 
kifáradt. A szünidő legfontosabb célja 
tehát az iskolás gyermekek testi és 
szellemi regenerációja és mindazon 
káros és egészségtelen elváltozások 
eltávolítása, melyik az iskolai élet ko
moly, nehéz és megerőltető munkája 
által keletkeztek.

A tapasztalat azt is mutatja, hogy a 
tanulók a nagy szünet pihenője után 
sokkal frissebbek, munkabíróbbak és 
sokkal nagyobb örömet találnak az 
iskolai munkában, mint pl. a tanév 
végén. A szünidő tehát az iskolai 
munkának egy igen fontos, megbe
csülhetetlen kiegészítő része. Termé
szetesen csak akkor, ha szülők gon
dosan ügyelnek arra, hogy észszerűen 
kihasználtassék és ;gy céljának meg is 
feleljen.

Hygienikus szempontból szükséges, 
hogy a gyermekek ezt az időt — 
amennyire ez csak lehetséges —  a 
szabadban töltsék, hogy jókedvűen, 
nekik való társaságban szaladgáljanak, 
játszanak, fürödjenek, ússzanak, evez
zenek, szóval, hogy magukat az Isten 
szabad ege alatt becsületesen kitom
bolják. A szünidei vándorlások, akár 
egyedül, akár ifjúsági egyesületekkel, 
vagy a szülők társaságában a leghasz

nosabb szünidei időtöltésekhez tartoz
nak, úgyszintén a kertben és mezőn 
való munkálkodás, szóval mindaz, ami 
a gyermekeknek alkalmat nyújt arra,- 
hogy a szabadban játszva foglalkoz
zanak. A természet által nyújtott szel
lemi benyomások, a szabad természet
ben való akadálytalan mozgás hatása 
még intenzivebbé válik, ha a gyerme
keknek hosszabb-rövidebb utazásra 
adhatunk alkalmat. Hiszen a nyári el
utazás manapság már minden félig- 
meddig rendezett anyagi viszonyok 
közt élő családnak életszükségletévé 
vált és állandó helyet foglal el még a 
szegényebb jövedelmű emberek költ
ségvetésének rovataiban is. Levegő- 
változás és egy kis újabb változatos
ság az életmódban szülők és gyerme
kek szervezetére egyaránt felfrissítő 
hatással van.

A szünidőben ne dirigáljuk folyton 
a gyermeket, ne tartsuk járószalagon, 
hanem fogjuk lazábban a gyeplőt és 
engedjük, hogy társaival fesztelenül 
mozogjon. Hagyjuk szabadjára, vagy 
legalább tegyünk úgy, mintha nem 
tartanók szemmel. Ez bátoritja a gyer
meket és igy egy kis önállóságra tesz 
majd szert.

Egy német paedagogus a követke
zőt Írja : „M indig szánalommal tölt el, 
ha sétatereken unatkozó, ásitozó, gon
dosan felcicomázott gyermekeket látok, 
akikre rosszmájú bonnok és mosdatlan 
szájú cselédek ügyelnek fel, abból a 
célból, hogy drága ruhájuk el ne pisz- 
kitsák, vagy valami illetlenséget el ne 
kövessenek. A ferde nevelés e kis 
mártírjai nem sokat nyernek a szün
idei pihenésből és ép oly sápadtan és 
véznán kezdik meg az iskolaévet, 
ahogyan befejezték.*

A szülő engedje el gyermekeit a 
játszóterekre, a város környékén elte
rülő rétekre, mezőkre és erdőkbe, kí
sérettel ha lehet, vagy anélkül. Ha 
ilyen kirándulások alkalmával egy kis 
helytelenkedés is történik, nem nagy 
b a j; de az a nagy előnyük van, hogy 
kedvezően befolyásolják a gyermek 
testének, lelkének és jellemének fejlő
dését. Igaz, hogy sok szülő visszariad 
attól a gondolattól, hogy gyermekei 
felügyelet nélkül csatangoljanak és 
mindennemű gyermekét fenyegető kép

zelt és valódi veszedelemtől félve, in
kább otthon tartja, ha már el nem kí
sérheti. Így megfosztja a túlzásba vitt 
szülői aggódalom és a képzelt veszé
lyektől való félelem, a gyermeket 
mindazon örömöktől, melyekre a gyer
mekeknek testük és lelkűk felfrissíté
sére oly égető szükség van. Küzdjék 
le tehát a szülők túlzott aggódalmai
kat és engedjék gyermekeiket a sza
badba !

