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I.

A folyó év végével az 1875. év óta 
érvényben levő adótörvények hatálya lejár 
és 1913. január hó 1 -ével uj adótörvények 
lépnek életbe. Az uj adótörvények a keres
kedőkre és iparosokra oly lényeges változ
tatásokat tartalmaznak, hogy szükségesnek 
tartjuk az uj adótörvényt kellően magya
rázva lehetőleg teljes egészében ismertetni.

Az uj adótörvény a négyfele kereseti 
adó helyett csak egyet állapit meg: az 
általános kereseti adót, úgy hogy a keres
kedők és iparosok, kik eddig III. osztályú 
kereseti adót fizettek, ezentúl az általános 
kereseti adót fizetik.

Általános kereseti adó fizetésére van 
kötelezve mindaz, akinek az ország terü
letén belül ipari és kereskedelmi foglal
kozásból, továbbá bányászatból, szellemi 
vagy egyébb hasznothozó tevékenységéből 
eredő jövedelme van. Tehát idetartoznak: 
az iparosok, kereskedők, gyárosok, bankárok, 
ügyvédek, orvosok, gyógyszerészek, mér
nökök, haszonbérlők stb. Olyan iparosok, 
kik más ipari üzletek részére dolgoznak, 
szintén ezen adót fizetik.

Azok, kik házi iparral foglalkoznak, 
háznépük segélyével vagy a nélkül es az 
igy előállított cikkeket, vagy megrendelésre
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készítik, azokkal nem állandóan, hanem 
csak koronként házalnak, állandó üzlet
hely nélkül kereskednek, ha idegen mun
kást nem alkalmaznak, az általános kereseti 
adó alól mentesek. Továbbá a földmive- 
seknek ideiglenesen és nem iparszerüleg 
folytatott mellékfoglalkozásai, a közönséges 
napszámos munka, valamint az az őstermelő, 
aki a saját mező- vagy erdőgazdaságának 
termékeit adja el, akár állati, akár növényi 
termékeket, ha ezeket nyers állapotban 
vagy oly átdolgozásban értékesíti, mely 
átalakítás természetszerűleg hozzátartozik 
az illető gazdasági ág körébe —  szintén 
mentesek az általános kereseti adó fizetése 
alól. Ellenben ha a nyerstermék iparcikké 
dolgoztatik át, mondjuk például a fából 
deszkát készít, a burgonyából szeszt csinál, 
ezen vállalkozás az általános kereseti adó 
alá tartozik.

Az újonnan keletkezett üzleteknél és 
foglalkozásoknál az adófizetési kötelezettség 
az üzlet vagy foglalkozás megkezdését 
követő hónap elsejével kezdődik és meg
szűnik annak a hónapnak a végével, a 
melyben a foglalkozás megszűnik. A meg
szűnést kérvényileg kell bejelenteni az adó
kötelezettség megszűnésétől számított 15 nap 
alatt a ni. kir. pénzügyigazgatóságnál. Ha 
valaki ezen bejelentéssel késik, hacsak a 
korábbi megszüntetés teljesen be nem 
igazoltatik, a foglalkozás megszűnése csak 
a bejelentés napjától vétetik figyelembe, 
vagyis az adófizetés csak az elkésve érke-

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak előre 
fizetendők.

zett bejelentés benyújtása napján szűnik 
meg. Ha tűzvész, árvíz vagy más elemi 
csapás folytán az üzlet 15 napnál tovább 
szünetelt, a megszakítás tartamára arányla- 
gosan eső adó, ha a fél azt kérelmezi, 
utólag leiratik. Ha valakinek egy-egy 
községben haszonbérben birt összes föld
jein a termése még letakaritás előtt elemi 
csapás következtében teljesen tönkrement, 
a kivetett kereseti adó, ha a fél azt kérel
mezi, leiratik. Ha az elemi kár csak rész
leges volt, akkor a károsodás csak a követ
kező évi adókivetésnél vétetik figyelembe. 
Az ily adóleirásokra vonatozó kérvények 
a kár bekövetkezése napjától számított 
15 nap alatt a pénzügyigazgatósághoz 
nyújtandók be. Később beadott kérvények 
csak beérkezésük napjától vétetnek figye
lembe. A kérvény bélyegmentes.

Az állami jövedékek és egyedáruságok 
engedélyesei kötelesek ezen jövedelem után 
járó általános kereseti adót az adóév végéig 
megfizetni, feltéve, hogy ezen adó befize
tésére haladékot nem kapnak, ellenesetben 
az engedély tőlük megvonható.

