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Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Általános drágaság.

Régi igazság, hogy nem boldog a 
magyar. Mikor mindenfelől huzzák-nyuzzák, 
szorítják, nyomják. Hogy tud ilyeténképpen 
zöld ágra vergődni, hogy tud ilyen viszo
nyok mellett tisztességesen megfelelni köte
lezettségeinek.

A jövedelem nem hogy emelkedik, 
inkább csappan: ennek ellenében óriási 
mértékben és megállapodás nélkül emel
kedik mindennek az ára. A két legfonto
sabb kelléke a társadalmi életnek: az 
élelmiszer és a lakás, szemérmetlen módon 
megdrágult. A hús szinte megfizethetetlen, 
a lakás ára szintén oly nagy, hogy a 
szűkös viszonyok között élő ember mindig 
kisebb lakásban húzza meg magát, csak
hogy valahogy lakhassék.

Ha nálunk valami megdrágul, az okát 
nem kell nagyon kutatni s csak a szom
szédba kell mennünk és láthatjuk, a vidá
man dörzsölő kezeket, a megelégedéstől 
duzzadt arcokat. A mi jó osztrák szomszéd 
jaink mindig gondoskodnak arról, hogy 
nekünk egy kis mulatságot szerezzenek, 
összeállanak a nagyiparosok, a vállalkozók 
és egyszeribben elhatározzák, hogy ennek 
vagy annak a nélkülözhetetlen cikknek 
árát felemelik. Akinek nem tetszik, ne

vásároljon belőle, ha meg vásárol, ugrálhat 
mellette, de fizetnie kell akár szakad, 
akár nem.

Így vagyunk kiszolgáltatva Ausztria 
kénye-kedvének; kapzsiságának, nyerész
kedési vágyának. így gondoskodtak arról, 
hogy a szerb határzár révén a marhahús 
ára tetemesen felszálljon: igy gondoskod
nak arról, hogy mindent drágán megfizessünk. 
Ebben nyilvánul meg a közös vámterület 
áldásos volta. Azért kapálódznak úgy odaát 
az önálló vámterület ellen, amikor emel
hetnek majd árakat az osztrákok, de saját 
testvéreik számára.

Hogy azután oly nagy arányokat ölte
nek a kivándorlások, azon nem kell 
csodálkoznunk. Elvégre az a munkaszerető, 
dolgos, izmoskaru földmives munkás nem 
várhatja a sült galambokat, mert a család 
jól nem lakhatik reménykedésből. Vagy 
nem kap munkát egyáltalán a szegény 
ember, vagy munkáját oly gyatrán fizetik, 
hogy legszerényebb életmódja mellett sem 
telik mindenre, mire szüksége volna. E két 
ok készteti a kivándorlásra főleg azokat, 
akiknek még van valamelyes vagyonuk s 
ennek roncsait megmentendő, itthagyják 
szülőhazájukat, holott szívesebben dolgoz
nának idehaza, ha lenne mit, örömest 
maradnának itthon, ha munkájukat csak

annyira megfizetnék, hogy családjukkal el
tengődhessenek.

A világ egyik részében sem aknázzák 
ki úgy az embert mint nálunk, szép 
Magyarországon. A kizsákmányolásban 
valóságos versengés folyik a telhetetlenek 
között. A lakásuzsora vígan tobzódik. 
Miután elsősorban a fővárosban emelkedik 
beláthatatlan magasságra minden dolognak 
az ára, természetes, hogy a középpontból 
szétágazódik ez az ország megannyi részé
ben s úgy megszületik az egyetemleges, 
általános drágaság.

A közönség hiába jajveszékel, hasz
talan siránkozik és kapálódzik kézzel-lábbal 
ilyen brutálitások ellen, az illetékes körök 
vajmi keveset törődnek és ha törődnek is, 
vajmi keveset tesznek —  talán nem is 
tehetnek többet —  a nép feltétlen jogos 
és méltányos panasza kielégítésére.

A hiba tulajdonképpen a nálunk örö
kösen széthúzódó, semmiben össze nem 
tartó, egyöntetűen eljárni nem tudó társa
dalomban van, mely egyideig sopánkodik 
s azután belenyugszik a változhatatlanba. 
Ilyen körülmények között nem csoda, ha 
vérszemet kapnak a dúsgazdag gyárosok, 
nagyiparosok és háziurak és minden na
gyobb lelkifurdalás nélkül akkor és annyira, 
amikor és amennyire nekik jól esik.

