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Felületes tanoncnevelés.
Nálunk csak a tanulásra hajlammal 

nem bíró fiukat adják ipari pályára, a 
mikor ott is kellene tanulni és tanítani. 
De mikor még az amúgy is fennálló 
hiányok mellett a tanító iparosok zöme 
a tanoncokat nem a műhelyben, hanem 
a szakmán kivül, igen nagy ideig 
mással foglalkoztatja a tanoncidő rö- ; 
vidre szabott tartama alatt. Hacsak a 
tanoncok különös oknál fogva jobban 
nem óhajtják az ipar elsajátítása körüli 
ismeretek megszerzését, a tanoncidő 
tartamát legtöbb esetben a minimumra 
szállítják le, illetve állapítják meg, ' 
mert az ipartörvény erről nem intéz
kedik, de még ezen idő alatt is a 
tanonc, amint igaz is, csak játékkal 
tölti ifjúkorának aranynapjait. Az idő 
eljár, a tanonc segéddé lesz, akár 
tanult, akár nem ért a szakiparához. 
Hogy aztán az élet nehéz küzdelmében 
úgy a saját, valamint a családja avagy 
hozzátartozói kenyerét miként lesz ké- | 
pes megkeresni, arról a mai napig is 
hallgat a krónika.

No de honnan tanuljon az a tanonc, 
amikor néhány iparos —  tisztelet a ki
vételnek —  még maga sem ért az ipa
rához, mert őt sem tanították. Ha az 
idő elérkezik, a tanonc felszabadul s 
az ipartestületek révén megkapja a 
stilizált rajzokkal díszesen kiékesitett 
pecsétes, rámába foglalható „Tanuló 
bizonyítványt” , pedig akkor még mit 
se tudnak az újszülött iparossegé
dek. így aztán a munkakönyves segé
dek egy része minden számítás és ta
nácskozás nélkül megszabadulva a 
tanonckodás nehézségeitől örömükben 
a nagyvilágba indulnak munkát keresni. 
A másik része belátva kevés és hiá
nyos tudásukat, a felszabadító meste
reknél visszamaradnak, továbbképzés 
céljából még egy ideig. Azok aztán, 
kik vándorútra kelnek munkaszerzés 
céljából, nem mondjuk, hogy helyet 
nem kapnak, sőt igen sok helyet, mert 
sok ideig sehol se tűrik őket tudat
lanságuk miatt. Miért ? Mert mindent 
tudnak, csak a mesterséghez nem ér
tenek ; mert őket a tanonckodás ideje 
alatt kevéssé oktatták az ipar titkaiba. 
Mig az élet fentartására pénzük és
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kitartásuk van, addig csak utazgatnak, 
hol van munkájuk, hói nincs keresetük.

Végre aztán anyagilag teljesen tönkre 
menve, belátják tanítómesterük és sa
ját hibájukat, hogy ők mily kevéssé 
értenek a megélhetésüket biztosítandó 
iparukhoz. A sok jövés, menés mellett 
lerongyolódva, pénz nélkül, távol falu
juktól más megyékbe elhagyottságuk- 
ban, a rossz és erkölcstelen útra 
kénytelenek lépni, utóvégre is mint 
munkakerülő egyének a rendőrható
ságok gondjaira kerülnek, a hóimét is 
az iparossegédeink kényszer útlevéllel, 
avagy néha toloncuton haza és vissza 
illetőségi helyeikre küldetnek, illetve 
szállíttatnak s kezdhetik elölről tanulni 
iparukat. Ide vezet a falusi rossz és 
helytelen tanoncnevelés is.

Számtalanszor hallottuk, hogy van
nak iparosok, kik elszökött notórius 
tanoncokat rendesen nagy mentegetés 
és enyhítő körülmények felsorolása 
mellett egy év, sőt néha pár hónap 
alatt akarnak betanítani és felszabadí
tani. Hát hol van itt az ipar iránt fe
lettébb megkívánandó különös istá- 
polás, az előre haladott külföld elleni 
ipari versenyre való előkészítés. Az 
1884. évi XVII. t. c. (ipartörvény) ha
tározatlanul írja elő a tanonc képzési 
idő tartamát, nem állapit sem mini
mális, seni maximális határt, csak a 
kontárok szaparodását mozdítja elő.

