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Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

A tanév elején.
Immár a nagy vakáció is haldoklik. 

Maholnap megnyílnak az iskolaépület falai 
és megkezdődik a komoly tanulás ideje.

Elegendő volt két teljes hónap a pihe
nésre, mely idő alatt mindenre futotta. Az 
agy pihenhetett, a test, a szellem üdülhetett, 
a lélek felfrissülhetett. A szorgalmas, komoly 
gondolkozásu ifjú bölcsen osztotta be vaká
cióját. A természetben, az isteni szabad ég 
alatt járt-kelt, majd testét edzette, tornászott, 
úszott, közben jól megválasztott könyvekkel 
szórakozott, hogy elméje se maradjon 
parlagon.

Az ilyen ifjú aztán testileg, szellemi
leg megedződve, megacélozva, vidáman és 
gondatlanul néz elé az uj tanesztendőnek. 
Tudatában van kötelességének, tisztában 
van céljával, jól tudja, miért tanul, tudja, 
hogy hivatásának kell szentelnie a most 
elkövetkező időt, hogy esztendők múltával 
pályája legyen, foglalkozása, kenyérkeresete, 
mert e nélkül nem lehet élni a társadalom
ban, a hazában, az államban. Ha tisztessé
ges, becsületes akar maradni, akkor tisztes
séges munkát is kell végeznie.

Akik ennek tudatában vannak, azokat 
nem kell félteni, azok nem elveszett gyá
moltalan emberek, azok keresztül küzdik 
magukat idővel a nehéz és megannyi meg
próbáltatással járó életen. Az ilyenekből, 
kötelességtudó, józan gondolkodású honpol

gárok lesznek, kiket nem térit el senki és 
semmi rögös és kisértésekkel teli útjaikon.

Ezek az értékesebb elemet képezik. 
A másik csoport sajnos, a nagyobb hányad, 
a tunya, a rest, az akaratnélküli tanulókból 
áll, akiken még lehetne segíteni, ha némi 
akaratot, hajlandóságot mutatnak a javu
lásra. Hol ez nem észlelhető, ott kárba 
veszett szép szó, szigorúság, ott hiába min
den kísérletezés.

A tanév elején tehát á hanyag, hányi- 
veti, könnyelmű ifjúsághoz szólunk. Próbál
janak egyszer gondolkodni, elmélkedjenek 
cselekedeteikről, ténykedéseikről, vessék 
latba a tanárok, tanítók figyelmeztetéseit, ve
gyék figyelembe a szülők oktató szavait; 
gondolkodjanak, lássanak tisztán, száljának 
magukba és boldogok lesznek.

Nem oly nehéz, rettenetes valami a 
tanulás. Egy kis kedv kell hozzá; másra 
nem szabad gondolni, ellenben mindig szem 
előtt lebegjen a nagy, a nemes, a szent 
cél: a jövő, melyben önmagunkról kell 
gondoskodni és a létfentartásért bizony el
keseredett, kemény tusát kell vívni, de azt 
elszántan, szilárd akarattal megvívja a jó
zan ember és megelégedve gondol vissza 
az iskolában eltöltött esztendőkre, hol szin
tén kellett dolgoznia, küzdeni, hogy most 
az uj küzdelemben, az uj harcban már a 
kipróbált vas akaraterőt viszi, és ennek 
előbb-utóbb diadalmaskodnia kell. A győ
zelem a kitartóké ! *

Az uj adótörvények.
Irta: Büchler Nándor.

III.

Hogy az általános adókivetéshez a 
vallomást mikor kell beadni vagy mint 
kell kiállitani, arról a pénzügyminiszter 
ezután fog intézkedni. Ha valaki az adó- 
bevallási ivet kiállitani nem tudja, köteles 
a községi jegyző abban segédkezni, ille
tőleg a tollba mondott vallomás alapján a 
vallomási ivet a fél nevében kitölteni s 
ennek megtörténtét hivatalból igazolni. A 
segédkezésnek megtagadása minden egyes 
esetben 5— 50 koronáig terjedő birsággal 
büntethető.

A vallomást annál a községi elöljáró
ságnál kell benyújtani, melynek területén 
az adóköteles lakik, vagy ott, ahol a 
vállalata létezik.

A községi elöljáróság a beérkezett 
vallomásokat a kir. pénzügyigazgatósághoz 
terjeszti be. Előzőleg azonban meggyőződik 
arról, hogy a lak- és üzlethelyiségbér 
helyesen lett-e a vallomási ivén feltüntetve. 
(A lak- és iizlethelyiségi bérekre vonatkozó 
pontos adatok azért bírnak különös fontos
sággal, mert bizonyos kulcs szerint —  a 
mint azt később részletesen tárgyalni fog
juk —  ennek alapján állapítják meg a 
minimális kereseti nyereséget.)

