
3. ÉVFOLYAM- ~  36. SZÁM- megjelenik minden vasárnap . ASZÓD, 1912 SZEPTEMBER 8-ÁN.

Előfizetési á r :
Egész évre 10 kor.

Fél évre 5 kor.

[Jegyed évre 2.50 kor.

Havonként 00 fill
Egyes szám dia 20 fill. ASZÓDI HÍRLAP Hirdetéseket

mérsékelt dron felvesz 

a kiadóhivatal. 

Hyilttér : minden sor 

50 fillér.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi-nyomdában, 
Aszód, Főút >482 szám.

Vállalkozási szellem.

Nem újság, hogy nálunk rosszak a 
viszonyok, nehéz a megélhetés, nagy a 
munkanélküliség és nincs pénz. Mert hát 
—  mit csűrj ük-csavarjuk —  gyámoltalan 
nemzet vagyunk. Azt csináljuk, ami vajmi 
keveset hoz a konyhára, sőt még pénzbe 
is kerül. A külföldiek előtt mutatjuk, meny
nyire udvariasak és gavallérok vagyunk és 
szórjuk a pénzt nagyarányú bankettekre, 
fényes estélyekre, amit egy-egy idegen ven
dég sereg tiszteletére adunk. De egyébből 
azután nem is áll a tudományunk. A ma
gyar ipart mi magunk nem támogatjuk, sőt 
elősegítjük az Ridegen invázió; gyönyörű 
helyeinket önmagunk mellőzzük és külföl
dön verjük el az ezreseket, ahelyett, hogy 
az idegenek előtt megismertetnők szebbnél- 
szebb látványosságainkat, páratlan fürdőin
ket, fenséges természeti csodáinkat. Aztán 
pang a kereskedelem, tengődik az ipar, 
hanyatlik a mezőgazdaság, pusztul a föld, 
kivándorol a nép, a nagytőkések zár alatt 
tartják százezreseiket és a kisemberek, ha 
megszakadnak, se tudnak magukon segíteni, 
mert hát nagy ára van ma a pénz ő fel
ségének.

A civilizált államokban, a nagy nem
zeteknél, Angliában, Amerikában, Német
országban és Franciaországban másképpen
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állanak a viszonyok. E nemzetek fiai min
dent önmagukért tesznek, országuk kincsei
vel dicsekednek és emelik az idegenforgal
mukat is.

Ami pedig a legfigyelemreméltóbb, 
mindenki buzgalommal dolgozik. Kivált 
Amerikában és Angliában, hol nem szé
gyenük a munkát; maguk a mágnások, 
tekintélyes vagyon és név tulajdonosai, a 
főnemesség nem restel nagy ipari vállala
toknak bocsátkozni, pénzüket ekként —  
igen bölcsen —  gyümölcsöztetik, nagy ipar
városokat, telepeket létesítenek ekként és 
ami a leglényegesebb, ezer és ezer ember
nek —  honfitársuknak — adnak kenyeret, 
tisztességes megélhetést nyújtva.

Nálunk, dehogy lehetne ilyesmit látni. 
Egy-egy mágnás restelné, ha neve valamely 
iparvállalat élén díszelegne. Ezt nagy 
szégyennek, megbocsáthatalan bűnnek tar
taná.

Pedig a munka, a tisztességes munka 
— régi igazság — nem szégyen, sőt erény. 
És csak hozzájárulna a nemzet boldog
ságának előmozdításához ama körülmény, 
ha dolgoznék széles e hazában szegény, 
főur és pór. Mert ha a nagytőkések vállal
kozó szellemmel bírnának, mindenki tisz- 
teséges megélhetéshez, munkához jutna.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak előre 
fizetendők.

Az uj adótörvények.
Irta: Büchler Nándor.

IV.

Hogy készítik elő az adókivetési javas-  
latokat ?

Az adókiszámitási javaslatokat a kir. 
pénzügyigazgatóság készíti olyformán, hogy 
a beérkezett vallomásokat első sorban a 
végből vizsgálja meg, hogy azok megfelel
nek-e a szabályok követelményeinek s hogy a 
bevallott jövedelem elfogadható-e vagy sem. 
Hiányosan beadott vallomásokat a hiányok 
hivatalos megjelölésével a pénzügy:gazga- 
tóság visszaküldi 8 napi záros határidő 
alatti pótlás végett. Ha a fél vallomást 
nem ad és a pénzügyigazgatóság az adó
köteles jövedelemről hivatalosan vagy más 
utón szerez tudomást, köteles az illétőt 
vallomásának 8 nap alatti beadására fel
hívni. Ez a felhívás azonban az adópotlék 
fizetése alól az adózót fel nem menti.

