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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-nyomdában, _ , ^ „ Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. — Hirdetési
Aszód, Főút 482. szdm. Feleltís sze rk e sz,ü : DR G LU CK ADO LF. diiak előre fize»endők.

A d Ó S rÓ f bán, h0gy  aZ adókive{ésnél lényegesen mint a polgárokat létfentartásuk alapjában
irányadó, sőt a mennyiben ellene felszóla- megtámadni.

Nehány nap óta Aszód polgárai mél- lás nem történik, azt az adókivetö-bizottság Nem tudjuk, honnan merítették a ja- 
tatlankodó hangnemben, sőt kisebb-nagyob elfogadja és a harmadosztályú kereseti adót vaslat készítői adataikat. A kivetés alapját 
felháborodással pertraktálnak egy különben ennek alapján állapítja meg. az adókötelezett vallomása, illetőleg az
sem kedves thémát. Itt-ott csoportokba ve- Tagadhatatlan, hogy a teherviselés adóévet megelőző három évi tiszta kereseti, 
rődve fejti ki mindegyik az öt ért méltány- kötelességéből alig veszi ki szívesen bárki vagy üzletnyeremény átlaga képezi. Az adó- 
talanságot. Olyik szinte kétségbeesetten is részét, ámde ennek teljesítését másrészt kötelezett vallomása alapján, avagy az üzlet
panaszolja a fenyegető veszélyt, mely amúgy hazafias kötelességének tekintvén mindegyik eredmény átlagának figyelembevételével — 
is nyomasztó helyzetét érni készül. Lehetet- polgár, lerója adóját anrál is inkább, mert megvagyunk győződve ró la— Aszód pol
lenné teszik a megélhetést — hangzik hiszen végeredményben az állam által gárainak eddigi adóját voltaképen leszál- 
sokak ajkáról. Szóval a létért való minden- nyújtott különböző előnyök alakjában meg- litani kellett volna. A kik községünkben 
napi súlyos küzdelem közepette bizonyos fór- kapja az ellenértékét. Mi sem természete- harmadosztályú kereseti adót fizetni tartoz- 
rongás uralkodik polgáraink körében, sebb azonban, hogy tehetségén túl senki nak, azoknak túlnyomó részét kereskedőink 
Aggódva a bekövetkezhető szinte elvisel- sem adózhatik. És mégis úgy történt, hogy alkotják. Már pedig bizonyításra nem szorul, 
hetetlen tehertől és buzdítva a megélés az adókivetés alapjául szolgáló körülmények hogy Aszód kereskedelme szemben a múlt 
ösztönétől sorompóba áll mindenki, hogy figyelembe vétele nélkül vagy — inkább évekkel nagy mérvű hanyatlást mutat, 
elhárítsa az akadályt, amely létfentartásá- mondhatnók — ezeknek túlbecsülése foly- Valameddig látogatott országos és a szó
nak útjában állhat. tán oly javaslat készült, a mely létrejőve- kásos heti vasárnapi vásárok községünk

Mindez azért, mert nyilvánosságra jutott telét sem a törvény szellemére, sem a pol- vásári piacát egy n^gM^jjiÉpjedésü vidék 
a.javaslat, mely a közterhek viseléséhez gárok adófizetés köteíCaáégénck morális gócpontjává emeiíék^Aszou Kereskedelme 
való hozzájárulás mennyiségét tetemesen indokaira nem alapíthatja. A törvény nem valóban tisztes keresethet juttatott itt min- 
nagyobbitani óhajtja — olyannyira, hogy e kívánja a mindenáron mindenki által való denkit, kereskedőt, iparost és a község 
miatt nem egy adózó polgár válságos helyzet- adózást, de megköveteli azt attól, a ki adózni minden más foglalkozású lakosát egyaránt; 
bejuthat.Magaa javaslat mégnem jelenti ugyan képes és pedig oly arányban, a mint azt nia azonban Aszód kereskedeleméről a szó 
az ennek megfelelően minden körülmények anyagi helyzete, jövedelme megengedi, igazi értelmében beszélni sem lehet. Úgy 
között bekövetkezendőtényt,kétségtelen azon- Ennél többet követelni, annyit jelentene, lehet, más szempontok indokolttá tették a

I I  . . . h Nagy u r : És a 10.000 hold. Előbbre való itt a sok mindenféle jött-ment, mint
j e l e n e t e k  a  JOVOOOI. fíűh), kisasszony :Rossz vicc. De megbocsáj- egy kis és nagy babarc! . . .