Ha egy üzlet az adókivetésre megál
lapított bevallási határidő után keletkezik, 
ebből eredő jövedelmét 15 nap alatt 
köteles a fél bevallani. Ez ugyan nehéz 
lesz megállapítani. A ki uj foglalkozást 
kezd vagy üzletet nyit, tizenöt nap alatt

A gyilkos.
Megölte könyörtelenül. Annyi lelkiismeret- 

furdalást sem érzett, mikor megfojtotta, mint a 
katona, ki ellenséges hajtársát lövi le a csatában. 
Pedig a felesége volt, akit szeretett, imádott, 
bálványozott.

Csak mikor már künn járt a szabadban, 
messze a még nem régen oly boldog fészektől, 
csak akkor kezdett erőt venni idegein valami 
sajátszerü tompa fájdalom. Olyanforma érzés, 
aminőt az ártatlanul elitéit érez a vesztőhelyen.

Leveszi a kalapját s úgy álmodozik.
Terhes képzelete végigálmodja még egyszer 

az egészet. Látja a bűbájos, gonosz asszonyt, aki 
neki mindene volt. Volt. Most már senkije. 
Magához emelte a fertőből, mert szerette. Meg
ölte, mert megcsalta. Az övé volt, joga volt hozzá.

Egy-két éve még az egész város rajongott 
érte. Ö volt az aranyifjuság vezére, a társaság 
lelke, leányos mamák szemefénye. Szép, bátor és 
okos. Leányok, asszonyok csak úgy törték magukat 
utána: és mikor ő mégis ahoz a meghurcolt, 
eltaszitott asszonyhoz szegődött, még haragosai

is sajnálták. Hogy is feledkezhetett meg ennyire 
magáról egy férfi ? a híres Forgó utolsó vére ? 
Hogy is bolondulhatott bele ez az okos ember, 
abba az egykori jött-ment leányasszonyba. És ha 
még jó léiek lett volna! De valóságos boszorkány 
volt, aki verni tudott a nézésével, igézni a járá
sával. Se szeri, se száma, akiket elbóditott, el
csábított. Szinte féltek tőle.

Mekkora port vert föl, hogy egy igazi 
zsentri, Biró Ödön feleségül vette. Igaz, hogy 
hamar el is kergette, ügy űzte ki házából a 
hálátlan, gonosz asszonyt, mint az idegen kutyát.

Nem fogta senki pártját, még csak nem is 
védelmezte senki. Mindenki tudta, mi a bűne. S 
a kacér rossz asszony maga sem tagadott semmit 
a hálójába fogott, délceg Forgó gyerek előtt.

Tudott ő mindent róla. És mégis, ha hozzá 
simult az a szépséges boszorkány, forrni kezdett 
a vére, égni az agyveleje, lángolni minden idege. 
Nem tudott nélküle élni.

Alig bonyolódott le a válópöre, feleségévé 
tette. Nem sokat törődött a világ lármájával, 
családja haragjával, átkaival, vak pusztító szen
vedély emésztette testét, perzselte lelkét. Érezte 
fejével is, szivével is, hogy nem méltó hozzá.

Tudta, hogy őrültség az, amit tesz s mégis 
magához kellett emelnie azt, akit a másik már 
eltaszitott.

És az a csicsergő, bolondos asszonyka,
olyan hálás, olyan jó, olyan szent volt. Pedig 
ördög volt, nem szent. Áruló volt a csókja, 
komédia szenvedélyes ölelése, tettetés minden
mozdulata.

Egyszer csak megint suttogni kezdett a 
világ. Eleinte halkan, később mind hangosabban, 
Ő nem hallotta, vagy ha hallotta, nevetett rajta.

Nem is rágalom, hanem csak őrültség 
foghat rá oly bűnt. A magdolnák nem szoktak 
mégegyszer vétkezni. És mégis. A betemetett
posvány megint megnyílt és gyilkos leheletével 
majdnem megfojtotta a jóságában majdnem
esztelen embert.