Ha a vallomás a felhívás dacára sem 
adatott, vagy ha a beadott helytelenül pótolt 
vallomásokban közlöttek kielégítőknek nem 
találtatnak, köteles a pénzügyigazgatóság 
az adó megállapithatására vonatkozó ada
tokat hivatalból —  esetleg az adózónak, 
szakértőknek vagy más bizalmi egyéneknek 
meghallgatása után kinyomozni s az adó
köteles jövedelem nagyságára nézve javas
latot tenni. Ugyancsak igy jár el a pénz
ügyigazgatóság akkor is, ha a vallomási 
ívhez csatolt nyereség- és veszteségszám
lában kimutatott jövedelem aggályosnak 
mutatkozik. Az adókivetési javaslatok elké-

Lina naplója.
. . . .  okt. 31.

Nem tudom miért, de nagyon szeretem az 
őszt. Órákig elnézem a haldokló természetet . . 
Ma is szokásomhoz híven kisétáltam az erdőbe. 
Minden, minden a múlandóságot hirdeti. A tölgyek 
koronája már nem zöld, hanem valami sajátságos 
vegyiiléke a pirosnak és sárgának . . .  Nekem tet
szik ez a szin. Őszi ruhám is ilyen szinti lesz . . .

Lábam alatt minden lépésnél megzördül a 
száraz haraszt és az őszi szellő messze kergeti a 
lehulló falevelet. Ez a száraz levélcsoport itt a 
topoly tövében a kedves kis ibolya utolsó válto
zata. Vajon tépek-e még róla virágot ? Csak a jó 
Isten tudja.

Mily kopaszok ezek a cserjék! Ha egy kis 
szél kerekedik, hogy zörögnek az árva gályák. Te 
bohó, kis madár, miért nem mentél te is a szebb 
hazába. Szegény, olyan vidáman dalol, oly fürgén 
szökdel, mintha tavasz vol »a. Vigyázz madárka, a 
napsugár megcsal; már nagyon bágyadt. Társaid 
visszajöttéig rózsákat már nem fakaszt.

Igaz, itt van régi ismerősöm, kedvenczem: 
a vadrózsabokor. Még van egy-két kései, fonnyadt 
virága, néhány zöldelő levele. Majd ha ez is lehull, 
ő is meghal. . .  Én úgy szeretnék vele múlni el. j 
Ott a síron túl oly szép lehet az élet. . .

A repkény csak úgy élhet, ha van támasza,
I melyet átölelhet örökzöld levelével. Repkény, kúszó 
repkény nő. Támaszt keres és a legtöbb talál is. 
Én is találtam, ámbár nem kerestem ; de az én 
fáin magasabb, semhogy repkény fel bírna érni.

Ma ismét láttam őt. ügy hiszem, hogy ő is 
szereti az őszi időt; különben miért sétálna a 
kopár mezőn, az elhervadt mezei virágok között?

Ott állt a patak partján. Elmerengve nézett 
a csámcsogó hullámok közé. Oly érdekkel figyelt 
minden loccsanásra, mintha értené a fodros habok 
suttogását. . .  Bizonyára ebben is a Mindenható 
végtelen bölcseségét csodálta. Pillanatra ismét erőt 
vett rajtam a vágy, hogy megszólítsam. Beszélni 
akartam azzal, a kié a szivem minden dobbanása.

Megtántorodtam, de csak pillanatra. A másik 
percben már kijózanodtam. Nagyon, nagyon magas 
az a fa. hiába erőlködnék a repkény hozzá fel
emelkedni.

Letértem a mellékutra.

Oh, ki tudná leírni a gondolatokat, azokat a 
hiú ábrándokat, melyek egészen hazáig kísérőim 
voltak!

. . . .  nov. 2.

Ma van a Halottak napja. . .  Maga a termé
szet is gyászol: szürke fátyollal takarta be a 
vidéket. A nehéz ködön alig tud átszürődni a nap 
fáradt sugara. A feldíszített sirhantok mellett any- 
nyián imádkoznak. Szerettem volna magam is sírni, 
imádkozni.