(Színhely egy boldog ország Keleteurópában, ahol a nók tok, hiszen maga Nagy. No Nagy ur kérem a a titkár: Köszönöm, a többit el engedem,
és férfiak teljen  mlr me«van 41 karját, jöjjön a bakkaráthoz (Mindkelten el.) Kérem megnevezni a kihallgatás célját pontosan.

j  Egy h ö lgy  :  Főispánnak akarom a lányom
s u r  n* A m in is z te r  e lő s z o b á já b a n . kineveztetni.

(Elegáns suton, tele fiatal hölgyekkel és urakkal.) I . ,A titkár: Es van a kisasszonynak erre az
Habi kisasszony (rohanva jön, mint a szél- a titkár: Akar még valaki audienciára je- á„ágrJ kvalifikációja, illetőleg érdeme? 

vész): Szervusztok gyerekek. Pá édes Totó. Mi- lentkezni?
lyen fess. milyen bércig vagy. milyen jól á l l a  J  m  . , én ,„j. Már mini Mm. Mindig csak
szőke hajad. Te édes Muci, hogy viselhetsz ilyen; . m k isa sszo n y ... csak kisasszony. (Hangosan):
frizurái, de kiállhatatlan vagy igy, a rultád jól van Én meg a yom Hogy van-e? Hát persze, hogy van. A leányom
szabva, de a szövete nem valami finom. (Egy . A titkár: Szabad kérnem a nevél. ugyanis leánya kis és nagy habard . . .
úrhoz): Jó napot uram, a nevem Baby, igy is- h ö lg y ;  Kis- és nagybabarci, alsó és A titkár: Alsó és felső kövesházi Babarcy
mcrn€k- felső kövesházi Babarcy Tamásné vagyok és ez Tamásnak . . .

E gy u r :'Csókolom a kezét. Nagy vagyok. m a |eányomt kjs- és nagybabarci alsó és felső £gy |Ken és a kjnek a csa,ádfája
Baby kisasszony : Úgy! Maga Nagy, pedig kövesházi . . . egészen Töhötömig vezethető vissza és a ki min-

»em is nagy és mondja, mindig ilyen szellemes? ^ titkár: Lulu. dig lelkes hive volt a kormánynak, a haladásnak,
Haj gyerekek! Majd elfelejtenem mondani, H4( az, honMn |udja? lsnIeri? a modern eszméknek. Reméljük, hogy a miniszter

hogy képviselőjelölt vagyok. Felléptem a mocsok 157 ezt méltányolni is fogja.
körűiéiben. Rajonganak értem. Különösen Árpi A titkár (zavartan.): Nem, csak úgy gondol- Ho . . ouv . ne. Méltőzlassanak
Mit, nem tudjátok, hogy ki az az Árpi? Hát Mo- tani. Milyen célból óhajt a miniszterrel beszelni l ^  f(lR|a|nj* (Helyet foglalnak.) 
cs°ky Árpi, y-nal. Igaz, hogy azelőtt Morgen- £^y hö lgy  : Igen fontos ügy. Nagyon sürgős,
Mentnek hívták, de megmagyarosodott és meg- kérem soron kivö| . . . . . .
iiemesedelf. 10 000 hold tehermentes földje 10 ^ ^  Nagyo|) Mjnálom ,,em lehe(, csak A SW lbadalm . h iv a ta lb a n .
| !| l4' ," onoP|ánÍa. friplúnja val>. óvé a t u  i jelontke-zés sorrendjében Minthogy pedig már (N,gy fiHt«s hivatal. Férfi- és nfii sr.abalnii bírák. Egy

