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A galgavölgyi községek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-nvjomdaban, . „ •• Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal. — Hirdetési
» > < « ■  « « »  w  , » l „ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ F e l e l ő s  a t e a > :  P R .  & L Ü C K  A P O L F .  Mk , M t

Motorgyár Aszódon. Nem tartoznak jelen cikkünk keretébe jelent, sőt előbb s nagyobb mértékben
Egy nagy tehetségű, szakmájában ki- a gyár alapdásánk részle,ei- E he|yütt csu- Íu,tatÍa az* az 'Pari forgalom előnyeihez, 

váló képzettségű és gazdag élettapasztala- pa'! a,ZOn1 elünyökre akarunk rámutatni, a A gyár, amely eleinte a gyártmányok
k a l  rendelkező derék polgára községünk- melyek községUnkre’ de s<>' az e8ész or* nak csak kis mértékben való előállítását 
„ek, nehány hónappal ezelőtt egy Aszódon fZagr? ?Zen gyar let.es,tésébö1 háramolnak, tűzte ki céljául, Így is nagyszámú munkást 
létesítendő motorgyár tervét vetette fel. A lpar' kü önösén gyáripar legbiztosabb alapja fog foglalkoztatni, később 15 0 -2 0 0  és ha
nagyszabású terv kivitele szinte lehetetlen- CS müdja le,ezesi helye és v,déke> söt az alapi,ási ,ervezet számi,ásai helyeseknek 
„ek látszott. Aki tudomást szerzett róla, le- egy messzire elnyúló terület anyagi fellendű- mutatkoznak, idővel még több munkás jut 
kicsiny lő mosolygással fejezte ki bizalmat- '^ n e k .  A mi községünk, mely a fejlődés egyik majd keresethez. Ez által állandó jövedelmi 
lanságát, az eszme értéktelenségét. Halva ugyancsak  fontos tényezőjét -  reg. élénk forrása nyílik sok száz családnak. Ésszük- 
szt,letett ideának mondották legtöbben. keres.ked.el" 'e‘ nélkülözi, vagy legalább is ségképpen élénkülni fog községünk keres- 
Csak az. nem vesztette el reményét és tar- csupán igen gyér forgalommal rendelkezik es kedelme is. Rendkívüli előnyét jelenti a 
tott ki állhatatosan az eszme mellett, aki ja l ta i  lényeges hátrányt szenved, ipar.ek.n- motorgyárnak az is, hogy népünk egy u,

.* m i ' l4 . . teteben is messze mögötte maradt annak, nálunk meg alig honos iparaggal mierkedikmegteremtője volt. Nyilván számolt o is a s . .4 „ .. .  . . .  , . 4... . .... . . aminek földrajzi fekvesenel fogva is — mint meg. Elsajátítva ennek ismereteit, alkalmanehezsegekkel, melyek utjaba kerülhetnek, . x J .. , ... , . . . .  .fi, , J , , . ,. .. . '
de kivette velük szemben a küzdelmet na^  Kórnyék gócpontjának lennie kel- nyílik, hogy boldogulását másutt is megta-

,l L r. , . . ... * lene. Ez a község mintegy arra van hivatva, lálhassa. Fölösleges szószaporitás volna egyTürelmesen, férfias kitartással szembeszallva . , - . , „ . . . . . . . . 4r  , ,4 . . . ..:... „ líil4 , ... ,, , hogy a körülötte levő számos községét ke- gyar ipari jelentőseget es annak egy vidéka minduntalan eleje gördült akadályokkal, , . . . . . . , 4. , ..- , , . . . .  . reskedelmi árucikkekkel és ipari termekek- forgalmi eletere gyakorolt számos elonyetegyenként győzte le ezeket mind es keszi- . . . .  . . . 44 , . . . .  . .  . .  . . . .
a . „  kel lassa el; ehelyett azonban kereskedel- bővebben taglalni,tette elő lassanként nagy terve megvalosula- . . f , 4 . 4| . . . . . . . . .. . . .  - . . . t l  ,„ mének folytonos hanyatlasat latjuk, ipari ^  .. ....................

sanak ehe őségét És miközben újabb előre é|e(é|)ek éppenséggel semmi jelét sem De nem maradhat említés nélkül a 
nem látott körülmények az abba,.hagyás |m|,atja L föbb ideje vol, teh4t( ho{{y a motorgyár országos jelentősége. Ezidosze- 
deprimáló következményeivel fenyegették, m . rint ugyanis hazánkban alig ket-harom gyar
ezeket is elhárítva egyúttal legapróbb rész- Epések az ipar megteremtése végett f0 ,̂|a||<0Zi|< motorok előállításával. Az aszódi
létéit is kidolgozta célbavett tervének. És megtétessenek. És ámbár a motorgyár egy gy^r> amint egyrészt ezen gyárak számát 
készen a terv és befejezett tény a megva- kisebb község iparának kereteit jóval felül- szaporítja, másrészt a gyártmágyok külön- 
lósul.isa. — Aszódon motorgyár lesz. múlja, ez a körülmény lényegileg mit sem legességénél fogva a külföldön is ismertté

A  b ú z a t á b l á n .  reiben s legfeljebb az érdekelte, hogy meg legyen zöld ablakredőnyei, eszébe jutott, hogy zöld lomb
az átlagos jövedelem. A szalónok, a klubbok koszoruzta hegyek között van egy birtok, melynek 

Irta: Kallina Ernő. hamis illatától terhes levegőjében, ott érezte ő jelenleg még ő a tulajdonosa, de nemsokára eljön
Lassan kúszott fel a nap tíizkorongja a lomb jól magát. A szép asszonyok, izgalmas kalandok az az idő, amidőn épp oly idegen lesz ott ő is, 

kosz ruzta hegy mögül s végig hintette aranyszínű s a kártya, ezek töltötték be az ő eletkörét es bár mint holmi jött-ment vándor. S miközben e 
sugár fit a völgyön. már az 50 év felé vitorlázott, érzései — igy gondolatokkal foglalkozott, szinte érezni vélte a

Reggeli harmatcseppek — mint picinyke gondolta legalább ő — még mindig fiatalosak mezei virágok illatát s lelki szemeivel látta a rét 
gyémántok — ragyogtak a rét virágain s fűszálain, voltak. Nem unta meg ezt az életet, hisz igy ezerszinü virágait s a hullámzó buzatengert, 
a levegő pedig tiszta és szinte átlátszó volt, mint kezdte már fiatal korában, mikor még kis hivatal- melyen az éles kasza alatt halomba dől a vagyont 
a kristály. nők volt s azt hitte, hogy sohasem fog bele adó élet. Kedvet kapott még egyszer lemenni

Szelnár Péter, amint a völgybe kanyarodó fanyarodni. Szentiványra s másnap már röpítette a gyorsvonat
útra ért, megállította lovát s leszállóit róla, hogy Midőn a sors szerencsés keze egy jobb a ritkán látogatott vidéki kúria felé. 
zabol jánál fogva vezesse azt tovább. Már a rövid módhoz juttatta, alkalmas eszközt látott a vagyon- Amint most -  a balzsamos reggel ő reá 
lovag ás is kifárasztotta. Hisz szokatlan voltban megszokott s kedvelt életmódjához. Szelnár nézve oly szokatlan óráiban -  süppedő puha 
ei nc|(j Péter nem ismerte azt a közmondást, hogy a pázsiton lova mellett lépegetett, szinte kívánta.

