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A mozi jövője.
Körülbelül egy évtizede, hogy a 

mozgófényképek hóditó útjukon elju
tottak Magyarországba, ahol hirtelen 
olyan lendületet vettek, hogy nincs 
ország a világon, ahol jobban meg
kedvelték volna Edisonnak ezt a kor
szakos találmányát, mint éppen itt. 
Különösen Budapest az a város, ahol 
a mozgószinházak száma már a kávé
házak és vendéglők számával vetek
szik, pedig Budapest arról ismeretes, 
hogy aránylag neki van a legtöbb ká
véháza, szórakozó és mulatóhelye a 
világon. A budapesti nép könnyen 
hévül, gyors és niegállapodottság nél
küli életet él és a mozi megfelel tö
kéletesen ennek a természetnek. A 
mozi gyorsan pergő és változatos cse
lekményeket mutat, olyan indulatokat 
és cselekményeket és olyan helyzete
ket tud kifejezésre hozni, amelyek 
színpadi eszközökkel el sem érhetők. 
Csupa rohanás, automobil, gyorsvonat, 
léghajó, repülőgép és a közlekedés 
minden fajta vizi és szárazföldi esz
köze jut érvényre a vásznon.

Amikor ezt a nagy térhódítást, de 
tisztára szórakozási szempontból, ész
revették azok, akik fölismerték a kine
matográfiában a más téren való hasz- j 
nőt is, akkor már tudományos célokra 
is kezdték ezt az uj találmányt kiak
názni. A francia akadémia természet
tudományi kutatások szemléltetésére 
használta föl ezt a szenzációs fény
képészeti eljárást és mindenki előtt 
ismeretes már, hogy a növény fejlő
dése miként megy végbe, hogy termé- 
kenyültiek meg a virágok, hogy bim- 
bódzanak ki és hogy fejtik ki szirmai
kat. Az állatvilágban megmutatta a 
mozi nekünk a hernyó begubózását, 
lepkévé válását és se szeri, se száma 
azoknak a demonstrációknak, amelye
ket a mozi utján könnyebben és szem- 
léltetőbben látunk, mint ha azt évekig 
figyelnők és tanulmányoznók.

Legújabban egy komoly filozófus 
vetette fel azt az eszmét, hogy a leg- 
elvontabb tudomány, mint amilyen a 
filozófia, hogy ez is a filmen legyen 
a nagyközönség számára hozzáférhe
tővé téve.

A felfedezés óta igen sok módosí

táson ment át a találmány, folyton 
igyekeztek tökéletesíteni és mindig 
újabb fotográfiai trükkökkel akarták 
gazdagítani a kinematográfiát. Azon
ban egyenesen szenzációs az, amit 
Edison kapcsolatban régi találmányá
val most föltalált. A nagy amerikai 
mechanikus ugyanis a fonográfot a 
film mellé szegődtette társnak és most 
már megkonstruálódott a beszélő film 
egy újabb mozi trükk, amely most 
már csak lényegtelen javításra szorul, 
mindössze arra, hogy a kép és a 
hang között ne legyen időbeli eltorló- 
dás és hogy a beszélőgépnek ne le
gyen mellékzöreje.

Színházaink nagyon megérezték a 
mozi konkurenciáját és kezdetben 
erősen ágáltak ellene. Később azon
ban rájöttek, hogy ez a konkurencia 
csak átmenetileg bántja a színházaik 
érdekeit, a publikum megszokta a 
mozi utján a néma színészetet és kí
vánkozik az élő és beszélő színészek 
után. így hát ebből a színházak ré
szére nem hogy kár nem háramlóit, 
sőt ellenkezőleg a színházaknak ebből 
még hasznuk is volt. Csakhogy az

A volontőr trükkje.
A fiatalember, aki Lőhne kritikus asztala 

mellett állt, nem tartozott ahhoz a szerény 
fajtához, amelynek kipirul az arca és re
szelés lesz a hangja, amikor egy ajánló le
véllel közeledik egy szemüveges, komoly ur 
felé. A villogó szemű fiú suhancosan köny- 
nyelmü volt, köhögött, a széket, amely mel
lett állott, folyton rángatta, hogy a kopogása 
valahogyan fölébressze a kritikust, aki való
sággal belefurta magát az Írásába. Végre 
Lőhne ur egy pillanatra fölemelte a fejét és 
idegesen nézte a fiatalembert.

