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Az uj sajtótörvény.
Nincs az az alkotás, amely ki nem 

hívná maga ellen a kritikát. A mű
vészi termékekkel az ellenkező Ízlés 
száll pörbe, az ipari készítményeket 
megtámadják azok, akik nem találják 
meg benne a kívánt célszerűséget, inig 
a törvényjavaslatokat azok támadják, 
akik az érdekeiket látják az uj tör
vényben veszélyeztetve.

Mostanában a sajtóreform törvény
terve van napirenden és mellette meg 1 

ellene oly erős az agitáció, hogy ehhez 
foghatóra csak azok tudnak vissza
emlékezni, akik a parlament dolga 
iránt érdeklődve még Tisza Kálmán 
miniszterelnöksége idejében vissza
emlékeznek a véderő reformokra.

A sajtó ma már annyira beleed- 
zette magát a nemzet testébe, hogy a 
vágásokat, amiket az operatőr rajta 
akar ejteni, nemcsak a szakembereket 
érinti fájdalmasan, hanem mindenkit, 
akinek megvan az a benső vágya: 
szabadnak és boldognak lenni.

Az újság 111a már nemcsak hírszol
gálati orgánum, sőt nemcsak felvilá

gosító eszköz, hanem még annál is 
jóval több: az elnyomottak gyámoli- 
tója, a fórum, ahol az igazság, vagy 
a vélt igazság hangos szóval kérheti a 
maga jogait.

Innen van, hogy ez a kérdés nem 
is politika többé. Az uj sajtótörvény 
nemcsak a kiadókat és az újságírókat 
érinti, hanem elsősorban a nagykö
zönséget, amelyet amazok kiszolgál
nak. Az uj sajtótörvényt tehát nagy 
körültekintéssel, alapos előkészülettel 
kell megcsinálni

A javaslatnak tulgyors lépésben való 
megcsinálása es törvényerőre való eme
lése a legfonákabb paragrafusokra 
adhat alkalmat. A sok közül csak 
egyet ragadunk ki a 6. szakaszt, amely 
kimondja, hogy minden nyomdavalla- 
lat köteles hitelesített könyveket ve
zetni és abba minden sajtótermék ki
adójának nevét, a sajtótermék címét, 
alakját, ivét, az ivek és a kiadott pél
dányok számát is elszállítás előtt be
jegyezni.

A kereskedelmi törvény értelmében 
is köteles minden bejegyzett kereskedő 
könyvet vezetni. Azonban, ha nem ve
zet, ezért nem büntethető. Csak csőd

esetén származik ebből hátrány és per 
esetén esik el bizonyos bizonyítási 
kedvezménytől, ha könyvet nem vezet. 
A nyomda azonban ennek elmulasztása 
esetén, esetenként 600 koronáig ter
jedhető pénzbüntetéssel sujtatik a saj
tótörvény 26. szakasza 2. pontja 
alapján.

Miért e szigor ? Hiszen a nyomdász 
könyvelése sem fontosabb érdek, mint 
a más kereskedőé ? Hisz előre beje
gyezni a cikkeket, azok Íróit és az el
küldendő példányszámokat nem is 
lehetséges. Mert éjszaka egy-két óra
kor nem lehet könyveltetni, pedig 
gyakran ilyenkor dől el, hogy hány 
p Idányban fog a lap megjelenni asze
rint, hogy mennyire les/ az szenzációs 
es csak akkor dől el a/, is, hogy ki 
milyen cikket ir ?

A javaslatnak, amint látjuk, talán 
nem is az a hibája, hogy rosszindu
latú, mint az, hogy hebehurgyán van 
megcsinálva. Jó sajtótörvényt csak 
erősen megalapozott studiomok és a 
közvetlenül érdekeltek meghallgatása 
után kellene alkotni.

A f T.