, t  r  M" lyen 7 X :  '' vannak előjegyezve, csak jó idő múlva. «-reg ttgyfét.)nat royalista programmal. Ki ma a radikális, szó-
ciális? Miénk a jövő. Egy h ö lg y :  Na ugyan szépen vagyunk. Egy h ö lgy  (az egyik bíróhoz, a ki férfi): A

t . *■'
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vasárnapi piac megszüntetését, ámde mi 
most csupán a tényt óhajtjuk konstatálni 
és azt, hogy ennek következtében kereske
dőink jövedelme is óriási mértékben csök
kent. Vájjon az üzleteredmény ezen átlagát 
f ig y e lem b e vették-e a javasla t készítői ? 
Alig hisszük, mert különben ilyen túlnyomó 
összegű adónak kivetését nem ajánlanák. 
Az adóemelésnek alapja kell, hogy legyen. 
És ha már a kereskedőknek — bár nem 
hangoztatott — méltányos kívánsága, hogy 
adóik mérsékeltessenek, nem teljesült, ugyan 
mire alapítják véleményezésüket, a mely 
szerint az egyik kereskedőnek adóját 300 
koronáról — horribile dictu — 1200 ko
ronára, mondd : ezerkétszáz koronára em el
ték ?  És mivel a másiknak, harmadiknak, 
negyediknek, — tizedik, huszadiknak — 
hasonló arányú adóemelését? Alapot, évi 
jövedelmet — kérjük — mutassanak ki, a 
melynél fogva igazságosnak találták ezt a 
hallatlan adóemelést.

Vájjon figyelembe vették-e az üzlet 
folytatásához szükséges kiadásokat is? 
Tekintetbe vették-e, hogy a kis forgalom 
és kevés kereset dacára mily drágán fizeti 
ma a kereskedő a munkaerőt, segédjét ? 
Talán nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy 
csupán az üzletben működő segédek sza
mára voltak tekintettel, de már ezeknek 
fizetésére nem. Holott a tiszta jövedelem 
nagysága lényegesen apad ezen kiadások 
levonásával.

És lehetetlflW(!%artjuk, hogy szorgos 
kutatás a javaslat készítőit meg nem győzte 
volna állításunk igazáról — arról, hogy 
ma a kereskedelmi forgalom hanyatlása 
folytán kereskedőink jövedelme sokszorosan 
csökkent, minélfogva adóikat az előbbi 
évekhez viszonyítva leszállítani kellene, a

nevem Pletykási Zseni, egy találmányomat óhajta
nám szabadalmaztatni.

A bíró : Kérem tessék bediktálni a nacioná- 
léját. A neve tehát Pletykási Zseni. Hány éves?

Pletykási Z s.: Én . . .  Én . . .  21.
A b író : Ezt is feltalálta? (beir 42-öt.) Lakása?
Pletykási Zs.: Mucsa.
A biró : Foglalkozása ?
Pletykási Zs : Feltaláló.
A b iró : Feltaláló?

Pletykási Zs. . Igen, igen feltaláló. Számos 
találmányom van, pl. szérum a férfiak hűtlensége 
ellen. Tolólétra a Mars-ig. Egy kalap, mely örökké 
divatos . . .

A biró : Zseni nagysám, maga igazán zse
niális.

Pletykási Zs. : Ez mind semmi, a legújabb 
találmányom a legnagyobbszerü, épen ezt akarom 
szabadalmaztatni.

A b iró : Tessék előadni a dolog lényegét.

Pletykási Zs. : Az kérem titok, csak a hiva
talos leirást adom majd meg hivatalos formában.

A biró : Mi az ilyesmit nem áruljuk ám el 
Eskü alatt őrizzük a feltalálók titkait.

Másik biró, (aki no): Mondja csak el bátran,

mint azt a méltányosság kívánja és min
denki igy is várta. Mi sem természetesebb 
tehát, mint hogy a javaslat szülte megle
petés nyílt felháborodást vont maga után 
mindenfelé. És joggal, mert ez a javaslat 
alkalmas arra, hogy Aszód kereskedői kö
zül egyik-másiknak existenciáját is veszé
lyeztesse.

Ám teljességgel kizártnak tartjuk, hogy 
az adókivetö-bizottság ezt az általánosan 
sérelmesnek minősített javaslatot elfogadja. 
Ott vannak tagjai között azok is, a kik 
jobban ismerik Aszód kereskedőinek anyagi 
— jövedelmi helyzetét, mint a kik a javas
latot a mindennemű körülmények gondos 
figyelembe vétele nélkül készítették. Ezek 
a törvény és méltányosság követelményeinek 
is eleget téve bizonyára tekintetbe veszik, 
hogy a javasolt adóösszegek igazság
talanul terhelnék községünk polgárait, 
tehát olyan tételeket kell megállapita- 
niok, a melyek mellett az adózók fize
tési kötelességüknek is eleget tehessnek 
és a létfentartásukhoz szükséges jövedelem 
se vonassék el tőlük. Hiszen tulmagas 
adótételnek megállapítása különben sem 
vezethetne eredményre, amennyiben ez 
legfeljebb papíron szerepelne, de az állam 
pénztárába behajthatatlansága miatt soha 
be nem folyhatna. Az ilyen indokolatlan 
megállapítás tehát egyben célra sem 
vezetne.