—  Schmidt Károly vagyok, mondta ez és 
Globwitz tanár ur ajánlólevelét hoztam.

A szemüveges emberek bánatos tekinteté
vel nézett a kritikus az ifjúra, aki sietett 
hozzátenni:

—  Nem színész, iró szeretnék lenni és a 
pályámat az ön  újságjánál szeretném kezdeni.

— Jó  reklám lesz a lapunknak, az bizo
nyos, mondta a kritikus félig kedvesen, félig 
malidéval.

— Lesz ; biztosra veszem, hogy lesz, 
mondta az ifjú, az utolsó szót erősen hang
súlyozva.

—  Nohát, akkor nézzük csak az Írást.

Schmidt átnyújtotta a levelet, amit Löhne 
hangosan fölolvasott:

.Kedves Barátom! Ez a fiú itt most érett
ségizett nálam, de már három évvel ezelőtt 
találkoztam vele egy kültelki korcsmában ital 
és kártya mellett. Az iskolai kérdésekre soha 
egy szabatos feleletet nem adott, de viszont 
soha olyan szamárságot nem mondott, ami
ért megbüntethettük volna egy szekundával. 
Még egy csomó hasonló jellemzést közölhet
nék róla, de úgy gondolom, erre egymagá
ban elég ahhoz, hogy őt a társaságtokba 
ajánljam. Fogadd a kegyeidbe és faragj be
lőle embert. Barátod Globwitz."

A levél elolvasása után a kritikus alaposan 
végignézie a fiút és gyorsan megalkotta róla 
a véleményét. Egy léha, jólelkti gyerek lehet, 
inkább az ötletek, sem mint a stílus embere.

— Mellettem lesz az Íróasztala. Szín
házakba küldöm önt majd, művészekhez, 
művésznőkhöz, akiktől híreket hoz és inter
júkat. A híreket ön Írja meg, az interjúkat 
majd tollba mondom önnek. Ez azonban 
nem publicisztika és ha érvényesülni akar 
ezen a pályán, akkor törekedjék egy-két 
eredeti trükkre. Mert leleplezni panamákat, 
vagy hatósági előkelőségeket összeszidni 
holmi botlások miatt, az már nem hat az 
ujságerejével. önnek cselekednie kell, nem i

kritizálni. És e cselekvés uj legyen és szen
zációs.

Még tovább prédikált volna Lőhne ur, ha 
a szobába be nem perdül egy hölgy, aki 
nyomban elárulta a hivatását azzal, hogy a 
kritikus nyakába borult, drága lelkemnek 
szólította és durcás kedvességgel kérte szá
mon azt a néhány hízelgő sort, amit a kri
tikus már jó régen Ígért neki.

A színésznő fiatal volt, csak mostanában 
kapott egy másodrendű operett-szinházhoz 
szerződést és tele volt szereplési vággyal. A 
kritikus azonban tizedrangu művésznőnek ta
lálta a leányt, akit egy tisztes család tár
saságában ismert meg és ezen alkalommal 
Ígérte azt a bizonyos „néhány hízelgő sort", 
amit azonban önvád és lelki undor nélkül 
nem Írhatott volna le. Lőhne ur most is — 
ezúttal talán negyvenedszer — felöltötte 
erőszakolt mosolyát, megsimogatta a leány 
puha, selymes kezét és biztatón mondta :

— Meglesz, gyermekem, meglesz; ami 
késik, nem múlik. Nem lesz baj, ha két-há- 
rom héttel válik magából primadonna.

A leány elég eszes volt ahhoz, hogy a 
dolgát egy kelletlen megjegyzéssel el ne 
rontsa. Egy pukedli, egy újabb ölelés és a 
színésznő, ahogy jött, úgy szökött ki megint 
a szobából.
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érem más oldalán ott volt a mozinak
merészebb témái közül a rabló és de
tektív, a gonosztevő és a közrend őre 
közötti összeütközés és az ilyen cse
lekményekben rendesen a gonosztevő 
volt hősként föltüntetve. Persze, hogy 
a fiatal elmékre erősen hatottak ezek a 
mozidarabok és sokan e hatásnak kö
szönhetik, hogy maguk is botlásokat 
követtek el. Az illetékes minisztérium 
beható megfontolás tárgyává tette azo
kat a dolgokat és egy törvényterve
zetet dolgoztatott ki e mozi darabok 
kiküszöbölésére, illetőleg azoknak az 
ifjúság elől való elvonására.