Szempontok.
Kedélyes társaság volt együtt az „Eldo- 

rádo** kávéliázhan szombaton este, 10— 12 
fiatalember ült a bejárattal szemben levő kis 
szobában. Ünnepelni jöttek Dénes Lajos dr. 
barátjukat, kit ma avattak államtudományi 
doktorrá. A társaság kitűnő hangulatban volt s 
ki-kihallatszott az egyébként zajos kávéház- 
ban is a toasztozók hangja. Mindegyik sze
retettel halmozta el a jó barátot, a társas- 
öss/ejövetel és zsurok egyik kedvencét, ki 
azzal örvendeztette meg őket, hogy doktorá
tust is szerzett. Még a legjobb barátai sem 
ismerték őt erről az oldalról, de különösen 
az osztálytársai csodálták, hogy a jó cimborát 
az élet ily komollyá tette. Mindegyik a lelki 
rugóit kereste eme változásnak ; nem tudták 
megmagyarázni, mi bírhatta a kereskedelmit 
végzett banktisztviselőt arra, hogy a gim
náziumi érettségit is megszerezte és hogy 
jogot hallgatva, doktorrá legyen

Az ünnepeltnek nagyon jó kedve volt, 
örült, hogy kitartó munkáját siker koronázta ; 
barátai, kik a bor hatása alatt elfeledték, 
hogy mások is vannak a kávéházban, hallani 
kívánták ót s kérésüknek engedve, beszédbe 
fogott. Szellemeskedései közben kinyílt a

kávéház ajtaja és egy idősebb házaspár lépett 
be három leányával. Dénes a kinyitott ajtóju 
kis szobából észrevette a belépőket, e lh a l
ványult beszédében akadozni kezdett és azt 
hamar be is fejezte. Hirtelen zavara és hal
ványsága barátainak is feltűnt s könnyen 
kitalálhatták, hogy az uj kávéházi vendégek
ben keresendő ennek az oka.

A belépő Sándor Béla a „Magyar Általá
nos Papírgyár** igazgatója volt. Leányai elég 
csinosak voltak, bár nagyon szépeknek nem 
mondhatók. A társaságnak négy tagja ismerte 
és üdvözölte a közelükben települt családot. 
Megpillantották ők is a mulatozókat s külö
nösen a legidősebb leány zavara lett feltűnő. 
Látszott rajtuk, hogy nem jól érzik magukat 
s rövid negyedórái ottlét után eltávoztak. A 
jóbarátok közül tudott egynéhány arról, hogy 
Dénes mikor még a papírgyárnak volt hiva
talnoka, gyakran járt Sándor igazgatóékhoz, 
s hogy a legidősebb leányt reménytelenül 
szerette. A bor nem ismer kíméletet és Der- 
zsei Pista a társaság egyik Don Jüanja szí
vesen idézte föl Dénesben a kellemes múltat.

— Még most is szereted ezt a leányt, hogy 
oly zavarban vagy ?  — kérdezte a család 
távozásakor, vagy azt hiszed, hogy az első 
szerelemnek örökké kell tartani. Nézd öregem, 
én már húszat is szerettem, de ha mind a

húsz bejönne nem lennének képesek meg
zavarni jó hangulatomat.

—  Hidd el barátom, rámnézve már közö
nyös ez a leány, de azért mégis kellemetlen 
a vele való találkozás, mert eszembe jutnak 
a fájó emlékek, a múlt szenvedései.

— Hogy van az, szólalt meg Kurtái E le 
mér, hogy te, aki igazán törekvő és komoly 
fiú vagy, kit mindenütt kedvelnek s akiben 
minden kellék megvan ahhoz, hogy egy asz- 
szony élete kellemes legyen mellette: nem 
vehetted nőül azt a leányt, kit szerettél.

— Nagy története van ennek, felelt Dé
nes, nagyon kellemetlen rá vissza gondolni, 
de elmondom nektek, részben, hogy tanul
jatok, másrészt, hogy megmagyarázzam mi 
adott nekem erőt kitartó munkámhoz.

A barátok elcsendesedtek : mindegyik ki
váncsi volt a történetre, mindegyik tanulni 
akart.