A nyári szünetnek azonban más fel
adatai vannak. A tananyag nagy része, 
melyet a szorgalmi idő munkájával 
az iskola a gyermekeknek formálisan 
nyújtott, csak a szünidő helyes ki
használása által válhatik a gyermek 
szellemi tulajdonává; az iskolában 
nyert fogalmak, csak a természet 
közvetlen szemlélése által mélyithetők 
el és vésődnek be a gyermek fogé
kony elméjébe. De nem csak a ter
mészet, hanem az ember, az élet és 
a társadalom sokoldalú szervezeteinek 
megfigyelésére több idő és alkalom 
nyílik a szünidőben és az igy nyert 
benyomások tisztázzák, bővítik és k i
egészítik a gyermek fogalomkörét.

Nagyon helytelenül cselekszenek 
azok, akik a gyermeket még a szün
időben is, rendszeres tanulásra kény
szerítik, mert ezáltal megfosztják őket 
az ifjúság legnagyobb örömeitől, meg- 
utáltatják velük az iskolát, úgy, hogy 
e gyermekek csak borzongva gondol
nak az uj iskolaév kezdetére. Az ifjú 
ság szabadon, tanulási kényszertől 
menten, gondok nélkül töltse a szü
netet, ha azt akarjuk, hogy az uj is
kolai évet örömmel, jó egészségben, 
erőben kezdhesse meg.

A szünidő még egy nagy gyakorlati 
haszonnal jár. Minden körülmények 
közt ajánlatos, hogy a gyermekek 
ilyenkor — alkalmilag, de nem állan
dóan — házon kívül szüleik gazda
ságában, műhelyében, a szobában és 
konyhában előforduló könnyebb mun
kálatokban vegyenek részt, segédkez
zenek. Ebber a praktikus, életre való, 
kényszernélküli alkalmi előkészítésben 
a gyermekek nagy örömet találnak és 
sok becses benyomást és tapasztalatot 
nyernek, melynek későbbi életükben 
nagy hasznát vehetik.

Nagyon ajánlatos a gyermekeket
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könnyű és amellett mulatságos és ta
nulságos olvasnivalókkal ellátni. A 
száraz tankönyvek helyére lépjenek 
ilyenkor az ifjúsági elbeszélések, me
lyek mindenesetre többet érnek, mint 
a manapság divatos detektív és betörő 
történetek, melyeknek kiszorítására 
ezek legalkalmasabbak.

Salgó József.

Az aszódi főgimnázium 
Petőfi-önképzőkörének

ének- és zenevizsgával kapcsolatos záró
ünnepélye Aszód egész intelligens közön
ségének jelenlétében folyt le vasárnap, junius 
14-én d. u. az újonnan készített s e célból ! 
Petőfi szobrával és arcképével stílszerűen ! 
feldiszitett tornacsarnokban.

A sok szülő s érdeklődő szinültig meg
töltötte immár Aszód legnagyobb termét úgy, 
hogy a kissé elkésve érkezők csak az ajtó 
táján helyezkedhettek el meglehetős szoros 
közelségben.

Hogy a műsor minden részletére tüze
tesebben kitérjünk, arra kevés a helyünk, 
hanem általánosságban a legnagyobb elisme
réssel szólunk és adózunk a gimnázium igaz
gatóságának, a tanári kainak, különösen 
dr. Osváth Gedeon tanár urnák, a „Petőfi 
Önképzőkör- lelkes vezetőjének, mint a/, 
egyes szereplőknek, a kik lelkes és komoly 
törekvéssel olyan értékes és kellemes műsort 
nyújtottak, hogy igazán elragadták a közön
séget. Különöskép kiemeljük a vegyes kart, 
amely Bolla Lajos tanár ur vezetésével a 
Beethoven „Himnusz az éjhez* cimü müvé
ben tökéletes előadást nyújtott. Elismerés 
illeti Lacz Kálmán zenetanár, jav. int. családfő 
urat is, aki fáradhatlan buzgalommal szer- 
vezte és tanította a zenét a gimnáziumban. 
Ezen egy évi eredményből következtetve 
meg sok sikert remélünk munkálkodásától.