De nem is hisszük, hogy az adókivető 
bizottság a javaslatban felállított adóössze
geket tetemesen leszállítani nem fogja. 
Egyébbként ott lesznek adóik tárgyalásánál 
Aszód polgárai, akik jövedelmi viszonyaik
ról a bizottság tagjait kellően fogják fel
világosítani. Ennek következményeként 
pedig a javaslat méltó sorsára jut és ennek

elvetése mellett oly adótételek fognak 
megállapittatni, a melyek az igazságosságnak 
megfelelve az adózó polgárok megelégedését 
is fogják eredményezni.

H íre k .
— Földrengés Aszód és környékén. Szombatra 

virradó éjjel, szép csillagos éjszakában minden
nemű előjel nélkül hirtelenül földrengés vonult 
végig községünkön és környékén. Borzasztó rémület 
ejtette lázba az embereket. A recsegő padozat és 
bútorok, a falakon megbillent és leesett képek és 
tükrök zaja általános ijedelmet okozott. Voltak he
lyek, a hol a konyhaedények, lámpák és egyéb 
holmik összecsörrentek, a bútorok recsegtek, a 
padlók vízszintes irányban olyan csúszó, lengő 
mozgást végeztek, mintha helyüket akarnák elhagyni. 
A földrengés okozta pánik tetőpontját érte el 
azokban a nyugodalmas házakban, amelyeknek 
lefüggönyözött ablaktáblái mögött csendesen 
pihenő polgárokat zavart fel álmukból az utolsó 
ítéletre emlékeztető moraj. Az első moraj s az 
utána következő lökés 1 óra 55 perckor volt 
észlelhető. Utána gyengébb, mint az első kelet
nyugati irányban. Az első lökés 3, a másik 
4 másodpercig tartott. Az első lökés oly erős 
volt, hogy több ház falát niegrepesztette, sok 
helyütt a vakolat lehullott s a lakosság között 
nagy félelmet okozott, úgy hogy a Pesti-utcai 
lakosok közül sokan az éjszaka többi részét a 
szabadban töltötték. Nagyobb kárt okozott a 
Weiner-féle vendéglőn, — mintegy 1000 kor. 
értékben, a leánynevelö-intézeten és az ev. 
templomon. Amint értesítenek, a környéken 
is hasonló esetek fodultak elő. Domoayban három 
ház dőlt be. Budapesten szintén észleltek nagyobb- 
fnku rengést. — A legnagyobb kárt a földrengés 
Kecskeméten okozta, a hol onnan érkezett táviratok 
szerint 62 ház esett a földrengés áldozatául.

ezzel csak elősegili a szabadalom gyors meg
adását.

Pletykási Z s.: Jó, nem bánom. Ha a nők is 
biztosítanak a titoktartásról. A férfiaknak nem 
hiszek. A nők nem szoktak fecsegni. Titoktartók. 
Hát figyeljenek ide. Kitaláltam a módját, hogy 
hogyan lehet a szerelem ellen védekezni.

Egy biró, aki férfi : Zseniális! És biztos?
Pletykási Zs. : De még mennyire biztos. 

Számtalan esetben saját magamon próbáltam k i. 
és soha sem volt eredmény nélkül.

Egy biró, aki férfi: Nagyszerű! Mesés! Ha
nem én azt hiszem, hogy a hatás mindig a másik 
félnél mutatkozott.