A nagyközönségnek: a millió és millió

A próbababa.

Az íigyvédné délelőtti pongyolában a szalon
ban tartózkodott, félkönyökével a kerevetre dőlt, 
ugy hogy bármily kicsi jobb tenyérrel áldotta is 
meg az ég, csaknem befödte fél arcát. Igy féltizenegy 
táján, midőn minden jóravaló fiskális javában 
keresi kenyerét, természetesen tisztességes asszony
hoz illően nincs egyedül. A szalon ellenkező 
felében, közel az ajtóhoz (az ajtó mindig jó, ha 
kéznél van a férj távollétében) estélyi öltözetben, 
mintha minden pillanatban menni készülne, egy 
fiatal ember ül. A sor most rajta van. Ö beszél.

— Ennek pedig igy kell lenni asszonyom ! 
Én balra megyek s ön ? . . . tetszésére bízom, de 
kérem, nehogy balra tartson ön i s ! . . . Meg vagyok 
győződve, ha most rám nézne, egy élő, eleven 
rébuszt, problémát konstatálna bennem. Ép ezért 
szinte érzem nem ki —, de megmagyarázás 
szükségét . .  . Szolgálatjára fogok állni: megfejtem 
önmagam. Kitárok ön előtt minden kaput: az 
rszem a szívem. De előre jelzem, szavaim máról 
lesznek: őszinte leszek.

— Ön, asszonyom, négy havi barátság 
után szükségesnek és jónak látta a szemem közé 
vágni :

— Elválok az uramtól, vegyen el feleségül!
— Erkölcsbirói tisztre soh’ sem siilyedtem alá. 

A világért se szándékozom hát most sem mora
lizálni, mert az esetben talán önnek, talán mind 
a kettőnknek igazunk lenne. Most csak e „fel
szólítás" hatásáról óhajtok beszámolni — válasz
képen.

„Vegyen el feleségül44.
— Amint gondolkodó készülékem e szavak 

jelentőségét, értelmét felfogta, a pillanattól önben 
nem azt a nőt láttam többé, akit négy hónapig 
ismertem. Ön asszonyom e kijelentéssel meztelenre 
vetkőzött lelkileg előttem. Lehajitotta magáról 
mind azt a lelki ékszert, amelylyel négy hónap 
alatt én díszítettem fel. ön asszonyom egy vastag 
taktikai hibát követett e l: azt hitte, hogy a saját 
érzelmi világa körül forog a föld, az emberek, de 
legalább is — én. S a nőknek az a szerencsétlen
ségük, hogy az első ily taktikai hibánál el is 
szokták veszíteni a harcot. Ön e kijelentésével 
végig sértette bennem mindazt, ami szent előttem, 
s ezzel természetesen el is vesztette a csatát: a mi 
viszonyunk szála ketté szakadt.

Ön elválik az urától I . . . stb. . . .
Igaz, hogy én is utólag, e kijelentés óta 

eszmélten s jöttem rá : én más szemmel néztem, 
más gondolatokkal éltem át a mi néhai viszonyun

kat, a mai világítás mellett visszatekintve az 
elmúltakra: előttem ön egy próbababa volt csak. 
Egy sikerült, egy eltalált, egy Ízlésem szerint való 
próbababa. Az ön lénye bennem lelki reminiscen- 
ciákat ébresztett csak. Ha az ön közelében voltam, 
édes-bus emlékek, melyek az én el nem élt 
életem csattanójához, egy temetéshez zarándokol- 
tattak, kezdték meg velem játékukat. Ha a szeme 
közé néztem, rémlett, mintha ezt a régi világomat 
látnám benne, piros ajkáról képzeletem eltalált a 
régi, legszebb ajakhoz: ha hangját hallottam, 
emlékeim hús és vérré váltak s ugy éreztem, 
mintha az élet ösvényén vissza léptem volna 
vagy tiz évet. S ha végig tekintettem szép karcsú 
asszonyi termetét, önkéntelen az jutott eszembe: 
ilyen lenne ő is most . . . Valami ismeretlen vágy 
hajtott, űzött önhöz . . .  A maga lénye volt az a 
varázsvessző, mely életre tudta kelteni a lelkembe 
temetett emlékeimet. S ugy látszik, emlékeim is 
szerették önt: önre kívánkoztak asszonyom. így 
lassan-lassan emlékeim át vándoroltak önre s 
teljesen befödték az ön való egyéniségét . . .  Én 
abból nem láttam egy szilánkot sem . . .  És ez 
időtől fogva ön már nem is varázsvessző jellegé
vel bírt, de testére öltve már saját maga hozta el 
emlékeimet . . . s nekem jól esett azokat meg- 
elevedni látni . . .  s tovább imádni . . . Emlékeim
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állampolgárnak kell sztrájkolnia az ilyen 
indokolatlan és sérelmes emelések ellen: 
ki lehet a dúsgazdag embereket is éhez- 
tetni.