Ha a mozi jövőjét teljesen meg 
akarja alapozni, akkor inkább a tudo
mányok és művészetek színre hozá
sára törekedjen, semmint rabló his
tóriák és detektív történeteknek filmre 
rög/itésére. Hisz nagyjában igy is van 
ez a dolog. A filmgyárak a legkivá
lóbb íróknak adnak megbízást dara
bok megírására, ami elég garancia 
lesz arra, hogy a moziknak nem lesz 
káros hatásuk sem a gyermekekre, 
sem a könnyen befolyásolható na
gyokra. A mozi térhódítására pedig 
legjellemzőbb az a körülmény, hogy 
mostanában már a színházak is azzal 
a tervvel foglalkoznak, hogy helyisé
geiket délutánonként úgy értékesítik, 
hogy mozielőadásokat fognak rendezni 
bennük.

A mozinak nagy szórakoztató és 
oktató jövője van, csak vigyázzunk, 
hogy téves útra ne tereitessék.

M T

Lőline mélyet sóhajtott és letörülte a szem
üvegét.

— Látja, fiatal barátom, szólt oda Schmidt- 
nek, a trükkjei sorozatát megkezdhetné azzal, 
ha ezt a- magához illő fiatal hölgyet levenné 
a nyakamról.

Schmidt, akinek mindjárt megtetszett a 
temperamentumos és üde leány, egy pillanatra 
elvörösödött, de mindjárt föltalálta magát.

— A jövő héten — szólt — már engemet 
fog meglátogatni ez a kisasszony.

— Ehhez csak gratulálni tudnék önnek — 
feielt Lőline, aki ekkor már egy lepedőszerü 
újságba bujt.

A fiatalember elfogódva ült le a székére 
és egy ideig az asztalon heverő újságok kö
zött babrált. Azután fölkelt, odament Lőhne 
ur asztalához, akit fölkeltett.

— Holnap hozom a trükköt — mondta a 
fiú — most pedig kimegyek a városba, h o g y  

a dolog után járjak.
— Sok szerencsét! — szólt a kritikus és 

búcsúra nyújtotta a kezét.
Schmidt pedig egyenesen a színésznő di

rektorához ment, kiről tudta, hogy egy gyer- 
mek-szinészt keres egy előkészületben levő 
és nagy jövedelmet ígérő szerephez.

— Direktor ur, szólt, miután bemutatko
zott, én tudom, hogy önnek egy tiz év kö-

Az iskolák a gyermek- 
szanatóriumért.

A beteg gyermekekről való gondos
kodás fontos ügyét szolgálja a gróf 
Zichy János kormányzata alatt álló 
Zsófia Gyermekszanatórium Egyesület, 
amely az áldásosán működő Balaton
almádi Zsófia Gyermekszanatóriumot 
ez évben egy újabb p;iVillonnal is ki
bővítette és benne a szenvedő szegény 
iskolaköteles gyermekek ápolását tel
jesen ingyen, nagy áldozatkészséggel 

: végezi. De az első magyar gyermek
szanatórium csak elenyésző kis töre
dékét képes az ápolásra szorulóknak 
befogadni, miért is állam és társada
lom együttes áldozatkészségével szer
vezi most a Gyermekszanatórium Egye
sület a Rózsadomb egy szép fekvésű 
nagy, telkén Bókay Jánosnak a gyer
mekgyógyászat hírneves tanárának 
programmja szerint, a Zsófia központi 
gyüjtőgyermekkórházat.

Ezen magasztos feladat érdekében 
fordul most a gyermekszanatórium 
kormányzósága segítségért a nemzet 
mindig hü és önzetlen munkásaihoz: 
a nemzet oktatóihoz.

Jankovich Béla vallás- és közokta
tásügyi miniszter ugyanis, aki tárcája 
terhére a tervet szintén niesszemenő- 
leg támogatja, most minthogy a gyer
mekek egészségügyének felkarolása 
olyan feladat, amelynek megoldására 
az államnak és a társadalomnak kar
öltve kell fáradoznia és minthogy a 
szegénysorsu beteg gyermekek felse- 
gitésének ügye a tanulóifjúság lelküle- 
téhez is legközelebb áll, engedélyt 
adott arra, hogy a tanulóifjúság a 
gyermekszanatórium érdekében gyűj
tést eszközölhessen.