Az ipartörvény csak azt mondja ki, 
hogy a fölvétel alkalmával az iparos 
és a tanonc szülői vagy gyámja közt 
a tanidő tartama stb. egyetértőleg ál
lapítandó meg. Bizony sokszor az 
anyagi érdekek mellett agyonállapitják 
a tanidőt. Nézetünk szerint a tanonc 
17. évének betöltése előtt felszabadít
ható nem volna, nehogy lelkiismeret- 
lenül járjanak el a tanoncszerződések 
megállapítása körül.

Minden tanonc kötelezendő lenne 
felszabadításakor a 3— 4 évi tanoncidő 
letelte mellett, az általa tanult iparból 
gyakorlati és elméleti szakvizsgát tenni. 
Ezen eredmények elbírálására pedig 
ipartestületi alkalmi bizottságok vol
nának szervezendők, mint szakképzet
séggel biró tényezők. Az Írni nem 
tudó fiuk pedig tanoncokul felvehetők 
egyáltalán nem lennének, mert igy ki

volna zárva lehetősége annak, hogy 
műveletlen segédek, illetve iparosok 
neveltessenek. Az iskolai képzettség 
kimutatása sarkalatos alapfeltétele lenne 
a tanonc félfogadásának. Ugyanis az 
iskolai képzettség hiánya miatt nem 
lehet megtagadni az ipartörvény sze
rint a tanonc lajstromszerü beiktatását, 
valamint a munkakönyv kiadását. Ez 
esetben mit tud a tanonc, amikor se
géddé, később mesterré lesz ? Mi mó
don fejleszti üzleti tevékenységét ? Ho
gyan lesz képes versenyezni a külföld 
előrehaladott nagyiparosával ?

Az ipartörvény revíziója elkerülhe
tetlen, mert kuruzslással nem lehet 
a kisipar nehéz és immáron elviselhe
tetlenné vált küzdelmein enyhíteni. Az 
ipartörvény útvesztőin ember legyen, 
ki minden akadály s kétely nélkül el 
tud igazodni, tehát uj és jobb törvényre 
van óhajunk, mely nem gyámkodóíag 
lesz hivatva eljárni, hanem igazi ön- 
kormányzati jogunkat fogja minden 
irányból jöhető megkárosítás ellen biz
tosítani a régen eltörölt, de bevált céh
rendszer szerint.

A kevésbbé tanult kisiparos nagyon 
ki van téve a szabad ipar leple alatt, a 
kereskedelmi szellem térfoglalásának. 
Nagy az iparszabadság, ezért a képe
sítést igen szűk korlátok közé kell 
zárni s a tanoncképzést szigorú ellen
őrzés alá kell vetni.

A tanoncnevelés nem csak ipari, 
hanem nagy nemzeti érdeket is képez, 
mert az ipar jövője a mai kor tanon- 
caitól volna remélhető, hogy a meglevő 
s mérhetetlen bajokon is segítve legyen.

a l  r .

Az egyházi adó.
A közszolgálmányok és közterhek tömke

legében az egyházi adó manapság már egy 
oly elavult rendszer, a melyet képtelenségé
nél fogva tovább fentartani alig lehet. Ennek 
az elavult rendszernek a bölcsője az évszá
zadok előtt támadt feudalizmus korszakában 
ringott s a maradiság emlőin felnevelve, 
idővel valóságos chimérává nőtt.

Elképzelhető-e az, hogy a mai sociális 
viszonyok között az a dúsgazdag nagybirto
kos, aki 3 ország kávéjának s theájának 
megédesitéséhez való cukrot gyárt, csak egy 
és ugyanoly nagyságú és értékű párbér fize
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tésére legyen kötelezve évente, mint az a 
földhöz ragadt napszámos, vagy az a telje
sen vagyontalan cseléd, aki az előbb emlí
tett nagybirtokos répáját 2 korona napibérért 
kiszedi és akinek járandósága, vagy keres
ménye az uj végrehajtási novella értelmében, 
vagy akár a cselédtörvény alapján ily köve
tések címén le sem foglalható? S ha le nem 
foglalható, ipso facto be sem hajtható.