Ott a völgy pereménél veszi kezdetét a gazda szeme hizlalja a jószágot vagy legalább is hogy miért nincs kétszer oly messze az a társadalmi
Szelnár-birtok, azok pedig, kiknek ott távolabb a nem akarla elhinni. kör, melyet mégcsak tegnap ott hagyott,
búza áblákon; jókedvű danája rOppen most az ég Így történt, hogy egy szép napon ügyvédje Még nem érzett utálatot lefolytatott élet-
télé. az ő aratói. Ezeket jött megnézni. azl javasolta néki, hogy jó volna túladni a módja iránt, de már úgy volt vele, mint midőn

Lassan lépkedett lova mellett. Tüdejének szentiványi birtokon, mert az keveset jövedelmez. az ember kedvenc gyümölcsét is kelletlenül
szinte jól esett a friss reggeli levegő, ilyet nem Szelnár szinte egykedvű nyugalommal pártolta fogyasztja el. Gondolatai közben oda ért a 
érzeit a fővárosban sohasem Nem gazdálkodásra ügyvédje javaslatát, szinte örült, hogy megszabadul keresztet rakó araló leányok csoportjához. Ezek
született ember volt Szelnár Péter. Mióta a t’gy nyűgtől . . . egy pillanatra abbahagyták a nótaszót, de mivel
szerencsés örökség a szentiványi hirtok tulajdono- Midőn beköszöntött a nyár és az egyre foko- nem ismerték, ügyet sem igen vetettek reája.
^vá tette, talán mindössze kétszer járt lenn a zódó hőség ráfeküdt a fővárosra s nem nyújtottak Egyikük azonban megismerte, pedig nem talál-
birtokon. Nem törődött a kezeléssel, bizott embe- már védelmet a meleg ellen a bérpaloták leeresztett í kozott vele még soha az életben, de viszont

-  *
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teszi majd nevét, jó hírnevet szerezve egy
úttal a m agyar gyártmánynak is, amely más 
ipari termékben oly kevés értékelésben 
részesül.

A mi a gyárnak Aszódon való létesí
tését indokolttá tette, — az olcsó munkaerő, 
a melynél fogva más hasonló gyárakkal 
sikeresen versenyezhet. Ezt a munkaerőt a 
javítóintézet növendékei fogják szolgáltatni. 
Ezzel ismét nagy és fontos, — ethikai 
szerephez jut a gyár. A növendékek, a 
kiknek erkölcsi javítása és nevelése nagy
részt a munkához való szoktatásra, a 
szorgalomra van alapítva, a motorgyárban 
tág terét találják munkájuk kifejtésének. E 
mellett egy újabb és magasabb ismereteket 
igénylő iparágat tanulnak, hogy a megszabott 
idő elteltével, a mikor az intézetből az 
életbe kikerülnek, intelligens és tanult iparo
sokként működhessenek tovább.

Nem folytatjuk tovább a motorgyár 
sokoldalú fontosságának és előnyeinek fel
sorolását, hiszen csak szükségtelen munkát 
végeznénk vele. Csupán arról kell még 
megemlékeznünk, a kinek nevéhez a gyár 
alapításának érdemei fűződnek. Ducker 
Ödön, az aszódi javítóintézet igazgatója 
fáradságos munkájának köszönhető, hogy 
motorgyár létesül Aszódon. Tudasa és ki
tartó munkabírása biztosítékot nyújtanak, 
hogy az ő tervei szerint alakult gyár veze
tése alatt községünk és vidékének javára 
fog működni, amihez sok szerencsét 
kívánunk. _____

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket,
a kiknek negyedévi, illetve félévi
előfizetése lejárt, hogy azt meg-
ujitani szíveskedjenek, nehogy a 

lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

A harmadosztályú
kereseti adó.

A harmadosztályú kereseti adót e hó 
11. és 12-én állapította meg az adókivető 
bizottság. A megállapított magas tételek 
általános elégületlenséget keltettek az adózó 
polgárok körében, ugy hogy csak alig né- 
liányan nyugodtak bele a bizottság hatá
rozatába. Az adózók legnagyobb része fe- 
lebbezéssel él a megállapítás ellen, mert 
dacára annak, hogy a bizottság a pénz
ügyi előadó által javasolt tételek közül ezen 
összegükben egyiket sem fogadta el, a 
megállapított tételek mégis általában 50— 
150 %>-kal emelnék a régi adót.

Midőn a fenti sajnálatos tényeket re
gisztráljuk, nem térhetünk ki az elől, hogy 
ezen ügygyei ma ismét foglalkozzunk.

Tesszük ezt két szempontból.
Egyik szempontunk az, hogy nem le

het egy rókáról hét bőrt nyúzni!
Már pedig éppen azon polgárokról, 

a kereskedőkről, — akiken ily magas üsz- 
s/egekben kívánják a harmadosztályú ke
reseti adót bevasalni, — bátran mondhatni, 
hogy eddig is egynél több bőrt nyúztak.

Társadalmi téren is leginkább igénybe 
véve, a kereskedők általában nyögnek a 
nagy házbér és egyéb drágaság alatt.

Amellett a folyton kisebbedő forgalom, 
a kényszerű hitelezés folytán a n gy ka
matveszteség is sorvasztja az anyagiakban 
amúgy sem duslakodó polgárokat. Nagy 
raktárakat kell tartaniok, hogy a főváros 
közelsége folytán rájuk nehezedő verseny
ben megállják ugy-ahogy a helyüket. A 
tőke pedig kicsiny, a takarékpénztárak tud
ják, hog mennyi kamatot kell fizctniök.

És ennek tetejébe még csak nem is 
fejlődik a község; a közönség fogyasztó- 
képessége nem nőtt, ellenben gombamódra 
szaporodnak az uj — üzletek. Bátran állít
hat juk tehát, kogy kereskedőnek lenni Aszó
don nem éppen irigylésre méltó dolog.