— Azt hiszem mindnyájan emlékeztek arra, 
— kezdi Dénes — mikor 22 éves koromban, 
nagyon csekély jövedelemmel a „Magyar 
Általános Papírgyárba*4 kerültem hivatalnok
nak. Igazgatóm rövid ottlétem után megked
velt, mert kötelességtudó, szerény hivatalnok 
voltam. Természetesen megismerkedtem igaz
gatóm csaladjával is, akiknél egy egész uj 
élet terült elém. Ezideig hasonló állásban
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A mozgófényképek és a 
gyermek.

Társadalmunknak egyik legérdekesebb jel
lemvonása, hogy minden hatalmasan fejlődd 
intézményben igyekszik hibát keresni és ha 
talált, vagy csak sejt is ilyet, siet a halálos 
ítélet kimondásával. A mozgószinházak sem 
kerülhették ki ezt a sorsot. Ezeknek kritizá- 
lására a gyermekek káros behatásoktól való 
megmentésének gondolata, napjainkban oly 
hatalmas impulzust adott, hogy sohasem volt 
aktuálisabb és mert gyermekekről van szó, 
sehol se helyénvalóbb e kérdés alapos meg
vitatása, mint a nagy nyilvánosság előtt.

A priori ítéletektől különösen a pedagó
gusoknak kell tartózkodtok s ép ezért nem 
helyes, ha mozgókról irt hírlapi cikkek, mi
niszteri rendeletek és a külföldi hasonló sajtó 
s egyéb mozgalmak befolyásolják vélemé
nyüket. Pedagógus előtt csak az az ut állhat, 
hogy tanulmányozza a mozikat, a képeket 
szemlélő gyermekeket s hogy kipuhatolja 
azokat a hatásokat, melyeket a képek a 
gyermek lelkében okoztak. Mikor ezt elvé
gezte, akkor tapasztalatairól beszámolva, már 
mondhat véleményt s ha hibát talált, ajánlhat 
reformokat.

A napilapok a mozgók egyik káros hatá
sát abban látják, hogy a züllött környékek 
gyermekeit mozgóképek tanítják meg a lo
pásokra, betörésekre és erkölcstelenségre. Ez 
a körülmény arra késztetett, hogy a város
liget környékén levő alsóbbrendű mozgókat 
sorra látogassam. Helyemet mindenkor a 
gyermekek között igyekeztem elfoglalni. A 
mozgófényképek figyelmet lekötő hatalmas 
erejükkel, megakadályoztak a gyermekek meg
figyelésében, erre csak akkor lettem képes, 
mikor már másodszor mutatták be a műsort. 
Hogy impresszióimról helyes tájékoztatást 
nyújthassak, sok közül egy érdekfeszitő kép
nek leírását és a gyermekekre tett hatását 
leszek bátor bemutatni.

Rablók megtámadnak egy kapitányt, elve- , 
szik ruháját, leviszik egy barlangba, erős 
kötelekkel a sziklafalhoz kötözik és egy pus
kaporral telt hordót tesznek eléje, melyre egy 
égő gyertyát állítanak. Az egyik rabló a ka
pitány ruhájába öltözködik, társait, min ál
kapitány, hatalmas ládákban az elfogott ka- 
kitány hajójára csempészi s azt elfoglalják.

27 gyermek között a ponyva előtt ülök.
A gyermekek nyitott szájjal figyelik az előt
tük lejátszódó cselekményeket. A kapitány 
kegyetlen kikötésénél ökölbe szorítják kezű

lévő ismerőseimmel könnyelmű életet, nagy
lábon élést láttam : itt a legnagyobb egysze
rűséget és szerénységet találtam. Mind a 
négy leány — négy leánya volt igazgatóm
nak — a munkában találta legnagyobb 
örömét; nem jártak zsurokra, színházakba, 
sőt ruhájukat is maguk várták. Családi éle
tük is mintaszerű vo lt; valahányszor fel
mentem, a legnagyobb boldogságot és meg
elégedést láttam arcukon. Ez a környezett 
nem maradt rám hatás nélkül. Megkedveltem 
e szép életet, mintául választottam a jövőben. 
Egy félévi ismeretség után, őszinte érzelem 
fejlődött ki bennem a leány, Irma iránt, de 
nem mertem nyilatkozni. Ismertek már any- 
nyira fiuk, hogy könnyen jutok szélsőségbe. 
Most is úgy jártam : önérzettultengésbe es
tem. Féltem, hogy a leány kétségbe vonja 
őszinteségemet, tudva azt, hogy előmenetelem 
atyja jóakaratától függ. Ez a gondolat lehe
tetlenné tett társaságában: félszeg voltam, 
ügyetlen és hallgatag. De nem is akartam 
ott bombasztozni, külsőségekkel hódítani: 
cselekedetemmel, komoly munkámmal óhaj
tottam szivéhez közel férni. Csekély jövedel
memet megosztottam családommal, ebből 
láthatta volna, hogy majdan a hozzám kö
zelebb álló családra is lesz gondom.