Erős szervezkedéssel, egyöntetű eljá
rással pressziót lehet gyakorolni minden
féle erőszakos és a meggazdagodás nagyobb 
emelésére irányuló áremelések ellen. Akkor 
majd lejjebb esik az álluk a most még 
elvakult lak- és élelmiszer uzsorásoknak.

*

Az uj adótörvények.

Földbirtoknál:
A jövedelem a saját gazdálkodás 

folytán tényleg elért tiszta nyereség alkotja.
Bérbeadott birtoknál a bérbeadó nyere

ségét a haszonbér, esetleges a bérlő által 
teljesítendő egyéb szolgáltatások értéke 
alkotja, leszámítva a bérbeadóra nehezedő 
és ezen törvény szerint levonható kiadá
sokat és terheket.

A tényleg elért tiszta jövedelem alap
ján becsülik meg a haszonbérlő jövedelmét, 
melyhez a birtokkal együtt bérbe vett 
lakás haszonértéke is hozzászámittatik. 
Ellenben levonatik a bérösszeg és a bérbe
adó részére vagy ennek nevében teljesített 
bárminő szolgáltass értéke.

(utazással) vannak egybekötve, adómentesek. 
Ha azonban az illetmény a kiadások csak 
részbeni fedezésére szolgál, a fenmaradó 
összeg adóalapul vétetik.

Háromszorosan számítandó azoknak 
az adóköteleseknek föld vagy házbirtokból 
eredő jövedelme, akiknek az ország terü
letén belül állandó lakóhelyük és háztar
tásuk nincs és az ország területén a kive
tést megelőző évben legalább négy hónapot 
nem töltenek el. Hivatalból, betegség vagy 
tanulmány miatt távollevőkre ez az adó
számítás nem vonatkozik.

(Vége következik.)

Irta: Büchler Nándor.

VI.

A nyers bevételből nem vonhatók le:
1. Állami egyenes adók.
2. Adott ajándékok, adományok, se

gélyek és egyéb ilyen ingyenes szolgálta
tások.

3. Azok az összegek, melyek a törzs
vagyon gyarapítására, az üzlet nagyobbitá-j 
sára, tőke emelésére vagy tőkeapasztásra, 
adósságok törlesztésére fordittatnak.

4. Rokoni támogatások, továbbá a 
háztartás keretében együtt adózók munká
jának bér- vagy ellenértéke.

5. Az üzletbe fektetett tőkék vagy a 
közös háztartáshoz tartozó tagoktól kölcsön
vett tőkéknek kamata.

6. Azok a költségek, melyeket az adó- 
kötelezett háztartására, hozzátartozóinak va
lamint a háztartásban alkalmazott szolga és 
egyébb személyzetnek tartására és ellátá
sára készpénzben vagy a saját gazdaságá
ból vagy üzletéből vett termékek és cikkek 
fogyasztásában fordít, nevezetesen lakásra, 
élelmezésre, ruházatra, kiszolgálásra, gon
dozásra, neveltetésre, illetőleg a személyes 
szükségletek kielégítésére felhasznál. A ház
tartáshoz tartozó családtagokra fordított ezek 
a kiadások együttes adózás esetén akkor 
sem vonhatók le, ha az eltartás még külön 
jogcímen is biztosítva van.

A jövedelembecslés a következő főbb 
jövedelemforrások szerint történik:

A házbirtok jövedelme:
A házbéradó alá eső épületeknél az 

adóalap a béradó alá vont tiszta haszon
érték, levonva belőle a házadótörvény 
szerint figyelembe vett esetleges laküre
sedést.

Általános kereseti adó alá eső fog lal
kozások jövedelm e:

Az általános kereseti adó szerint 
megállapított üzleti nyereség. Ezen törvény 
szerint le nem vonható, de a jövedelemadó 
törvény alapján megengedett levonások 
mindazonáltal figyelembe vétetnek.