Az ilyen eseteknek se szere, se száma 
nincs, a minek következtében úgy a lelkész, 
mint a kántortanitó évenkint canonica vi- 
zitációban és a dijlevélben, tehát „papiroson" 
biztosított jövedelmüknek igen tekintélyes 
részétől fosztatnak meg.

Már ezért is égető szüksége van a katho- 
likus egyháznak arra, a mi, mint az Ígéret 
földje a jövendő felhőtengerében rejtőzik: 
az autonómiára.

Igaz, hogy ezen szociális kérdés az auto
nómia életbeléptetésével sem lesz tisztán 
megoldva, amint azt más felekezeteknél is 
látjuk, például az izraelitáknál, kik ugyan 
nem párbér címén, de az u. n. kultuszadó 
címén viselik a terhet, de az autonómia leg
alább véget fog vetni hasonló utópiáknak s 
nem fogja megtűrni, hogy az egyház szolgái, 
az egyháziadó behajtatlansága miatt kényte
lenek legyenek egyéb jövedelmező források
hoz fordulni, a melyek a társadalmi életben 
nem igen férnek össze állásuk méltóságával; 
mert ismerek sok kántortanitót, a ki nyáron 
légyfogó papirost gyárt, camillát s egyéb 
gyógyfüveket termeszt, pióczát tenyészt s eh
hez hasonlókkal pótolja a megélhetéséhez 
szükséges anyagi eszközeit.

Az autonómiával felruházott zsidó egyház 
sem tudta az egyházi adó problémáját telje
sen megoldani. Tudok egy esetet már itteni 
rövid egy évi működésemből, midőn az 
aszódi járásnak hitközsége egy budapesti la
kost rótt meg kultusz-adóval s az említett 
bpesti úri ember a kirovás ellen felebbczett. 
Az eljáró elsőfokú hatóság ez ügyben ille

tékességét leszállította s felebbező felet az 
autonóm hittörvényü zsidó felekezet számára 
alkotott 1888. évi 1191. eln. sz. vallás és 
közoktatásügyi miniszteri rendelettel kiadott 
szervezési szabályzatának 11. és következő 
szakaszai szerint alakult választott bíróság
hoz utasította.

Félnek folytatólagos felebbezése folytán a 
vitás ügy a Közigazgatási bizottsághoz fel
került, a mely utóbbi a közigazgatasi hatás
kört megállapította a 25267 1908 sz. vallás 
közoktatásügyi miniszteri rendelet értelmében.

Tehát tessék itt eligazodni a szövevényes 
jogalap labyrinthusában.

Emilt vagyonhiány miatt, amott rabulisz- 
tika s fizetni néni akarás miatt válik két
ségessé az egyházi adó.

S !
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Előfizetési felhívás.
Az „ Aszódi Hírlap*-x a f. évi julius hó 

1-től uj előfizetést nyitunk.
Olvasóközönségünk előtt eléggé ismeretes 

már programmunk és az az irány, amelyben 
a lapot szerkesztjük, úgy, hogy azt ismétel
nünk fölösleges; ellenben annak becsületes 
betartására a jövőre nézve is Ígéretet teszünk.

A járás létesítése óta még fokozottabb a 
mi tevékenységünk, mert mint a járásban 
egyedül megjelenő lapra az a kötelesség is 
hárul reánk, hogy az egész járás közönségét 
a fontosabb és aktuális mozgalmakról illetve 
eseményekről, sőt a közérdekű hatósági rende
leté ki öl tájékoztassuk.

Ezzel szemben közönségünktől más elisme
rést nem várhatunk, mint azt, hogy tegye ezt 
nekünk lehetővé, illetve könnyítse meg hely
zetünket törekvéseink támogatásával és az 
előfizetés megújításával, illetve uj előfizetők 
szerzésével.

Az aszódi járásnak egyetlen közlönye az 
Aszódi Hírlap, amely a járás községeit érintő 
minden közérdekű dolognak Ilii és 
pártatlan szószólója, kérjük ezért járásunk 
intelligens közönségét, hogy lapunk előfize
tői és olvasói sorába lépjen és tegye lehe
tővé azt, hogy az Aszódi Hírlap anyagilag is 
megerősödve esetleg nagyobb terjedelemben 
szolgálhassa a járás általános érdekeit.