A Shakespeare Caesar-jából előadott 
részletek élénk figyelmet és érdeklődést kel
tettek. Továbbá megismerkedtünk egy kiváló 
képességű zongorajálékossal is, Szvoboda 
Sándor VI. o. t., akinek Faust a fantázián 
kivül a dörgő tapsokra még egyszer zongo
rához kellett ülnie; ez alkalommal egy marschot 
játszott el, nagy hatással. Kár, hogy a pianino 
kissé gyengének bizonyult a terem méretei
hez és a játékhoz. Csokonay Vitéz Mihály
nak „A reményhez* cimü k Üteményét adta 
elő szépen Bruckner László, hegedűn mű
vésziesen Spitzer Imre és Ballagó József VI. 
o. tanuló kisérte, a zongora kíséretet Szvoboda 
Sándor VI. o. tanuló látta el precízen. Igen 
nagy tetszést keltett a zenés költemény.

A szavalatok közül figyelemre méltó 
volt Micsinay Elek IV. o. tanuló, Zachár 
Béla VI. o. tanuló és Soltész Pál VI. o. 
tanuló szavalata. A humoros számok közül: 
„Anekdota Deák Ferenc életéből*, előadta 
Gáspár Béla IV. o. t. s A cigány arcképe 
elmondta Fábri Kálmán VI. o. t., keltett 
élénk érdeklődést és derűs pillanatokat. 
Petőfi életrajzát Csörgi János VI. o. tanuló 
ismertette. Komoly tanulmányát nagy figye
lemmel hallgatta a közönség. Végül Petőfi 
Búcsúját Danisa Valér IV. o. t. mondta el 
kellemes csengő hangon, értelmes hang
súlyozással. A „Szózat* eléneklésével ért 
véget az impozáns ünnepély, amelyről ismé
telten elismeréssel emlékezünk meg. A Petőfi

kultusz mindenesetre kiváló iránycél az ifjú 
ságnak a magyar nyelv ápolásában és fej
lesztésében s a magyar haza iránti szeretetre 
való nevelésben. R. K.

Hírek.
— Az aszódi leánynevelőintézet polgári 

iskolájában junius hó 22. és 23. napján a 
rendes tanítási időn belül tartják meg az 
osztályvizsgálatokat. A női kereskedelmi szak- 
tanfolyam szóbeli záróvizsgálata pedig junius
23-án fog lefolyni. Junius 24-én hálaadó 
istentisztelet lesz. Junius 25-én délelőtt 9 

I órakor fog megtartatni az évzáró ünnepség 
a következő műsorral:

1. Isten dicsősége, Beethoventől, ének- 
' lik az összes növendékek. 2. a) Erdei malom, 

Eilenbergtől, zongorán négy kézre előadják 
Wott Lenke és Podhradszky Katalin II. oszt. 
növ. b) Oroszlán vadászat, Köllingtől, zon
gorán négy kézre előadják Heinlein Márta 
és Jahraus Boriska II. oszt. növ. 3. A kis 
növendék, Pósa Lajostól, szavalja Coriáry 
Piroska I. oszt. növ. 4. Petite Brouille, 
Kriertől, zongorán előadja Kurtz Jolán IV. 
oszt. növ. 5 A nagymama rokkája, Gillettől, 
zongorán előadja Pöschl Margit IV. oszt. 
tan. 6. Mauvaise Plaisanterie, pár Pierre 
Aicard, szavalja Bányai Flóra II. oszt. növ. 
7. Magyar dalok, éneklik az énekkar növen
dékei. 8. Norvég nászmenet, Griegtől, zon
gorán előadja Jaczkó Sarolta keresk. isk. 
növ. 9. Vándor madár, Ábrányi Emiltől, sza
valja Kun Olga II. oszt. növ. lü . Románcé, 
Tshaikowskytól, zongorán előadja Zechmeister 
Ilma keresk. isk növ. 11. Wenn jemand 
schlecht von deincm Freunde spricht, Bodens- 
stedtől, szavalja Abonyi Ilona gazd. isk. növ. 
12. Inipromptu, Schuberttól, zongorán elő
adja Kerécz Margit keresk. isk. növ. 13. Ma
gyar ábránd, Rubinsteintől, zongorán előadja 
Rothermel Erzsébet keresk. isk. növ. 14. Rege 
a csodaszarvasi ól, daljáték, szövegét irta 
Arany János, zenéjét Sztojanovils Jenő, elő
adják az énekkar növendékei. 15. Polonaise, 
Chopintől, zongorán előadja Sidlauer Erzsébet 
keresk. isk. növ. 16. La Danza, Liszttől, két 
zongorán négy kézre előadják Papp Magda 
és Jahraus Regina IV. oszt. növ. 17. Anyánk 
szive, Tordai Grail Erzsitől, szavalja Zakó 
Gabriella IV. oszt. növ. 18. Egy nyáréji 
álom, Mendelssohntól, két zongorán nyolc 
kézre előadjak Schulemann Erzsébet, Sidlauer 
Juliska IV. oszt növ., Jamriska Izabella és 
Thern Gizella keresk. isk. növ. 19. Rákóczi- 
induló, hármas szólamra átírta Kassai Vidor, 
éneklik az énekkar növendékei. 20. Búcsú
beszéd, mondja Zechmeister Ilma keresk. 
isk. növ.