Valóban nagy próbára tett engem az Ur. 
Ismét vele kellett találkoznom. Egy elhagyott sir 
szélén térdelt. Valami elfeledett, szegény ember 
nyugszik alant. A kis fakeresztnek már csak romjai 
fekilsznek a sirdombon. Akiért senki sem imádkozik, 
kinek emlékének senki sem szentel egy könnyet, 
azt keresi fel.

Mily nemes lélek ! És én ezt a férfiút akarom 
felérni ? Nem, nem vagyok rá méltó. És mégis 
szeretem. Forróbban szeretem mint atyámat, barát
nőimet. Minden gondolatom, minden érzésem

I az övé.
Reszketve kerültem ki az imádkozó!; de ő 

i felkelt és szemközt jött velem . . .  E percben azt

i
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szitésénél jogában áll a pénzügyigazgató
ságnak mindazoktól, akik a fennálló tör
vények értelmében a tanuzást meg nem 
tagadhatják, felvilágosító adatokat vagy 
ezekre vonatkozó nyilatkozatot, hatóságok
tól és hivataloktól közölhető adatokat és 
felvilágosításokat beszerezni, a községi elöl
járóságoktól pedig a jövedelem összegére 
nézve is véleményt kívánni.

Az adókiszámitási javaslatokból közsé
genként készült lajstromok — az adókivetés 
megindítása előtt— előre kihirdetendő 8 napra 
a községházánál oly célból teendők ki 
közszemlére, hogy azokat mindenki megte
kinthesse, s azokra netáni észrevételeit bárki 
is megtehesse. Ezek az észrevételek az adó
kivetés megkezdéséig írásban a kir. pétiz- 
ügyigazgatóságnál, utóbb pedig az adóki
vető bizottságnál, akár szóval, akár Írásban 
terjeszthetők elő.

A jövedelemadó.

Az általános jövedelmi pótadó 30 %>-os 
kulcsa megszűnik, helyébe a jövedelmi adó 
lép bizonyos fokozati kulcscsal, mely
0.5 %-nál kezdődik és fokozatosan 5 %-ig 
emelkedik.

Jövedelemadót köteles fizetni:
1. minden magyar állampolgár összes 

jövedelme után, ha Magyarországon lakik ;
2. az a magyar állampolgár, aki 

külföldön lakik, ha Magyarország területé
ről jövedelme van ;

3. olyan külföldi ember, aki jövedelem
szerzéscéljából Magyarországon tartózkodik;

4. részvénytársaságok, szövetkezetek a 
belföldön szerzett összjövedelem után ;

5. törvényhatóságok, községek, egy
házak, szerzetesrendek, alapok és alapít
ványok mindazon jövedelem után, mely 
nem állandóan adómentes ingatlanaikból, 
az ezekkel összekötött jogokból, továbbá 
az általános kereseti adó szerint adóköteles 
haszonhajtó vállalataikból és oly tőkékből 
vagy egyéb vagyonból származik, mely a 
tőkekamatadó törvény szerint nem adó
mentes.

Az adókötelesnek jövedelméhez az a 
jövedelem is hozzászámittatik, mely a vele 
közös háztartásban élő feleségét megilleti.

A feleség csak akkor fizet külön adót, ha 
a házastársak különváltál! élnek és a nő 
vagyonát már nem a férj kezeli. A közös 
háztartáshoz tartozó többi tagoknak (szülők, 
gyermekek, oldalrokonok stb.) jövedelme 
rendszerint a háztartás fejének jövedelmé
hez számittatik.

(Folyt, köv.)

K ö z sé g i ü g y ek .
A jár. székház építése.

A múlt hó 5-én tartott rendkívüli közgyűlésé
ben kimondotta Aszód község képviselőtestülete, 
hogy a járási székház és főszolgabírói lakás 
építéséhez szükséges területet a vármegyének díj
talanul hajlandó rendelkezésére bocsájtani

E célra kijelölte a Weiner Lipóttól Sárkány 
László által vásárolt telket, és a közvetlen szom
szédos jegyzői kertből a Sárkány-féle telekhez 
még szükséges darabot.