A régi történet uj lett megint. Meggyalázta 
őt is, mint a másikat, elpusztította őt is, mint 
valamennyit, ügy meggyalázta, hogy nem is 
lehetett tagadni a gyalázatát. Nem lehetett men
tenie sem a hűtlenségét.

indulatának első viharában el akarta gázolni, 
szét akarta morzsolni bűntársát, azt a gyereket is, 
ki még az iskola porát is alig rázta le magáról
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még nem tudja, talán hozzávetőleg sem, 
hogy mennyi lesz az évi jövedelme. Ezt 
maga a pénzügyminiszter is elismeri, a 
midőn álláspontját a következő indokolással 
látja e l: „A vallomásadásra vonatkozó 
határidők egyöntetűsége szempontjából tar
tottam fenn a 15 napi határidőt uj adózás 
esetében is. Elismerem ugyan, hogy ennyi 
idő alatt az adóköteles jövedelmének 
nagysága iránt kellőképpen tájékozva nincs; 
de ez a helyzet hosszabb határidő esetén 
is alig változik. Az adóköteles jövedelem 
megállapítása szempontjából a legcélszerűbb 
megoldás mindenesetre az adókivetésnek a 
következő évre leendő áttolása lenne. 
Az ekképen előálló két évi teher azonban 
akárhány esetben bénitólag hatna az adó
alany üzleti tevékenységére és egyúttal 
csorbítaná a kincstári bevételeket is, mivel 
az adóleirásoknak ellenértékét képező pót
kivetések elmaradnának, sőt az alkalom
szerű, ideiglenes jellegű foglalkozásoknál 
még akárhány esetben a behajthatatlanság 
veszélye is előállhatna.“

Ez az indokolás sem tartotta szem 
előtt őszintén a kezdő adófizetők érdekeit. 
Vagy prosperál az uj vállalat vagy nem. 
Ha igen, akkor szívesebben fizeti úgy a 
csonka esztendőre, mint a teljes üzleti 
évre is egyszerre az adót, mintha az üzlet 
megkezdése után 15 nappal egy még 
nem létező jövedelem után kénytelen 
vallomást adni és ennek alapján fizessen 
ténylegesen még nem járó adót. Ha 
pedig az üzlet nem életképes és még az 
első évben megszűnik, igaz, hogy a kincstár 
kárt szenvedne, mivel az utólag kivetett 
adót behajtani nem tudna. De összemérhető-e 
bárkinek a vesztesége egy nem jól sikerült 
vállalkozásból folyólag, a kincstár kárával?

Aki vallomását az előirt határidőben 
be nem adja, vagy a vallomásból egy 
adóköteles foglalkozást kihagy, a be nem 
vallott foglalkozás után az adókivetés 
alkalmával megállapított adónak 5 %-át, 
ha pedig felhivás dacára a felhívás keltétől 
számított 8 nap alatt a vallomást be nem 
adja, a megállapított adónak további 10— 
25 %-át fizeti pótlék gyanánt, melyet a 
kivető bizottság egyidejűleg állapit meg és 
a kivetési lajstromba azonnal bevezeti.

Fenti pótlékok azonban csak akkor 
fizetendők, ha az adóalap a 10.000 koronát 
meghaladja, különben csak 1 %, illetve
4 % a pótlék.

Meg kívánjuk említeni, hogy az eredeti 
törvényben csak az utóbbi pótlékról volt 
szó tekintet nélkül az adóalapra. Az adó
törvény módosításakor a pénzügyminiszter
5 illetve 25 %-ot kért adópótlék fejében 
megállapítani. A képviselőház az 5 %-ot 
jóváhagyta, ellenben 25 %-ot kissé magas
nak tartotta és 10 %-tól —  25 %-ig terjedő 
kulcsot állapított meg. Mig az eredeti 
javaslatban az volt, hogy a pótlék után 
az egyenes adókon kivtil más állami vagy 
községi adók ki nem vethetők, addig a 
módosított törvény ezt az igen lényeges 
pontot törölte, úgy hogy végeredményben 
ez a pótlék 10 illetve 50 %-al terhelheti 

m eg külön az adófizető polgárok adóját.
Ha a fél személyesen az adótárgya

láson jelen volt vagy azon meghatalmazott 
által résztvesz és igazolja, hogy vallomását 
vétlen mulasztásból nem adhatta be és a 
hozzá intézett felhívásnak ugyanezen okból 
nem tehetett eleget, a pótlék nem vethető ki.

(Folyt, köv.)

H írek .
— Elhalasztott beiratások. Az aszódi leány- 

nevelő-intézet igazgatósága közbejött akadályok 
miatt a beiratásokat néhány nappal későbbre ha
lasztotta. Az újabb rendelkezés szerint a növen
dékek megérkezése és felvétele a következő sorrend 
szerint történik : Szeptember 10-én d. e. 8 — 12-ig 
és d. u. 3—5 óráig beiratkoznak a bejáró növen
dékek. Szeptember 11-én d. e. 9 órától lesznek a 
felvételi-, javító-, pót- és magánvizsgálatok, szept.
12- én érkeznek az uj ben lakó növendékek, szept.
13- án a régi benlakó növendékek. Szept. 14-én 
lesz a tanév ünnepélyes megnyitása.