Ugyancsak junius 25-én megtekinthetők 
a növendékek kézimunkái.

— A pestmegyei ág hitv. ev. esp. 
tanítói testület 1914. évi junius hó 30-án, 
kedden d. e. 9 órakor Budapesten, a Deák
téri iskola tanácstermében tarja évi rendes 
közgyűlését a következő tárgysorozattal: 
1. Évi jelentés; előterjesztések. 2. A békés
megyeiek indítványa. Előadó: Sramkó Kálmán 
Rákospalota. 3. Iskolai takarékpénztárak. 
Előadó: Kiszelyné Mészáros Gizella, Czegléd. 
4. Az országos evang. tanítóegyesület műkö
déséről való jelentés. 5. Péterfy Sándor 
emlékének megörökítése. 6. Indítványok.

— Egy ipartestület jubileuma. A hat
vani ipartestület ez év augusztus vagy szep

tember havában ünnepli fennállásának jub i
leumát. Munkakiállitás és zászlóavatás fogja 
a jubiláns ünnepség gerincét képezni. A jub i
láns ünnepségek védnöki tisztére báró Hatvány 
Endrét nyerte meg az ipartestület, ügy lát
szik a hatvani iparosok sem akarnak az 
aszódiak mögött maradni.

— Ingyenes balatoni kalauz. A Bala
toni Szövetségnek most jelent meg az in
gyenes balatoni kalauza. A szép képekkel 
diszilett kalauzt a szövetség 60 ezer pél
dányban nyomatja és osztja szét. 10 filléres 
bélyedij mellett a csinos füzetet bárki meg
kaphatja a szövetség titkári hivatalnál Baia- 
tonfüredeir.

— Gyermek kiállításokat azért rendez
nek, hogy az egyes tápanyagok értékét meg
állapíthassák. A legnagyobb dijak nyertesei 
azok a szülők, akik elválasztás pillanatától 
kezdve P/wspluitine Falieres-st\ táplálják a 
gyermeket, mert kit azzal táplálnak, szépen 
fejlődik és nem kap bélhurutot. Világhírű 
gyermekorvosok egyhangú véleménye, hogy 
a gyermek táplálását az elválasztás idejétől a 
legtökéletesebben a világszerte kedvelt „P lios- 
phatine Falieres* tápszertel eszközölhetjük.

— Football-mérkőzés. Nagy érdeklődés 
előzi meg az Aszódi Sport Egylet ma dél
utáni mérkőzését, melyet a Péceli Atlétikai 
Club első csapatával fog lejátszani. Régi 
vágya az ASE-nak, hogy Pécel csapatával, 
amely kivált az utóbbi időben, igen meg
erősödött, összemérje erejét s tekintve azt, 
hogy Pécelnek igen jó csatársora van, gyö
nyörű mérkőzésre van kilátás, mert viszont 
az ASE-nak a védelme jobb mint a péceli. 
A mérkőzés, melyet Makk Sándor szövetségi 
biró fog vezetni, fél 5 órakor kezdődik. Te
kintve a mérkőzés megnyerésének fontossá
gát, azt hisszük közönségünk rekord számban 
fogja a mérkőzést megtekinteni s lelkesítve 
az aszódi fiukat, Aszód csapata győztesen 
fogja elhagyni a pályát.