Helybeli előfizetőinket, akiknek V* illetve 
Va évi előfizetése június végével lejár, kérjük, 
hogy az előfizetést a kiadóhivatalában (Petöfi- 
nyomda) eszközöljék; vidéki előfizetőink 
pedig szíveskedjenek utalvánnyal az előfize
tést postán beküldeni.

Előfizetési árak :
Egész évre . 10— K
Fél „ 5—  K
Negyed „ _ ... 2*50 K j

Tisztelettel

az Aszódi Hírlap
szerkesztősége és kiadóhivatrda

ASZÓDI HÍRLAP

Hírek.
— Központi választm ányi ülés A vár

megye központi választmánya Budapesten, 
az alispáni hivatalos helyiségben, f. évi 
julius 1-én d. e. fél 11 órakor ülést tart, 
amelyben az országgyülssi képviselőválasztók 
1914. évi ideiglenes névjegyzéke ellen be
adott felszólalások tárgyaltainak.

— A leánynevelőintézet évzáró ünne
pélye Junius 25-én d. e. 9 órakor tartotta 
leánynevelő intézetünk a szokásos évzáró 
ünnepélyét. Valóban lélekemelő látvány volt 
a fehér ruhába öltözött növendékek bájos 
csoportja, de méltó kerete volt a szép ünne
pélynek az a díszes helybeli és messze 
vidékről jött vendégkoszoru, amely a növen
dékek által előadott s/.ebbnél-szebb műsor- 
darabok meghallgatására összegyűlt.

Évről-évre mindinkább terjed eme kiváló 
intézetünk jó Ilire és igy nem csoda, hogy 
messze vidékről vetélkednek a szülők, csak 
hogy gyermekeiket itt elhelyezhessék. És 
hogy az intézet jó hírnevét meg is érdemli, 
arról tanúskodott a meglehetősen nehéz 
nitisordarabok praeciz előadása, amely a 
növendékeknek tudását, fegyelmezettségét, de 
tanítóiknak eredményes működését is mu
tatja. A tér szűke miatt nem terjeszkedhetünk 
a műsor minden egyes darabja előadásának 
bírálatára, de konstatálhatjuk, hogy a dara
bokat az intézettől már megszokott kiváló 
praecizitással adták elő a növendékek Külö
nösen megemlítésre méltó az a gyönyörű 
és szívhez szóló búcsúszó, amelyet Mészáros 
Gizella gazd. növ. oly meghatóan és érzéssel 
mondott.

A közönség természetesen valamennyi 
szám előadóját érdem szerint tapsokkal meg
jutalmazta. Majd felállt Mikolik Kálmán polg 
iskolai igazgató, tanulmányi felügyelő és az 
intézet ügyeit vezető nagybizottság nevében 
a tapasztaltak felett úgy Oeschger Adél igaz
tónak, valamint a tanári karnak legnagyobb 
megelégedését és fáradozásukéit hálás kösz.ö- I 
netét fejezte ki. Ezután néhány buzdító szót 
intézett a növendékekhez és a jutalmak ki
osztásával véget ért az évzáró ünnepély.

— Irodaáthelyezés. Dr. Gliick Adolf 
ügyvédi irodáját f. évi julius 1-én a főutcán 
lévő Wahl-féle házba helyezi át.

— Félévi pénztárvizsgálatok. Járásunk 
főszolga bírája junius 24-én Verseg községnél, 
junius 27-én pedig Túrán tartotta meg a < 
félévi pénztárrovancsolást Révai Miklós járási 
számvevő közreműködésével. Ez alkalommal
a községekben működő valamennyi egyesület 
működése is megvizsgáltatott és pénztáraik 
rovancsoltattak. Az egyleteknél a pénzkezelés 
nem egészen megfelelőnek találtatott, miért 
is fölhivattak az alapszabályok legpontosabb 
betartására és a pénzkezelés rendszeresebbé 
tételére.

— Az Első Magyar Általános Biztositő 
Társaság aszódi kerületi ügynökségét Vas 
József aszódi nyomdatulajdonos vette át és 
bárkinek szívesen szolgál felvilágosítással élet, 
tűz, jégkár, valamint betörés kár elleni biz
tosítási ügyekben.