(Folyt, köv.)

két. A legnagyobb részvéttel nézik a magára 
hagyott, összekötözött ember tehetetlen ver
gődését. Tudják, ha a gyertya elég, felrob
ban a puskaporos hordó s elpusztítja a ka
pitányt. A gyertya kisebbedik, a gyermekek 
ijedtsége folyton nő. Mikor már nagyon kicsi 
a gyertya, hirtelen felugrik 4—5 gyermek és 
elakarják fújni. Ugyanekkor nagy erőfeszítés
sel kiszabadítja magát a kapitány s leveszi a 
gyertyát a hordóról. A gyermekek megköny- 
nyebbülnek, örömük leírhatatlan s ennek 
hangos kifejezést is adnak. Boldogságtól 
sugárzik arcuk.

A kiszabadult kapitány egy repülőgépen 
a hajó után indul, azt megtalálja és gépéről 
bombákat vet a hajóra. Újra nagy az örömük, 
mert már látják, hogy a repülőgépet követő 
hajó eléri a levegőből bombázott rablók ha
jóját. A rablók kétségbe esnek, megadják 
magukat. A gyermekek halált kiáltanak fe
jükre. Igazságkövetelésük kielégítést nyer : 
a bűnösök megbünhődnek A gyermekek lel
kesen tárgyalják egymás között a képet s 
egy sem akad a 27 között, ki a kegyetlen 
rablóknak fogja pártját.

A különböző mozgókban körülbelül 150 
képet láttam a gyermekek között. A képek 
hat sa az említett képhez hasonlóan bámu
latos volt. Mindegyik képet feszülten figyel
ték, kritizálták, a szenvedővel együtt szen
vedtek, a humoros képeken mulattak, a szép 
tájakat gyönyörködve szemlélték, a tenger 
hullámzásán, a hadihajókon, repülőgépeken, 
szóval a fenséges természeten és a technika 
csodáin olyannyira elbámultak, hogy ezt még 
csak megközelíteni sem tudjuk semmiféle 
más eszközökkel. A gyermek lelke össze
olvad a képpel, szemlélet közben nem is 
gondol arra, hogy ez csak kép, hanem min
den megelevenedik előtte.

Keressük csak ezen nagy érdeklődésnek 
okait! A mozgóban sötét van, csak a ponyva 
világos s már maga ez a körülmény szinte 
kényszeríti a gyermeket arra, hogy minden 
figyelmét a világosság felé koncentrálja. A 
képek szinessége, mo/gékonysága, változatos
sága, sokszor groteszksége pedig megerősíti, 
megfeszíti a figyelmet.

Az élet nem tudja azt produkálni, amit a 
mozi! Hogyis tudná, hisz az említett képen 
a gyermek 10 perc alatt látott egy érdekes 
cselekmény kapcsán egy szép kastélyt, gyö
nyörű erdőt, barlangot, egy kitűnő várost, 
tengeren járó hatalmas hadihajókat és re
pülőgépet. Ilyen cselekményt és ennyit egy
szerre sohasem láthat az életben, ez tehát 
csodás előtte. A csodálatos dolgok minden
kinek a figyelmét megragadják, természete
sen a gyermekét legjobban. Ezért figyel, 
ezért bámul a gyermek annyira. Nem osz
tozhatunk Wallace W allin  amerikai pedagó
gus véleményében, ki a gyermek mozgó
képek iránti nagy érdeklődésének okát abban 
látja, mert az életet állítjuk eléje. A gyermek 
figyelmét nem az élet köti le, hanem a kü
lönböző helyzetek csodálatosan gyors válta
kozása. Én azt hiszem, hogy a hatalmas ter
mészetet és a szövevényes életet a maga 
eredeti nagyságában nem is tudja átlátni és 
felfogni a gyermek az ő kis látóköre miatt, 
de a moziban gyönyöiködni tud, tanulni 
képes, mert egy darab vásznon egyszerű
sítve, de mégis változatosan láthatja a H i
maláját, a hullámzó tengeri, az égő petro- 
leutn-forrásokat s a nyüzsgő emberéletet.