Mert hiszen nézzük csak, szerzett-e

sokszor elnézte a kastély emeleti szobájában azt a 
képet, mely egy derék daliás férfit ábrázol, 
Szelnár Péter jól sikerült portréját.

Félbe hagyta a munkáját, melyet épp oly 
kitartással végzett, mint a többiek, jólehet szabályos 
termetéhez nem a paraszti leányok ruhája simult 
s fejét kerek buzavirágos szalmakalap fedte, mely 
alól incselkedően kandikáltak elő a selymes szőke 
hajfürtök.

Kovács István számadó leánya vagyok — 
Aranka a nevem — szólt, miközben tisztelettel 
állott meg a gazda előtt — apám helyett, ki a 
gimesi határban van elfoglalva, én ügyelek itt fel 
a munkára s egy botos ispánt megszégyeníthető 
szaktudással referált a munka folyásáról.

Szelnár Péter ámulva hallgatta a leányt s 
fokozódó érdeklődéssel nézte annak fénylő szép 
szemeit, megypiros hamvas ajkát, miközben már 
nem is érdekelte az, amit az mond- Lánghullámok 
csapták meg homlokát. Hivatásos nőhőditó volt s 
már is pajkos gondolatok kezdtek véle ingerkedni. 
De amint a kipirult arcú leányt jobban szemügyre 
vette, be kellett látnia, hogy annak egész lénye 
tiszteletet parancsol. Leült egy búza keresztre és 
kérte őt is, hogy foglaljon mellette helyet.

Aranka szót fogadott, miközben a könnyű 
nyári blúzon kipattant egy-két gomb s Szelnár 
érezni kezdte, mint szorítják szivét békőba eddig 
még nem tapasztalt érzelmek. Sokáig csevegett ott 
a 18 éves kor üdeségében pompázó és az élet 
sok-sok ajándékával megáldott leánnyal, s észre 
sem vette, hogy a nap mind forróbban tűz alá s 
kezd már delelőre hágni.

Csak akkor kelt fel helyéről, midőn a közeli 
faluban megkondult a déli harangszó s szívélyesen 
elbúcsúzott a leánytól. Fiatalos fürgeséggel ugrott 
fel lovára s nem törődve az égető napsugarakkal 
sietve vágtatott a falu felé, de nem a kastélyba, 
hanem a postahivatalhoz, hogy a következő 
táviratot menessze ügyvédjének :

„A birtokot nem adom el, itt maradok, akarok 
gazdálkodni és megnősülök".

Szelnár.

(Folyt, köv.)

! valami vagyont bárki is a kereskedők kö- 
I zül Aszódon ? Nem !

Pedig éppen a polgárok ezen osztá 
lyáról bátran állíthatjuk, hogy mintaképei a 
szorgalomnak, a takarékosságnak, a józan 
életmódnak.

És mégsem tudnak vagyont szerezni.
Már most mi lesz majd velük öreg, 

munkaképtelen korukban, ha már nem fog
nak tudni keresni és vagyonuk nem lesz. 
hogy abból hátralevő napjaikat ugy-ahogy 
lemorzsolják ?

Ezekről a polgárokról — a kereske
dőkről akarják a hetedik bőrt nyúzni, ha 
a harmadosztályú kereseti adót ily magas 
összegben meghagyják.

És most jut eszünkbe a második szem
pont: vájjon az államnak érdeke-e az ilyen 
tulcsigázása az adózásnak. Ma is csak azt 
mondjuk, hogy nem!

Tudjuk, hogy az államnak szüksége 
van az adóra, de állítjuk azt is, hogy 
szüksége van vállalkozókra, akik az adót 
keresetük arányában lerójják. Az adók tul- 
csigázásával azonban egyrészt elriasztja az 
embereket a vállalkozástól, másrészt meg
nehezíti, sőt sok esetben szinte lehetetlenné 
teszi a megélhetést.

Ily körülmények mellett tehát valóban 
észszerütlenség is, az adót 50—150 °/o-kal 
emelni, mert ez egyértelmű a kereskedők 
létfentartásának a megtámadásával.

Éppen ezért jogosnak és föltétlenül 
méltánylandónek tartjuk a felebbezéseketés 
hisszük, hogy azok minden kétséget kizáróan 
eredményre fognak vezetni, mert a felszó- 
lamlási bizottság bizonyára nem fogja fi- i 
gyeimen kiviil hagyni azt a mellőzhetetlen 
körülményt, hogy jövedelem szaporulat nél
kül, adót emelni nem igazságos.

H ire k .
— Főispánunk Kecskeméten. Vármegyénk főis

pánja, aki egyben Kecskemét törvényhatósági jog
gal felruházott városnak is főispánja, a múlt héten 
lent járt a földrengés sújtotta városban. A lakos
ság körében nagy megnyugvást keltett a főispán 
megjelenése, aki nagy buzgalommal segédkezett a 
város tisztviselőinek a segítés munkájában. Szere
tetreméltó egyénisége Kecskeméten is osztatlan 
sympathiát ébresztett személye iránt.

— Kinevezés Az igazságügyi miniszter dr 
Jéhn Kálmán a gödöllői kir. járásbíróság jegyzője, 
az aradi kir törvényszékhez jegyzővé nevezte ki 
Dr. Jéhn távozását nemcsak a biróság és az ügy 
védek körében, de Gödöllő intelligens társaságá
ban is nagyon sajnálják, mert előzékeny, kedves 
modora miatt mindenki rendkívül kedvelte az 
egyébként igen képzett jegyzőt. A gödöllői biróság 
kitűnő munkaerőt vészit dr. Jéhnben, aki bizonyára 
Aradon is ki fogja vivni magának az ottani társa
ság szeretetét. Kineveztetése alkalmából mi is szí
vélyesen üdvözöljük.

— Áthelyezés. Rettegi Ferencet, a gödöllői 
adóhivatal érdemes pénztáritokét hasonló minőség
ben a pénzügyminiszter Budapestre helyezte át. 
Az erről szóló okiratban a miniszter elismerésének 
ad kifejezést Rettegi működése felett, aki a Gödöl
lőn eltöltött hosszú idő alatt mindvégig közbecsii- 
lésben részesült.
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_  Az aszódi főgvjmnasium ügye a vármegyé
nél Pest vármegye törvényhatósági bizottságának 
legutóbb tartott rendkívüli közgyűlése elhatározta, 
ll0oy az aszódi algymnasiumnak főgymnasiumniá 
való átalakítása esetén évi 2000 korona hozzájá
rulást ad a vármegye.