— U j telefon állomások. A galgamácsai 
erdőgondnokságon és a püspökhatvani 
csendőrőrsön létesítendő uj telefonállomások 
vezetékének megépítését megelőző közigaz
gatási bejárás junius 30-án hétfőn délelőtt 
lesz megtartva, Sárkány Ernő jár. főszolga
bíró részvételével. Örömmel regisztráljuk a 
telefonnak, e minden tekintetben kiválóan 
hasznos intézménynek a terjedéséről szóló 
hirt és egyben ama óhajunknak adunk ki
fejezést, vajha minden községünkben be 
volna már vezetve a telefon a közönség 
kényelmére, közgazdaságunk hasznára, külö
nösen a hatóságok gyorsabb és közvetlenebb 
működésének előmozdítására.

— A gyöm röi já rás . Az újonnan szer
vezett és eddig a monori járáshoz tartozott 
Ecser, Gyömrő, Maglód, Mende, Péteri, 
Tapiósáp, Tápiósuly és Úri községekből 
Gyömrő székhelylyel alakított gyömrői járás
nak főszolgabirája működését f. évi julius 
hó elsején megkezdi.

—  A közegészségügyi szolgálatot a 
belügyminiszter újjászervezte és az országot 
kerületekbe osztotta. Pestmegye az I. kerü
letbe osztatott be ; vezetője dr. Téry Ödön 
közegészségi főfelügyelő, kinek legfőbb fel
adata ieend a községek gyakori beutazásával 
személyes tapasztalatok utján személyesen 
meggyőződést szerezni az általános közegész
ségi ügyet érintő köztisztasági viszonyokról. 
Figyelembe ajánljuk ezért a közönségnek, 
hogy ezen uj intézmény létesítésével szigo
rúan ellenőrzendő köztisztaságra a legnagyobb 
gondol fordítsa, nehogy a főfelügyelő sok 
megtorló intézkedésre adjon alkalmat.

— Footballm érkőzés. Az Aszódi Sport 
Egyesület ma vasárnap d. u. 5 órakor tartja 
első mérkőzését, minthogy múlt héten a fő
városi csapat utolsó órákban lemondta a 
mérkőzést. Ez alkalommal az ellenfele egy 
fővárosi intelligens és jó kvalitású csapat a 
.Droguislák Sport Egyesülete", mely csapat 
a Magyar Labdarugók Országos Szövetsége 
megbízásából bemutató mérkőzést játszik ná
lunk. Azért bir különös fontossággal ez az 
első mérkőzés, mivel csajiatunk tudásáról 
tudomást vesz az az országos szövetség, hol 
az összes labdarúgással foglalkozó egyesüle
tek egyesiive vannak. Eddigi küzdelmeinkben 
a mi közönségünk előtt akartuk életképessé
günket igazolni, most már azonban nagyobb 
feladat előtt állunk, a Magyar Labdarugók 
Országos Egyesületének abban a kerületében, 
melybe mi is tallózunk, a Pestvidéki kerü-
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letben kell megállni helyünket; e cél elérésére 
e nyáron barátságos mérkőzések keretében 
mérkőzünk kerületünk csapataival, hogy maj
dan ősszel vagy jövőre a bajnoki küzdelmek 
során dicsőséget szerezhessünk az Aszódi 
Sport Egyesületnek. Jövő heti ellenfelünk 
is a kerület egyik legkiválóbb csapata Rákos
liget lesz, aztán sorjában Pécel, Isaszeg, 
Rákoscsaba, Hatvan és végül a kerületi baj
nok Vác fog következni. Közbe-Közbe egy- 
egy fővárosi csapat fogja képviselni a maga
sabb labdarúgás művészetét.

Sportegyletünk programmja nagy, de a 
közönség támogatásával be fogja váltani.

Mai csapatunk eddig a legerősebb, mit ki 
tudtunk állítani és pedig: Jankó, Bamberger, 
Kalló, Galambos II., Galambos I., Szepesy, 
Einberger, Szelecsényi, Hermann I., Németh, 
Babinsky. Tartalékok: Némedy, Kiss, Galam
bos, W einer II.