— Halálozás, özv. Fischmann Adolfné szül. 
Büchler Franciska életének 63-ik évében múlt hó 
27-én elhunyt. Az elhunytat nagyszámú rokonsá- 
ságon kívül gyermekei: Lengyel Józsefné, Fazekas 
József takar, pénzt, főkönyvelő, továbbá Kohn Edéné 
és Fenyves Adolfné gyászolják. Temetése nagy 
gyászoló közönség résztvétele mellett augusztus 
29-én ment végbe.

— Tóth Józse f  kir. tanácsos, vármegyénk 
nyugalmazott kir. tanfelügyelője augusztus 21-én 
életének 74-ik évében Budapesten elhunyt. Az

elhunytnak kiváló érdemei voltak a vármegyei 
tanügy körül, mert annak föllendülése az ő 
nevéhez fűződik. Temetése augusztus 24-én ment 
végbe a kerepesi-uti temető halottasházából. Vár
megyénk közönsége és tisztikara nevében az 
alispánhelyettes főjegyző a gyászoló családhoz 
részvéttáviratot intézett s a ravatalon koszorút 
helyezett el.

— Beszámoló. Kerületünk országgyűlési 
képviselője dr. Preszly Elemér, ma, folyó évi 
szeptember 1-én d. u. 3 órakor beszámolót tart 
Galgamácsán.

— Az aszódi izraelita népiskolában a
beiratások szeptember 2- és 3-án délelőtt 9 — 11 
óráig és délután 2 —4-ig fognak eszközöltetni. Az 
érdekelt szülők kéretnek, hogy a beírandó gyerme- 
mekökre vonatkozó személyi adatokat tartalmazó, 
továbbá oltási, illetve ujraoltási bizonyítványokat 
magukkal hozni szíveskedjenek.

— Országos vásárok. Szirák nagyközség
ben f. évi szeptember 2 — 3-án; Zsám bok  nagy
községben pedig szeptember 9-én lesz országos 
vásár.

— A szilosi téglagyár — részvénytársa
ság. Vasárnap, augusztus 25-én tartotta alakuló 
gyűlését az Aszódi Gőztéglagyár Részvénytársaság, 
amely a volt Englánder-féle szilosi téglagyárat át
vette és saját kezelésben fogja üzemben tartani. 
Az uj részvénytársaság igazgatóságában a követ
kezők foglalnak helyet: Bentsik József (elnök), 
Dénes Jenő, dr. Hacker István, Haulits Antal és 
Markbreit Zsiginond. Felügyelő-bizottsági tagok 
lettek Bentsok János, Jankó Béla és Konkoly Imre.

— A „Képes Hét- dacára rövid másféléves 
fennállásának igen nagy elterjedtségnek örvend. 
Ezt annak köszönheti, hogy hétről-hétre gyönyörű 
képekben megörökíti a világ eseményeit. E tekin
tetben az egyetlen képes heti krónika, amely a 
külföld hasonló illusztrált folyóirataival a versenyt 
felveheti. Egy csomó a legjobb szerzőktől szár
mazó novella és regény mellett még a tudomány, 
ipar és művészetbe vágó magyarázó képekkel 
ellátott cikk is emeli tartalmasságát és ez hozzá
járult ahhoz, hogy hazánk egyik legkedveltebb 
heti lapjává váljék. A „Képes Hét“-re lapunk 
kiadóhivatala is elfogad előfizetéseket, de lehet 
közvetlenül postán is előfizetni a „Képes Hét- 
kiadóhivatalánál Budapest, V., Visegrádi-utca 13/a. 
Előfizetési ára negyedévre K 270 , félévre K 
5 40, egész évre K 10 80, egyes szám ára 20 fill.

— A népfelkelési időszaki jelentkezések
— a honvédelmi miniszter egyik legutóbbi rendelete 
szerint — a folyó évben nem fognak megtartatni 
s így a népfelkelők az évenkénti időszaki jelent
kezés alól a folyó évben fel vannak mentve.

— Az adómentes motorbenzin árát a
kereskedelemügyi miniszter a benzinmotorral dol
gozó kisiparosok részére f. évi augusztus 15-től 
kezdődőleg három hónapra métermázsánként 23 
koronában állapította meg.

— Lopások. Dányi Mihály né a Márkusz-féle 
téglagyárban téglaveréssei foglalkozó nő augusztus 
5-én a Huszerl-féle nagytőzsde előtt leselkedett, 
midőn dr. Glük Adolf helybeli ügyvéd cselédje a 
tőzsdéből, hol bélyeget vásárolt, kijött, tőle a 
téglaverő napszámosnő egy 20 koronás bankjegyet 
ellopott.