Ezúton is azzal a kérelemmel for
dul a Gyermekszanatórium kormány-

ríili leánykára van szüksége az uj darabhoz 
Én ajánlhatnék egyel, csakhogy a közvetítés 
fejében egy követelésem volna.

— Mi az ?  — kérdezte izgatott kíváncsi
sággal a direktor

— Azt akarom, hogy a kis leány partnere 
Lorenz kisasszony legyen.

— Ön lehetetlenséget kiván tőlem, felelte 
az igazgató, Lorenz kisasszony sokkal fia
talabb művésznő, hogysem ilyen erős szere
pet bízhatnék rá

Én kritikus vagyok és láttam Lorenz 
kisasszonyt; a darabot is ismerem és tudom, 
h o g y  a leány meg tud birkózni vele. Tudom 
és állítom — mondta annyi határozottság
gal, hogy a direktor többé nem ellenkezett.

Schmidt pedig hazament. A házban egy 
munkáscsalád lakott, amelynek egy csuda
szép szőke leánykája volt, gyönyörű behízelgő 
hanggal, mimikával, temperamentummal. Ezt 
a leánykát elvitte a színházba és ez lelt az 
uj operett slágere. Persze a lapok nemcsak 
a csodagyermekről, hanem a partneréről, 
Lorenz kisasszonyról is kénytelenek voltak 
megemlékezni. A kisasszony pedig nem jött 
többé Lőhne úrhoz kérni ama bizonyos né
hány hízelgő sort.

Af. Stoncr.

1913. Október 12.

zósága a közönséghez és főleg a ta
nulóifjúsághoz, hogy néhány fillérrel 
a központi Zsófia gyermekkórház lé
tesítéséhez is hozzájáruljanak. A gyűj
tött összeg feltüntetésére szolgáló ive
ket a tanintézetek tanárai és tanítóitól 
lehet átvenni és ugyancsak az isko
lákhoz kell a begyűjtött összegei át
szolgáltatni. Minden fillér, melylyel a 
gyermekszanatóriumot szolgálja, örö
met és áldást fog fakasztani, mert 
nincs a világon irgalmasság szebb és 
meghatóbb, mint amely a szegény be
teg gyermekek ágya fölé hajlik !

Felkérjük tehát a tanulóifjúságot, 
hogy a legmelegebb érdeklődéssel tá
mogassák a Gyermekszanatórium ve
zetőinek törekvését, hogy a gyermek- 

I szanatóriumi gyűjtés minél eredmé- 
l nyesebb legyen, hogy a magyar gyer

mekvédelem legújabb vára a Zsófia 
Központi Gyermekkórház is megépül
hessen.

Most nézz a szemembe...
Most nézz a szemembe, ugy-e milyen csendes? 
Nyoma sincsen rajtam lelki küzdelemnek. 
Mosolyog az ajkam, ragyogó a szemem, 
Ugy-e milyen derült, elégedett, vidám most a

tekintetem.

S este, ha fejemet álomra lehajtom,
Nem zavar meg többé bánat és fájdalom.
Két kezemet lassan imára kulcsolom 
S telkembe költözik boldogító, tiszta, végtelen

nyugalom.
F .  J .

H írek.
—  Kérjük hátralékos előfizetőinket, 

hogy az előfizetési dijakat mielőbb 
beküldeni szíveskedjenek, nehogy a lap 
küldését be kelljen szüntetnünk.

— Jön  a k irá ly . Amint hírlik ő felsége 
október folyamán Gödöllőre érkezik. A va
dászok nagyon figyelik a szarvasbőgést és 
erősen készülnek, hogy ő felségének bő 
zsákmányban lehessen része.

— Október 6. Az idő mindent beheggeszt. 
Mintha már gyorsabban is felednénk. A sza
badságban vértanúinak emlékezete lassan a 
feledésbe merül. A testületek már-már tudo
mást sem vesznek ró la ; pedig hazafiasad 
cselekednének, ha úgy, mint a „március 
15“ -ét minden évben honfiúi kegyelettel meg
ünnepelnék.