— Késelés. Az elmúlt vasárnap is javában 
mulatlak az egyik korcsmában a kartali legényekés 
Szokás szerint ez a mulatság sem végződött vere
kedés nélkül. Bereczky József a mulató társaság 
ê yik tagja ugyanis jókedvében oda-oda mondo
gatott Rizsák Istvánnak, aki nem hagyta szó nél
kül Bereczkí sértő megjegyzéseit, hanem azokat 
viszonozta. Ez annyira kihozta sodrából Bereczky 
Józsefet, hogy kihúzta bicskáját és neki támadt 
Rizsák Istvánnak, akinek nyakán és hátán több 
súlyos sebet ejtett. Talán életével fizetett volna 
Rizsák István, ha a társaság többi tagja védelmére 
nem kelt volna. Rizsák sebeit dr. Rendes Dezső 
aszódi orvos kötözte be.

A földrengés éjszakáján. A szombati éj
szakai földrengéskor a legtöbb mélyen alvó s hir
telen felriadt ember azt hitte, hogy betörők járnak 
a szobájában. Szeletzky váci rendöibiztos is föl
ébredt s kirohant a szobájából, bár rögtön tisztá
ban volt vele, hogy földrengés lehetett. Ahogy a 
konyhából kiroh.int, az udvaron összeütközik a 
hozzá befelé törtető öreg házigazdájával.

- Az istenért, biztos ur, jöjjön hamar, betö
rők járnak a szobámba, már viszik is az ágyamat, 
kiáltozik a házigazda. Szelecky ehleveti magát; 
— Dehogy betörök azok . . .

— Sose nevessen azon . . — s ebben a pil
lanatban pont a fejére esik a gazdának egy lehulló 
cserép.

— Ugy-e mondtam az áldóját, ott rohannak 
már a háztetőn a gazemberek!

Vallási téboly. Bleier Soma helybeli 
lakos a múlt héten jelentette a községi 
elöljáróságnál, hogy lakója Pazsitni János
áé, javítóintézeti alkalmazott neje, napok 
óta éjjel-nappal tele torokkal vallásos éne
keket zeng félbeszakítás nélkül s lármájá
tól lehetetlen éjjel aludni, nappal dolgozni. 
De azon kívül a lakásán levő bútorokat 
égő gyertyákkal rakja meg úgy, hogy va
lószínű, hogy a nőn vallási őrület fog 
kitörni. Amellett még igen könnyen tűz
veszélyt is okozhat. Az előjáróság ezen 
jelentés alapján felhívta dr. Hacker István 
körorvost, hogy Pazsitniné elmebeli állapo
tai vizsgálja meg. Csütörtök délelőtt az 
asszonyon kitört a téboly és dühöngeni 
kezdett, úgy hogy már a szomszédok is 
karhatalomért fordultak a községi elöljáró
sághoz. Az elöljáróság által kiküldött em
berek nagy nehezen lefogták és bérkocsiba 
ültették és hármas kiséret mellett a köz
ségházára hozták. Innét pedig a déli vonat- 
lal dr. Hacker körorvos szakvéleménye 
dlapj n mint közveszélyes őrültet, Buda
pesti az angyalföldi tébolydába vitték, 
ahol a járási főszolgabíró intervenciójára 
rőgtm felvették a szerencsétlen asszonyt. 
Érdekes, hogy a községházán lelkészt kívánt 
8 ott a megjelent Joó Antal plébános és a 
főjegyző teljesen lecsillapították. Pazsitniné 
csakis az ő jelenlétükben viselkedett nyu
godtan s jgy kénytelenek voltak őt az An
gyalföldre elkísérni, ahol minden különö- 
‘̂bh incidens néiküi sikerült átadni. 

9 rvosi vélemény szerint a nő közveszélyes 
orült, aki vallási Őrjöngésben szenved s 
ahgba lesz gyógyítható.

— 75 ezer K. a galgamácsai templomra. Nem
régiben Galgamácsa nagy küldöttsége tisztelgett 
három miniszternél a kerület országgyűlési képvi
selőjének vezetése alatt, hogy a bezárt galgamácsai 
r. kath. templom alapos renoválását a kincstártól, 
mint kegyurtól kérelmezzék. Serényi Béla gróf föld- 
mivelésíigyi miniszter gyorsan intézte el a kérel
met, mert most az érdekelteket értesítette, hogy a 
galgamácsai templom felépítésére 75 ezer koronát 
vett fel a költségvetésbe s ebből 37,500 koronát a 
jövő évi költségvetés terhére fog utalványozni.

— Választás. A magyar vaskereskedők or
szágos egyesületének vasárnap tartott közgyűlése 
az egyesület egyik választmányi tagjának Diamant 
Márton aszódi kereskedőt választotta meg.

— Tanitóválasztás. A zsidói ág. hitv. ev. 
egyházközség az eltávozás folytán megüresedett 
tanítói állást folyó hó 9-én töltötte be meghívás 
utján. A Szilárd János lelkész elnöklete alatt tartott 
közgyűlés ugyanis elhatározta, hogy a tanítói 
állásra Hegedűs Pál galgagyörki születésű oki. 
tanítót és tornatanárt hívja meg.

— A domonyi tüzoltótestület mai táncmulat
sága igen sikerültnek Ígérkezik. Schuchtár Brúnó 
a tüzoltótestület buzgó parancsnoka — mint az 
előbbi években — most is nagy igyekezettel ren
dezte a mulatságot, melynek tiszta jövedelme a 
testület javára fog fordittatni. A mulatság délután 
5 órakor kezdődik.

— Uj káplán üsződön Mikla Pál róni. kath. 
káplán helyébe megyés püspökünk Német János 
sződi káplánt nevezte ki Aszódra. Az uj káplán 
e hó végén foglalja el aszódi állását.

— Uillanyos Aszód és Gödöllő között. Ha igaz
nak bizonyul a hir, úgy mégis teljesül mind
nyájunk kívánsága: Aszódig meghosszabbítják a 
budapest—gödöllői villamos vonalát. Az elterjedt 
hir szerint a vonal kiépítéséhez már e napokban 
fognak hozzá fogni, hogy az mielőbb elkészülhes
sen és a forgalomnak átadható legyen.