— Szilágyi Sándor szentjaszósi (Bihar ni.) 
illetőségű egyén f. hó 24-én Galgamácsán Denk 
Géza 12 éves kiskunfélegy házai markotányos 
fiától, ki a katonasággal utazott, miután a gyereket 
lerészegitette, egy tiz koronást lopott el tőle. A 
csendőrség elfogta s a kir. bíróságnak adta át.

— Jaulusz Ferencz balassagyarmati illető
ségű egyén a gödöllői országúton gyalog baktatott 
hazafelé. A Gödöllő—Aszód közötti országúton 
megunván a gyaloglási sportot, az országúton 
veszteglő és Jámbor Ferenc ujhatvani lakos 
tulajdonát képező kocsira felkapott s azzal 
odébb állt. A csendőrök biciklin utánahajtattak és 
Galgamácsán utolérve, elfogták s átadták a kir. 
bíróságnak.

Jó, hogy idejekorán kereket oldott. Most talán 
nem lenne ily nyugodt a lelkiismerete. Hiszen az 
a tacskó nem volt, nem lehetett bűnös. Az asszony 
csábította el.

A hűvös szellő valahonnan a távolból 
darabokra tördelt, zavaros akkordokat lopott
fülébe. Valami ismerőst húztak a cigányok s a 
hang vitte magával oda a zajba, a vigadók, a 
kacagók, a boldog emberek közé.

A mulatozók észre sem vették, mikor leül a 
a zöld asztal mellé az álmukból felriasztott 
nyírt lombu akácok alá.

Egy részeg német munkás ember ült a 
szomszéd asztalnál. Rongyos volt és sápadt. 
Nyolc üres üveg ásitozott előtte: most tették 
elébe a kilencediket. Egész heti keserves mun
kájának a bérét issza el ma. Merev, bárgyú 
tekintete beleveszett a sötétségbe, mintha gondol
kozni akart volna valamiről.

Talán a holnap jutott eszébe. Dühösen 
csapott a durva asztalra még durvább öklével, 
csörömpölve gurultak szét az üvegek és mindegyre 
azt ordította: „Komiul, was kommt."

Mennyi filozófia.
Az uj vendég mintegy villámütésre kapta

fel fejét, mintha egy csöbör jeges vizet öntöttek 
volna végig rajta, önkéntelenül ismételte e 
szavakat és jóleső nyugalom szállta meg lelkét. 
Érezte, hogy ebben az ostoba mondatban van a 
lét problémájának a kulcsa, melyet hiába keres a 

' bölcs, pedig az állati ösztön minden indukció 
nélkül is tud róla. A végzet hatalma az, melyet 
nem kerülhet ki senki. Nem is ő ölte meg a 
feleségét. A fátum a gyilkos. A végzet, mely már 
kezdettől fogva gyilkosnak szánta. De hát akkor 
az a szegény asszony? Erre a gondolatra látha
tatlan kéz kezdte fojtogatni. Didergett . . .  hiszen 
akkor az is ártatlan.

Ki ölte hát meg boldogságát ? Ki a gyilkos ? 
Ki ? Szegény asszony í Ha most kellene megölnie, 
dehogy ölné meg!. . .

Egy távolabb eső asztalnál kesergő legények 
mulatnak és egyre huzatják a cigányokkal És 
sirt a hegedű és zokogott a cimbalom :

„Kitették a holttestet az udvarra . . .
Hej! nincs, aki végesvégig sirassaI"

A gyilkos csak bámult-bámult bele a semmibe, 
aztán lehajtotta lázas fejét a hideg asztalra. És 
sirt hosszan és sirt keservesen . . .

Cigány ! hazudik a nótád ! A. L.
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— Mikor hagyjunk fel a hirdetéssel ?
Egy a hirdetés által kiváló sikereket elért keres
kedő a következő feleletet adta: 1. Ha a népesség 
megszűnt szaporodni, ha nincs kilátás olyan nem
zedék eljövetelére, amely rólunk még nem hallott.
2. Ha már minden egyes vevőnket meggyőztük 
arról, hogy a mi árunk jobb és olcsóbb, mint a 
másé. 3. Ha azt vennénk észre, hogy azok az em
berek, akik nem hirdetnek, túlszárnyalják verseny
társaikat. 4. Ha elfeledkeztünk a legokosabb és 
legtapasztaltabb üzleti emberek tanácsáról. 5. Ha 
minden embernek az volna a megrögzött szokása, 
hogy mindig egy és ugyanazon a helyen vásárol.
6. Ha uj versenytársak nem születnek már. 7. Ha 
a régi versenytársak ugyanakkor kihaltak.