— Aszódi főgimnázium. A pestmegyei evan
gélikus esperesség múlt heti közgyűlésén tárgya
lásra került az aszódi főgimnázium ügye is. 
Sárkány Ernő pomázi szolgabiró ugyanis előter
jesztette az aszódi gimnáziumnak főgimnáziummá 
való átalakítása ügyében hozott bizottsági határo
zatokat, a melyek arra kérik az esperességet, hogy 
az eddigi 200 korona évi segítséget lehetőség 
szerint emelje föl, ha azonban ez nem volna 
lehetséges, akkor Írjon föl az egyházkerülethez s 
az egyetemes közgyűléshez évi segítség folyósítá
sáért Az esperesség örömmel üdvözölte az aszódi 
gimnázium fejlesztésének szándékát, azonban az 
évi segítséget felemelni nem állván módjában, úgy 
határozott, hogy feliratot fog intézni ez iránt az 
egyházkerülethez és az egyetemes közgyűléshez.

Pletykási Z s.: Ne higyje. Ha akarja, magával 
is próbát tehetek.

Egy biró, aki férfi: Óh, nagyon köszönöm. 
Nekem már is használt. De ajánlom kísérleti 
nyúlnak Szellemű szerkesztő urat, (kölcsönös be
mutatkozás) aki veszedelmes Don-Yuan.

Szellem fi: Jó, nem bánom. Zseni nagysám, 
nyújtsa a karját. Engem minden izgat, a mi uj. 
Micsoda szenzációt fog kelteni, ha tapasztalataimat 
leközlöm a Mucsai Hírlapban Zseni nagysám, 
nyújtsa a karját. (Egymás karján kilejtenek. A 
légben pajkos manók kacagva követik őket)

Zéró.

— Az alföldi magyar közműt, egyesületből.
Nagy megtiszteltetés érte a múlt héten városunk 
egyik szülöttét, Schosberger Rezsőné báróné szül. 
Deutsch Helént. Junius 25-én alakult meg ugyanis 
Budapesten egy uj kulturegylet, az alföldi magyar 
közművelődési egyesület, melynek hatásköre 
12 vármegyére és a fővárosra is kiterjed. Az 
alakuló közgyűlés, melyen az ország előkelő 
társadalmából igen sokan vettek részt, az egyesület 
elnöke gróf Khuen-Héderváry Karolyné mellé 
társelnökül báró Schosberger Rezsőnél választotta 
meg. Ez a választás elimerése azon nemes 
munkálkodásnak, melyet Schosberger báröné 
leányával zombori Zom bor y Richárdnéval együtt 
a jótékonyság és közművelődés érdekében kifejt.
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A báróné évenként ellátogat mi hozzánk is és 
ilyenkor mindig tanujelét szokta adni áldott jó 
szivének, a mennyiben minden alkalommal a hely
beli szegények között nagyobb segélyt oszt ki.

— Főutcánk rendezése. F. hó 3-án kiszállt 
Aszódra a megyei útügyi bizottság Fazekas Ágos
ton alispán és Agorasztó Tivadar várni, főjegyző 
vezetése alatt, kiegészítve a kereskedelmi minisz
térium utépitészeti osztályával, hogy megtekintsék 
a Kálmán-malom előtti hídtól egész a vasúiig 
terjedő, budapest—kassai országút átkelési sza
kaszát. Ezen útvonalat a minisztérium a jövő év 
folyamán gránitkocka-kövekkel akarja beburkol- 
tatni. Ha ez a hir valónak bizonyul, evvel végre 
megoldást nyer az oly sokat tárgyalt, de meg nem 
valósított pormentesités kérdése is.

— Adóügyi tárgyalás. Kedden és szerdán 
kerül tárgyalásra a Gödöllőn ülésező adókivető 
bizottság előtt Aszód polgárainak 111. oszt. kereseti 
adója. Mint hírlik, az adózók nagy számban fognak 
megjelenni az adókivető bizottság előtt, hogy a 
javaslatba hozott aránytalanul nagy adónak 
leszállítását kérjék.

— Eskütétel. Chugyik Pái aszódi ev. lelkész 
csütörtökön tette le a pestmegyei evangélikus 
esperességi gyűlésen, mint újonnan megválasztott 
körlelkész az esküt Sárkány Béla főesperes 
közgyűlési elnök kezébe.

— Egy községi jegyző érdemei. A váci já
rási közművelődési egyesület kedden tartotta évi 
közgyűlését Vácon Ivánka Pál főszolgabiró elnök
lete alatt. A közgyűlésen az elnök jelentést tett 
Trupp Antal püspökhatvani községi jegyzőnek nép
dalárdák és gazdakörök alakitásával a műveltség 
és magyarosítás terjesztése körül szerzett érdemei 
és eredményes munkálkodásának megjutalmazá- 
sáról.