Nemes Lipót.

Hírek.
— Hadkötelesek összeírása. Az 1891,

1892. és 1893. években született hadkötele
seket most Írják össze a községi elöljárósá
gok. Az ujoncösszeirásba való felvétel végett 
valamennyi hadköteles korba lépő ifjúnak je
lentkeznie kell a községi elöljáróságnál és 
pedig tekintet nélkül arra, hogy hol született, 
mert a jelentkezés elmulasztása esetén bün
tetésnek nézhet elébe.

— Teaestély. Az aszódi izraelita jótékony 
nőegylet f. évi november 29-én az izraelita 
hitközség tanácstermében tánccal egybekötött 
zártkörű teaestélyl rendez, amelyre a meghí
vók most mennek szét. Az előkészületek is 
már javában folynak, hogy a teaestélyen 
megjelenő vendégeit a nőegylet méltóan fo
gadhassa. A/.t hisszük, hogy az izraelita nő
egylet teaestélye — tekintve az egyesületnek 
az igazi jótékonyságot gyakorló buzgó mű
ködését — anyagilag és erkölcsileg fényesen 
fog sikerülni.

— Kántorválasztás. A Kovács Béla kán- 
torlanitó nyugdíjazásával megüresedett héviz- 
györki r. katlt. kántortanitói állásra november
20-án lesz a választás. Úgy értesülünk, hogy 
a megválasztásra a pályázók közül Gáspáry 
József vérségi kántortanitónak van a legtöbb 
kilátása, aki eddigi működésével is bebizo
nyította rátermettségét és méltán számíthat a 
hévizgyörki hívek legnagyobb támogatására. 
Gáspary József egyébként irodalniilag is te
vékeny és mi lapunknak egyik buzgó mun
katársát tiszteljük benne. A hévizgyörkiek 
igen kiváló kántort nyernének benne.

— Megyebizottsági tagválasztások A
Hévizgyörkön a f. hó 11-én megtartott várni, 
bizottsági tagválasztás következő eredmény- 
nyel folyt le: Leadatott összesen 248 szavazat, 
ebből nyert Fridrik Béla 96, Fleischmann 
Béla bagi plébános 78, Kemény Géza galga- 
hevizi plébános 73 és Bencsok János aszódi 
lakos 1 szavazatot. Ezekszerint tehát az el
lenfelek részéről kifejtett nagymérvű kortes
kedések, erőszakoskodások, különféle leszól- 
lások és terrorizmus dacára is Fridrik Béla 
18 szótöbbséggel vármegye bizottsági taggá 
megválasztatott.

A többi helyen is hasonló erősen folyt a 
küzdelem a megyebizottsági tagságért. Az 
eredményről a következőkben beszámolunk :

Püspökhatvanban győzött Trupp Antal 
báró Prónay fölött.

Galgamácsán győzött dr. Wettstein András 
Pelczer Béla fölött.

Túrán Kálmán Istvánt választották meg.
Valkón Polner Lajost.