Tökéből eredő jövedelem:
Kamatok, járadékok, részvények, szövet

kezeti üzletrészek utáni osztalékok, kötvé
nyek, záloglevelek, akár adómentesitett 
értékpapírok jövedelme is, továbbá a posta
takarékpénztári betétek kamatai.

Szolgálati viszonyból eredő jövedelem :
A természetes vagy jogi személyek 

szolgálatában levőknek fizetés, bér, zsold, 
dij, tiszteletdij, lakpénz, személyi pótlék, 
korpótlék, működési pótlék és jutalom 
fejében vagy más egyéb címen járó állandó 
természetű illetménye.

Az állami alkalmazottaknak természet
ben járó lakása a fizetési osztályukra meg
állapított lakpénzben értékelendő.

Olyan járandóságok, melyek meghatá
rozott hivatali, illetve szolgálati kiadással

H írek .
Személyi hírek. Sárkány Ernő járási 

főszolgabiránk szabadságáról, melyet Eperjesen 
töltött, visszatért s átvette a hivatal vezetését.

Dr. Rácz Adolf galgamácsai körorvos 
betegsége miatt 8 havi szabadságot nyert. Helyet
tesítésével f. évi szeptember hó 15-töl 1913 évi 
február 1-ig dr. Hacker István aszódi körorvos és 
1913 február 1-től 1913 május 15-ig dr. Piltz 
József acsai körorvos lett megbízva.

— Házasságok. Hegedűs P ál zsidói ev. 
tanító f. hó 19-én esküdött örök hűséget Csekulay 
Ilonkának Galgamácsáról.

Straub Vilmos helybeli lakatosmester Ju liska  
leányát ma f. hó 22-én d. u. 4 órakor vezeti 
oltárhoz az aszódi ev. templomban bukta István 
Kiskarairól.

Spitzer Jen ő  ma f. hó 22-én d. u. 3 órakor 
tartja egybekelési ünnepélyét az aszódi izr. tem
plomban Glasncr Mór leányával Szerénnel.

— Football-m érközés. Ma, f. hó 22-én 
délután fél 4 órakor ismét inét kőzik Sportegyletünk 
első csapata a budapesti Vasutas Sport Club első 
csapatával. Mint értesülünk nem a falragaszokon 
kitett összeállításban fognak küzdeni labdarugóink, 
hanem a következőképpen állnak fe l:

Jankó
Galambos II. Babinszky Szelecsényi 

Einberger Peress Galambos I Németh Hermáim II.

színes vonalai, élete annyira befödték önt, hogy 
szinte megfeledkeztem az ön egyéniségéről, báb
voltáról. Ama rajongástól azonban, melylyel min
den pillanatban körül öveztem, az ön lényét csak 
annyi illette meg, hogy magára öltötte, engedet 
öltetni az én értékes ruhadarabjaimat, az én lelki 
ékszereimet . . .  Ezt most tudom utólag, hogy ez 
az érzés a legmelegebb, együttlétünknél is állan
dóan nálam volt — öntudatlanul. A legintimusabb 
pillanatokban, mikor ön, asszonyom áltatta magát, 
hárman vagyunk csak ezen a kerek világon: mi 
ketten s velünk a boldogság; mikor az ajka 
melegített, a szeme beszélt a lelkében dúló nagy 
érzésekről s csak úgy pattogott ereiben a telhe
tetlen vér: nem érezte, nem látta, hogy egy-egy 
árny, egy-egy lelki felhő surran végig tekintetemen 
s homályositja el szemem fényét, hüti le vérem, 
gyöngíti karom ? Nem érezte, nem látta ? . . . Én, 
lássa, éreztem, de ez az érzés nálam is csak most 
lett öntudatossá.

ön azt mondta : elválik az urától, vegyem 
el feleségül! . .  . Engedelmet kérek, de a mon
dottak után ön is be fogja látni: jóval túl lőtt a 
célon asszonyom, önnek éreznie, vagy legalább 
is sejtenie kellett volna, hogy velem szemben 
csak egy rendeltetése van, s lehetett volna a 
jövőben: ügyesen játszani a próbababa szerepét.