— Választás A pestmegyei evangélikus
esperesség f. hó 1-én tartott közgyűlésében 
Melczer Dezső galgagyörki ev. lelkészt egyház- 
megyei aljegyzőnek választotta meg.

— Uj plébános Kartalon. Gróf Csáky Károly 
megyés püspökünk kartali plébánossá Bodonyi 
Jánost nevezte ki, a ki állását már el is
foglalta.

— Tanitóválasztás Domonyban. Domony 
község róni. katli. iskolájának tanitőja a f. évi 
szeptember havától megválik állásától. Az ürese
désbe jutott tanítói állást a pályázatok eredmé
nyéhez képest az arra legérdemesebb tanitőval 
fogja betölteni az egyház.

— Felszólalások az ideiglenes képviselővá
lasztói névjegyzék ellen Pestvarmegye központi 
választmánya a napokban határozott azon felszó
lalás. k felett, melyeket községünk néhány polgára 
az ideiglenesen összeállított névjegyzék ellen bea
dott részint azért, hogy némelyek abba felvétesse
nek, részint pedig azért, hogy némelyek abból 
kihagyassanak. Ezen határozatból kiemeljük a 
következőket. Kihagyattak az 1912 évre érvényes 
névjegyzékből; Tabajdi Kun Béla, Forschner Mór, 
Mikióssy János, Benko Márton, Márkus Sándor, 
S/mberger Sándor és dr. Bentsik Géza. Ellenben 
az ellenük beadott felebbezés elutasításával a 
névjegyzékbe felvétettek: Bentsok Gyula, Boncz 
István, Nádudvary Karoly, Siklaki Imre, Czirhay 
Lajos, Molnár Lajos és Schneider Oszkár. Ezen 
határozatok indokolása szerint a felebbezéseket 
cl kellett utasítani, mert azok részint elkésve 
adattak be, részint pedig az abban felhozott 
tényállítások okmányszerüleg nem igazoltatlak. 
Megjegyezzük még, hogy a központi választmány 
határozata ellen is lehet a Cu» iához felebhe/ni és 
pedig a határozat kézbesítésétől számított 10 nap
alatt.

1911 . julius 9.

— Katonaság Aszódon. Folyó 21-én érkezik 
Békésgyuláról a III. honvéd gyalogezred és három 
napig tartózkodik Aszódon, amely idő alatt hatá
runkban ezredgyakorlatokat fog tartani. Ezt követi 
az I. honvédgyalogezred Budapestről, a mely 
hosszabb ideig fog itt maradni.

— Fényes esküvő volt junius hó 25-én a 
hatvani izr. templomban. Ekkor vezette oltár elé 
dr. Samuit Dezső hatvani ügyvéd Réh József 
posta- és távirdafelügyelő, hatvani postafőnök 
leányát, Blankát. Az arapárhoz magasröptű beszé
det intézett dr. Adler főrabbi. Az esketési szer
tartáson testületileg jelent meg a tűzoltóság, mely
nek Samuit dr. ügyésze, ott volt a templom pad
soraiban Hatvan egész intelligenciája. Az uj házas
pár esküvő után nászúira kelt.

— Dr. üeube német orvostanár ír ja : A klini
kámon szerzett tapasztalatok szerint a természetes 
FERENCZ JÓZSEF-keserüviz biztos székelést 
okoz és semmiféle kellemetlenséggel nem jár. Még 
oly esetekben is, amikor ingerlékeny belek mellett 
használták, a Ferencz Józseí-viz fájdalomnélküli 
székletet idéz elő. — Kapható gyógytárakban és 
füszerkereskedésekben. A Szétkiildési-Igazgatóság 
Budapesten.

— öngyilkossági kísérlet. Bélái Márton vác- 
kisujfalusi 28 éves földmives három lövést lett 
önmagára öngyilkossági szándékkal. Tettének oka 
ismeretlen. Sérülései nem veszedelmesek, úgy 
hogy lakásán ápolják.

