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I

A bűnök korszaka.
A szociológusok statisztikai adatok

kal támogatva állapították meg, hogy 
egy bizonyos bűnesetre egy bizonyos 
időn belül egy hasonló bűneset követ
kezik. A bűnözésnek eme megismétlő* i 
dését egy bizonyos lelki folyamatban 
találják, az embereknek a rosszra való 
hajlandóságában, amely a példa láttára 
elemi erővel kitör és kielégítést kíván. 
Ha ma valahol egy fojtogatás által 
okozott gyilkosságról olvas az ember, 
akiben a bestia szokottnál erősebben 
fejlődött ki, akkor meg lehetünk róla 
győződve, hogy más országokban talán, 
de meglehet, hogy ugyanabban az 
országban is valaki megismétli a bünö- j 
zést. Ez egy oly gyakori jelenség, hogy 
már törvényeket is állíthattak fel róla 
azok, akik a társadalomban követke
zetesen megismétlődő tünetekkel szak
szerűen foglalkoznak.

A lapok mostanában sokkal dusab- 
ban tudják a szenzációra falánk kö
zönség vágyait kielégiteni, mint azelőtt. 
Párisban kiderült egy csomó telefon
kisasszonyról, hogy egy nagy gabona- 
kereskedő cég megvesztegetett alkal
mazottjai voltak, akik a kereskedő 
konkurenseit rosszul szolgálták ki, be
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szélgetéseiket, amelyek súlyos és drága 
titkok voltak, kihallgatták és besúgták 
és ezeket a titkokat eladták.

Mülhausenben egy tanár négy házat 
felgyújtott, amikor meg akarták fogni, 
revolvert rántott elő, nyolc embert 
agyonlőtt, tizet pedig megsebesített.

Zentán egy korcsmái bálon, egy 
rendőrt gyilkoltak meg, a mulatozók 
egyike egyszerűen leszúrta.

Londonban letartóztattak egy kitünően 
szervezett tolvajbandát, akik ellopták a 
világ egyik legértékesebb nyakékét.

Az aradi esküdtszék egy bűnügyet 
tárgyalt, amely szerint egy Newyork- 
ból hazakerült jómódú gazdát a fele
sége arzénnel megmérgezett. Az asz- 
szony állítása szerint egy másik ember 
gyilkolt, legalábbis az adta a mérget. 
Ugyanezen nő ellen fölmerült az a vád 
is, hogy tavaly három más asszonnyal 
megmérgeztette férjüket.

Egy dunántúli községben egy jó
módú magyar legény beleszeretett egy 
földijebeli szerb leányba. A szerelem
ből házasság lett és a fiatalok boldo
gan éltek egy ideig. Az asszonynak a 
fejét azonban rokonsága elcsavarta és 
igy történt, hogy egy szép napon a 
menyecske ott hagyta urát. Később 
visszajött, de a házasélet rendje nem

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

tért vissza és az asszony újra meg
szökött urától. A férj fölkereste az asz- 
szonyt és egy heves jelenet után re
volverét háromszor feleségére sütötte. 
A golyók fején, mellén és gyomrán 
találták az asszonyt, aki meghalt. A 
férj azután önmaga ellen fordítván a 
fegyvert magára lőtt.

Ez a néhány eset igy bokrétába 
kötve egy napnak a kriminológiai 
eseménye.

I
Honnan ez az eldurvulás és ez a 

nagy vadság, amely minden vonalon 
mostanában megnyilvánul ? A feleletet 
megadhatnék talán ama megállapítás
sal, amelyet cikkünk elején mondtunk 
a szociológusok egyik kutatásáról. A 
bűnözések előző példák nyomán meg
ismétlődnek. Mik voltak az előző pél
dák ? Nem tévedünk, ha a balkáni 
háborút, annak minden borzalmasságát, 
kegyetlenkedéseit, oktalan vérfürdőit, 
rablásait, szóval az emberi hitványság 
minden megnyilvánulását tekintjük 
olyannak, mint amit a gonoszlelküek 
követendő példának láttak.

A háborúval éppen úgy vagyunk, 
mint minden más nagy és szent jelen
séggel. A háború, amelynek eredeti 
célja az, hogy elnyomott embereket 
fölszabadítson, hogy nemzetiségeket

Mese emberek.