A nők instinctive szoktak cselekedni, s önnek 
mégis tompa volt az irányban az érzéke, ön nem 
birt tovább amaz arany középuton megma
radni, melyen négy hónapig szép egyetértésben 
haladtunk egymás mellett. Ön nagy-nagy állás
pontra helyezkedett. S ezzel beleesett a női nem 
nagy hibájába, mely minden férfi szívben föltét- 
len trónt követel. Sőt nem is elégszik meg az 
uralkodó pozícióval, de mindjárt megtakarítással 
kezdi : lim-lom gyanánt ki akar szórni a szívben 
minden emlék roncsot. . . ön, asszonyom a fele
ségem akart lenni, vagyis az imént mondottak 
szerint okkupálni akarta szivemet s törvényes 
jogot akart szerezni benne az egyeduralkodásra. 
Már pedig asszonyom — tudnia illett volna, ez a 
kis husdarab igen szeszélyes kis jószág: csak 
egyszer s csak egy valakit ismer el urának — 
parancsolójának. Éppen ezért a szerelmi reprizek- 
ben soh’ sincs igazság. Hiányzik belőlük az a 
belső tartalom : az igazi érzelmi alap. Amennyiben 
mégis előfordulnak, csak külsőleg, érzékileg 
ismétlődnek: mert minden újabbnak akadálya a 
régi . . ., a szívben heverő roncsok . . . melyekhez 
ok, vagy ok nélkül, de görcsösen ragaszkodik az 
— ember. A mi viszonyunkban az ön számára 
tehát csak egy dolog létezhetett volna az —

1 illúzió. E hitnél kellett volna kitartania: én és a

viszonyunk az okozat, ön az o k : tűrni az én 
kisded játékaimat s megbecsülnie az önre terített 
lélekfoszlányokat. Bűn volt s túl becsülte önér
tékét s viszonyunk kötelékének erejét, amidőn ily 
brutális szavakkal: „elválok a férjemtől, vegyen el 
feleségül" lerázta magáról testének az én szemem
ben egyedüli szirmait, ékességeit. Ezzel kellé 
szakadt viszonyunk köteléke: az én lábaim alól 
kirúgta az erkölcsi alapot. És én önben ezek 
után — sajnos — csak egy mezítelen próbababát 
látok megint, ki unesztetikus papiros testével ép 
az ellenkező hatást kelti, mint szeretne . . .

A fiatalember itt szünetet tartott, hogy 
óráját megnézze. Az ügyvédné a beszéd meg
szűntére felemelkedett a díványán és egy, a nők 
speciális tekintetével, melyben az egész női nem
nek mintha minden utálata, megvetése nyerne 
kifejezést, végigmérte.

A fiatalember erre felkelt székéről, mélyen 
meghajtotta magát az ügyvédné felé s válaszolt:

— Bocsánat, de tizenkettőre jár az idő, férje 
mindjárt itthon lesz, asszonyom, s még rosszat 
sejtene, hát — megyek. Csókolom a kezét. A 
viszont — nem látásra.

— S gyorsan kilépett az ajtón.

S J .
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Miután a legutóbbi mérkőzés óta labdaru
góink többször traininget tartottak és a mai ver
senyen a teljes első csapat vesz részt, igen szép 
mérkőzésre van kilátás és ha csak ismét a szél 
nem fog csapatunk ellen dolgozni, alapos a 
reményünk, hogy a mérkőzésben csapatunk nem 
fog vereséget szenvedni, habár a Vasutas Sport 
Club a fővárosi labdarugók között igen jó hírben 
áll és sok kiváló, elsőrendű játékos fölött 
rendelkezik.

a ttiz elharapódzását hihetetlen mértékben meg
gátolja. Azonfelül oldhatatlan, a legerősebb savak
nak ellentáll, úgy hogy a vele befestett tárgyat 
bármivel moshatjuk, az úgy színét, mint a teljes 
festékréteget megtartja. Azonfelül a befestett tárgy 
s főként a fa, ép e tulajdonságai miatt az idő 
behatásainak teljesen ellentáll. Akit tehát érdekel 
a bemutatás, azt ezúton is meghívja a fentemlitett 
vezérképviselet, mely különben is a legelőzékenyeb- 
ben áll az érdeklődők szolgálatára.