— Falusi halottkém Sok viccet csinálnak a 
falu csizmás halottkémjéről, melyeknek persze 
csak egyike, másika igaz. A héten értesített ben
nünket egy községi jegyző egy igen jóízű falusi 
halottkém-viccről, amely valóban megtörtént s igy 
annál inkább helyénvalónak tartjuk közölni: Köz
ségükben a biró a halottként, aki igen lelkiisme
retes, pontos ember. A múltkoriban egy atyafit ha
ragosa leütötte s nyomban meghalt. A halottkém 
kiállította róla a halottvizsgalati bizonyítványt, de 
mert ő annyira pontos ember, minden rovatba irt 
valamit. A többek között ezeket jegyezte be:

A halál oka: Bunkós bot.
Észrevétel : Nem vett észre semmit, mert há

tulról kólinotta fejbe.

— A rokkantak egyletének nyári táncmulat
sága. A magyarországi rokkant egylet aszódi 
fiókja múlt vasárnap tartotta nyári mulatságát a 
Csicaókásbaif. A rendezőség nagyon szépen 
gondoskodott a mulatság sikeréről; volt világposta, 
fazéktörés, lepényevés, szamárfutás, confetti stb. 
stb. úgy) hogy a megjelent közönség igazán jól 
mulatott, bár derék iparosaink nagyobb támogatást 
is megérdemeltek volna a nagyközönség részéről. 
A jótékony célra való tekintette! felülfizettek a

Ikövetkezők: Polacsek Dezső, Schlesinger Flóris, 
Bentsok Gyula, Tót Sándor, Krenkó Gyula, 
I loiváth Mihály, Halász Dezső, dr. Gittek Adolf. 
Vas Mór, Csillag Ferenc, Willin Gyula, Kőmives 
Pál, ifj. Rausz István, Kompan Gyula, Mihalik 
János, Kochlács Lajos, Rausz István, Walla Ákos,

Mák István, Sándor István, Vas József, Bursics 
Lajos, Dézsi István, Rab Vilmos, Schneider Oszkár, 
Kálmán Bertalan, Kis József és Ducker Ödön.

— A kecskeméti földrengés aszódi sebesültje.
Weisz Lajos aszódi gyógyszerészsegéd, aki ez idő 
szerint Kecskeméten van alkalmazásban, a szom
bati földrengés következtében több kisebb-nagyobb 
sérülést szenvedett. A megrepesztett ház falairól 
lezuhant vakolat és tégladarabok mellén és karján 
érték és jelentékenyen megsértették.

A forrásnál palackozott és kereskedé
sekben árusított igazi F e ren cz  Jó zsef- 
keserüviz megfelelő adagolásnál sohasem 
fog lehangoltságot előidézni, mint az has
hajtóknál gyakran előfordul. Általánosságban 
egy fél boros pohárnyi is elegendő. Érzé
kenyebb természetű egyéneknél már ennél 
kisebb adag is előidézi a kívánt hatást. — 
Kapható gyógytárakban és füszerkereskedé- 
sekben. A Szétküldési-Igazgatóság Buda
pesten.

— Tűzoltói élet. A hatvani önkéntes tüzoltó- 
testületben pezsgő élet folyik. A testületi szellem 
mind erősebben hatja át a tűzoltóságot és a baj
társi szeretet mindinkább fokozódik. Legutóbb 
gróf Keglevicli László szakaszparancsnoki tisztet 
vállalt, dr. Illés Gyula [pedig titkára lett a tűz
oltóságnak. Adler Arnold és Hulinay József 
őrparancsnokok, Stern Jakab rajvezető és Po- 
rubszky Mihály örvezető lettek.

— Polgári fiúiskola Uácon. Sebestyén Ernő 
váci polgári iskolai tanár a kereskedő és iparos 
pályára nevelő praktikus iskola felállítását tervezi 
Váczon. A „Váczi Hírlap" közlése szerint a tanár 
minden oldalról biztatást nyert, sőt a város anyagi 
támogatását is kilátásba helyezte. A fiuk részére 
szervezett polgári iskolában nyolc korona lesz a 
havi tandíj, de a szegény szülők gyermekét, ha 
jó bizonyítványt mutat fel, fél tandíjjal is felveszik. 
Az első osztály már ez év szeptember havában 
nyílik meg.

— Eltűnt. Segesváry Ödön domonyi föld- 
birtokos a múlt héten bejelentette a szolgabiró- 
ságnál, hogy gazdasági cselédje Demeter József 
a gazdaságból ismeretlen módon eltűnt.

Eg é szsé g ü g y.
Hónapok óta ismétlődik másodszor 

azon eset, hogy a ragályos betegségeket 
figyelembe véve, az elmúlt hét fehér hetünk 
volt. Nem merünk az előzmények után jós
latokba bocsájtkozni, de mégis reményleni 
merészkedünk, kogy végre talán mégis 
csak megszabadulunk a 6 hó óta tartó 
járványos ragályos betegségektől.

Az általános egészségügy az idénynek 
megfelelően elég kedvezőnek mondható.
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teszi majd nevét, jó hírnevet szerezve egy
úttal a m agyar gyártmánynak is, amely más 
ipari termékben oly kevés értékelésben 
részesül.

A mi a gyárnak Aszódon való létesí
tését indokolttá tette, — az olcsó munkaerő, 
a melynél fogva más hasonló gyárakkal 
sikeresen versenyezhet. Ezt a munkaerőt a 
javítóintézet növendékei fogják szolgáltatni. 
Ezzel ismét nagy és fontos, — ethikai 
szerephez jut a gyár. A növendékek, a 
kiknek erkölcsi javítása és nevelése nagy
részt a munkához való szoktatásra, a 
szorgalomra van alapítva, a motorgyárban 
tág terét találják munkájuk kifejtésének. E 
mellett egy újabb és magasabb ismereteket 
igénylő iparágat tanulnak, hogy a megszabott 
idő elteltével, a mikor az intézetből az' 
életbe kikerülnek, intelligens és tanult iparo
sokként működhessenek tovább.

Nem folytatjuk tovább a motorgyár 
sokoldalú fontosságának és előnyeinek fel
sorolását, hiszen csak szükségtelen munkát 
végeznénk vele. Csupán arról kell még 
megemlékeznünk, a kinek nevéhez a gyár 
alapításának érdemei fűződnek. Ducker 
Ödön, az aszódi javítóintézet igazgatója 
fáradságos munkájának köszönhető, hogy 
motorgyár létesül Aszódon. Tudása és ki
tartó munkabírása biztosítékot nyújtanak, 
hogy az ő tervei szerint alakult gyár veze
tése alatt községünk és vidékének javára 
fog működni, amihez sok szerencsét 
kívánunk. _____

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket,

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

lap szétküldése fennakadást szenvedjen.

A harmadosztályú
kereseti adó.