Egyben bizottságot küldött ki azon meg
bízatással, hogy a székház és lakás céljára adandó 
terület nagyságát és helyét a vármegyétől kérendő 
szakértő mérnök véleményének meghallgatásával 
közelebbről állapítsa meg, s közs. főjegyzővel a 
kertből szükséges területért a község által adandó 
kártalanítás összege tekintetében igyekezzék meg
állapodásra jutni, s az eredményről a f. hó 9-re 
kitűzött, de közbejött akadályok miatt f. hó 10-én 
d. u. 4 órára elhalasztott közgyűlésnek tegyen 
jelentést és javaslatot.

E bizottság tegnap szept. 7-én Sárkány 
Ernő főszolgabíró és a törvényhatóság által 
kiküldött kir. mérnökkel a helyszínére kiszállt. 
Ott voltak a bizottsági tagok közül: báró 
Podmaniczky Gyula, Walla Ákos községi biró, 
Matolcsy Kálmán főjegyző, Csobán Pál, Beke 
Gyula, Bentsok János elöljárók és dr. Kövér Péter, 
továbbá Weiner Dávid közs. képviselők.

A kiküldött kir. mérnök szakértő megállapí
totta, hogy a Sárkány László háztelke, mint a 
jegyzői kert székház épület létesítésére alkalmas, 
továbbá hogy a főszolgabírói hivatal és főszolga
bírói lakás elhelyezésére 600 ü-öl földterület fel
tétlenül szükséges.

Miután pedig a községi jegyzői kert mintegy 
450 a-ölet, a Sárkány-féle telek pedig 238 a-ölet 
tesz ki, igy nyilvánvaló, hogy a vármegye által 
emelendő épületek elhelyezésére egymagában egyik 
térség sem elegendő s minthogy továbbá Sárkány 
László kijelentette, hogy telkét csak egészben haj
landó — és azt is csak a községnek — saját 
árban eladni; községi főjegyző pedig kertjéből 
csak a Sárkány-féle telek kiegészítéséhez szüksé
ges részről hajlandó, megfelelő kártaianitás elle
nében lemondani: ennélfogva a bizottság egyér
telműig megállapodott abban, hogy a közgyűlés

nek a Sárkány-féle telek megvétele és a jegyzői 
kertből 362 a-öl területnek a telekhez való csato
lása iránt javaslatot tesz. Majd tárgyalásba bocsát
kozott a bizottság Matolcsy Kálmán községi fő
jegyzővel, melynek megkezdésekor báró Podma
niczky Gyula bizottsági tag a bizottság nevében 
felkérte a főjegyzőt a kártaianitás iránti igényeinek 
előadására annak előrebocsájtásával, hogy miután 
a megszemlélt területek a szakértői vélemény sze
rint építkezésre alkalmasak, s a község ezen terü
letek átengedésével a szőnyegen levő kérdést 
önmagára nézve legelőnyösebben oldhatja meg: 
igy kártatanitási igényeinél a saját érdeke mellett 
legyen figyelemmel a község érdekeire is. Hang
súlyozza, hogy a bizottság viszont őt megfelelő 
kártalanításban kívánja részesíteni.

Közs. főjegyző erre kijelentette, hogy a kert 
élvezetétől nem szívesen válik ugyan meg, mert 
a mai drágasági viszonyok és elég szerény jöve
delme mellett kénytelen gazdálkodással is foglal
kozni, amelynél a kert alig nélkülözhető, mind
azonáltal a község érdekeit legnagyobb készséggel 
kívánja azzal is szolgálni, hogy a községet a 
jelzett irányú törekvésében, javadalmának meg
változtatásához való hozzájárulásával támogassa.

Évi kártaianitás cimén 300 koronát kér 
azon hozzáadással, hogy az átcsatolandó kertrész
ben levő méhészet, amelyet saját költségén 
építtetett, a község a megmaradandó területnek 
kijelölendő részére, továbbá a mostan az újonnan 
nyílt utcára néző, egyébként is használhatón 
sertésólat az udvar megfelelő helyére a község 
költségén helyeztesse át, végül amennyiben a 
kertjéből megmaradt mintegy 80 ü-öl területű 
földszallaghoz az udvarból még rendelkezésre álló 
kis területet hozzácsatolni óhajtja, hogy egy kis 
konyhakertje mégis legyen: a kerítés beljebb 
helyezését, s az igy nyert földrésznek művelésre 
alkalmassá tétele érdekébeni megforgattatását 
vállalja magára.