— Népies lóverseny — Hatvanban.
Heves vármegye gazdasági egyesületének agilis 
vezetősége körültekintő gonddal látja el bokros 
teendőit. Most is arról értesülünk, hogy Hatvanban 
lódijazást és népies lóversenyt kíván az ősz folya
mán rendezni. A terv kivitele hivatva van Hatvan 
és környékének lótenyésztését fellendíteni.

— „Phosphatine FalliéresM neve annak a 
tápszernek, amellyel manapság már minden aggo
dalom nélkül lehet a gyermeket az elválasztás idő
szakától táplálni. E kiváló tápszer biztosítja a csont
rendszer fejlődését és erőteljessé neveli a gyerme
ket. Kapható a gyógyszertárakban dobozonként, 
— amely 3 hétre elegendő — 3 kor. 80 fill.-ért.

— Az ikladi tűzoltó-mulatság. A múlt 
vasárnap Ikladon az önk. tüzoltótestület saját 
pénztára javára nyári táncmulatságot tartott, amely 
a kedvezőtlen idő következtében bár elég gyér 
látogatottságnak örvendhetett, mégis anyagilag 
szép eredménnyel zárult. A felülfizetések, amelyekért 
ez utón mond hálás köszönetét a parancsnokság, 
a következők: Ráday Gedeon gróf 40 kor. 
Sárkány László (Aszód), Trupp János, Haász 
Dániel 5 —5 kor. Kuznia Ferenc 4 kor. Diamant 
Márton (Aszód) 3 kor. Mayer Pál lelkész, özv. 
Kornitzky Miksáné (Budapest), Tóth István, 
Salkovszky István, Lovászik Márton (Domony) 
2 —2 kor. Kuzma János, Kosztál (Bécs,) Rebb 
Dániel, Juhász József, Mayer József 1 — 1 korona.

— Aszódi Sport Egyesület — Hatvani 
Sport Egyesület 4 - 2  (3 -0 ) . Az A S E.
múlt vasárnapi mérkőzése megmutatta azt, hogy 
lelkesedéssel, ambícióval és szorgalmas traininggel 
rövid néhány heti munka után miképen lehet 
legyőzni egy három év óta fennálló csapatot. Mig 
a két héttel ezelőtt — a Pestújhelyi Sport 
Egyesület ellen — játszó csapat egy egészen 
kezdő, rutin nélküli csapat formáját mutatta, 
eddig a vasárnapi csapat egy jól szervezett, 
ésszel és összjátékkal dolgozó tizenegy benyomását 
keltette. Az egyéni játékot, amely a nézők szemé
ben határozottan tetszetős ugyan, felváltotta a 
sokkal hasznosabb összjáték, amely bár nem 
emeli ki annyira az egyes játékosok képességeit,' 
de amint az elért eredmény is mutatja — sokkal 
célszerűbb. Ma már beszélhetünk kombinációkról, 
amelyek majd minden esetben kapulövéssel vég- I 
ződtek, és hogy mégis oly — nagy fölényünk 
dacára aránylag csekély — goal külömbséggel 
győztünk, annak különösen a hatvani kapus 
bravúros védése, no meg a biró rosszindulatú 
pártoskodása volt az okozója. Csatársorunk minden 
egyes tagja gyönyörű játékot produkált. Akár 
Einberger furfangos driblijeit csodáljuk, akár 
pedig a középcsatárok — különösen Németh — 
erőteljes akcióit vesszük figyelembe, egyformán 
elismeréssel kell adóznunk mindannyiuknak. Nem 
tudunk itt különbséget tenni egyik vagy másik 
csatár játéka között sem, mert mindegyik többet 
és szebbet tett, mint amire csak számitani mer
tünk. A fedezet szintén nagyot fejlődött. Egyformán 
vett részt a támadásban és védelemben. Itt 
különösen a kis Galambos II. tűnt ki óriási 
technikájával, amelyet testben jóval erősebb ellen
felei támadását bámulatos sikerrel szerelte le ; 
annyira, hogy képes volt a mérkőzés elején in
rándulást kapott jobbhátvéd munkáját is felerész
ben elvégezni. Szimpatikus kapusunknak alig volt 
dolga, az egyik goal egy védhetetlen tizenegyestől 
esett, a másik pedig a biró jóvoltából, aki a 
legelemibb szabályok sutba dobásával megadott

egy olyan goalt, amelyet csak a rosszhiszeműséggel 
párosult tudatlanság adhatott meg. A hatvaniak 
legjobb játékosa a kapus volt, aki védhetetlennek 
látszó lövéseket fogott ki, hogy aztán félpályán 
túli rúgásával juttassa azt a mezőnybe. Közép 
fedezetük a „Schlosser lábu“ Kocsis rendkívül 
agilis és nagytechnikáju játékos. A közönség 
megelégedve távozott a városok közti mérkőzés 
színhelyéről, boldogan azon tudattól áthatva, hogy 
a két hónapos aszódi csapat fölényes győzelmet 
aratott a rivális Hatvan football legénysége 
fölött.