A harmadosztályú kereseti adót e hó 
11. és 12-én állapította meg az adókivető 
bizottság. A megállapított magas tételek 
általános elégületlenséget keltettek az adózó 
polgárok körében, úgy hogy csak alig né- 
liányan nyugodtak bele a bizottság hatá
rozatába. Az adózók legnagyobb része fe- 
lebbezéssel él a megállapítás ellen, mert 
dacára annak, hogy a bizottság a pénz
ügyi előadó által javasolt tételek közül ezen 
összegükben egyiket sem fogadta el, a 
megállapított tételek mégis általában 50— 
150 °/o-kal emelnék a régi adót.

Midőn a fenti sajnálatos tényeket re
gisztráljuk, nem térhetünk ki az elől, hogy 
ezen ügygyei ma ismét foglalkozzunk.

Tesszük ezt két szempontból.
Egyik szempontunk az, hogy nem le

het egy rókáról hét bőrt nyúzni!
Már pedig éppen azon polgárokról, 

a kereskedőkről, — akiken ily magas ösz- 
szegekben kívánják a harmadosztályú ke
reseti adót bevasalni, — bátran mondhatni, 
hogy eddig is egynél több bőrt nyúztak.

Társadalmi téren is leginkább igénybe 
véve, a kereskedők általiban nyögnek a 
nagy házbér és egyéb drágaság alatt.

Amellett a folyton kisebbedő forgalom, 
a kényszerű hitelezés folytán a n gy ka
matveszteség is sorvasztja az anyagiakban 
amúgy sem duslakodó polgárokat. Nagy 
raktárakat kell tartaniok, hogy a főváros 
közelsége folytán rajuk nehezedő verseny
ben megállják ugy-ahogy a helyüket. A 
tőke pedig kicsiny, a takarékpénztárak tud
ják, hog mennyi kamatot kell fizctniök.

És ennek tetejébe még csak nem is 
fejlődik a község; a közönség fogyasztó- 
kepessége nem nőtt, ellenben gombamódra 
szaporodnak az uj — üzletek. Bátran állít
hatjuk tehát, kogy kereskedőnek lenni Aszó
don nem éppen irigylésre méltó dolog.

Mert hiszen nézzük csak, szerzett-e

sokszor elnézte a kastély emeleti szobájában azt a 
képet, mely egy derék daliás férfit ábrázol, 
Szelnár Péter jól sikerült portréját.

Félbe hagyta a munkáját, melyet épp oly 
kitartással végzett, mint a többiek, jólehet szabályos 
termetéhez nem a paraszti leányok ruhája simult 
s fejét kerek huzavirágos szalmakalap fedte, mely 
alól incselkedően kandikáltak elő a selymes szőke 
hajfürtök.

Kovács István számadó leánya vagyok — 
Aranka a nevem — szólt, miközben tisztelettel 
állott meg a gazda előtt — apám helyett, ki a 
gimesi határban van elfoglalva, én ügyelek itt fel 
a munkára s egy botos ispánt megszégyeníthető 
szaktudással referált a munka folyásáról.

Szelnár Péter ámulva hallgatta a leányt s 
fokozódó érdeklődéssel nézte annak fénylő szép 
szemeit, megypiros hamvas ajkát, miközben már 
nem is érdekelte az, amit az mond- Lánghullámok 
csapták meg homlokát. Hivatásos nőhóditó volt s 
már is pajkos gondolatok kezdtek véle ingerkedni. 
De amint a kipirult arcú leányt jobban szemügyre 
vette, be kellett látnia, hogy annak egész lénye 
tiszteletet parancsol. Leült egy búza keresztre és 
kérte őt is, hogy foglaljon mellette helyet.

Aranka szót fogadott, miközben a könnyű 
nyári blúzon kipattant egy-két gomb s Szelnár 
érezni kezdte, mint szorítják szivét békóba eddig 
még nem tapasztalt érzelmek. Sokáig csevegett ott 
a 18 éves kor Udeségében pompázó és az élet 
sok-sok ajándékával megáldott leánnyal, s észre 
sem vette, hogy a nap mind forróbban tűz alá s 
kezd már deleidre hágni.

Csak akkor kelt fel helyéről, midőn a közeli 
faluban megkondult a déli harangszó s szívélyesen 
elbúcsúzott a leánytól. Fiatalos fürgeséggel ugrott 
fel lovára s nem törődve az égető napsugarakkal 
sietve vágtatott a falu felé, de nem a kastélyba, 
hanem a postahivatalhoz, hogy a következő 
táviratot menessze ügyvédjének :

„A birtokot nem adom el, itt maradok, akarok 
gazdálkodni és megnősülök".

Szelnár.

(Folyt, köv.)

valami vagyont bárki is a kereskedők kö
zül Aszódon ? Nem!

Pedig éppen a polgárok ezen osztá 
lyáról bátran állíthatjuk, hogy mintaképei a 
szorgalomnak, a takarékosságnak, a józan 
életmódnak.

És mégsem tudnak vagyont szerezni.
Már most mi lesz majd velük öreg, 

munkaképtelen korukban, ha már nem fog
nak tudni keresni és vagyonuk nem lesz, 
hogy abból hátralevő napjaikat ugy-ahogy 
lemorzsolják ?

Ezekről a polgárokról — a kereske
dőkről akarják a hetedik bőrt nyúzni, ha 
a harmadosztályú kereseti adót ily magas 
összegben meghagyjak.

És most jut eszünkbe a második szem
pont: vájjon az államnak érdeke-e az ilyen 
tulcsigázása az adózásnak. Ma is csak azt 
mondjuk, hogy nem!

Tudjuk, hogy az államnak szüksége 
van az adóra, de állítjuk azt is, hogy 
szüksége van vállalkozókra, akik az adót 
keresetük arányában lerójják Az adók tul- 
csigázásával azonban egyrészt elriasztja az 
embereket a vállalkozástól, másrészt meg
nehezíti, sőt sok esetben szinte lehetetlenné 
teszi a megélhetést.

Ily körülmények mellett tehát valóban 
észszertitlenség is, az adót 50—150 %-kal 
emelni, mert ez egyértelmű a kereskedők 
létfentartásának a megtámadásával.

Éppen ezért jogosnak és föltétlenül 
méltánylandónek tartjuk a felebbezéseket és 
hisszük, hogy azok minden kétséget kizáróan 
eredményre fognak vezetni, mert a feiszó- 
lamlási bizottság bizonyára nem fogja fi
gyelmen kivül hagyni azt a mellőzhetetlen 
körülményt, hogy jövedelem szaporulat nél
kül, adót emelni nem igazságos.