A tenyér ember.
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer 

egy jól öltözött ember. Állandóan vasalt 
nadrágban járt, tiszta ingben és lakkcipőben. 
Divatos nyakkendőket viselt és az arca nap- 
ról-napra simára volt borotválva. Egyáltalán 
egy rokonszenves tiszta ember benyomását 
keltette minden társaságban, ahol megfordult. 
És sok helyütt fordult meg, mert szerette, 
hogy lássák és hogy azt mondják róla :

— Lám, lám, milyen csinos ez a Mindenkit 
Pumpol ur és milyen beszédes és milyen 
udvarias.

Mindene szép volt és tetszetős, minden 
klappolt rajta, csak a jobb tenyere, az bizony 
különösképen nem illett sem az arcához, 
sem a termetéhez, sem a behízelgő úri mo
dorához. Mert ha kinyújtotta a kezét, azt 
mindig ilyenfajta beszéddel kitárt t a finom 
Mindenkit Pumpol bácsi:

— Édes öregem, pillanatnyi zavarba jöttem: 
a nagybácsim a beígért 300 koronáját csak 
ma adta postára, de nekem minden garasom

elfogyott már. Tudod egy kurta lejáratú köl
csönre lesz szükségem. Nem kell sok, mind
össze száz krón. Remélem öregem, örülsz, 
hogy barátod segítségére lehetsz.

Amikor ezeket szónokolta, akkor a keze- 
feje még marokba volt szorítva, de a prédi
káció után kinyílt a tenyere és juj milyen 
csúnyának látszott a felülete ! Mintha fekélyes 
gyikok és csúnya varangyos békák vonszol
ták volna végig testüket a tenyerén, amely 
olyan nagynak látszott, mint egy cinktányér 
és ezenfelül még olyan bíiz is áradt belőle, 
mint egy pocsolyából, amelyben döglött 
macskák fekszenek.

Az emberek nagyon utálták ezt a kezet és 
hogy megszabaduljanak tőle, egyszerűen ki
nyitották a bugyellárisukat és bármennyit is 
kért Mindenkit Pumpol ur, csak egy ezüst 
forintot dobtak bele. Akkor azután becsukta, 
az orra tövétől az ajka széléig egy ördögi 
mosoly jelent meg, meghajolt és vagy eltá
vozott, vagy férehivott egy másik embert és 
ezzel is mcguláltatta magát és a végén meg- 
pumpolta. Amikor pedig pumpolási körútját 
befejezte, akkor jókedvű emberek közé ült, 
akik szintén nagyon kedvelték, mert olyan 
jó mulatós gyerek volt és a korcsmái nők

nem találták olyan visszataszítónak a kezét: 
olyik meg is engedte, hogy megsimogassa 
ezzel a kézzel az arcát és akadt bizony olyan 
nő, aki elragadással mondta a tenyeres em
bernek :

— Istenem, pubi, milyen bársonyos a maga 
kis kezecskéje !

így élt-éldegélt a Pumpol bácsi, amikor 
egyszer megint csak félrehivott egy embert, 
akinek az orra alá tartotta tenyerét. A sze
gény összerezzent, nagyon megijedt, mert 
alig volt nála több egy pár rézkrajcárnál és 
attól tartott, hogy sokáig ott áll majd előtte 
a tenyér ember. Esdve kérte, hogy fogadja 
el pénz helyett az osztálysorsjegyét.

— Holnap lesz a húzás, hátha megütöd a 
főnyereményt — mondta neki, kivette a ka
bátja belső zsebéből a sorsjegyet és bedobta 
a tenyerébe.

Csakugyan megütötte a főnyereményt és 
mindenki örült, hogy megszabadult a tenyér 
embertől. Mert most már nem járt a régi 
társaságba, hanem házat vett és szép csön
desen uzsoráskodott.

Egy napon megjelent nála az az ember, 
akinek a sorsjegyén meggazdagodott. Egy
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egy másik nemzetnek a járma alól ki
vonjon, hogy áldásos állapotokat te
remtsen a meghódított tartományban, 
a háború rendszerint eltér e nemes 
hivatásától. Eltér már akkor is, amikor 
a katona nincs a fegyelem láncaitól 
megkötve és amikor nem a hősiesség 
érzete lángol benne, hanem a vad 
bestia tör ki belőle elemi erővel. Ez a 
legszomorubb a háborúban, amelynek 
förgetege nem marad meg helyi ha
tárok között, hanem átszármazik pél
dájával másfelé is, országokba, ahol a 
hasonló lelküekben viszhangra talál.