Hogy állapittatik meg az adóköteles 
jövedelem ?

Az általános kereseti adó alapja a 
foglalkozásnak az adóévet megelőző tiszta 
jövedelme. Az a tiszta jövedelem, a mi a 
nyers bevételből, a következő költségek 
levonása után fenmarad:

1. az üzleti bevétel megszerzésére 
fordított összes kiadások, valamint az

A gyermeknevelés.
A civilizáció fejlődésével, amikor mindent a 

külsőért teszünk, fájdalommal észlelheti a figyelmes 
szemlélő, hogy a régi gyermeknevelési rendszer 
kezd mindig jobban és jobban eltűnni. A modern 
gyermeknevelés lép helyébe; vagyis nevelni, hogy 
szivével gondolkozzék s mindenben az illik vagy 
nem illik, szabad vagy nem szabad, divat vagy 
nem divat-hoz alkalmazkodjék. Olykor azt sem 
tudja szegény gyermek, hogy miért nem illik, 
miért nem szabad s miért nem divat, de azért 
engedelmeskedik, mert ilyen Útmutatót kapott.

A régi gyermeknevelésnél legtöbb anya arra 
törekedett, hogy gyermekének szellemi tevékeny
ségét fejlessze, hogy úgy saját belátása szerint 
ludjon cselekedni s majdan életét irányítani. Ha 
tehát azt akarjuk, hogy a jövő nemzedék ne 
nöjjön föl erőtlen akarattal, ingatag jellemmel, s 
hogy az élet küzdelmei és kisértései között meg 
tudjon állni, vissza kell térni azon nevelési rend
szerhez, mely a külsőnek nevelésénél nem hagyja 
figyelmen kívül a szellemi tevékenység művelését. 
Amit megadunk a testnek, azon jót adjuk meg a 
léleknek is. „Az ember testből és lélekből áll . 
Nevelésünknek tehát mind a két emberi alkat
részt föl kell C * .. Ha a nevelésnél megelégszünk 
azzal, hogy gyermekeink kitünően tudják a nagy

mama szájmozdulatait utánozni, vagy hogy 
tudják, mennyire kell a fejet meghajtani köszö
néskor, akkor egyoldalú nevelést végzünk. A test 
nevelését föléje helyezzük a szellemi nevelésnek, 
melynek folytán gyakran helyrehozhatatlan hibákkal 
nőnek föl gyermekeink.

Már az első nevelésnek, minden irányú neve
lésnek kell lenni. Egyfelől testi és szellemi, mert 
a test és a szellem együtt fejlődik; másfelől 
erkölcsi és értelmi, mert a szellem, bár tevékeny
sége különböző alakban nyilvánul, egységes.

A szellemi tevékenység már nagyon korán 
megindul. Akarat nélkül nem is képzelhető élet, 
ha mindjárt az önfentartás s az idegen befolyáshoz 
való alkalmazkodás alárendelt alakjaiban jelent
kezik is. A környezet tárgyainak észrevétele már 
értelmi tevékenység; a tárgy formáinak szemlélete 
a képzelem működése; a szív első megmozdulása: 
az érzet, az érzelmi tevékenység kezdete; a látott 
személyek és tárgyak felismerése, az emlékezet 
működésének kétségtelen jele.

Mit tegyünk a magától megeredő sokszerü 
tevékenységgel? Hagyjuk magára miden célszerű 
irányítás és táplálék nélkül? Vagy csak neveljük, 
de ne oktassuk? Világért sem! Akármelyik 
alakjában indul meg a gyermek szellemi tevékeny
sége ha egyszer megindul, ellenőrzésre és veze
tésre szorul, mert véletlenre bízva könnyen juthat 
olyan táplálékhoz, mely méreg, s könnyen táplál

kozhat olyan módon, mely az egészséges fejlődést 
nem előmozdítja, hanem akadályozza, vagy meg 
is rontja. Balgaság azt hinni, hogy hat éven alul 
a gyermek nem oktatható. Kellő mértékben s 
módon nemcsak oktatható, hanem oktatandó is. 
Mivel a természet törvényei szerint semmi sem 
válik szellemi valónknak maradandóbb birtokává, 
mint az, mit a fejletlen, de annál fogékonyabb 
korban szivünk magunkban; tehát lelkiismeretbe 
vágó kötelességünk gondoskodni arról, hogy 
gyermekeinknek a legmaradandóbb szellemi birtoka 
egyszersmint a fejlődés fokának és céljának meg
felelő, igazán szükséges és értékes birtok is 
legyen.