H íre k .
— Főispánunk Kecskeméten. Vármegyénk főis

pánja, aki egyben Kecskemét törvényhatósági jog
gal felruházott városnak is főispánja, a múlt héten 
lent járt a földrengés sújtotta városban. A lakos
ság körében nagy megnyugvást keltett a főispán 
megjelenése, aki nagy buzgalommal segédkezett a 
város tisztviselőinek a segítés munkájában. Szere 
tetreméltó egyénisége Kecskeméten is osztatlan 
sympathiát ébresztett személye iránt.

— Kinevezés Az igazságügyi miniszter dr 
Jéhn Kálmán a gödöllői kir. járásbíróság jegyzője; 
az aradi kir törvényszékhez jegyzővé nevezte ki 
Dr. Jéhn távozását nemcsak a bíróság és az ügy 
védek körében, de Gödöllő intelligens társaságá
ban is nagyon sajnálják, mert előzékeny, kedves 
modora miatt mindenki rendkívül kedvelte az 
egyébként igen képzett jegyzőt. A gödöllői bíróság 
kitűnő munkaerőt vészit dr. Jéhnben, aki bizonyára 
Aradon is ki fogja vívni magának az ottani társa
ság szeretetét. Kineveztetése alkalmából mi is szí
vélyesen üdvözöljük.

— Áthelyezés. Rettegi Ferencet, a gödöllői 
adóhivatal érdemes pénztárnokát hasonló minőség
ben a pénzügyminiszter Budapestre helyezte át. 
Az erről szóló okiratban a miniszter elismerésének 
ad kifejezést Rettegi működése felett, aki a Gödöl
lőn eltöltött hosszú idő alatt mindvégig közbecsü- 
lésben részesült.
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— Az aszódi főgvjmnasium ügye a vármegyé
nél Pest vármegye törvényhatósági bizottságának 
leguióbb tartott rendkívüli közgyűlése elhatározta,
111 • gy az aszódi algymnasiumnak rőgymnasiummá 
val5 átalakítása esetén évi 2000 korona hozzájá
rulást ad a vármegye.

— Késelés. Az elmúlt vasárnap is javában 
mulattak az egyik korcsmában a kartali legényekés 
s/okás szerint ez a mulatság sem végződött vere
kedés nélkül. Bereczky József a mulató társaság 
egük tagja ugyanis jókedvében oda-oda mondo
gatott Rizsák Istvánnak, aki nem hagyta szó nél
kül Bereczkí sértő megjegyzéseit, hanem azokat 
viszonozta. Ez annyira kihozta sodrából Bereczky 
Józsefet, hogy kihúzta bicskáját és neki támadt 
Rizsák Istvánnak, akinek nyakán és hátán több 
súlyos sebet ejtett. Talán életével fizetett volna 
Rizsák István, ha a társaság többi tagja védelmére 
nem kelt volna. Rizsák sebeit dr. Rendes Dezső 
aszódi orvos kötözte be.

— A földrengés éjszakáján. A szombati éj
szakai földrengéskor a legtöbb mélyen alvó s hir
telen felriadt ember azt hitte, hogy betörök járnak 
a szobájában. Szeletzky váci rendőr biztos is föl
ébredt s kirohant a szobájából, bár rögtön tisztá
ban volt vele, hogy földrengés lehetett. Ahogy a 
konyhából kirohant, az udvaron összeütközik a 
hozzá befelé törtető öreg házigazdájával.

— Az istenért, biztos ur, jöjjön hamar, betö
rök járnak a szobámba, már viszik is az ágyamat, 
kiáltozik a házigazda. Szelecky elneveti magát; 
— Dehogy betörők azok . . .

— Sose nevessen azon . . — s ebben a pil
lanatban pont a fejére esik a gazdának egy lehulló 
cserép.

— Ugy-e mondtam az áldóját, ott rohannak 
már a háztetőn a gazemberek!

— Vallási téboly. Bleier Soma helybeli 
lakos a múlt héten jelentette a községi 
elöljáróságnál, hogy lakója Pazsitni János- 
né, javítóintézeti alkalmazott neje, napok 
óta éjjel-nappal tele torokkal vallásos éne
keket zeng félbeszakítás nélkül s lármájá
tól lehetetlen éjjel aludni, nappal dolgozni. 
De azon kivül a lakásán levő bútorokat 
égő gyertyákkal rakja meg úgy, hogy va
lószinti, hogy a nőn vallási őrület fog 
kitörni. Amellett még igen könnyen tűz
veszélyt is okozhat. Az előjáróság ezen 
jelentés alapján felhívta dr. Hacker István 
körorvost, hogy Pazsitniné elmebeli állapo
tát vizsgálja meg. Csütörtök délelőtt az 
asszonyon kitört a téboly és dühöngeni 
kezdett, úgy hogy már a szomszédok is 
karhatalomért fordultak a községi elöljáró-
ághoz. Az elöljáróság által kiküldött em

berek nagy nehezen lefogták és bérkocsiba 
ültették és hármas kiséret mellett a köz
ségházára hozták. Innét pedig a déli vonat
tal dr. Hacker körorvos szakvéleménye 
alapján mint közveszélyes őrültet, Buda
pestre az angyalföldi tébolydába vitték, 
ahol a járási főszolgabíró intervenciójára
ögtön felvették a szerencsétlen asszonyt, 

hrdekes, hogy a községházán lelkészt kívánt 
•s ott a megjelent Joó Antal plébános és a 
főjegyző teljesen lecsillapították. Pazsitniné 
csakis az ő jelenlétükben viselkedett nyu
godtan s igy kénytelenek voltak őt az An
gyalföldre elkísérni, ahol minden különö
sebb incidens nélkül sikerült átadni. 
Orvosi vélemény szerint a nő közveszélyes 
őrült, aki vallási őrjöngésben szenved s 
aligha lesz gyógyítható.

— 75 ezer K. a galgamácsai templomra. Nem
régiben Galgamácsa nagy küldöttsége tisztelgett 
három miniszternél a kerület országgyűlési képvi
selőjének vezetése alatt, hogy a bezárt galgamácsai 
r. kath. templom alapos renoválását a kincstártól, 
mint kegyurtól kérelmezzék. Serényi Béla gróf föld- 
mi velésíigyi miniszter gyorsan intézte el a kérel
met, mert most az érdekelteket értesítette, hogy a 
galgamácsai templom felépítésére 75 ezer koronát 
vett fel a költségvetésbe s ebből 37,500 koronát a 
jövő évi költségvetés terhére fog utalványozni.

— Választás. A magyar vaskereskedők or
szágos egyesületének vasárnap tartott közgyűlése 
az egyesület egyik választmányi tagjának Diamant 
Márton aszódi kereskedőt választotta meg.