— Helyreigazítás. A sajtóhiba sohasem
nyugvó ördöge már igen sok bosszúságot 
okozott a nyomdásznak és kellemetlenséget 
a szerzőknek. Ami megesett már nagy la
pokkal is, ez egyszer megtörtént velünk, 
amikor a legutóbbi számunkban a „Lopá
sok* cimü második hírünket eltördelte a 
szedő s igy a károsultból tolvajt csinált. A 
kéziratunkban ugyanis helyesen irtuk, hogy 
Németh Istvánná született Mészáros Annát 
jelentették fel azért, mert Kazinczki Pálné- 
tól kendőt lopott, szedőnk hibájából fordítva 
került a dolog lapunkba. A hibát most 
észrevettük és minthogy távol állt tőlünk az, 
hogy a károsult Kazinczkinét ártatlanul meg
hurcoljuk, ezennel helyreigazítjuk a közle
ményt és neki ezennel elégtételt szolgálta
tunk. a szerk.

Nagy a sár I Úgy látszik nagy hibát 
követtünk el a múltkor, amikor lapunkban a 
Főutca burkolását a legközelebbi jövő egyik 
vívmányának jeleztük. Utkaparóink azóta ma
guk is azt hiszik, hogy a sok óhajunk kö
zül legalább ez az egy fog nemsokára tel
jesülni, éppen azért már az idő rövidségére 
való tekintettel — nem tartják érdemesnek 
a főutcáról a sarai lehúzni. Hiszen ma-holnap 
burkolják az utcát, villamost is építenek, 
hát minek addig bolygatni a sarat? A fagy 
is jöhet, akkor sem lesz sár! Mi boldog 
halandók és adófizetők, pedig uapról-napra 
tisztítsuk a járdát!

— A fogyasztási adók bérbevétele
Aszód község a folyó év végéig maga ke
zelte a hús- és borital adók beszedését. 
Minthogy a következő évekre a megváltási 
összegben a pénzügyi kormánynyal meg
egyezni nem tudott, a pénzügyigazgatósag 
f hó 13-ára árlejtést hirdetett a fogyasztási 
adók bérbeadására. Az árlejtésen mint leg
többet Ígérő 1310U K összegért és a szo
kásos italmérési jogért Weiner Dávid hely
beli vendéglős vette bérbe a fogyasztási 
adók beszedésének jogát.
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— Adós fizess. Ezt a jelszót használta 
Ardai János aszódi szabósegéd is lakótársá
val Ferenczi Józseffel szemben, de miután 
az nem tudott fizetni, folyó hó 8-án, midőn 
Ferenczi nem volt odahaza, egy inget, me
lyet Ferenczi az asztalon kint hagyott, el
vett, de Ferenczi társát feljelentette a csen
dőrségnél, aki Ardait a pestvidéki kir. ügyész
ségnek feljelentette lopás miatt s tőle az 
inget is elvette.

— Aszódi vásár. Az e héten megtartott 
országos vásár minden tekintetben gyenge 
volt, dacára annak, hogy az idő nagyon 
kedvezett. A marhavásárra a felhajtás vára
kozás ellenére kicsi volt, mindamellett az 
árak nem emelkedtek. A kirakodóvásár sok
kal gyengébb volt mint máskor bármikor. 
— Ellenben lopások meglehetős számban 
fordultak elő.

— Hamispénz - gyártók. Veszedelmes 
pénzhamisítót tartóztatott le f. hó 3-án a 
hatvani vásárban a hatvani rendőrség Narinka 
Tóth László jászberényi lakos személyében, 
ki hamis 1 és 5 koronásokat készített. A le
tartóztatás alkalmával több mint 100 korona 
hamis pénzt találtak nála.

— Negyven koronán aluli perben a 
felebbezési Ítélet bélyegmentes A m. kir
pénzügyminiszter 1913. évi 46.023. számú 
körrendeleté szerint a községi bíróság előtt 
ítélettel elintézett, de onnan a kir. járásbíró
ság elé vitt és ott folytatólag tárgyalt peres 
ügyekben a kir. járásbíróságok által hozott 
Ítéletek bélyegmentesek.