Dr. Kövér Péter közölte erre a bizottság 
megállapodását, mely szerint hajlandó évi kárta
ianitás cimén 150 koronát javasolni, a főjegyző 
által kért áthelyezés és átalakítást a közgyűlésnek 
szintén javaslandónak tartja.

Matolcsy főjegyző ez után kijelentette, hogy 
bár a felajánlott kártalanítási összeget kevesli, mind- 
azonáltál nem akar az ügy kerékkötője lenni, s a 
bizottság ajánlatát elfogadja.

Báró Podmaniczky Gyula közs. főjegyzőnek 
előzékenységéért köszönetét mondott s ismételten 
konstatálta, hogy a létrejött megállapodás nemcsak, 
hogy a község érdekeit nem sérti, de sőt a községre 
egyedüli kedvező megoldás.

Ezek szerint a vármegye részére adandó 
terület a községnek mintegy 4000 koronába kerül, 
a Sárkány-féle telek vételára ugyanis 3000 koronát, 
a főjegyző által kért áthelyezési munkálatok költ
ségei pedig 1000 koronát tennének ki.

csalogány dalán. Ö már halott. Ott fekszik a sötét 
ravatalon, mint egy angyal nyugodtan, boldogan.

Kedvenc virágai feje fölé hajolnak, mintha 
súgni akarnának neki valamit. Hiába susogtok, ő 
már nem érti.

Oly sokan állják körül az érckoporsót, oly 
sokan siratják meg a letört virágot.

Az apja nem s ir . .  . Végtelen fájdalmának 
nem szerezhet könnyebbülést a köny. Büszkesége, 
féltett kincse, egyetlen leánya költözik édesanyja 
mellé, a ciprus lombok alá.

Eltemették. Az ifjú káplán imái elhangzottak, 
az ősi sírbolt vasajtói csikorogva zárultak b e . . .  
s a nemes sz ív , mely feddhetetlen maradt annyi 
lelki gyötrelem között, ott maradt az ősök társa
ságában . . .

És temetése után a megtört atya teljesiti a 
drága halott utolsó kívánságát, s vérző szívvel 
adja át a jámbor papnak a szomorú naplót.

Oly nehéz és mégis oly édes azt végig olvasnia. 
S amikor a végére ér, leborul a megfeszített Isten 
előtt s azután könyben úszó szemekkel, de férfias 
vonásokkal irja a reszkető végső sorok alá az 
égbe röppenő válasz gyanánt: „Túl a síron viszont
látjuk egymást!“ A. L.

hittem, hogy reám szakad a mennybolt minden 
csillagával. Közel voltam az ájuláshoz. . .

Ő észrevette megrettenésemet és szelíd han
gon vigasztalni kezdett, hogy jó az Isten, ha ránk 
mérte a bánatot, bizonyára meg is vigasztal. .. 
Azt hitte, hogy valami fájó visszaemlékezés borult 
szivemre. . .  Én nem tudtam felelni. Egész testem
ben dideregtem és csak zokogás volt a válaszom.

— Nem háborgatom fájdalmában — szólt 
ismét ugyanazon a szelíd hangon és szomorúan 
ment tovább a sírok között. Csak midőn nemes 
alakja már eltűnt szemeim elől, csak akkor tértem 
magamhoz kábultságoniból, csak akkor tettem ma
gamnak szemrehányásokat gyengeségemért. . .

Még most is hallom azt a lágy suhogást, 
amit talárja okozott. . .  Azt mondják, hogy a talár 
alatt is dobog a s z ív ...  Hátha lehetséges? De 
felre ti kisértetek! Ezután erős leszek. Kiirtok 
mindent szivemből, ami reá emlékeztet . . .  De 
nem lehet. . .  Nem lehet.

. . . .  május I.

A temetői találkozás megrázta minden igen 
érzékeny idegemet. Azóta mindig rosszul vagyok. 
Pedig annak már fél éve . . .  Mindig fázom. Fejem

pedig majd szétszakad a hőségtől. Beteg vagyok, 
nagyon beteg . . .

Mindenki biztat, mindenki reményt csepegtet 
szivembe, hogy a szép május uj életet ad. Hiába 
biztattok! Már érzem, hogy a halál hideg keze 
érintett, de én nem félek tőle . . .