A hercegprím ás Aszódon. Csernoch 
János hercegprímás f. hó 9-én délelőtt 7*9 
órakor Rottenbiller Fülöp miniszt. oszt. ta
nácsos és titkára kíséretében automobilon 
Aszódra érkezett. Az intézet kapujában az 
intézet tisztikara élén az intézet igazgatója 
üdvözölte. Üdvözlés után a növendékek sor
fala között vonult a hercegprimás az intézet 
templomába, ahol rövid ima után — lelkes 
beszédet intézett a növendékekhez, akiket 
gyönyörű szavakkal buzdított a jóra való tö
rekvésre, tanulásra, egymás és embertársaik 
iráni szeretetre. A kitartó, szorgalmas mun
kára, hogy becsült, hasznos polgárai legye
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nek a hazának. Ezután az intézet megtekin
tésére indult. Részletesen megnézte a növen
dékek lakóhelyiségeit, az intézet kocsigyárát, 
ipariskoláját, műhelyeit, valamint a messze 
földön híres kertészetét és gazdaságát; majd 
automobilon a külső tanyai gazdaságra rán- 
dultak ki. A hercegprímást szemmel látható
lag meglepte a Dr. Kun Béla min. tanácsos 
fáradhatatlan gondoskodása, Ducker Ödön 
igazgató szakszerű vezetése és a lelkes tisz
tikar közreműködése mellett, teljesen újjá 
szervezett és épített intézet. Elragadtatással 
nyilatkozott a tapasztalt nevelési rendszerről, 
a mintaszerű rendről és tisztaságról. Távo
zásakor rendkívüli elismeréssel nyilatkozott a 
látottakról és örömének adott kifejezést, hogy 
e nagy fontosságú humánus intézményt 
megtekinthette. A hercegprímás V* 12-kor 
automobilon Hatvanba utazott a báró Hat
vány család látogatására.

— Búcsúszó. Mindazon jóbarátaimnak és 
ismerőseimnek, kiktől nem volt alkalmam 
személyesen elbúcsúzni, ez utón mondok 
szives Istenhozzádot. Németh János s. lelkész.

— Házasság. Kováts Béla hévizgyörki 
kántortanitó leányát Vilmát f. hó 20-án ve
zeti oltárhoz a hévizgyörki r. katii. templom
ban Takáts László Valkóról.

—  Halálozás. Legidősb Szandtner Gyula 
magánzó f. hó 8-án életének 76-ik évében 
Aszódon elhunyt. Temetése a rokonság és 
nagyobb gyászoló közönség részvétele mel
lett f. hó 9-én ment végbe.

— Köszönet. Báró Schosberger Lajos és 
neje ő méltósága a bagi templom részére egy 
antik „Fájdalmas Mária" szentképet kegyes
kedtek ajándékozni, mely nemesszivüségük- 
ért a hívek nevében is hálás köszönetét 
m ond: Fleischmann Béla bagi plébános.

— Kimutatás az aszódi iparosifjusdg 
szüreti mulatságáról. A múlt héten folyt 
le az aszódi iparos ifjúság szüreti mulatsága, 
amely az idő zordsága ellenére, elég jól si
került. A mulatságon — tekintettel a nemes 
célra, melyre a tiszta haszon fordittatott — 
a következők fizettek felül, kiknek ezúton 
is köszönetét fejezi ki a rendezőség, és pe
d ig : ifj. Krenkó József 3, Ujváry Sándor 1, 
Vas Mór 1, Reiner József 2, Valla Ákos 3, 
Vilin Gyula 1, Kukola Jáuosné I, Bencsok 
Jánosné 2, Udvardy István 1, Lengyel Jó 
zsef 3, Bencsok Béla 2, Rausz József 1, 
Bencze Ferenc I, Jajkó János 1. Praizner 
János 1, Jakab Ferenc 1, Krizsán János 1, 
Soós Imre 1, Haulis Antal I, Dolinszky Pál 3, 
Szlankó József I, Diamant Márton 4, Kulita 
Mihály 2, Szabó Sándor 2, báró Podmanicky 
Gyula 4 koronával. Tehát a fenti kimutatás 
szerint a felülfizetésekböl befolyt 44 K, be
lépti dijakból 196 K 80 f, szőlő lopásból 
59 K, polgári házasságból 51 K 13 f, világ- 
postából 21 K. összes bevétel 327 K 93 
fillér volt. De sajnos a nagy kiadás miatt a 
derék tűzoltóknak csak 50 korona jutott