Az egyes szellemi tevékenységek nevelésé
ben egyfelől egy pillanatra sem szabad szem elől 
téveszteni a végső célt: az értelemnél a belátást, 
melyet az igaznak megismerésével szerzünk meg; 
a képzelemnél az Ízlést, melyhez a szép szemlélete 
utján jutunk s az érzelemnél az erkölcsi jellemet, 
melyet a jónak cselekedete alakit ki bennünk, 
ellenkezőleg ennek kell szabályoznia egész 
nevelői eljáiásunkut; másfelől azonban ügyelnünk 
kell arra is, hogy a természetes fejlődés fokozatait 
se fel ne cseréljük s át ne ugorjuk, s az átmenetet 
egyikről a másikra el ne hamarkodjuk.

Az értelmi nevelés dolgában legfőbb felada
tunk e fokon, hogy a gyermeket helyesen beszélni 
tanítsuk. Hogy képzelnie helyes irányt vegyen,



ASZÓDI HÍRLAP 1912. augusztus 18.
2

üzletbe fektetett leltári vagyon karbantar
tására, megújítására, pótlására és kezelésére 
fordított összes kiadások;

2. házadó alá nem eső épületek, 
gépek vagy üzleti berendezések elhaszná
lása fejében leirt összegek, feltéve ha ezek 
már az előbbi pontban még nem szere
peltek ;

3. az állami subventiók, továbbá az 
üzleti veszteségek, ha az előző évnél 
régebbi időből nem származnak ;

4. a fizetett kamarai illeték, a tüzbiz- 
tositási dijak, az üzletet vagy üzemet 
terhelő nem egyenes állami adók és községi 
póíadók, illetékek, vámok, valamint azok az 
összes költségek, amelyek törvény szerint a 
gazdasági, ipari és egyéb alkalmazottak vagy 
cseledek után fizetendők (például a munkás- 
biztositó dijak).

5. az üzletet terhelő adósságok kamatai, 
az üzleti haszonbérek és oly üzleti terhek, 
melyek a jövedelmet apasztják.

Nem vonhatók le a nyers bevételből:
1. azok az összegek, melyek az üzlet 

nagyobbitására, az üzletbe fektetett töke 
emelésére, vagy az adósságok törlesztésére 
fordittatnak;

2. állami egyenes adók, ezek pótlékai 
és mindennemű járulékai ;

3. a családtagoktól kölcsönzött tőkék
nek kamata, továbbá az együtt adózó 
családtagok (feleség, fel- és lemenő, oldal
rokonok stb). munkájának bérértéke;

4. ajándékokra vagy egyéb ingyenes 
szolgáltatásokra fordított kiadások, valamint 
az alkalmazottaknak önként és nem kikö
tötten adott jutalmak;

5. azok a költségek, melyek háztar
tásra, hozzátartozóknak és házi cselédség
nek ellátására akár a saját üzletből, akár 
megvéve fordít és általában lakásra, élel
mezésre, ruházatra, kiszolgálásra, gondo
zásra, neveltetésre vagy személyes szükség
letek kielégítésére felhasznál;

6. az üzletben fekvő tőkék kamatai, 
valamint az üzlettársaknak járó kamatok 
és munkadijak;

7. azok az összegek, melyek épületek, 
gépek és egyéb üzletfelszerelési tárgyak 
elhasználása által okozott értékcsökkenések 
pótlására tartalékalapba helyeztetnek.

Az üzletben fekvő törzsvagyon értéke 
akár emelkedik, akár fogy, ez a körülmény 
az adóköteles jövedelem megállapítására 
közömbös.

A kereseti adót eddig három évenként 
vetették ki. Ezentúl évente vetik ki és csak 
egy évre állapítják meg. A változást azzal 
indokolta a pénzügyminiszter, hogy az 
eddigi hároméves időszak alatt, ha közben 
az adózó polgár jövedelme csökkent is, a 
már megállapított adót leszállítani nem 
lehetett, viszont ha a jövedelem emelkedett, 
adófelemelés sem volt. Inkább meg akarja 
szüntetni a mindkét részről fenforogható 
igazságtalan megadóztatást, ha mindjárt 
annak az árán, hogy úgy az adófizető pol
gárokra, mint pedig az adókivető bizott
ságokra ezzel az eljárással háromszoros 
munkát ró.

Ha valaki nem helyhez kötött foglal
kozást tíz, az a jövedelme után a lakó
helyén adózik. Ha az üzlet helyhez van 
kötve, abban a községben adózik, ahol az 
üzletét folytatja. A haszonbérlő, fakitermelő 
községenként külön-külön fizet.

(Folyt, köv.)