— Kérdezze meg háziorvosát, hogy nem-e 
akkor cselekszik legokosabban, ha már szappant 
vásárol, hogy csak a Kolozsvári Heinrich-féle Szent 
László fertőtlenitő pipere szappant veszi. Megóv 
minden ragályos betegségtől.

— Szarvasmarha tenyéztési jutalom dij- 
osztást rendez a pestvármegyei gazdasági egye
sület f. évi szeptember 15-én Püspökhatvanban. 
A dijosztáson jó tenyészképességet Ígérő pirostarka 
tehenek és üszők dijaztatnak. Tehenek borjukkal,' 
üszők egy éven felül bemutathatók. Pénzbeli dijat j 
csak kisbirtokosok nyerhetnek. Nagy tenyésztők 
arany-, ezüst vagy bronzérmet kapnak. Azt hisszük, 
hogy a szarvasmai hatenyésztés fellendítését célzó 
jutalomdijosztáson vidékünkről is számos gazda 
fogja állatjait bemutatni.

— A váci munkásbiztositó pénztár igaz
gatója Bolgár Menyhért lemondott alig fél évi 
működés után állásáról és már szeptember 1-én 
visszamegy az országos pénztárhoz. Már a kezdet 
kezdetén nem bírta a munkások bizalmát (a 
munkaadó igazgatósági tagok választották meg, a 
munkás igazgatósági tagok fehér lappal szavaztak) 
később pedig már munkaadók sem rajongtak 
érte. Ily körülmények közt jobbnak látta régi 
állását elfoglalni s betegségét hozva fel indokul, 
Bolgár lemondott a munkásbiztositó igazgatói 
állásról most, midőn a pénztár éppen közgyűlés 
előtt áll. Az igazgatóság legközelebbi ülésében 
fog foglalkozni a lemondással s bizonyára nem 
fogják tartóztatni, hanem rövid határidővel pályá
zatot hirdetnek az igazgatói állásra. A váci 
kerületi munkásbiztositó pénztár, amelyhez mi 
aszódiak is tartozunk, úgy látszik nehezen talál 
megfelelő egyént az igazgatói állásra.
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Árverési hirdetmény.
Bag község képviselőtestületének 1912. 

augusztus hó 23-án megtartott rendkívüli képvise
lőtestületi közgyűlési határozata értelmében közhírré 
tétetik, hogy a községi vadászterületen gyakorolható

v a d á s z a ti  jo g
folyó 1912. évi szeptember hó 14-én délután 
74 5 órakor Bag községházánál megtartandó nyil
vános árverésen legtöbbet ígérőnek 6 egymás után 
következő évre haszonbérbe fog adatni. Az árverési 
feltételek addig is a jegyzői hivatalban hivatalos 
órák alatt megtekinthetők.

Kelt Bagón, 1912 augusztus 24-én.

Hanisch György Nagy Mihály
vezető jegyző. közs. biró.

Kiadó-laptulajdonos: Vas József.

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdettet: 
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 jtirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. Hir
dessen az Aszódi Hírlapban.

A Ferencz József tudomány-egyetem bőrgyógyászati osztályán Prof 
Marschalkó igazgató utasítására, kizárólag a Kolozsvári Heinrich- 
féle gyógyszappanokat rendelik. Világhírű különlegességek:

KOLOZSVÁRI KÁTRÁNY-SZAPPAN
(teljesen kiszorította a külföldi gyártmányokat)

izzadás ellen: Kolozsvári chrom szappan. 
BőrkiUtés-viszketeg e llen:

Kolozsvári kén szappan.
Szeplő, májfolt, stb. arctisztátlanság ellen:

Kolozsvári borax szappan. 
Hajhullás ellen: Kolozsvári Petrol szappan.
Ezenkívül egész sora a világhírű gyógy- XOtOZSVÁBI XEWRICX JÓZSEF
szappanoknak, melyek minden gyógy-
szertárban és drogueria-üaletben kap- gyógyszappangyar részv.-társ. 
hatók. /. Ismertetőt készséggel küld: KOLOZSVÁRT.

JsliolaKW,
valamint iró-és rajz- 
szerek a legjutányo- 
sabban kaphatók a

„Petőfi"
könyvnyomda és 
papirkereskedés- 

ben Aszódon.