— A válás esetei. Ily címen a „Házas
ságjogi Könyvtár* kiadásában egy rendkívül 
praktikus és nélkülözhetetlen gyakorlati könyv 
jelent meg, mely az összes magyar házas
ságfelbontó okokat igen ügyes beosztással, 
könnyen érthető nyelven tárgyalja. Á könyvet, 
— melynek szerzője dr. Gerö Ernő buda
pesti ügyvéd, — nemcsak a jogászvilág, ha
nem a nagyközönség is rendkívül értékesen 
használhatja. A könyv szép kiállításban jelent 
meg. Megrendelhető 1 (egy) korona kész
pénz vagy levélbélyeg ellenében a „Házas- 
ságjogi Könyvtár* kiadóhivatalánál Budapest, 
V I I , Rákóci-ut 68. szám.

— A Magyar Mérnök- és Épitészegylet
mü- és középitési szakosztálya az Eternit- 
müvek Hatschek Lajos cég nyergesujfalusi 
gyártelepének megtekintése céljából e hó 
10-én tanulmányi kirándulást rendezett, 
amelyben az említett egyesület számos tagja, 
a Magyar Építőművészek Szövetsége, továbbá 
csaknem az összes M. kir. Minisztériumok, 
a Kassa-Oderbergi Vasút, a Cs. és kir. Kö
zös Hadsereg és a M. kir. Honvédség, va
lamint egyéb közhivatalok műszaki, illetve 
építési osztályainak számottevő tagjai is részt- 
vettek.

A társaság élénk érdeklődéssel tekintette 
meg ezen hazánk határain túl is legelőnyö
sebben ismert vállalat gyártelepét. A külön 
hajóval történt visszautazás alkalmával a 
Magyar Mérnök- és Épitészegylet ai Inöke 
Hűti Dezső műegyetemi tanár a kiránduláson 
résztvevők mindnyájának nevében dicsérő 
szavakkal emlékezett meg a kedvező benyo
másról, melyet ott nyertek.

— A galgagyörki önk tűzoltókor 1914
junius 28-án saját pénztára javára a galam- 
bosi kis erdőben nyári táncmulatságot rendez.
A tiszta jövedelem a hiányzó tűzoltó szerel
vények beszerzésére fordittatik, miért is felül- 
fizetéseket köszönettel fogad és az Aszódi 
Hírlapban nyugtáz. Tekintettél a nemes célra

1914. junius 21.



1914. junius 21. ASZÓDI HÍRLAP

a meghívottak kéretnek, hogy minél több 
vendéget hozzanak magukkal. Kedvezőtlen 
idő esetén a mulatság méltőságos Ibrányi 
Mihály ur W itt-féle kastélyában lesz megtartva.

— Szép akar lenni? akkor használja a 
Kriegner-féle szépitőszereket, melyek hírne
vesek az egész világon. A Kriegner-féle 
Akácia-Crém 2—3 nap alatt minden szép
séghiányt, szeplőt, májfoltot, pattanást, el
tüntet, teljesen ártalmatlan. Fehéríti, üdíti, 
simítja a bőrt, tehát szépít, fiatalít. Ára 2 
korona. A Kriegner-féle Akácia-szappan kel
lemes illatú, tartós és üdítő hatású, ára 1 
korona. Kriegner-féle Akácia-puder védi a 
bőrt a nap és szél befolyása ellen. Doboza 
1 korona. Aki ezeket a kozmetikai szereket 
használja, annak nem kell vénüléstől tarta
nia, szépségét megtartja a legmagasabb korig, 
kapahatók a gyógyszertárakban és drogériák
ban. Póstán küldi az egyedüli készítő: 
Kriegner gyógyszertár, Budapest, Kálvin-tér.

1913. B. II. 415/5. szám.

Ö Felsége a Király nevében!
A gödöllői kir. járásbíróság mint bün

tető bíróság Surányi Ferenc kir. járásbiró 
mint biró, Haán Ernő joggyakornok mint 
jegyzőkönyvvezető részvétele mellett a köz
vádló részéről Tóth András elleni hat. előtti 
rág. vétsége miatt emelt vád felett dr. Zalay 
László ügyészi megbízott közvádlónak, dr. 
Kövér Péter ügyvéd helyettesének, mint sér
tett képviselőjének, a vádlottnak és dr* Sándor 
Oszkár ügyvéd helyettese védőjének jelen
létében alul kitett napon és helyen megtartott 
nyilvános szóbeli tárgyalás adatai alapján a vád 
és védelem meghallgatása után következően