H íre k .
— Az első footballmérközés. Szomorú 

és borongós volt a múlt vasárnap. Az utcán alig 
látni egy-egy siető embert. A barátságtalan idő 
úgy látszik szobafogságra Ítélte a közönséget. De 
négy óra után valami mozgalom észlelhető. Valósá
gos népvándorlás indul mega Pesti utca felé. Hölgyek 
elegáns toalettekben, urak, akiket nem tart vissza 
a hűvös felső szél, nagy társaságokban mennek a 
football-pályára, ahol ma lesz az első mérkőzés. 
A közönségen egyái'alában nem látszik semmi 
izgalom, nem mérlegeli az esélyeket, mint a fővá
ros közönsége szokta egy-egy érdekesnek Ígérkező 
match előtt. A pálya piros-feketére festett kapuival 
nagyon csinos, a közönség elhelyezkedik a bal

izléssel válasszuk meg játéktárgyait és képes
könyveit. Itt legtöbb anya nevelése hibába esik. 
Sok dolgot megtilt gyermekétől, amit meg kellene 
engednie és sok dolgot megenged, amit tiltani 
kellene. Nevelői tudására appellálva hivalkodik, 
hogy ő erkölcsösen akarja gyermekeit nevelni. 
Mintha bizony az erkölcsi nevelés ott kezdődnék, 
mikor a gyermek meg tudja különböztetni az 
erkölcsöt nemesitő képet, az erkölcsöt rontó 
képtől. Ha a gyermek ezek látásától tartózkodik, 
akkor már a szerencsétlen nevelés jelei mutat
koznak.

Az erkölcsi nevelés kezdete, az akarat kép
zésének és irányításának első foka az engedel
mességre nevelés, mely a gyermekkornak legfőbb 
és legszebb erénye. Ezt a nevelés legelső eszkö
zével, a szoktatással érjük el. Ha idején hozzá
látunk a szoktatáshoz, amint a gyermek első jelét 
adja akaratának, s ha szigorú következetesseggei 
kitartunk benne, nem nehéz feladat.

A gyermeknek kezdetben nincs saját akarata. 
A kéz, melyből a kenyeret kapja, az határozza 
meg az akaratát is; még pedig oly teljes mérték
ben, hogy a más akarata saját akaratává válik, 
nem tűnik fel idegennek, nem lázad fel, nem érez 
semmi féle ellentétet a saját akarata meg szülei
nek akarata között. Csupa engedelmesség, csupa 
simulékonyság, csupa odaadás. Korán jelentkeznek 
ugyan már vágyai s igyekszik is kielégíteni azokat,

de azért megint csak aláveti magát szülei akaratá
nak teljesen. Nem hivatkozik az igazságosságra,! 
hanem szüleinek jóságára ; jótéteménynek veszi azt 
is, a mit kötelesek megadni neki. S a legszebb, a 
legmeghatóbb, hogy e függő viszonyban teljesen 
boldognak, teljesen szabadnak érzi magát a gyermek.

Ezt az időt kell felhasználnunk arra, hogy a 
gyermeket engedelmességre, igazságosságra, őszin
teségre rászoktassuk. Ha elmulasztjuk, ha ebben 
a korban helytelen gyöngédségből elengedjük az 
engedelmességet, sőt össze-vissza csókoljuk a kis 
toporzékolót ennivaló dacosságáért, akkor a hata- I 
lom örökre kiesett kezünkből. S könnyen megesik, 
hogy nem a gyermek fog engedelmeskedni szülei
nek, hanem a szülő gyermekeinek.

Az engedelmes, szófogadó gyermeket azután 
példaadással s útmutatással könnyű megszoktatni 
egyébb erényekre is.

Kövessük tehát nevelésünkben tapasztalt' 
szakemberek tanácsát, akkor nem fog egy-két 
nemzedék tudással, de minden szellemi nevelés 
nélkül felnőni. Akkor megszűnnek a gyakori, öngyil
kosságok, sikkasztások is. A társadalom pedig nem 
lesz kénytelen kétségbeesetten nézni a sok jellem- 
telenséget, az akaratgyengeség, az erkölcsi sülyedés 
térfoglalását. A régi közmondás pedig beigazolást 
nyer: „erős testben, erős lélek**.