— Vásári históriák. Korecz István vérségi 
lakos az országos vásárban Klein Márton 
bpesti lakostól csizmát vásárolt, vásár köz
ben valami nézeteltérés támadt köztük. 
Klein ugyanis azt állította, hogy Korecz egy 
pár csizmát ellopott tőle s azt attól vissza is 
vette, mire Korecz azzal válaszolt, hogy a 
nála volt bottal Klein egyik segédjét fejbe
ütötte, erre aztán Kleinék Koreczet megfog
ták, megverték s közbe egyikük egy zseb
késsel fejbeszurta. Korecz sérülését dr. Ren
des orvos kötözte be. Korecz lopás, inig 
Kleinék testi sértés miatt, a gödöllői kir. 
járásbíróságnak fel lettek jelentve.

Olcsó vederre akart szert tenni Gazsó Ist
vánná galgahévizi lakos, mert a most elmúlt 
országos vásárban Nadler Fíilöp budapesti 
edénykereskedőtől egy vedert lopott el, de 
nem volt szerencséje hozzá, mert rajtavesztett. 
Gazsőué a csendőrség által a járásbíróságnak 
feljelentetelt.

— A piaci kofák alkonya. A kormány 
komolyan foglalkozik a megélhetés olcsóbbá 
tételének nagy és nehéz problémájával. A 
többi között olcsó piacot akar a fogyasztó 
közönségnek biztosítani. A kormány minden 
város határában óriási állami konyhakerté
szetet és gyümölcsöst szándékozik létesíteni, 
melynek művelését kertészek vezetése mellett 
rabokkal és ifjukoii bűnösökkel végeztetik ; 
tehát olcsó lesz a munka, kevesebb a kiadás 
s igy olcsón adhatja az állami vagy város 
kertészet az összes élelmiszereket. Továbbá 
megszüntetik a piaci kofáskodást. Piacon, 
nyílt helyen ismételadó meg nem jelenhetik.

Csak termelő árulhat, aki hatósági bizonyít
vánnyal igazolja, hogy birtokos vagy termelő 
és hogy a saját terményeit árulja. Nagyon 
szigorú lesz az erre vonatkozó törvény.

— Cselédjutalmazás Ligetpusztán. Meg
ható és tanulságos ünnep folyt le a múlt 
napokban a Váckisujfalulioz tartozó Liget
pusztán, mely Fischer Ede földbirtokos tu
lajdona. A földmivelésügyi miniszter 35 éven 
át ugyanzon puszta szolgálatában álló Ilii 
cselédet Gendur Andrást tüntette ki. Erdélyi 
Zoltán váckisujfalusi jegyző, tejszövetkezeti 
és gazdaköri elnök beszéd kíséretében nyúj
totta át a kitüntetést (száz koronát és elis
merő oklevelet,) mire az öreg cseléd meg
hatottságában alig talált választ és csak azt 
mondhatta ,,köszönöm.“  A Pest-Pilis-Solt- 
Kiskun vármegyei Gazdasági Egyesülete 
Zsivánovits Béla s. titkár képviselte, ki be
szédében a cseléd és birtokos közötti jó vi
szonyról emlékezett meg és a fiatalságnak 
mintaképül állította oda Gendur Andrást, a 
hű, szorgalmas, kitartó cselédet. A cselédsé
get az ünnepély után zeneszó mellett a puszta 
tulajdonosa megvendégelte.

— Az iskolából. Az elemi 3 osztályban 
értelem gyakorlat közben kérdi a tanító a 
gyermekektől, hogy melyik égitest bír reánk 
nézve nagyobb fontossággal, a nap vagy a 
hold. A vélemények a gyermekek közt elté
rőek és a tanító kérdésére véleményüket nem 
tudják megokolni. Végre jelentkezik Andorka 
és mondja, hogy a hold a fontosabb, mert 
az este, tehát akkor világit, amikor sötét van, 
a nap ellenben csak nappal süt, amikor 
amúgy is világos vau.

S p o rt.
— Az „Aszódi Sport Egylet" vasárnap 

délután 3 órakor (kedvező idő esetén) ba
rátságos mérkőzést rendez, az Aszódon már 
több Ízben szereplő „Budapesti Vasutas Sport 
EgyletM el. Tekintve, hogy az ASE. minden 
egyes előző találkozáson elég szép sikerrel 
dolgozott a Vasutasokkal szemben, bár több 
tartalékkal fog játszani, mégis a jelen mér
kőzéstől is sikert várunk.