— A tárcsá i c igányok és az illem hely.
Szigorú rendelet jött a vármegyétől, hogy a 
kolerajárvány miatt a tárcsái cigányokat is 
meg kell rendszabályozni Ki is szállt a já
rásorvos és a jegyzővel egyetemben minden

intézkedést foganatba vettek, a többek közt 
a cigányoknak a község illemhelyet is épít
tetett. Amikor az elkészült, felülvizsgálatra 
kiküldték a kisbirót, hogy nézné meg, valljon 
a cigányok használják-e a közegészségügy 
eme nélkülözhetetlen hajlékát, hát az őrszem 
ámulva látja, hogy az illemhelyre egy egri 
cigány família beköltözködött. A falunak kar
hatalmat kellett igénybe venni, hogy a pur- 
gyék elhagyják az uj otthont, mert hát azt 
mondták, hogy olyan szép volt az a házikó, 
hogy olyan lakása még a vajdának sincsen.

— T é li menetrend. Az okt. 1-től életbe 
lépett uj téli menetrend reánk aszódiakra 
nézve nagyon csekély változást hozott; az uj 
menetrendet rövidesen közölni fogjuk olva
sóinkkal.

— Országos kertészeti k iá llítás  Az
orsz. kertészeti kiállításon f. hó 11-én Bu 
dapesten az Iparcsarnokban nyílik meg. Az 
aszódi javítóintézet híres kertészete is részt 
vesz. Már előre is hisszük, hogy a kiállítandó 
gyönyörű virágaival jelentékenyen előmozdítja 
a kiállítás sikerét. A kiállítás 18-áig tart.

—  Dohánycsem pészek Aszódon. Folyó 
hó 6-án d. u. 6 óra tájban az aszódi posta- 
hivatalban 2 gyanús kinézésű egyén 7 drb 
csomagot adott fel. Ezek az emberek már 
többször adtak fel a postánál ily csomago
kat, de mivel nem helybeliek és feltűnő vi
selkedésükkel magukra vonták a postatiszt 
figyelmét, aki azonnal értesítette erről a csen
dőrséget. Akik az értesítés vétele után azon
nal megjelentek, de már ott csak az egyiket 
találták, kit igazolásra szólított fel, aki magát 
Weisz Zoltán ügynöknek, budapesti lakos 
személyében igazolt is. Ezen idő alatt a 
csendőrség a Weiner-féle vendéglőbe, hol 
ezek éjjelre szállva voltak, házkutatást tar
tott, amely meglepő eredményre vezetett. 
Ugyanis abban a szobában, ahol Weiszék 
laktak 1 nagy vesszökosarat, melyben egy 
kisebb vesszőkosár volt elhelyezve, továbbá 
2 csomagot, melyekben a következő do
hányáruk voltak : 9 csomag (450 doboz) 
Culé, 9 csomag (450 doboz) Houora cigaretta, 
2 doboz (100 drb) Alma s 1 doboz Extra 
Fina (25 drb) szivart találtak. A kihallgatás 
során kijelentette Weisz, hogy a kérdéses 
dohányáruk Steiner Ede kecskeméti lakos, 
utazó ügynök tulajdonát képezik, de ő csak 
azok értékesítésénél akart segédkezni, hogy 
egynéhány koronát kereshessen nagyszámú 
családjának, mivel ő beteges ember s igy 
állandóan nincs állása s igy természetesen 
fizetése sincs. Arra a kérdésre, hogy több
ször adott e fel ily „rövidáru*4 vagy „fehér
nemű csomagokat — mert ily jelzéssel to
vábbították a csempészet dohányt —- tagadja, 
ő úgymond, hogy először adott fel Aszó
don „ ily44 csomagokat. De tagadásával szem
ben a csendőrség a postatiszt segítségével 
meglepő dolgott fedezett fel, amennyiben e 
két ember már két Ízben kapott Aszódra 
cimzett és Galíciából, Dzieditz Nord állo
másról 112 kg. súlyban hasonló csomagokat, 
de mindig „ruhanemüeknek*4 voltak jelezve. 
A most itt feladott csomagokat a címzettek 
Budapesten nem fogadták el, mert ugylát- 
szik, hogy Steiner megbízottjai már érte

sítve lettek ; habár tévedésből vagy rossz ér
tesítés következtében a budapesti 70-es 
postahivatal 2 csomagot kézbesített Takáts 
lmrénének, ki azt állítja, hogy mihelyt a 
postástól átvette a csomagokat, Steiner meg
bízottja azokat mindjárt tőle átvette, hogy 
hová vitte azokat, az ismeretlen előtte. 
Weisz ügynököt mivel személyazonosságát 
és állandó lakást igazolt a csendőrség sza
badon bocsátotta és úgy ellene, mint Steiner 
ellen dohányjövedéki kihágás miatt megtette 
feljelentését.