— Hanecker Antal vagyona. A napilapok 
részletesen megemlékeztek Hanecker Antal, a 
gödöllői főszolgabiróság irodatisztje 44.600 kor. 
betétkönyvének eltűnéséről. Most már kiderült, 
hogy a bűnös, vagy legalább is a főbünös nem 
Csudnay Gyula — Hanecker szállásadójának a 
fia — volt, mert ő csak 200 koronát vett ki a 
könyvecskéből, a többi összeget ellenben a Jardin 
mulató tulajdonosának rokonai, miután a fiútól a 
könyvet zálogba vették, szedték ki és helyezték 
el újból. A pénz körülbelül 7000 kor. hiányával 
teljesen megvan, a min csak örvendenünk lehet, 
mert valóban nagy csapás lett volna Hanecker 
Antalra, ha életének minden fáradsága és ered
ménye igy kárbaveszett volna.

— Egy magyar találmány. Egy rendkívül 
szenzációs, érdekesnek Ígérkező eseményről kell tu
dósítanunk olvasóinkat. Ma vasárnap délután 2 
órakor ugyanis a Magyar Cellosil r.-t. vezérkép
viselete az aszódi vásártéri tűzoltó-mászótorony 
előtti téren s magán a mászótornyon is, az egybe- 
gyíilt közönség, a meghívott előkelőségek, a 
hivatalból kivonult tűzoltóság s a testületileg meg
jelent javítóintézet előtt bemutatja a .Cellosil- 
tűzvédő és mosható festéket, s páratlan látvá
nyosság számba menő demonstrációk keretében 
fogja beigazolni e festék kiváló tulajdonságait. 
Egy magyar találmány jellemző sorsával állunk 
megint szemközt. Medveczei Medveczky Zsigmond 
miniszteri osztálytanácsos, kulturmérnök-vegyész 
12 évi munka eredményeként hozta forgalomba a 
.Cellosil- festéket, s csak miután a külföld 
(Németország, Belgium, Franciaország, Török
ország, s az utóbbi időben Amerika is) felismerte 
e festék nagy közgazdasági és kulturális értékét, 
kerülhetett a sor hazánkra, hol minden igazán 
kitűnő dolog is csak akkor érvényesülhet, ha a 
külföld már elismerte. Hány magyar találmány 
vész el igy a mi számunkra?! Nagyjában ismer
tetve a Cellosil festéket, rendkívüli olcsósága 
mellett főként a következő tulajdonságait kell 
kiemelnünk: tűzvédő, a vele befestett tárgy 
bámulatosan ellentáll a tűz hatásának, úgy hogy 
a mindennapi életben előforduló, számtalan ember
életet követelő s tekintélyes milliókat elhamvasztó 
tüzesetek a Cellosil használata folytán majdnem 
teljesen meg vannak gátolva, mert mig egyrészt a 
meggyuiás veszélye a minimálisra van leszoriiva,

— Rendészet. Régi haragosa volt Jancsik 
Máté Gyula bagi lakos Könczöl Máté ő kelmének. 
Vasárnap végre bekövetkezett a leszámolás órája. 
A két haragos koma a bagi kocsmában találkozott 
és egymásnak mentek s Jancsik Könczölt egy 
sörös üveggel úgy találta fejbekólintani, hogy 
utóbbi az orvosi látlelet szerint 16 napig fog 
gyógyulni, azután a kir. bíróság előtt találkoz- 

! nak ismét.

— Elmaradnak a folyó évi ellenőrzési 
szemlék. A honvédelmi minister egyik legutóbbi 

i rendelete szerint úgy a közös hadsereg, mint a
honvédség nem tényleges állományú legénysé
geinek ellenőrzési szemléi a folyó évben nem 
tartatnak meg. A tartalékos tiszteknek és tiszt- 

: viselőknek, valamint hadapródjelölteknek és ha
sonló állásuaknak bemutatása azonban az eddigi 
módon a folyó évben is megtartatik.

— Bicskázás. Az elmúlt vasárnapon javában 
mulatott az ifjúság a Neuwirth-féle korcsmában, 
midőn Balázsik József és Hrencsár János aszódi 
akrobaták vitézi tornára keltek ki egymás ellen s 
a táncoló párok duhajságuk elől menekülni kény
telenek voltak, mert a vitézi torna bicskázáson 
folyiatódótt mindaddig, amig csak az elősiető csen
dőr járőr úgy a két bajnokot, valamint a bicskát 
biztos őrizetbe nem vette.