Mi lehetne ennek a hathatós ellen
szere ? Semmi más, mint a kultúra. 
Az régi megállapítás, hogy a büntetés 
néni javította meg az embereket. A 
büntetéstől való félelem csak ideig, 
óráig használ, addig amig az emberek 
a súlyos Ítéletek közvetlen hatása alatt 
állanak. Azután mindent elfelejtenek 
és nem riadnak vissza a törvény szi
gorától.

Adjunk a népnek lelki műveltséget 
és ezzel, ha nem is szüntetjük be, de 
legalább mérsékeljük az emberben a 
vadállatot.

M. T.

Védekezés a kolera réme 
ellen.

Még élnek közöttünk emberek, akik a hat
vanas évek kolerajárványára visszaemlékez
nek. Olyan súlyos benyomást gyakorolt ez a 
betegség az emberekre, hogy sokan nem is 
a kolerától, hanem a kolera látásának izgal
maitól, az elkékülő, kínokban vonagló em
berek hörgésétől lettek beteggé. A kór ellen 
nem tudlak másként védekezni, mint kuruzsló 
szerekkel, kénnel, füstölgéssel. Még ma sem

pár forintot jött kölcsön kérni a tenyeres 
embertől.

— Mutasd a kezedet — mondta neki az 
uzsorás.

A szegény ember megmutatta mind a két 
keze felületét. Az uzsorás alaposan szem
ügyre vette a kezeket, megcsóválta a fejét, 
azután megszólalt:

— Barátom az ilyen tiszta, rendes kézbe 
nem illik a kölcsönpénz.

Ezt mondta, majd sarkon fordult, bement 
a szobájába, ahol egy nagyot csavart a ház- 
bérsrófon.

A talpas ember.
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 

nagy talpú ember. Ennek is állandóan za
varai voltak, de néni pénz zavarai. Ez az 
ember kézirat hiányban szenvedett és unos- 
nntalan iró emberekhez futkosott. Nehéz já
rása volt szegénynek, szörnyen lihegett, 
amikor belépett az Íróhoz, de ő viszont igy 
prédikált:

— Uram, ön  az ország legnagyobb embere. 
És nemcsak ezen ország, hanem a jövő or
szágé is. Tegnap egy tárcát olvastam magától,

találták föl a kolera szérumát, mégis össze
hasonlíthatatlanul kisebb a kolera megbete
gedések száma. Mert rájöttünk, hogy e fer
tőző járvány ellen mindössze egyetlen orvosság 
létezik : a tisztaság.

Az orvosok ebben a betegségben rendsze
rint kikérik a hatóságok támogatását. Mert 
csak az előzetes óvintézkedések tudják meg
óvni az embereket attól, hogy a veszedelem 
közzéjíik ne férkőzzön. Az előzetes intézke
dések azonban rendszerint egy kissé meg
késve történnek. Mert nem csak a megfertő
zött vidékhez közel eső folyam vizét kell 
eltiltani, attól, hogy a nép abból igyék vagy 
hogy ruháit mossa, nem csak arra kell vi
gyáznunk, hogy a határok lezárassanak, ha
nem óvakodnunk, kell még mielőtt a kék 
betegség gyökeret vert volna az országban.

Megakadályozhatnék a járvány becipelését 
azzal, ha nem az utolsó órában kezdenők 
meg az előzetes intézkedéseket, hanem ha a 
hatóság, a pap, a tanító és mindazok a té
nyezők, akiknek a népre befolyásuk van, év
közben figyelmeztetnék a népet a tisztaság 
nagy előnyére, a tisztaságnak arra a hatha
tós erejére, amelynél különb óvintézkedés 
nem létezik. Miért nincs a hollandusoknál, 
miért nincs az angol nép között elterjedve a 
kolerajárvány. Sem az egyik, sem a másik 
nincs sokkal különb gazdasági helyzetben a 
magyar népnél, de a hollandus nem tölti éle
tének legnagyobb részét korcsmákban, nem 
dőzsöl és nem forgácsolja szét erejét, hanem 
gazdaságosan rendezkedik be, az életét a 
tisztaság alapelvei szerint rendezi be és ez a 
betegség ördögét visszaszorítja.