— A túrái „Úri CasinoM 1913. évi julius 
hó 6-án, báró Schosberger akácos erde
jében, dijlövészettel egybekötött zártkörű 
táncvigalmat rendez. Kedvezőtlen idő esetén 
1913. julius 13-án tartatik mega mulatság. 
A dijlövészet kezdete d. u. 5 órakor.

— Fiuk az apjuk ellen. Id. Gólya János 
56 éves földmives napszámost túrái lakost fiai, 
ifj. Gólya János 31 éves és Gólya Mihály 
23 éves földmives napszámos túrái lakosok 
szóváltásból kifolyólag f. hó 5-én egy akácfa 
bottal akként bántalmazták, hogy id. Gólya 
János ennek következtében orvosi látlelet 
szerint 8 napon túl gyógyuló sérülést szen
vedett. Nevezetteket a csendőrség az ügyész
ségnél feljelentette.

— Gödöllő gyönyörű erdején keresz
tül vezet a villamos. Nagy jelentősége van 
ennek, mert igy a Budapestre utazóknak meg 
van adva a mód arra, hogy Gödöllőn át- 
szálljanak és az ut hátralévő részét már ne 
füstös, kormos, meleg vasúti kocsikban te
gyék meg, hanem mintha felüditö, pompás 
kiránduláson vennének részt: tiszta, szellős 
villamos vasúton, erdők, hegyek közt, festői 
vidéken keresztül felfrissülve, kipihenve ér
kezzenek meg Budapestre. Ez átszálló utazás 
előnye azonkívül, hogy olcsóbb és időmeg
takarítással is jár, mert minden Gödöllőre 
érkező vonatra villamos kocsi vár, úgy hogy 
az átszállás azonnal megtörténhet. De jelen
tékeny előnyt nyújt végül azoknak is, akik
nek nem Budapest utazásuk végcélja, hanem 
Rákosszentmihály, Rákospalota vagy Újpest.

— Tolvaj sógorasszony Ily cim alatt 
nemrégiben hirt hoztunk arról, hogy Hangya 
Mihályné szül. Kalmár Erzsébet vérségi asz- 
szony zsirt lopott volna sógorától Hangya 
Jánostól. A hirt oly forrástól kaptuk, hogy 
nem volt okunk kételkedni benne, épp azért 
fentartás nélkül közöltük.

Most azonban arról ériesit bennünket vér
ségi állandó tudósítónk, hogy a hir nem igaz 
és csak tévedésen alapulhatott, amit mi ezen
nel az ártatlanul meghurcolt asszony érde
kében közreadunk.

— Nagy tűz Gödöllőn. Tegnap délután 
lapzártakor az aszódi önk. tüzoltótestület 
egy különítménye segítségére sietett a

gödöllőieknek, mert nagyobb tűz támadt 
Gödöllőn. Állítólag valami nagyobb petróleum- 
raktár gyuladt ki. A tűz terjedelmére és 
keletkezésére vonatkozólag ez idő szerint 
még részleteket nem ismerünk.

— 23 millió szabásminta Ezt a szédítő 
mennyiségű szabásmintát adják el a világ 
minden országában Butterick divatlapjai rö
vid — egy esztendőben. Mert szabásmintái 
a legtökéletesebbek és mindenki, aki igényt 
tart arra, hogy szerény eszközökkel elegán
san és divatosan járjon, Butterick modellek 
után szabja a ruháit. A magyar Butterick 
első száma most fog megjelenni, mielőtt elő
fizet divatlapra, kérjen mutatványszámot a 
Butterick kiadóhivatalától Budapest, Visegrá
di-utca 13/g.