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

— Az aszódi izr. hitközség képviselő
testülete már félszázad óta felerészben virilistákból, 
felerészben pedig a hitközség által választott 
tagokból áll. Most, hogy a hitközség virilistáinak 
sora részint elhalálozás, részint eltávozás 
folytán megritkult és az országban túlsúlyra 
kei ült demokratikusabb felfogások szele izraeli
táinkat is érintette, mozgalom indult a hitközség 
tagjainak sorában aziránt, hogy a képviselőtes
tület demokratizálódása és a hitközség adminiszt
rációjának modernebbé tétele és felfrissítése érde
kében a virilizmus eltöröltessék. Ugyanis azt kivált
ják a mozgalom élén állók, hogy csakis választott 
tagokból álljon a hitközségi képviselőtestület. De 
ha ezt keresztülvinni nem lenne lehetséges, úgy 
felerészben választott, felerészben a tényleg leg-

I több adótfizetők sorából kerüljön ki a képviselő-

testület; az utóbbiak közé azonban senki diploma 
vagy más jogcímen az adójának kétszeres számí
tásával be ne juthasson.

— Árlejtés. Cinkota község elöljárósága a 
község tulajdonát képező állami óvoda tatarozási 
munkálataira 1093 korona költségelőirányzattal zárt 
ajánlati versenytárgyalást hirdet. Zárt ajánlatok f. 
hó 28-ig déli 12 óráig beadandók.

— Gyógyíthatatlan betegségnek tartották 
évszázadok óta az Epilepsiát. E régi hit azonban 
újabban elveszti jogosultságát, mivel megbízható 
értesülésünk van arról, miszerint egy budapesti 
speciálista orvos tudományos alapon és bevált 
módszer szerint gyógyítja az epileptikus betegeket 
és e módszerével a baj gyökeres gyógyítását teszi 
lehetővé, mit a gyógyult esetek nagy száma bizo
nyít. Ez orvos dr. Szabó B. Sándor (Budapest, 
Nagy korona-utca 18.) ki gyógyulást keresőknek 
díjtalanul ad fölvilágositást.

— Virilista törvényhat. biz. tagok név
jegyzékének az 1913. évre leendő kiigazítása 
céljából az adókimutatások, amelyek alapján a 
legtöbb adót fizető törv. hat. biz. tagok névjegy
zéke kiigazittatni fog, folyó hó 23-tól 8 napon 
át a vármegye központi kiadóhivatalában köz
szemlére kitétetnek. Azok, akik adójuk kétszeres 
számításának kedvezményére igényt tartanak, az 
ülések tartama alatt az igazoló választmány előtt 
szóval vagy Írásban jelentkezni és jogosultságukat 
igazolni kötelesek.

— A világ minden részében tudják, hogy 
a Phoshatine Falliéres tápszer a legkiválóbb. Az 
elválasztás pillanatától kezdve sohase gondoljon 
egyetlen anya se más tápszerre, mint az ezersze
resen kitűnőnek bizonyult Phosphatine Falliéres-re, 
miáltal a gyermek erőssé és egészségessé lesz.

— A szódavizgyártás megrendszabályo- 
zása. A belügyminiszter a kereskedelemügyi 
miniszterrel egyetértőleg a szódavíz gyártására, 
elárusitására és forgalomba hozatalára vonatkozólag 
újabb szabályrendeletet alkotott, amely előírja, 
hogy a szódavizgyártáshoz csak tiszta jó ivóvizet, 
szénsav előállitására pedig megfelelő tiszta kén
savat szabad használni. Egy liternél nagyobb 
üvegbe nem szabad szódavizet tölteni s ennél 
nagyobb üveget tilos forgalomba hozni. A ren
delet a szódavízzel töltött palackok s az ezeket 
szállító kocsik tisztántartásáról is intézkedik. Az 
üdvös szabályrendelet aug. 1-ével lépett életbe.

—- Vízvezeték Gödöllőn. Szomszéd közsé
günk Gödöllő egyre-niásra alkotja a lakosságának 
jólléte érdekében szükséges intézményeket. Mint 
értesülünk, Gödöllő község elöljárósága most 
vízvezeték létesítését tervezi, mely célból felhívást 
intézett a község lakosságához, hogy jelentse be 
a vízszükségletét, mert ez képezné az előmunká
latoknál a számítás alapját. Ha igy halad Gödöllő, 
maholnap igazán kulturempóriummá fejlődik, mi 
aszódiak pedig nem fogunk artézi kutakat furatni, 
hanem úgy mint a villám világítást, a vizet is 
Gödöllőtől fogjuk venni, mert igy sokkal gyorsab
ban meg fogjuk kapni.