A mi törekvésünk nem lehet más, a kolera 
és egyéb betegségek elleni küzdelemben, mint 
az, hogy tisztán éljünk és hogy a tisztátalan- 
ságot mindenféle eszközzel megakadályozzuk. 
A testi tisztátalanság nem kevésbé megve
tendő, mint a lelki tisztátalanság. Aki nem 
tudja kellőképen ápolni a testét, aki a kör
nyezetét nem tudja rászoktatni arra, hogy ; 
tisztán éljen, tisztát egyék, tiszta ruhát ve- ; 
gyen föl, sűrűn mosakodjon, világos és por
mentes lakásban lakjon, az nem fogja meg
érteni azt, hogy mi a betegség ellen a leg
jobb orvosság. Aki erre nem képes, az mindig

tegnapelőtt pedig egy cikket a marokkói 
zendülőkről. Noliát, hogy ennyi eredetiség, 
lendület és szépség miképen tömörülhet abba 
a néhány sorba, az örök titok marad előttem. 
Uram, tisztára egy nagy, egy isteni művész 
képes.

Az iró ilyenkor jól érezte magát és csak 
azt sajnálta, hogy a talpas ember jelenléte 
miatt nem veheti elő a zsebtükrét, amiben 
megkereshette volna a tulajdon arcán az is
teni vonásokat. Igen ám, de az öröm nem 
tartott sokáig. Mert az iró a talpas embertől 
megtudta, hogy ez nem azért jött, hogy 
szépeket mondjon, hanem, hogy a lapja 
számára ingyen kéziratot kérjen. Az irók vaj
szívű emberek és a talpas embernek adtak 
ingyen kéziratot már csak azért is, mert 
nem nekik kellett a küldöncdijjat fizetni.

Ami emberünk pedig vitte a nyomdába a 
friss, potya cikkeket, amiket az emberek mo
hón olvasták. Gurultak is szépen a talpas 
emeber bugyellárisába a krajcárkák, amik 
halomra gyűllek és átvedlettek ropogós, friss 
bankókká. Már nagyon sok pénze lehetett, 
mert az irók egy napon azt mondták, hogy 
most már nem dolgoznak ingyen; a mun
kájukért pénzt akarnak. (Folyt, köv.)

ki lesz téve annak, hogy egy járványnak ál
dozatul essen.

Népünket oktassuk ki inkább a tisztaságra, 
mint minden más egyébre. Tanulja meg a 
nép, hogy tiszta lélek csak tiszta testben 
lakhatik és hogy nincs nagyobb boldogság a 
világon, mint az a tudat, hogy az ember sa
ját akaraterejével, önfegyelemmel tudott gátat 
vetni a kór terjedésének.

Tehát ne terjeszkedjünk ki másra, mint a 
tisztaságnak minél szélesebb rétegben való 
meghonosítására. Ez legyen a célunk a ko
lera elleni védekezés során. Csakhogy vigyáz
zunk és ne későn, amikor már az emberek 
a járvány ittléte miatt elvesztették a fejüket, 
vigyázzunk, hogy ne ilyenkor kezdjük meg 
a baj reparálását, hanem korábban intézked
jünk. Oktassuk ki a népet arra, hogy a tisz
taság nem követel okvetlenül jó módot, ha
nem, hogy lehet —  mint ahogy azt a hollan
dusok és angolok példája is mutatja — még 
szegény sorban is tisztának kell lenni. Aki 
az északi országokban járt és ellátogatott 
akár egy hajómunkás otthonába, az csodál
kozással tapasztalta, hogy milyen rend honol 
a kis hajlékban. Milyen egészségesek gyer
mek és agg egyaránt és hogy milyen egy
szerű eszközökkel tudnak ezek az emberek 
küzdeni a betegségek mindenféle fajtája ellen.

Mert nem csak ez az egyetlen előnye a 
tisztaságnak, hanem van egy más fontosabb 
előnye is, az, hogy az ember megelégedettebb, 
vidámabb és jóval nagyobb az életkedve, 
mintha testi bajokkal kell küzdenie. A ma
gával megelégedett és jókedvű ember tud 
már a testével ellentállni a fertőző betegség
nek. A lerongyolódott, külsőleg és bensőleg 
lezüllött ember nem tud védekezni egy erős 
járvány hatalma ellen, összeroppan. Ezért 
oly erős a kolera a balkáni államokban és 
azért nincs hatalma a nyugati és északi né
pek között. Ezt meggondolás tárgyává tehet
nék hatóságaink.