í t é l t :
Szabadlábon levő Tóth András 47 éves 

róm. katli. vallásu, dányi születésű és lakos, 
magyar honos, foglalkozására nézve föld
műves, nős, 7 gyermek atyja, vagyona van, 
irni-olvasni tudó, katona nem volt, magyar 
anyanyelvű vádlott bűnös a Btk. 260 §. meg
határozott hat. előtti rág. vétségében, melyet 
azzal követett el, hogy a Budapesten 1912 évi 
julius hó 22. napján a pestvidéki kir. ügyész
séghez 1912. kü. 2363. szám alatt beadott 
feljelentésében Lakner Sándort hivatali sik
kasztás bűntettével vádolta, vádja azonban 
valótlannak bizonyult.

E miatt őt a kir. járásbíróság a Btk. 
260. §-a alapján, de a btk. 92. §-a alkal
mazásával Egyszáz (100) korona pénzbün
tetésre Ítéli, mely pénzbüntetés az Ítélet jog
erőre emelkedésétől számított 15 nap alatt 
végrehajtás terhe mellett ezen kir. járásbíró
ságnál fizetendő és az 1892. évi XXVII. t.-c. 
3-ik §-ában meghatározott célokra fordí
tandó, behajthatatlanság esetén pedig a Btk. 
53-ik §-a alapján Tiz (10) koronánkint Egy 
(1) napi, összesen tehát Tiz (10) napi fogház 
büntetésre változtatandó át.

Köteles továbbá a Bp. 480. §-a alap
ján a bűnvádi átalányból eddig előlegezett 
— ko r — fillért, valamint a még felmerü
lendő tartási költségeket a kir. államkincs
tárnak az 1890. évi 43. t. c. 9. §-ába meg
határozott végrehajtás terhe mellett meg
fizetni. Dr. Kövér Péter ügyvéd diját 80 ko
ronában, dr. Sándor Oszkár ügyvédét szin

tén 80 koronában állapítja meg a biróság a 
Bp. 485. §-a alapján saját feleikkel szemben.

Elrendeli a biróság a btk. 277. §-a 
alapján, hogy az Ítélet Tóth András költ
ségeire az Aszódon megjelenő „Aszódi 
Hírlap" cimü hetilap legközelebbi számában 
egész terjedelmében közzététessék.

I n d o k o k :

A pestvidéki kir. törvényszéktől beszer
zett iratokból megállapította a kir. járás
bíróság a következőket:

Tóth András dányi lakos képviseletében 
és meghatalmazása alapján dr. Fodor Lajos 
hatvani ügyvéd 1912. julius 22-én 1912. 
kü. 2363. szám alatt feljelentést adott be a 
pestvidéki kir. ügyészséghez s a feljelentés
ben Lakner Sándort hivatali sikkasztás bűn
tettével vádolja.

1912. kü. 2363/6 számú határozatával, 
a nyomozás lefolytatása után, az ügyészség 
a nyomozást megszüntette azért, mert a fel
jelentés valótlannak bizonyult.

A nyomozást megszüntető határozat 
ellen Tóth András a budapesti főügyészség
hez folyamodott s a főügyész a kir. ügyész
ség határozatát helyben hagyta.

Erre Tóth András a vizsgálat elren
delését kérte, ezt a kérelmet azonban a vizs
gálóbíró elutasította s ez az elutasító végzés 
jogerőre emelkedvén, a Lakner Sándor elleni 
feljelentés jogerősen befejeztetett.

Lakner Sándor az ellene indított eljárás 
jogerős befejezése után Tóth András ellen a 
btk. 260. §-ába ütköző hatóság előtti rágal
mazás vétsége miatt tett feljelentést.

Tóth András beismeri, hogy az ő meg
hatalmazása alapján járt el dr. Fodor Lajos 
ügyvéd Lakner Sándor ellen. Bűnösnek azon
ban nem érzi magát azért, mert dr. Fodor 
Lajos ügyvédet azzal bízta meg, hogy pol
gári és nem büntető utón járjon el Lakner 
Sándor ellen.