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, biztosítékokat és minden szakbavágó cikket. -------

Mély tisztelettel

J u h á s z  L a jo s  P o la c s e k  D ezső
jav. int. főgépész. bádogos és szerelő.
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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.
Gyártja: a „Csrrápgyár“ B.*T. Kismányán.
Minden nagyobb városban állandó bizományi raktárt 
óhajtván fentartani, e célra óvadékképes és agilis 
képviselőket keresünk. Budapesti telefonszáni 170-68.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Egy teljesen uj Viktória nöhajtó 
nyitott hintó eladó szerszámmal 
együtt. Cim a kiadóhivatalban.
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|  D É N E S  JENŐ — A S Z Ó D  |
|  f ű s z e r -  é s  g y a r m a tá r u  n a g y k e r e s k e d ő . |
&  A Mc. Cormick amerikai mezőgazdasági gépgyárak képviselője. 0
^  ------—  Ajánlja dús raktárát a szakmába vágó összes cikkekben. —  ■ : ^

% S z o l i d  b e v á s á r l á s i  f o r r á s ! ^
0  33 -  52 ^

P m m ^ ™ f l ö 0 L ^ E n D É e L Ő - á T V É T E L .
1 ASZÓD, FŐ -UTCZfl 461. SZ. $  Tisztelettel értesítem a n. é. hely-
1/ y|̂  beli és utazó közönséget, hogy az
\f Elvállal: cserépkályhák, tűzhelyek W  .  .  . . .  . . . . . .
|/ és kandallók szállítását és felállitá- \(/ 9 C 7 A f l l  U 9 C I I T I  V A M f l A f t l A T  \f sá l; falburkolások, kályha átraká $  t*$AVUl V f l j U U  V C IICl C 0 101
g r  sok és javítások legpontosabb kivi- W  fo|yó évi sz e p te m b e r hó 1-tö l
l  l  télben szavatosság mellett. *  á, fogo|n vennf  D HüSSZU évek
_____________________________________gyakorlata arra képesít engemet,
M éh észek * ll0KV a n. é. közönségei úgy a
.... . . .  . . .  legjobb ételekkel, mint kitűnő
Akik megbízható helyről, tiszta méhviaszból „ i . uu ... i • i -r
készül, műlépet óhajtanak beszerezni, tor- Halókkal a legjobban kiszolgáljam,
elüljaiicik bizalommal szatmári Szabó István miért is kereti) a n é. közönség
méhészetéhez Pankota (Arad megye), mely : becses pártfogását, tisztelettel :
méhészet amerikai liengerpréssel készített bár* ,
mely mérerű műlépnek kilóját csomagolva \ 7  I  T [ )  ^ 7  I  O  F ?
5 60 K. - ért szállítja utánvéttel, inig \iasz- | \  l  \ V  ,  / .  I \ / / ,  ^  LL# 1
készlete ki nem fogy. :::: J

S*/ Ne re n d e lje  m e g  $

| a villamvilágitási berendezését |
$  a m íg  tőlü n k  k ö l ts é g v e té s t  n em  k é r !  |

1 DIAMANT MÁRTON I
w  he|yb e l 1  vaskereskedő urnái jelenlse be szándékát, aki az erre vonatkozó felvilágosítást és nyilvántartást díjmentesen ÜK 
\ | /  teljesíti, nn pedig tervvel és költségvetéssel, Önre nézve minden kötelezettség nélkül ingyen és bérmentve szolgálunk ÜK 
W  A berendezést teljes szakszerűséggel a mérnök és épitészegylet szabványai szerint végezzük a legjobb anyagból Kűlömben ÜK 
W  az aszódi ág. ev. leánynevelő intézet berendezését, dacára a nagy cégek versenyének, mi nyertük el, ez is ÜK\j/ !ga? , megbízhatóságunkat. ^  Szállítunk villamos motorokat, dinamókat, generátorokat. Elvállaljuk uradalmak, JK
\ | /  kastélyok es gazdasági telepek villamvilágitási berendezéséi. Aprító és takarmányozó berendezések készítését. ^  Gép- 5K 
VI/ osztályunk szállít benzin-, nyersolaj-es gázmotorokat, malom, asztalos, lakatos műhelyek berendezését cséplökészleteket 
S »  Turbinákat vizierő kihasználására, erőátvitelekre. Szivattyútelepeket és minden e szakmába vágó gépeket szavatolás és &  
y  kényelmes fizetési feltételek mellett. Kérjen árjegyzéket 1 w

|  F««yV«s ? !l  is Sámtorfy Béla cégtől, Budapest, podtnatticzKy-ntca 4 3 . 1
Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.
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