Gusztin Mihály.

oldalon, a biró fütyül és a csapatok a közönség 
tapsolásátol kisérve bevonulnak. Egy párat rúgnak 
a labdába, azután a biró felállítja a csapatokat és 
egy újabb füttyszóra megindul a küzdelem. A 
vendégcsapat első pillanatban fölénybe kerül, 
csatársora fölnyomul egészen a mieink kapujáig, 
a helyzet már-már veszélyesnek látszik, amikor 
Bamberger óriási rúgásával menti a kaput, a 
labdát a pálya közepéig lövi, ahol Hermáim II. 
fölfogja, keresztül viszi az ellenfél fedezetsorán, 
majd kiadja a jobbszélére Galambos Zoltánnak, 
aki egy szép passzal Hermáim I-hez juttatja, mig 
végre Hermáim II. goallá értékesíti az igazán 
szép befutást. A közönség tapsol, ujjong, egy-egy 
kalapját lengeti, éljenez, szóval lázas, már vele 
érez a játékosokkal, már sportközönség; úgy a 
mieink, mint a vendégjátékosok egy-egy szép 
akcióját tapssal — brávóval jutalmazza, közbeszól, 
buzdítja a játékosokat. A pestújhelyiek csakhamar 
kiegyenlitik a goalt és ettől fogva állandó fölény
nyel vezetnek, gyönyörű összjátékukkal elragad
tatják a közönséget. A mieink a második félidő
ben még összeszedik magukat és még egy goalt 
lőnek, de már nagyon latszik rajtuk, hogy kiful
lasztotta őket az ellenfél által diktált gyilkos iram. 
A küzdelem a vendégek győzelmével végződött 
10 : 2 arányban, ami nagyon szép eredmény a 
mieinktől, ha tekintetbe vesszük egyrészt azt, hogy 
a pestújhelyiek óriási előnyben voltak testi erőt 
illetőleg, másrészt pedig az a körülmény is biztossá 
tette rájuk nézve a győzelmet, hogy mig a mieink 
csaknem kivétel nélkül kezdő, fiatal játékos, addig 
az ö csapatukban csupa rutinirozott, első klasszist 
képviselő fővárosi játékos szerepelt. A mérkőzés 
vége felé az eső egy kissé megritkitotta a közönség 
sorait, de a nagyobb része kitartott az utolsó percig, 
amikor a pályáról levonuló játékosokat lelkes 
ovációban részesítette. A mezőny legjobb embere 
egyébként a pestújhelyi Sloffa volt, aki annak
idején különben kombinációba volt véve, hogy 
mint a Stokholmba küldendő válogatott magyar 
football csapat egyik embere szerepeljen. A Sport
egyesület, reméljük, híveket szerzett magának 
vasárnap és teljesen megfelelt azon Ígéretének, 
hogy a közönségnek egy kellemes délutánt, a foot- 
ball-sportnak pedig híveket szerezzen. Mint érte
sülünk jövő héten ismét mérkőznek labdarugóink 
a Hatvani Sportegylet labdarugó csapatával.

A te szemed.
A te szemed olyan derült, mint az égbolt 
Napfényes, felhőtlen nyári délutánon, 

Vidáman, ragyogva tekint a világba,

Oly szelíd és tiszta, mint egy gyermekálom .

De szemedre néha nedves fátyol borul 
És sötét lesz, mint a csillagtalan éjjel. 
Tele van ilyenkor mély szomorúsággal, 
Reménytelen búval, titkolt szenvedéssel.

S ilyenkor, ha könnyes két szemedet nézem, 

Úgy érzem , a lelked feltárul előttem:
Félsz a jövőtől és nem bízol énbennem, 
Én pedig hallgatok, úgy sem hiszel nekem.

Fekete Hona.
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— Perényi Rezső ünnepeltetése, Mint 
legutóbb közöltük, a helybeli evang. népiskola 
népszerű igazgatótanitóját Percnyi Rezsőt a köz
ségi faiskola kiválóan sikeres kezeléséért a föld- 
mivelésügyi minister kitüntette. A neki adományo
zott elismerő oklevelet és jutalmat, Aszódon 1912 
évi augusztus 20-án, d. e. 11 órakor a község
háza tanácstermében tartandó ünnepélyen fogja a 
vármegyei kir. tanfelügyelő átnyújtani. Az ünne
pélyen, valamint az ezt követő ünnepi ebéden a 
közügynek minden igaz barátját szívesen látja a 
rendezőség. Az ünnepi ebéd fél 1 órakor, Krenkó 
József vendéglőjében lessz. Egy teríték ára ital 
nélkül 4 korona. Jelentkezéseket 1912. augusztus 
19 én délig a községi elöljáróság fogad el.

— Szabadságon. Madarász Elemér szolga- 
biró f. hó 12-től három hétre szabadságra ment.