— Tanitóválasztás. A zsidói ág. Iiitv. ev.
egyházközség az eltávozás folytán megüresedett 
tanítói állást folyó hó 9-én töltötte be meghívás 
utján. A Szilárd János lelkész elnöklete alatt tartott 
közgyűlés ugyanis elhatározta, hogy a tanítói 
állásra Hegedűs Pál galgagyörki születésű oki. 
tanítót és tornatanárt hívja meg.

— A domonyi tüzoltótestület mai táncmulat
sága igen sikerültnek Ígérkezik. Schuchtár Brúnó 
a tüzoltótestület buzgó parancsnoka — mint az 
előbbi években — most is nagy igyekezettel ren
dezte a mulatságot, melynek tiszta jövedelme a 
testület javára fog fordittatni. A mulatság délután 
5 órakor kezdődik.

— Uj káplán Aszódon. Mikla Pál róni. kath. 
káplán helyébe megyés püspökünk Német János 
szödi káplánt nevezte ki Aszódra. Az uj káplán 
e hó végén foglalja el aszódi állását.

— Villanyos Aszód és Gödöllő között. Ha igaz
nak bizonyul a hir, úgy mégis teljesül mind
nyájunk kívánsága: Aszódig meghosszabbítják a 
budapest—gödöllői villamos vonalát. Az elterjedt 
hir szerint a vonal kiépítéséhez már e napokban 
fognak hozzá fogni, hogy az mielőbb elkészülhes
sen és a forgalomnak átadható legyen.

— Falusi halottkém Sok viccet csinálnak a 
falu csizmás halottkémjéröl, melyeknek persze 
csak egyike, másika igaz. A héten értesített ben
nünket egy községi jegyző egy igen jóizü falusi 
halottkém-viccről, amely valóban megtörtént s igy 
annál inkább helyénvalónak tartjuk közölni: Köz
ségükben a bíró a halottkém, aki igen lelkiisme
retes, pontos ember. A múltkoriban egy atyafit ha
ragosa leütötte s nyomban meghalt. A halottkém 
kiállította róla a halottvizsgálati bizonyítványt, de 
mert ő annyira pontos ember, minden rovatba irt 
valamit. A többek között ezeket jegyezte be:

A halál oka: Bunkós bot.
É szrevétel: Nem vett észre semmit, mert há

tulról kólinotta fejbe.

— A rokkantak egyletének nyári táncmulat
sága. A magyarországi rokkant egylet aszódi 
fiókja múlt vasárnap tartotta nyári mulatságát a 
Csicsókásbaif. A rendezőség nagyon szépen 
gondoskodott a mulatság sikeréről; volt világposta, 
fazéktörés, lepényevés, szamárfutás, confetti stb. 
stb. úgy’, hogy a megjelent közönség igazán jól 
mulatott, bár derék iparosaink nagyobb támogatást 
is megérdemeltek volna a nagyközönség részéről. 
A jótékony célra való tekintettel felülfizettek a 
következők: Polaesek Dezső, Schlesinger Flóris, 
Bentsok Gyula, Tót Sándor, Krenkó Gyula, 
Horváth Mihály, Halász Dezső, dr. Gittek Adolf, 
Vas Mór, Csillag Ferenc, Willin Gyula, Kőmives 
Pál, ifj. Rausz István, Kompan Gyula, Mihalik 
János, Kochlács Lajos, Rausz István, Walla Ákos,

Mák István, Sándor István, Vas József, Bursics 
Lajos, Dézsi István, Rab Vilmos, Schneider Oszkár, 
Kálmán Bertalan, Kis József és Ducker Ödön.

— A kecskeméti földrengés aszódi sebesültje.
Weisz Lajos aszódi gyógyszerészsegéd, aki ez idő 
szerint Kecskeméten van alkalmazásban, a szom
bati földrengés következtében több kisebb-nagyobb 
sérülést szenvedett. A megrepesztett ház falairól 
lezuhant vakolat és tégladarabok mellén és karján 
érték és jelentékenyen megsértették.

A forrásnál palackozott és kereskedé
sekben árusított igazi F e r e n c z  J ó z s e f -  
keserüviz megfelelő adagolásnál sohasem 
fog lehangoltságot előidézni, mint az has
hajtóknál gyakran előfordul. Általánosságban 
egy fél boros pohárnyi is elegendő. Érzé
kenyebb természetű egyéneknél már ennél 
kisebb adag is előidézi a kívánt hatást. — 
Kapható gyógytárakban és füszerkereskedé- 
sekben. A Szétküldési-Igazgatóság Buda
pesten.

— Tűzoltói élet. A hatvani önkéntes tüzoltó- 
testületben pezsgő élet folyik. A testületi szellem 
mind erősebben hatja át a tűzoltóságot és a baj
társi szeretet mindinkább fokozódik. Legutóbb 
gróf Keglevich László szakaszparancsnoki tisztet 
vállalt, dr. Illés Gyula [pedig titkára lett a tűz
oltóságnak. Adler Arnold és Hulinay József 
őrparancsnokok, Stern Jakab rajvezető és Po- 
rubszky Mihály őrvezető lettek.

— Polgári fiúiskola Vácon. Sebestyén Ernő 
váci polgári iskolai tanár a kereskedő és iparos 
pályára nevelő praktikus iskola felállítását tervezi 
Váczon. A „Váczi Hirlap“ közlése szerint a tanár 
minden oldalról biztatást nyert, sőt a város anyagi 
támogatását is kilátásba helyezte. A fiuk részére 
szervezett polgári iskolában nyolc korona lesz a 
havi tandíj, de a szegény szülök gyermekét, ha 
jó bizonyítványt mutat fel, fél tandíjjal is felveszik. 
Az első osztály már ez év szeptember havában 
nyílik meg.

— Eltűnt. Segesváry Ödön domonyi föld- 
birtokos a múlt héten bejelentette a szolgabiró- 
ságnál, hogy gazdasági cselédje Demeter József 
a gazdaságból ismeretlen módon eltűnt.

Eg é szsé g ü g y.
Hónapok óta ismétlődik másodszor 

azon eset, hogy a ragályos betegségeket 
figyelembe véve, az elmúlt hét fehér hetünk 
volt. Nem merünk az előzmények után jós
latokba bocsájtkozni, de mégis reményleni 
merészkedünk, kogy végre talán mégis 
csak megszabadulunk a 6 hó óta tartó 
járványos ragályos betegségektől.

Az általános egészségügy az idénynek 
megfelelően elég kedvezőnek mondható.
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