— Kallós Irma a bíróság előtt K allós  
Irmát, az aszódi vasúti állomás volt pénztár
nokát, aki hivatali sikkasztás büntette miatt 
ez évi február 12-ike óta előzetes letartóztatás
ban, illetőleg vizsgálati fogságban volt, e hó 
25-én vonta felelősségre a pestvidéki kir. 
törvényszék mint büntető bíróság. A kir. 
ügyészség 967 kor. 02 fillérnek elsikkasztá- 
sával és a felfedezés meghiusitása céljából 
hamis tételeknek a bevételek bejegyzésére 
szolgáló könyvbe történt bejegyzésével vá
dolta. A vádhatóságot dr. Horváth János kir. 
ügyész képviselte, védőként pedig dr. Weisz 
Ödön szerepelt. Az elnök vádlott kérelmére 
zárt tárgyalást rendelt el, amelyen dr. Glück 
Adolf és Brünauer Miksa mint a vádlott vé
dője részéről bejelentett bizalmi férfiakon 
kiviil más nem lehetett jelen. A bizonyítási 
eljárás befejezése után a törvényszék Kallós 
Irmát bűnösnek mondta ki a vádbeli cselek
ményben és ezért őt a 92. § alkalmazásával 
6 hónapi börtönre Ítélte el. Ez a büntetés a 
lehető legenyhébb, a melyet a bíróság alkal
mazhatott. A vádbeli cselekményre ugyanis a 
büntető törvény 5 évtől 10 évig terjedhető 
fegyházbüntetést állapit meg, úgy hogy ezen 
büntetési nem (fegyhá/) legkisebb mértéke, 
vagyis 2 évi fegyház is enyhe büntetés lett 
volna. A bíróság azonban ezt is túlszigoru- 
nak találta és ezért az enyhébb büntetési 
nemet, vagyis a börtönt és ezen büntetésnek 
is legkisebb (6 hónap) mértékét alkalmazta. 
A vizsgálati fogságból a biróság 4 hónapot 
vett kitöltöttnek. Úgy az ügyész, mint a vád
lott és védője az Ítéletben megnyugodtak s 
igy az jogerős.

- -  Kik tettek érettségit ?  Az aszódi ifjak 
közül az idén a következők tették le az érett
ségi vizsgálatin sikeresen: Gimnáziumban 
Galambos Zoltán ; felső kereskedelmi isko
lában Gergely Károly, Hermann Géza és 
Weiner Béla.

— Változás a vérségi csendőrőrsön.
Farkas István őrmester, aki 5 év óta vezeti 
a vérségi csendőrőrsöt, még pedig szakkép
zettségénél és rátermettségénél fogva a csend
őri karnak becsületére, a vérségiek sajnálatára, 
legközelebb elhagyja állását, mivel nagykátai 
utmesterré neveztetett ki. Hisszük, hogy uj 
állásában is becsületére válik működésével 
Pestmegye utügyének.

— Bersonozza cipőit és sétái akkor 
kétszeresen kellemesek lesznek önnek, ügyel
jen azonban arra, hogy a valódi „Berson" 
gummisarkot kapja. 4)

45 kgy
A község képviselő testületének |Q7 j ^ig

1913. szám alatt hozott határozata alapján 
közhírré tesszük, hogy Verseg község hatá
rában a községnek és a község gazdaközön
ségének tulajdonát képező, az árverési föl
tételek 1. pontjában megjelölt mintegy 1200 
kát. hold területen gyakorolható

v a d á s z a t i  jo g
Verseg községben a községház tanácstermé
ben 1913. év julius hó 12. napján d. e. 11 
órakor megejtendő nyilvános árverésen 1913. 
év aug. hó 1-ső napjától 1919. év julius hó 
31. napjáig terjedő 6 egymásután következő 
évre haszonbérbe ki fog adatni.

Az árverési föltételek a községi jegyzői 
hivatalban a szokásos hivatalos órák alatt 
megtekinthetők.

Verseg, 1913. évi junius hó 21-én.

Községi elöljáróság.

Kérje
az Athenáum-könyvtár 
és Modern-könyvtár 
megjelent köteteinek 
jegyzékét az a sz ó d i  
P e tö f i-n y o m d á b a n  
és szerezze be ott 
könyvszükségletét. ::
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KOLLARIT-
BŐRLEMEZ

kaucsuk-kompozitióval bevont ru
ganyos, viharbiztos és időtálló 
szagtalan fedéllemez. A jelenkor 
legjobb tetőfedéllemez.

V É D T E L E N Ü L  T A R T Ó S

Régi zsindelytetők átfedésére kivá
lóan alkalmas. Sem mázolni, sem 

niészlével bekenni nem kell.

Aszódon kapható

PiamantMárton
vaskereskedőnél. xi 9

S tirn á th  Károly
háza a pesti-utcában szabad kézből ,_,0 eladó.