. . . .  május 3.

Végső kivánataimat is leírtam. Talán már 
holnap későn lett volna. Valami sajátságos fény 
dereng körülöttem; még ezek a fekete betűk is 
rózsaszínben úsznak. . .  A kezem reszket; nem 
birok tovább Írni; pedig még nem vagyok készen. . .  
Óhajtom, hogy ő temessen e l . . .  S midőn e meg
rögzött test a sir mélyén pihen, akkor, akkor 
adják át neki e naplót.

Eddig tart a napló, melynek mintegy befe
jezése megy végbe a büszke Kincs Andor föld- 
birtokos ősi kastélyában.

A természet ismét feléhredt álmából, a vándor 
dalnok újra zeng a berekben, megint ellepték az 
erdőt a vadvirágok ezrei; de Lina már nem 
gyönyörködhet a vadrózsákban, nem merenghet a
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Rendkívüli képviselőtestületi közgyűlés.

Aszód község képviselőtestülete f. évi szept. 
10-én délután 4 órakor rendkívüli közgyűlést fog 
tartani a következő tárgysorozattal:

1. Bobály János házhely vétele ügyében 
véghatározathozatal.

2. Fazekas József részére közterület eladása 
véghatározathozatal.

3. Véghatározathozatal a járási székház 
építése céljára telek felajánlása tárgyában.

4. Néhai Majoros Mihály volt községi biró 
tiszti óvadékának az aszódi 56. sz. tkvi betétből 
leendő kitörlésének engedélyezése iránt.

5. Klincsok János illetősége.
6. Nagy Margit illetősége.
7. A faiskola bekerítése.
8. Vanja József illetősége.
9. Az aszódi körorvos mellékjárandóságaira 

vonatkozó szabályrendelet tárgyalása.
10. Torma Jolán illetősége.

H írek .
— Szabadsáon. Járásunk főszolgabirája 

Sárkány Ernő 10 napi szabadságra, Eperjesre 
utazott. Távoliéte alatt a hivatalt Madarász Elemér 
szolgabiró fogja vezetni.

— Autóbuszjárat Aszód—Szirák között
Már többször volt alkalmunk megemlékezni azokról 
a törekvésekről, amelyeknek célja volt Aszód köz
ségből kiindulva rendszeres autóbuszjáratot létesí
teni Szirák községig. Ezeket a törekvéseket meg
okolná tették egyrészt azon várható előnyök, melyek 
Aszód község kereskedelmére és iparára előrelát
hatólag abból származhatnának, hogy egynéhány 
eddig csak nehezen, áldozatokkal elérhető község 
részünkre könnyebben hozzáférhetővé tétetnék ; más
részt megokolnák ezen törekvéseket ama előnyök 
is, melyek az autóbuszjárat által érintendő közsé
gek lakosaira származnának azáltal, hogy rendsze
res, olcsó forgalmi eszközök hiján szenvedett tel
jes elzártságukból és ennek szükségszerű folyo- 
mányaképen közgazdasági téren való nagy elmara
dottságukból kiemeltetnének. Sokáig vajúdtak ezen 
mindnyájunk érdekét szolgáló összeköttetés tervei, 
amig abba a stádiumba előrehaladtak, hogy ko
moly, hasznot Ígérő vállalkozás tárgyát képezhet
nek. A legutóbbi időben szinte a köztudatba ment 
át ezen összeköttetés létesítésének szükségessége 
s igy nem kell csodálnunk, hogy akadtak vállal
kozók, akik az érdekelt községek anyagi hozzájá
rulásával meg akarták ezt oldani. Csakhogy a 
községek az ilyen még kockázatosnak mondható 
vállalkozáshoz nem igen járulhattak hozzá pénzzel 
s legfeljebb erkölcsi támogatásukat ígérhették. Mint 
most illetékes forrásból értesülünk, a tervezett 
közlekedés mégis létesül és pedig még e hónap 
folyamán. Briill Soma helybeli és Kalmár Jen ő  
budapesti magánzók ugyanis szeptember második 
felében meg fogják indítani az autóbuszjáratot 
Aszód és Szirák között, még pedig saját kocká
zatukra, tehát a községek igénybevétele nélkül. 
Az autóbuszjárat naponta hat fordulóval van ter
vezve és pedig Aszódról indulna reggel, délelőtt 
és délután egy-egy 15 személyes autóbusz és 
ugyanannyiszor jönne vissza Szirákról. Az autóbusz
járat a következő útirányban haladna: Aszód — 
Kartal—Verseg—Kálló—Vanyarc—Szirák. A sze
mély-és podgyászszállitásra berendezett autóbuszok 
óránkénti 30 kilométeres sebességgel haladnának és 
a megállásokkal együtt Szirák községet 1 és fél óra 
alatt érnék el. Módunkban áll ezúttal a közlekedés ár
szabását is közölni: Egy személynek a viteldija 
Aszódról Kartalra vagy vissza 1 K, Aszódról