— Kinevezés. A rozsnyói ev. főgimnázium
nál az üresedésben levő tornatanári állást választás 
utján egyhangúlag Miklóssy' János helybeli oki. 
tornatanárral töltötték be.

— Ingyenes balatoni kalauz. A Balatoni 
Szövetségnek most jelent meg az ingyenes bala
toni kalauza. A szép képekkel díszített kalauzt a 
szövetség 60 ezer példányban nyomatja és osztja 
szét. 10 filléres bélyegdij mellett a csinos füzetet 
bárki megkaphatja a szövetség titkári hivatalánál 
Balatonfüreden.

— Táncpróbabál. Gál Alajos oki. tánc
tanár növendékei f. évi augusztus 25-én Egerváry 
Ferenc vendéglőjében zártkörű táncpróbabált ren
deznek, világpostával, konfetti- és szerpentincsa- 
tával egybekötve.

— Iskolai beiratások. Közeledik a szep
tember elseje. A szülőnek ilyenkor ezer gondja, 
hogy mit is kezdjen gyermekével, hová adja, mit 
neveljen belőle. A gyermek kipihenve az előző 
iskolai év fáradalmait, újból nekigyiirkőzik a 
tanulásnak, a szülő pedig aggodalommal lesi majd 
az eredményt. Nagy gond az bizony ama szülők
nek,akiknek gyermekei idegenben kell, hogy iskolába 
járjanak. Mi aszódiak talán nem érezzük át 
ama nagy előnyt, az mondhatnók szerencsét, 
hogy van helyben két olyan középiskolánk, 
amelybe fiainkat, leányainkat járathatjuk. A helybeli 
algimnázium most megnyitja az V. osztályt és 
főgimnáziummá alakul. Valóságos áldása ez a 
helybeli és környékbeli szülőknek, akik most már 
nem kényszerülnek gyermekeiket a felsőbb osztá
lyok elvégzése céljából idegenbe küldeni. Mennyi 
költségmegtakarítás ez ! És mennyit ér az, ha a 
gyermek éppen a legveszedelmesebb korban szü
leinek felügyelete alatt maradhat. Szinte megfizet
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hetetlen. Azért bizony áldhatjuk azokat, akiknek 
közreműködése tette lehetővé az algimnáziumnak 
főgimnáziummá fejlesztését. A gimnáziumban 
egyébként a jövő iskolai év szeptember 1-én kez
dődik. Augusztus 30-án és 31-én lesznek a javító-, 
magán- és felvételi vizsgálatok. A tanulók beha
tásra szept. 1— 6-ig jelentkezhetnek. Szept. 7-én lesz 
az évnyitó ünnepély s ugyanakkor megkezdődnek 
a rendes előadások is. — A másik hírneves kultúrin
tézményünk, a leány nevelőintézet szintén nemsokára 
nyitja meg kapuit a tanulók serege előtt. Szept.
5-én d. e. 9 —12 óráig lesz a bejáró növendékek 
beírása, d. u a magán-, javító- és felvételi vizs
gák. Szept. 6-án az uj benlakő növendékek érke
zése és beírása. Szept. 7-én a régi bennlakó 
növendékek érkezése és beírása. Szept. 9-én 
délelőtt 10 órakor az iskolai évnek istentisztelettel 
egybekapcsolt ünnepélyes megnyitása.

— A gyermek okszerű táplálásának egész 
irodalma van, ebben az orvosok ismerik ki csak 
magukat és ezért mindenkor azt ajánlják a gyer
mekes anyáknak, hogy az elválasztás pillanatától 
kezdve a gyermek csak Phosphatine Falliéres-sel 
legyen táplálva, mert ez esetben nem kell bélza
varoktól tartani és egyszersmind biztosítva van a 
csontrendszer fejlődése és ki lesz kerülve minden 
fogzási nehézség.

— Aszód község lakossága az 1900-ban 
3286 lélekre rúgott. A m. kir. központi statisz
tikai hivatal az 1910. évben eszközölt össze
írás alapján most megállapította, hogy községünk 
lakossága a 10 év alatt 704 lélekkel szaporodott, 
úgy hogy most összesen 3989 lakosa van Aszód
nak. Ha a javítóintézet nagyobbodása folytán be
állt lélekszaporodást leszámítjuk, bizony nagyon 
nagyon gyenge Aszód község lakosságának növe
kedése. Felekezetek szerint a lakosság a következő
képpen oszlik meg:

Iskolakönyvek,
iró- és rajzszerek legjutányosabban kaphatók

a  P e t ő í L n y o m d á b a n .