Minthogy azonban a pestvidéki kir. 
ügyészséghez beadott feljelentéshez csatolt 
ügyvédi meghatalmazást Tóth András saját
kezűig irta alá s a meghatalmazásnak abból 
a felírásából, hogy ^büntető ügyben bélyeg
mentes* kitűnik az, hogy Tóth András büntető 
feljelentés megtételére adott megbízást, a 
biróság a vádlottnak ezt a védekezését nem 
fogadta el.

Minthogy pedig a már előadott szerint 
bizonyítva van, hogy Tóth András Lakner 
Sándort a pestvidéki kir. ügyészség, — tehát 
hatóság — előtt büntethető cselekmény 
elkövetésével vádolta s vádja valótlannak 
bizonyult, ennélfogva a biróság megállapította 
bűnösségét a hatóság előtti rágalmazás vét
ségében s e miatt megbüntette.

Súlyosító körülményt nem látott a 
biróság fennforogni.

Enyhítő körülményül vette vádlott bün
tetlen előéletét, alacsonyabb fokú műveltségi 
állapotát, végül azt, hogy a tárgyaláson ki
jelentette, hogy bármilyen formában hajlandó 
Lakner Sándortól bocsánatot kérni.

Ezekre figyelemmel találta a biróság a 
btk. 92. §-át alkalmazandónak s a kiszabott 
pénzbüntetést a vádlott bűnösségével arány
ban állónak.

Az ítélet közzétételét el kellett rendelni 
azért, mert sértett azt kívánta.

Az ítélet egyéb rendelkezései az ott
felhívott törvényszakaszokon alapulnak.

Gödöllő, 1913. okt. 29.
(P. H.) S u rány i s. k.

kir. jbiró.

A kiadmány hiteléül:
M ársay,

kiadó.

Ezen ítélet jogerős és végrehajtható. 
Kelt Gödöllőn, 1914. évi junius hó 12.

(P. H.) S urányi,
kir. járásbiró.

Hirdetések.

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdettet: 
hogy 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 jtirtap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. Hir
dessen az Aszódi Hírlapban.

legfinomabb (aixi) saláta olaj.
Mindenféle olaj és porfesték

Terpentin, kence (firnisz), brunolin. 
Gyorsan száritó „Rapidol" olaj 

festéket és ecseteket stb. 
Különlegességek idei termésű melegágyi 

termékek úgymint uborka, ka
ralábé, zöldborsó, spárga, tök.

Ananász ás Kandalnp-dinyt. 
Ananász fóldi eper.

M. kir. aszódi javítóintézet virág és 
konyhakertészet összes termelvényei 

kaphatók:

Szól(tly Farkas
fűszer- és csemegekereskedőnél

Aszid (Fő-utca).
TE LEFO N  21.

nj VatfzUtcm
a fővárosi és környékbeli t. közönség 

kényelmére.
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A legszebb ajándék
egy doboz Petőfi*csont levélpapír, 50 
levélpapír és 50 boríték tartalommal. 
Á ra : K 1 *50. K apható  a P e tő f i-  

n y o m d á b a t i,  Aszódon.

F A L U N  É S  V A R O S B A N
nélkülözhetetlen 

a kicserélhető száraz elemes

Villany zseblámpa
ára 1 K 50 f.

Kapható a Petőfi-nyomda papirü/letében, 
Aszódon.

P a p ír s z a lv é tá k
a legolcsóbbtól a legdiszesebbik, kaphatók a

Petöfi-nyomdában, Aszódon.

JÉGELADÁS
KICSINYBEN I VEDER 20 FILLÉR. 

KAPHATÓ:
NEUMANN SÁNDORNÁL

F Ö -U T C Z A .

Ügyes főzőnő
bármily alkalomra ajánlkozik. Címe meg
tudható: Glasner Mórnál, Aszódon.

WÁ6NER „jtongszw-jtirály" újdonságai:
Hegedű, kitűnő hangú, remekül kidolgozott, 
dombom Stainer-forma, tokkal, vonóval, Ki 
darab felszereléssel csak 12 kor. Finomabb 

20 és 30 korona.

O karina . A fuvolához hasonló, rendkívül Jogász-tárogató. Kezdőknek különösen
kellemes hangja van. Kezelése egyszerű. ajánlható. Gyönyörű, mélabus hangú, 5
Az utasítás álfa kárki azonnal játszhat billentyűvel, nyelvgéppel csak 16 korona, 

rajta. Ara I, 2 és 3 korona. Finomabb (>'billentyűvel 20 korona.

tévedjen.

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.
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