A tiszta ember erősebb és erkölcsösebb a 
tisztátalannál. Az előzetes óvintézkedések té
tessenek meg az egész éven át, tanítsák a 
népet testi tisztaságra és ezzel a leghalha- 
tósabb óvintézkedéseket foganatosították. Erre 
gondoljanak mindazok, akiknek föladatuk a 
népet vezetni.

Ha ezt keresztül vitték, akkor megrend- 
szabályozták a kolera behurcolását. Af. T.

Hírek.
— A miniszterelnök köszöneté. Az

aszódi Deák Ferencz társaskör f. hó 7-én 
történt megalakulása alkalmával üdvözlő táv
iratot küldött gróf Tisza Istvánhoz. A mi
niszterelnök erre az alakuló gyűlés elnökéhez 
gróf Ráday Gedeon főispánhoz intézett kö
vetkező szövegű levelében köszönte meg az 
üdvözlést:

„Magyar Kir. Miniszterelnök.

Geszt, 1913. évi szept. 11. 

Kedves Barátom I
Fogadd és tolmácsold kérlek az aszódi 

Deák Ferencz társaskör megalakulása al
kalmával hozzám küldött üdvözlésiekért a 
kör tisztelt tagjai előtt hálás köszönetéinél.

Igaz tisztelettel vagyok 
őszinte híved 

Tisza.4*
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—  Kik a vármegyei virilisták ?  A vár
megye alispánja közhírré teszi, hogy azon 
adókimutatások, amelyek alapján a legtöbb 
adótfizető törvényhatósági bizottsági tagok 
névjegyzéke az 1914. évre kiigazittatni fog, 
f. hó 20-tól 8 napon át a vármegye köz
ponti kiadóhivatalánál betekinthetők és fel
szólamlások az igazoló választmány össze
illése előtt az alispánnál beadhatók. Azok, 
kik adójuk kétszeres számításának kedvez
ményére igényt tartanak (1886. XX I. t.-c. 
86. §.) az ülések tartama alatt az igazoló 
választmány előtt szóval vagy Írásban jelent
kezni és jogosultságukat igazolni kötelesek.

— Mennyit tartozik fizetni az egyéves 
önkéntes a kincstárnak ?  A saját költsé
gükön szolgáló egy évi önkéntesek által fize
tendő évi általányösszegek a folyó 1913. évi 
október hó 1-től kezdődőleg úgy a közös 
hadseregnél, valamint a honvédségnél is to
vábbi intézkedésig, a közös hadügyminiszter
rel egyetértőleg a következőleg állapíttat
nak meg : a) fegyverzetért és annak karban
tartásáért 7 K, b) Legénységi felszerelésért 
16 K, c) a kincstári élelmezésért (ide szá
mítva a zsoldot is) 334 K, d) a ruházatért 
121 K, é) kölcsönzött hátaslóért, beleértve az 
ellátást, vasalást, a szolgálati pótdijat, a ló
ápolásért és az esetleges gyógykezelési költ
ségeket, f )  a teljes lófelszerelésért és pedig: 
a lovasságnál 32 K, a tábori tüzérségnél 
29 korona.

— Az ellenőrzési szemlék az idén el
maradnak! A H. M. 10904/913. sz. kör
rendeleté értelmében úgy a cs. és kir. közös 
hadsereg, mint a honvédség nem tényleges 
állományú legénységének ellenőrzési szemléi 
a folyó évben nem tartatnak meg.

—  Halálozás. Mindák Béla püspök-hat
vani főtanitót súlyos csapás érte: felesége 
szül. Krsák Lujza élete 26-ik, boldog há
zassága ötödik évében rövid szenvedés után 
meghalt. Az elhunytat szeptember 17-én te
mették. — Urbán Jánosné szül. kalocsai Ka- 
locsay Antónia életének 68-ik évében liosz- 
szas szenvedés után elhunyt. Szeptember 
18-án d. u. 3 órakor nagy gyászoló közön
ség résztvétele mellett temették az aszódi ev. 
temetőben.