— Egyházi közgyűlés. Az ikladi ág. h. ev. 
egyházközség folyó hó 2-án rendkívüli közgyűlést 
tartott Mayer Pál lelkész elnöklete alatt, amelyen 
megállapították a jelen évi adókivetési kulcsot és 
elhatározták, hogy még a nyár folyamán az iskola
épülethez istállót és egyéb melléképületeket, 
valamint az iskolaépület mellé folyosót építenek. 
— Bámulatos az ikladiak áldozatkészsége!

— Évzáró vizsga. A Galgavölgyön tán 
legkésőbben, múlt hó 30-án tartották meg az 
évzáró vizsgát a galgagyörki állami elemi iskolá
ban. Bár a tanítási időt a ragályos betegség két 
Ízben is hosszabb időre szüneteltette, az eredmény 
fényesnek mondható. A vizsga délutánján a tan
erők ismerősökkel és jóbarátokkal egyetemben jól 
sikerült kirándulást rendeztek, melyet este az 
iskolában kedélyes lánc követett. — Amint értesü
lünk, 'niár január elején a harmadik tanerő be lesz 
állítva, valamint az állami óvoda is fel lesz 
állítva.

— Tanitógyülés. A műit hó 28-án tartotta a 
pestmegyei ág. h. ev. tanítóegyesület Perényi 
Rezső alelnök elnöklete alatt ezidei rendes 
közgyűlését. Az elnöki évi jelentés meghallgatása 
után több érdekes felolvasás tartatott. A gyűlés 
folyamán megérkezett Sárkány Béla főesperes 
tanitótestületi elnököl a testület nevében az alelnök 
melegen üdvözölte. A főesperes válaszában meg
köszönte a meleg üdvözlést és kijelentette, hogy 
ezidöszerint még megmarad testületi elnöknek, 
mígnem keresztül viszi ama tervét, hogy a testület 
elnöke ne pap, hanem tanító legyen. Kijelenti, 
hogy továbbra is a tanítók barátja lesz és úgy 
erkölcsi, mint anyagi előmenetelüket munkálni 
hivauja. Néhány fontos tárgy megvitatása után a 
gyűlés véget ért.

— A szőlőmoly kártevése Egy uj ellenség 
ütötte fel fejét, táborát a váci határban. Rosszabb 
a sáskánál, mert nem három napig él, rosszabb 
a jégnél, mert nem egyszerre, de hónapokig 
pus/tit. Ez egy cni. hosszú fehérsárgás fürge 
hernyó, mely a szőlőt zöld állapotában nyálka- 
szerüen beszövi s lerágja. És miután hálójával 
nem egv szemet, de a zsenge zöld fürtöt egészen 
szövi be, a permetezés is alig használ ellene. 
Szája körül a légyhez hasonló fekete karika van,

lábai kicsinyek s nagyon gyorsan kúszik. Egyesek 
e rémmel szemben csipesszel, vagy hajtövei véde
keznek, amivel kiszedik a hálóból. Tekintve, hogy 
minden külső hatásra érzékeny, legkönnyebben 
kirázással lehet eltávolítani. Ilyen ellensége még 
nem volt szőlőinknek; a mely szőlőbe beveszi 
magát, ott az idén nem lesz termés, mert a vé
dekezés igen nehéz.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket,

a kiknek negyedévi, illetve félévi 
előfizetése lejárt, hogy azt meg
újítani szíveskedjenek, nehogy a 

lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

Eg é szsé g ü g y.
Védekezés a járványok ellen.

Járásunk főszolgabirája a netán fellépő 
cholera elleni védekezés tárgyában f. hó 3-án 
Gödöllőre tiszti értekezletet hivott egybe, melyen 
a járás összes jegyzői, községi s körorvosai mind 
megjelentek.

Ezen értekezletén dr. Csengery K. járás
orvos ismertette a cholera elleni intézkedések 
tárgyában kiadott miniszteri rendeleteket s . a 
cholera elleni védekezési eljárásokat.

E pontok egyenként tárgyaltatván, az orvosok 
s jegyzők kimerítő hozzászólása után következő 
határozatok fogadtattak el.

1. Különös figyelem fordítandó az élelmi 
szerek és italok mey vizsg á s á t  a : romlott élelmi 
szerek azonnal elkohzaafMMIlL

2. Az összes belterületi közkutak zárt 
kutakká alakítandók át, iskolák kutai szeptember 
1-ig szivatytyuval szerelendők fel.