Szent László fertőtlenítő □  □  □

hirü Kolozsvári pipere-szappan
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— Kivételes nősülési engedélyek. Az
1912. évi XXX. tcikk 87. §-a hatályon kívül 
helyezte az 1876. évi VI. tcikkben foglalt ama 
rendelkezést, amely szerint a kivételes nősülési 
engedély elnyerése iránt benyújtott kérvényeknek 
elsőfokú elbírálása és véleményezése a közigazg. 
bizottságok hatáskörébe tartozott. Ennek folytán 
a kivételes nősülési engedélyek tárgyában most 
már a honvédelmi miniszter a közigazg. bizott
ságok véleményének meghallgatása nélkül intéz
kedik. Az 1912. évi XXX. tcikk 40. §-ában meg
határozott kivételes nősülési engedélyt kérő és 
megfelelő fölszerelésü kérvények ezentúl tehát 
közvetlenül a m. kir. honvédelmi miniszterhez 
nyújtandók be.

— Rövid bőrgyógyászati útmutatót min
denki kaphat, ha azt a Koloszvári (Heinrich) 
gyógyszappangyár részvénytársaságtól (Monostori 
ut 54) levelezőlapon kéri.

S z e rk . ü ze n e t.
F. I. Köszönjük mostani küldeményét és várjuk 

további szives közreműködését.

6880)1912.

Árverési' hirdetmény kivonat.
A gödöllői kir. járásbíróság mint tlkvi hatóság köz

hírré teszi, hogy Diamant Márton végrehajtatnak, Korecz 
Ferenc vérségi lakos végrehajtást szenvedett elleni végre
hajtási ügyében a kérelem következtében a végrehajtási 
árverés 44 korona tőkekövetelés és ennek 1909. évi május 
hó 20. napjától járó 6 százalékos kamatai 11 korona 20 
fillér perbeli és végrehajtási már megállapított, valamint a 
jelenlegi 12 korona 30 fillér és a még felmerülendő költ
ségeknek, úgyszintén az ezennel csatlakozottnak kimondott 
Kapuszta József végrehajtatnak 106 korona töke és jár. 
erejéig, Markbreit Zsigmond végrehajtatnak 97 korona tőke 
és járulékai iránti követelése kielégitese végett az 1881. évi 
LX. t.-c. 144. §. alapján és 146. §-a értelmében a pestvidéki 
kir. törvényszék (a gödöllői kir. járásbiróség) területén levő 
Verseg községben fekvő 1. a vérségi 7. sz. betétben A. I. 
1 -6 . sorsz. 1591|1. 1591)2. 1652|4. 1969)1. 1969)2. 2022(4. 
hrsz. alatt felvett szántókból a Tőkés és Magyalos dűlőben 
Korecz Ferenc nevén álló felerészére 628 korona 50 fillér
ben; 2. a vérségi 8. sz. betétben A. I. 1—7. sorszám, 
1591 3. 1591 4. 1652 3. 1969 3. 1969 4. 2022 3. hrsz. alatt 
foglalt s ugyanannak nevén álló Tőkés és Magyalos diilö- 
beli szántókra és közös legelő jntalékra 1044 koronában ; 
3. a vérségi 127. sz. betétben A. 1. 1 — 5. sorsz. 385|1. 385)2. 
386)1. 386)2. 386)3. hrsz. alatt foglalt kertből, házból es 
udvarból a beltelekben ugyanannak nevén álló felerészére 
522 korona ezennel megállapított kikiáltási árban az árverés 
elrendeltetett és hogv az 1912. évi október hó 19. napján 
d. e. 11 órájakor Verseg községházánál a megtartandó nyil
vános árverésen az ingatlan a kikiáltási ár kétharmad 
részénél alacsonyabb áron alul el nem adható.

Arverezili szándékozók tartoznak az ingatlanok becs
árának tiz százalékát készpénzben vagy óvadékképes érték
papírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy annak előleges 
birói letétbe helyezését a kiküldött előtt igazolni.

A bánatpénz, ha a kikiáltási árnál magasabb ígéret 
tétetik, az 1908. évi XLI. t.-c. 25. §-a értelmében nyomban 
kiegészítendő.