—  Fe ld arab o lják  Pestm egyét. Egyik 
ellenzéki vidéki újság a következő hirt hozta 
legutóbb: „Feldarabolják Pestmegyét. Pest
vármegye feldarabolása bevégzeit tény A 
feldarabolás nem más, mint büntetés. Mert 
az ország ezen első megyéje seln gysem 
akart a Tisza kormánynak bizalmat szállí
tani. A hír valódisága mellett szól az a kö
rülmény is, hogy a megye városai már is 
versenyeznek az uj megyei székhelyekért. 
Budapest megmaradna az egyik megye szék
helyének, a másiknak centruma lesz Kecs
kemét. Tehát csak a harmadikért versenyez
nek, még pedig Kalocsa, Kiskörös és Kis
kunhalas. Sőt már a föispáni székeknek is 
vannak jelöltjeik.**

— Eljegyzés. Weisz Róza kisasszonyt 
Aszódon eljegyezte Ledcrer Mór Budapestről. 
(Minden külön értesítés helyett.)

—  Elgázolás. E  hó 11-én délelőtt a 
Budapest felől Hatvan felé haladó gyors
vonat elgázolta a boldogi határban levő 45. 
számú vasúti őrház előtt Plesucsák Pál és 
Farkas András latkai földmiveseket, akik a 
helyszínen szörnyet haltak. Mint értesülünk 
a szerencsétlenség a következőkép történt: 
Ugyanis Szabó János a 45. számú vasúti 
őrháznál lakó őr, úgy adja elő az esetet, 
hogy mielőtt a gyorsvonat elhaladt volna 
mellette, akkor Jü n t fel neki a két ember.

Ö figyelmeztette őket, hogy ne menjenek 
most keresztül a lezárt sorompón, —  mely 
tőle körülbelül 200 lépésnyire van, —  de 
ők ugylátszik nem hallgatva meg a jó ta
nácsot, figyelmeztetése dacára a sorompón 
alul átbújtak és ekkor üthette el őket az 
arra haladó gyorsvonat. Mint a vizsgálat 
megállapította, saját vigyázatlanságuknak let
tek áldozatai. A két hullát a hatvani községi 
hullaházba szállították.

— Savanyu a szőlő. Az idei rossz idő
járás rehabilitálni igyekszik a rókák ravasz 
ízlését, mert nem csak a rókának, de bizony 
nekünk is savanyu a szőlő. Szeptember vé
gén vagyunk s máskor ilyenkor csak úgy 
dúskálgattunk a szebbnél-szebb édes fürtök
ben, szidva a piaci legyeket, hogy össze
dongják az édes bogyókat. Most mi is, meg 
a legyek is zavarban vagyunk. . . .  A gazdák 
szomorú sóhajaihoz szinte hallani véljük a 
legyek és darazsak szomorú, elégedetlen 
zümmögését . . . :  savanyu a szőlő . . . !

— Fütyülni fognak a vonatok. Újabb 
hírek szerint októbertől kezdve az államvas- 
utakon ismét életbe léptetik azt a régebb 
szokást, hogy a lokomotivok a pályaudvarra 
való behaladásnál füttyjelt adjanak. A füttyöt 
hét évvel ezelőtt szüntették meg, de azóta 
gyakran történtek szerencsétlenségek az ál
lomásokon, amit a jelzés elhagyásának tu
lajdonítanak.

— Az alkohol. Palya János bagi lakos 
nagyon szerette s a minap is annyit szedett

I be belőle, hogy mikor hazavetődött, virtu
sának a hőmérője is tetőfokát elérte ; neje és 
19 éves Ferenc nevű fia pedig előszed ek 
egy-egy husángot s az öreget úgy helyben
hagyták, hogy lepedőben kellett a doktorhoz 
vinni, aki a féiholira vert emberen súlyos 
testi sértéseket konstatált.

i — Hűséges szolga. Bag kö/ség ben a 
mull évben községi bakter volt Tóili Mihály 
Jakab, aki felhasználta az alkalmat és a

! község tulajdonát képező egy darab fa gyat 
a községi fogdából e'viite. Úgy í z a i n i  oit, 
hogy éppen a községi fogdát a i nem keresi 
senki az ágyat, ám csalódott s/ámitásab n, 
mert a csendőrség átszolgáltatta a kir. 
ügyészségnek.