Kiadó-laptulajdonos: Vas József.

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- XOfOZSVÜBl XEINRICX 1ÓZ5CF
szappanoknak, melyek minden gyógy-
szertárban és drogueria-üzletben kap- gyógyszappangyár részv.-tars. 
hatók. .*. Ismertetőt készséggel küld: KOLOZSVÁRT.



♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦  Nyilvános köszönet ♦
^  Wilhelm Ferenc gyógyszerész urnák, cs. és J  i 
^  kir. udvari szállító, Neunkirchen, Alsóausztria, ▼  i 
^  feltalálója a ^ j

4  W IL H E L M -F É L E  T E Á N A K . +
A  Hogy én a nyilvánosság elé lépek, teszem ezt ^  
A azért, mert kötelességemnek tartom Wilhelm 

Ferenc gyógyszerész urnák Neurkirchenben,
▲  hálás köszönetemet nyilvánítani azon szolgá- ^  
^  latáért, melylyel a Wilhelm-féle tea az én ^

a  fájdalmas reumatikus szenvedéseimet ^

^  megszüntette és ezért azoknak, kik ezen rétté- ^  
^  netes betegségbe estek, ajánlom a tea hisz- 
^  nálatát. 4 heti használat után nemcsak teljesen T  
^  megszűnt a fájdalom, hanem dacára annak, ^

♦
 hogy már 6 hét óta nem iszom a teát, az ▲  

egész testalkatrészem megjavult. Én meg va- T  
^  gyök győződve, hogy mindenki, aki hasonló ^

♦
 betegségben szenved, ezen tea használata által ▲  

a feltalálót, Wilhelm Ferenc urat, úgy mint T  
^  én, áldani fogja. ▼

^  Kiváló tisztelettel ^
^  Butschin-Streifeld grófnő ♦

főhadnagy neje.

+ Ari csomagonkitit 2 K. 6 csomag 10 X. ♦
^  Hol gyóyytdrbon * drogériában nincs, direktküldés! ^  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ * ♦ ♦ ♦

Egy teljesen uj Viktória nőhajtó 
nyitott hintó eladó szerszám m al 
együtt. Cím a kiadóhivatalban.
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kaucsuk-konipozicióval be
vont szagtalan fedéllemez.

„Höliísni“'bó'rlt«i«i
mezőgazdasági és gyári épü
letekre a legalkalmasabb.

„Kollarit“ 'bőrlemez
vízmentes és a legnagyobb 
viharnak is ellentáll.

„Koliarit“ -bőrletttczt
nem kell mázolni és igy 
fenntartási költséget nem 
igényel.

Egyedeldrusitó Aszód és környékére

D IAM AN T MARTON
vaskereskedése, ASZÓD

I  D ÉN ES JENŐ -  A S Z Ó D  !
1$ fű sze r- és gyarm atáru n agykeresked ő. ^
^  A Mc. Corm ick am erika i m ezőgazdasági gépgyárak képvise lő je . ^

■ Ajánlja dús raktárát a szakmába vágó összes cikkekben. — : ^

f S z o l i d  b e v á s á r l á s i  f o r r á s ! ^
W  36 -52  •
&  ^

Nem szorul d icséretre  I

a „Magas Tátra fenyőszesz“ l
mely a legmakacsabb izüleli csuz és fájdalmakat már egyszeri bedör- I  

zsölés után is elmulasztja. Fej- és fogfájásnál bedörzsölés után azonnal I  

hat. Azonfelül a szobában szélpermetezve kellemes fenyőillatot áraszt. ■  

Fejbőrt azzal bedörzsölve, megerősíti a hajtöveket és megakadályozza I  

a korpaképződést. Üvegje 1 1 0  fi l lé r , 6  üveget bérmentve k ü l d i

Szálai gyógytár, Igló (M ag as-T a tra .)I

|  I© rendelje m eg |

| a villamvilágitási berendezését |
|  a m i 9  tőlü nk  k ö lts é g v e té s t  n em  k é p i $

| DIAMANT MÁRTON i
I  I| I
I  SSSÍ£ lem te.'ssrs I
| |
|  Fenyves ?ál és Játtdorfy Béla cégtől, Budapest, ?odmaniczHy-utca 43. f

Aszódi „Petőfi" könyvnyomda nyomása. -----
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