Már-már úgy látszott, hogy megszűnt a 
sportélet Aszódon, de végre hosszas hallga
tás után, mégis feltámadt, ugylátszik a játék
kedv, s mint értesülünk még néhány mér
kőzést szándékoznak rendezni az őszi sai- 
sonban. Igen szépen gyarapodott már a nyári 
saison alatt a footbalsport közönsége s bi
zonyára még tovább is fejlődött volna, ha 
egyes sajnálatos események — melyeknek 
előfordulni sem lett volna szabad — az 
egyesületet tétlenségre nem kárhoztatják. A 
közönség bizonyára úgy is örömmel fogadja 
a mérkőzések hírét, s ha látja, hogy a játé
kosok kellő komolysággal küzdenek a sike
rekért, főcéljük szép és fair játék lesz és 
egymás testi épségére különös gondot for
dítanak, ismét jelen lesz teljes számban a 
mérkőzéseken.

Az egyesület — amint értesülünk — va
sárnap délelőtt 11 órakor választmányi Ülést 
tart, melyen több fontos tárgy kerül döntés

alá. Igen üdvös lenne, ha találna az egye
sület valami helyes megoldást, hogy a pálya 
állandóan használható jókarba hozassák, s 
hogy megfelelő csapatokkal minél gyakrabban 
rendezne mérkőzéseket, nehogy a nehezen 
szerzett sport közönséget elveszítse és játé
kosaiból is kihaljon a játékkedv és tudás.

5.

H irdetm ény.
Az aszódi kir. javitónevelő-intézet 

kertészetének faiskolájából 1913. év 
őszén és 1914. év tavaszán leendő 
kiültetésre alkalmas, következő faiskolai 
cikkek kerülnek eladásra.
2000 drb Orgona-bokor (erős nö

vésű oltott) kiváló diszfajokban, 
darabonként 80 fillér.

500 drb. szépen virágzó Spirea- 
bokor darabonként 50 fillér.

500 drb. gömbalaku nevelt Buxus 
darabonként 1—3 korona.

500 drb. magastörzsü almafa, kü
lönböző nagyban termelésre 
ajánlott fajokban darabonként 
80 fillérjével.

A fenti faiskolai cikkek az előjegy
zések sorrendjében az intézeti kapus
nál adatnak ki, ahol az előjegyzések 
is megtehetők.

2 - 3  Az igazgatóság.
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Kérje
az Athenaum-könyvtár 
és Modern-könyvtár 
megjelent köteteinek 
jegyzékét az a s z ó d i  
P e tö f i - n y o m d á b a n  
és szerezze be ott 
könyvszükségletét.

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, lilionitej, orgona, ibolya, rezeda, jázmin 
és gyöngyvirágból szépen összeválogatva posta- 

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

R Á K O S S Z E N T M I H Á L Y .

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 hónaljizzadást. 1 doboz 1 kor., posta
dijjal 1-40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40 o phosphorsavat tartalmazó

T akarmány mész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló 
hi/lalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, borjuk, juhok marhák, öklök és lovak
nál. 4 4 kiló ára, mely hónapokig elég 5  kor. 

80  fillér utánvéttel bérmentve.
Kapható mindenütt.

A hol nem lenne raktári>n. megrendelhető 
utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése 

mellett a készítőnél:

Dr. FLESCH E.
„K orona"-gyógyszertára GYŐR 99.

A legszóraKoztatóbb

t hangszcicket s/allitja
U /  71 /L Ki C  O  „Hangszer -Király-tói

4 3  I ■ m  Budapest, Jó/sef-körut 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 I mdom kiállításon aranyérem 

és érdem kereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes h.uigszerárjegy/ék ingyen!

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

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

20 és 40 filléres csomagban, val tinim 
60 filléres dobodban kaphatók.

Divatos és elegáns 
levélpapírok, 
tö ltőto llak

nagy választékban kaphatók:

VAS JÓZSEF
„Petőfi" könyv* és papirkereskedésében

—  -  ASZÓDON. —

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

Aszódi „i*etoti“ könyvnyomda nyomása.
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