Gödöllő, 1912. évi julius hó 27. napján.
A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság

z i m m E R m a n n  a d o l f
*  K r tU Y H rtS m E S T E R  *

Z  ASZÓD, F Ő -U T C Z fl 461. SZ. 
vijt xiit
\l/ Elvállal: cserépkályhák, tűzhelyek W  
VI/ és kandallók szállítását és felállitá- Ni/ 
V  sá t ; falburkolások, kályha átraká- $  
víz sok és javítások legpontosabb kivi- w  
W  :: télben szavatosság mellett. :: Vt/

Három szoba,
előszoba, konyha és mellékhelyiség

2—3 kiadó. Pesti-utca 5. szám. :::

kincset ér a háznál. Biztosan megóv 
minden ragályos betegségtől és amellett 
remek illatával kiválóbőrfinomitóanyaga 
folytán elsőrangú kosmetikai cikk. ::

Kapható m indenütt. ^  Ara 70  f i l l ir .
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A szalonban és a gyermekszobában 
mindenütt ott legyen, mert kicsinyt 
és nagyot, fiatalt és öreget, szegényt 
vagy gazdagot egyaránt m e s é s e n  
szórakoztat. :: Mindenütt kapható.

Ura 1 Korona.
Gyárija: a „(serípgyár“ R.-T. Hismáttyán.
Minden nagyobb városban állandó bizományi raktárt 
óhajtván fentartani, e célra óvadékképes és agilis 
képviselőket keresünk. Budapesti telefonszám 170-68.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Egy teljesen uj Viktória nőhajtó 

nyitott hintó eladó szerszámmal 
együtt. Cim a kiadóhivatalban.
▼ ▼ ▼ V T f f f T f T T T T T T T T 4 ollarit“ -bőrleraez t t r j y  r v ■ r y

kaucsuk'kompozicióval be- I  I M  j  i  É I  1
vont szagtalan fedéllemez. Mm Mm

„K o lla r it“ -bó'rlcmez £  é s  b e i r ó k ö n y -  l
mezőgazdaságiésgyari épü- iíf  , . , üi
letekre a legalkalmasabb. ^  V 0K,  H O tC S Z C k , ^

„H o lla r lt“ -bifrlem ez JjjJ k r e p p - p a p i r o k ,  j g  
í!í?rnaku%nenumyübb W  p a p í r s z a l v é t á k  y  

„H o lla r it“ >bőrUtnezt j j j  d ú s  v á l a s z t é k -  S | 
fT n ciru sT íi^ g^ álín  W  b á n  k a p h a t ó k  a  *  
i8ényel W Petőfi-nvom- W

Egyedeldrusitó Aszód és környékére y | j f  * y jy

d ia m a n t  Má r t o n  SP dában Aszód. VI/
vaskeresCod.se. ASZOD

^ ------------   ̂ "  ----------f f

É r t e s í t é s .
Alulírottak tisztelettel értesítjük a villamos világítást berendezni óhajtó közönséget, hogy

villamos berendezések
elkészítésére társultunk, úgy falba fektetett Bergmann rendszerű, valamint falon kívüli 
zsinórszerelést, továbbá erőviteli szereléseket a legjutányosabban elvállalunk. Raktáron 

tartunk izzó lámpákat, biztositékokat és minden szakbavágó cikket. -  "*-----
Mély tisztelettel

J u h á s z  L a jo s  P o la c s e k  Di s ő
23 -26^V *ní gépész- bádogos és szerelő.

W —ts
Aszód <$ VidéHéncH lalátHozó helye rjyjéhészek!------  ---A

flSSZAS L a  OS Cl iCrttlStuCtt Ak'k megbízható helyről, tiszta méh* ászból E  
1 *  *  . ' i l y  ™  . készült mü,éPet óhajtanak beszerezni, fór- E

B u d a p e s t ,  K a k 0 ( Z 1 * U t. du,ia.nak bizalommal szatmári Szabó István ■
A Nemzeti Színház_Viaflnera- a 'Méhészetéhez Pankota (Arad megye), mely K
J ó K í f l l i T  1 P »11».« n,éhészel an,t,rik;ti "enKerpréssel készi.e.t bár- ■  
k *5 « h .' < *5*1 ~ i  ” oly m6rcrö >»íllép»ck kilóját csomagolva B
Konyha, Hóbáttydi is Pilseni sorolf. 560 K. - ért szállítja utánvéttel, inig \iasz- B  
K8zH«díilt saját termésű csopaki készlete ki nem fogy H
borok, tlsó'ríndn kiszolgálás.  ^ M i H ^ I B i l ^ H H O l ^ B B B

Aszódi wPetőfi" könyvnyomda nyomása.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Négy szoba, konyha, fürdőszoba- J
helyiség, udvar, kert, istálló és ▼

♦  verandával ellátott, jókarban tartott W

| ház eladó f
^  Aszódon, a község közepén, köz- ^

vétlenül a Fő-utca mellett. Cim 7
3—3 a kiadóhivatalban. ▼

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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