— Állattulajdonosok figyelmébe. A
hivatalos lap egyik legutóbbi száma a föld- 
mivelésügyi miniszter ama rendeletét közli, 
mely arra kötelezi az állattulajdonosokat, 
pásztorokat, mészárosokat, henteseket és 
gyepmestereket, hogy a megbetegedett, kiir
tott és elhullott állatokat a városi, illetve a 
községi elöljáróságnál azonnal bejelentsék. E  
bejelentés alól természetesen mentesek azok 
az állatok, amelyek valamely külső sérülést, 
sebzést vagy csonttörést szenvedtek. A ren
delet célja a ragadós betegségek ellen való 
óvintézkedés, a ragály elszigetelése. A rende
let október elsején lép életbe.

— Autóbuszjárat Aszód — Szirák kö
zött. Biró László káliói gyógyszerész, amint 
azt már jelentettük, iparengedélyt nyert, hogy 
Aszód— Kálló— Erdőtarcsa— Héhalom — Den- 
geieg— Szirák között, valamint Aszód község 
főteréről a vasútállomásra automobil-omni

buszt járasson. Az útvonal közigazgatási be
járása, a kocsi, valamint a vezető vizsgáz
tatása f. hó 18-án az érdekelt hatóságok és 
egy gépkocsiszakértő részvételével megtar
tatott és miután úgy a gépkocsi működése, 
mint a vezető jártassága megfelelőnek talál
tatott, a járat véglegesen engedélyeztetett. A 
végleges menetrend és viteldij f. hó 21-én 
fog a hatóság részéről megállapittatni. Erről 
a közönség megfelelő módon értesítve lesz.

— Tüzeset. Verseg községben f. hó 
10-én d. e. 10 órakor Kiss János vérségi 
lakosnál vigyázatlanság következtében tűz 
támadt, mely elhamvasztotta a határban levő 
kis bükkönyt. A kár nem nagy, mert bizto
sítás utján, egy része megtérül.

— Emésztési zavarok csecsemőknél,
hasmenés, hányszékelés, bélhurut stb. mindig 
csak helytelen táplálás következményei és e 
rettegett betegségek már sok gondot és bá
natot szereztek az aggódó szülőknek. Ha azt 
akarja, hogy gyermeke egy igazán jóizü és 
könnyen emészthető táplálék mellett szépen 
fejlődjék, úgy adjon kedvencének Nestlé-féle 
gyermeklisztet. Próbadobozokat teljesen díj
talanul küld a Henri Nestlé cég, W ien, I., 
Biberstrasse.

A  g ya rm a ti v a sú t  m entén , az állomás 
és a főutca közelében egy három szobá

ból és mellékhelyiségekből álló

_újonnan épült ház eladó.fl
Bővebbet Borbély Józsefnél Aszódon.

1 - 3

8  k o ro n á é rt
küldök 4 és fél kiló (kb. 50 drb.) sajtolásnál ke

vésbé megsérült finom enyhe virágillatu
p i p e r e s z a p p a n t

rózsa, liliomtej, orgona, ibolya, rezeda, jázmin 
és gyöngyvirágból szépen összeválogatva posta- 

utánvéltel:
A U F 4F E N ;B kE R G  J Ó Z S E F  B U D A P E S T

h  A k o  s;s n  t ;m  i h  A l  y .
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Gödöllőn
Labad^ké'zhfil" jŰlány«« áron'lladX Cin. ‘ Silbermann Bernál, 

Aszód.

Lampionok
nyári mulatságokhoz a legnagyobb 
választékban legolcsóbban Aszódon 
a „Petőfia-nyomdában kaphatók

IcgszórsHoztatóbb

□  ÜGYNÖKÖK □
minden vidéken szentképek árusításával

napi 10 koronát kereshetnek
mellékesen. Töke szükségtelen. Csekély biztosíték a 
mintakolekcióért megkivántatik. Nők is je le n t

kezhetnek.
Ajánlati levélcím:

háziipar  m üin tézet  Ráko sszentm ihály .

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 h ónaijizzad ást. I doboz 1 kor., posta- 
dijjal 1*40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40" o phosphorsavat tartalmazó

Takarmámjmész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló 
hizlalási sulv érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, borjuk, 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.
„K orona“-gyogyszertára GYŐR 99.

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 .

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.
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