3. cholera gyanús beteget az orvoshoz vinni 
nem szabad, hanem az orvos viendő a beteghez*

4. Minden község köteles járványkórházat 
felállítani, a lakosság számához arányitva 2—4 
ágygyal felszerelve; ha a községben alkalmas ápoló 
nem találkoznék, a község elöljárósága köteles 
járvány idején képzett ápolóról gondoskodni, 
valamint arról is, hogy járvány esetén kellő szer, 
mész, nyers karból s szublimál pasztilla, a község
házánál készen tartandók.

5 Utcák, közterek különösen tisztán tartandók, 
általában a legnagyobb tisztaság betartására a 
lakosság ismételten felhivassék.

*
Ragályos betegülés a lefolyt héten ismét 

előfordult és pedig Aszódon 2 esetben, Domony
ban roncsoló toroklob 1 esetben.

Árverési hirdetmény.

Folyó évi julius hó 11 én délctőtt 

10 órakor a Máv. állomás áruraktárában

e g y  lá d a  c o g n a c
35 liter tartalommal fog elárvereztetni, mi
ről a venni szándékozók értesittetnek.

Az igazgatóság megbízásából:

Halász s. k.
áiloniásfőnök.
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= ftzl«tm«giiyitás!=
Van szerencsém a n. é. közönsé
get tisztelettel étesiteni, hogy

Aszódon Fó'-ut 5 0 J. sz. a.
a Waldmann-féle házban

mészáros- és 
bent(sáro>iizl(t(t

nyitottam. Szolid kiszolgálásom
mal igyekszem a mélyen tisztelt 
közönséget kielégíteni, miért is 

kérem szives pártfogását.

Tisztelettel

S ra m k ó  Gyula
mészáros- és hentes.

♦ 328 hold szántó és rétföld ♦
:  :
♦ h o z z á v a l ó g a z d a s á g i  ♦

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.

T ö b b  la k á s s a l
bíró ház olcsón eladó. Cint megtudható 

a kiadóhivatalban.

épületekkel együtt eladó. — Cim a 

:: kiadóhivatalban megtudható. ::

D É N E S  J E N Ő
V A S -, F Ű S Z E R - és G Y A R M A TÁ R U  
N A G Y K E R E S K E D Ő  ♦  A S Z Ó D .

A Mc. Cttrmick am erikai 

m e z ö g a z d a sá g i gép- 

♦  gyárak képviselője. ♦

V  27 52

Ajánlja dús raktárát a szak
mába vágó összes cikkekben.

Szolid bevásárlási forrd;!

ASZÓDI »PETOFI» 
KÖnYVRYOmDA
KÖriYtfKÖTÉSZET, KŐÍIY17-, PflPIR- 
: :  ÉS IRÓSZERKERESKEDÉS. : :

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦ ♦
♦ Ajánlja dúsan felszerelt ♦
+ raktárát mindennemű le- *
J  vélpapirokban, üzleti köny- $
♦ vekben, irodai berendezési ♦
+ cikkekben, o Készít min- +
J  dennemü inasán- és híva- J
♦ talos nyomtatványokat, ol- ♦
+ cső árban, o Lakodalmi- *
J  és eljegyzési értesítések, T
♦ táncmulatsági meghívók st. ♦
+ a legszebb kivitelben. *
♦ ♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

A A A A A A A A A
A A A A A A A A A A A A A A A A A A

C so m a g o lá sh o z
alkalmas ládák olcsón eladók.

Cim a kiadóhivatalban.

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼

Ha bármit

E LA D NI
vagy

V E N N I
óhajt hirdessen az

Aszódi Hírlapban.

K o c h lá c s  L a j o s
„W reprijo" —  £l$í Aszód és VidáKe tenotHízési Vállalat —  Aszódon.

A Feuermann-fcle házban a városházával szemben. 255
Ajánlja magát egyszerü- 
va la ni int díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa- 
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy
ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, fakeresztek, 
míivirágkoszoruk, ércko- 
s/oiuk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek

,. , , a legnagyobb választékban
nálam a legolcsóbb arban kaphatók.-------Hullaszállitásokat bel- és külföldre elvállalok. —

Aszódi „Petőfi- Könyvnyomda nyomása.
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