5_ prumtcr jVíihály háza
helyben örök áron szabad kézből eladó.

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

-  j  - „ 1 j Tisztelettel értesítem, a n. é. közönséget, hogy
M C  k ö l t s e  e l  a pünkösdi idényre raktáramat teljesen felszereltem.

Fővárosi nívón álló legdusabb választékú raktár

p é n z é t levélpapírok írószerekben,
Budapesten, mese' és képeskönyvekben,

tolikések, zsebirónokban_,
+  praktikus ajándéktárgyakban.

Versenyképes ár. olcsóbb mint Budapesten. 
Dombornyomásu névjegyek és levélpapírok, szép 

s névnyomással.
Tisztelettel

mert itthon is Vas ^Ó2sef -Petőfi" könyvnyom'
dája, könyv, papira és írószer^ 

kaphat mindent. kereskedése Aszódon.

„RisKa“
á l l a t v é d ő p o r

az egyetlen gyógy- és óvszer száj- és 
körömfájás, sertésvész és baromfivész 
ellen. A m. kir. földm. miniszt. által 

rend. eng.

Ára eredeti dobozban K 3.— 

Főelárusiló :

Miller és Társa
Budapest, Károly-körut 10.

Tanom énak
jó házból való fiú, megfelelő iskola 
előképzettséggel, fizetés mellett felvéte 

tik a Petőfi-nyomdában Aszódon.

MilliőK “ i
&  használják K

| köhögés
rekedtség, hurut, elnyálká- I  
sodás görcs és fojtóköhögés 1  

ellen a X

Kaiser-fé le l
Mell-Karamellák I
♦♦ a „3 fenyővel". t4 ®

6 1 0 0  közjegyzőileg hitele- H  
sitett orvosi és magán el- H  

ismerő levél igazolja s biztosítja a I  
legjobb eredményt. I

K ivá lóan  jó  és kellem es izii H  
cukorkák (bonbonok) H

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

Tyúkszem,
börkem ényedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CANNRBIN" 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 hónaljizzad ást. 1 doboz 1 kor., posta
dijjal 1*40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40 o phosphorsavat tartalmazó

T akarmángmész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló 
hi/lalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, bo juk. juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 4'! r kiló ára, mely hónapokig elég 5 kor 

80  fillér utánvéttel bérmentve 
Utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése 

mellett küldi:
Dr. F L E S C H  E.

„Korona“-gt|óqi|szerlára G Y Ő R  99.

Imakönyvek
a római kath. hívek számára.

Hock János iniakönyve
6. sz. Gyermekek szamára bőrkötésben 2 70 K 
b. 2. sz Kisalaku aranymetszéssel 4 30
továbbá kapható más kivitelben is és pedig 
12 K-as, b K-ás, 7 50 K-ás kivitelben.

Ezenkívül kaphatók még más szerzőktől 
szármázó imakönyvek is.

Fetöfi könyvnyomda, Aszód.
Aszódi „Petőfi" könyvnyomda nyomása.

Tanútól tányok
fizetéssel felvétetnek az aszódi Petőfi- 

nyomdában.

ö t n ö t a o s o p i K
hogyha nem hirdette!:
hogy van eladó háza, telke,
hogy van kiadó lakása, szobája,
hogy van eladó bútora,
hogy eladó a szalmája, trágyája,
hogy eladó a gabonája,
h o g y  van eladó bora, káposztája

Az Aszódi jtirlap
szere/, vevői, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest H ir 
dessen az Aszódi H írlapban .

„V arázsfuvola."
Bárki egy óra alatt meg
tanulhat rajta játszani. 
A „ V a r á z s f u v o la "
rendkívül kellemes, 20 

■ acél trombitahanggal és 
/ 4 erős bőgővel van el

látva. Díszes kivitelben, 
kottafüzettel, dalokkal, 
tokkal, ajándékkal egy- 
gyütt

csak 4 korona. 
Csakis W agner „Hangszer- 
Ki raly“ ur>z.»i;s/erte elismert 
legolcsóbb hangszeráruhizi- 
ban kapható. Budapest. Jó- 
zsef-körut 15. < iy.,rs|a\itó
miihcly Kérjen fényképes 

hancszcr.iricev/eket
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