— A javitó-nevelőintézet céllővő v e r 
senye. F. hó 4-én tartotta céllővőversenyét 
az aszódi javitó-nevelőintézet. Az igazság
ügyi minisztérium részéről Kun Béla mi
niszteri tanácsos, Nemes Lajos osztályta
nácsos volt jelen. Aszódról Sárkány Ernő 
főszolgabíró és Madarász Elemér szolgabirón 
kívül még igen sokan. Az elért eredmény 
meglepő volt, úgy, hogy a versenyre hiva
talosan megjelent Pogány Béla százados a 
legmeszebbmenő elismerés hangján nyilat
kozott a növendékeknek a céllővésben elért 
feltűnő eredményeiről, valamint a menet és 
fegyvergyakorlatok könnyű és ruganyos ke
resztülviteléről. A legjobb eredményt elért 
növendékek a honvédelmi minisztérium ré
széről felajánlott ezüst-, bronzérem és könyv- 
jutalomban részesültek. Amint halljuk a jö
vőben is rendeznek ilyen a katonai fegyelem 
és szokások megkedveltetésére szolgáló kur
zust az intézetben.

— Veszélyes életkor a gyermek fejlődé
sében az első életév, amikor a zsenge szer
vezet erősbitésének okszerű támogatására egy 
megfelelő tápszer szükséges és ebben a vál
ságos időben minden anya a Nestlé-féle 
gyermeklisztet használja, mert jóizü, igen 
tápláló és könnyen emészthető. Próbadobo
zokat teljesen díjtalanul küld a Henri Nestlé 
cég, Wien, I. Biberstrasse.

— Bersonozza cipőit és sétái akkor 
kétszeresen kellemesek lesznek önnek, ügyel
jen azonban arra, hogy a valódi „Berson44 
gummisarkot kapja



4 ASZÓDI HÍRLAP 1913. október 12.

K O L L A R IT -
B Ő R L E M E Z
kaucsuk-kompozitióval bevont ru
ganyos, viharbiztos és időtálló 
szagtalan fcdéllemez. A jelenkor 
legjobb tetőfedéllem ez.

VÉDTELENÜL TARTÓS
Régi zsindelytetők átfedésére kivá
lóan alkalmas. — Sem mázolni, sem 

mészlével bekenni nem kell.

Aszódon kapható

PiamantMárton
vaskereskedőnél. Xi 9

Gödöllőn
a Király telepen egy 328 D-öl terjedelmű háztelek azonnal 
szabad kézből jutányos áron eladó. Cim: Silbermann Bernát, 

Aszód.

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

hangszereket szállítja
\Éj T\ fL ki C D ,,Hangszer‘ -Király-tól

W  I *  tmm l \  Budapest, József-kőrut 15
Hegedű, 16 drb. felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona. 
Mandolin vagy Guitár 16 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegyzék ingyen!

Óvás! Ügyeljünk a „Wágner" névre 
és a 15-ös házszámra. (Telefon.)

□ Ü G Y N Ö K Ö K  □
minden vidéken szentképek árusításával

napi 10 koronát k ereshetnek
mellékesen. Töke szükségtelen. Csekély biztosíték a 
mintaknlekcióért megkivántatik. Nők is jelent

kezhetnek.
Ajánlati levélcím :

HÁZIIPAR MÜINTÉZET RÁKOSSZENTMIHÁLY.

'vr: r  °  c . y .  r  b  ^  r  y .  o

ÖN K Á R O S O D IK
hogyha nem hirdeitet: 
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. H ir 
dessen az Aszódi H írlapban .

^ll) közjegyzőileg hitele- 
U 1 V J U  sitett 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.

A gyarmati vasút mentén, az állomás 
és a főutca közelében egy három szobá

ból és mellékhelyiségekből álló
újonnan épült ház eladó.

Bővebbet Bo rbé ly  Józsefnél Aszódon.
4 - 4

Aszódi .Petőfi- könyvnyomda nyomása.
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