Versegre vagy vissza 2 K, Aszódról Kállóra vagy 
vissza 2 50 K. Aszódról Vanyarcra vagy vissza 
3 K és Aszódról Szirákra 4 K. Mint látjuk, a vitel
dijak aránylag mérsékeltek és alkalmasak arra, 
hogy az autóbuszjáratot a közönséggel meg
kedveltessék és népszerűvé tegyék. Ha még tekin
tetbe vesszük, hogy az autóbuszvállalat a közönség 
kényelme iránt a lehető legmesszebb menő intéz
kedéseket meg fogja tenni, azt hisszük és remél
jük, hogy a vállalat a közönség rokonszenvét 
mihamarább meg fogja nyerni, ami viszont bizto
sítani lesz alkalmas az autóbuszjárat jövedelmező
ségét és állandóságát. Egyébként arról is értesülünk, 
hogy a vállalat a járatokat a forgalom kielégítő 
megnagyobbodása esetén szaporítani fogja és e 
célra még két 25 személyt befogadó nagyobb 
autóbuszt külön osztályokkal forgalomba állítani 
hajlandó.

— Football-mérkőzés. Az Aszódi Sport 
Egyesület agilis labdarugócsapata, felbuzdulva a 
két hét előtt a Hatvani Sport-Egyesület ellen nyert 
mérkőzésen, most már annyira erősnek érzi magát, 
hogy egy budapesti csapattal szemben is kiáll a 
pályára. Ma, szeptember 8-án d. u. 7a 4 órakor 
ugyanis a budapesti Goldberger Sport Klub első 
csapatával fog mérkőzni a Pesti-utcai pályáján 
labdarugó-csapatunk s reméljük, hogy úgy mint! 
eddig, a budapesti csapattal szemben is a legjobban 
meg fogja állani a helyét.

— Milyen lesz a szeptember? A Meteor 
következőket jósolja szeptember haváról: Szep
tember hó 5-én Szaturnusz befolyása alá kerül 
újra légkörünk, mely együttállás már reggel 3 óra
kor megy végbe, igy még aznap érvényesülhet is 
az, vagyis változhatik még hűvös szél, szeles, sőt 
csapadékossá az időjárás, hatáskörében azonban 
mindenesetre a 7-iki csak elősegíti a csapadékos 
jelleget. Szeptember 12 szeles, de meleg jellegű, 
amidőn Mars szeles s Venus meleg befolyása küz
denek egymással. 17 eleinte még meleg, de kö- 

; vetőleg hűvös, szeles, esetleg viharos jellegű idő
járást van hivatva hozni s csak a 21-iki lesz újra 
meleg lefolyású és száraz jellegű, mely utóbbi 
egész a hónap végéig marad meg. Szeptember hó 
változási napjai: 4 —9 — 11 — 12— 16— 18—21—26. 
napokra esnek.

— Iparostanonciskola. Az aszódi tanonc
iskolában a beiratások f. évi szeptember 9., 10. 
és 11. napján tartatnak, esteli 6 —7 óra között.

— Megint uj földgáz örszentmiklóson.
Megírtuk, hogy Örszentmiklóson Viczián Antal 
nyug. miniszteri tanácsos téglagyári telepén föld
gázt találtak. Most újabban arról értesülünk, hogy 
Örszentmiklóson az előbbi helytől mintegy fél

órányira bent a községben, a református templom 
előtt is találtak földgázt. Itt ugyanis a község 
már hónapok óta artézi kutat furat s már le is 
haladtak 140 méter mélységre, amikor augusztus 
16-án földgázra bukkantak. Most 157 méter 
mélységnél tartanak s a földgáz egyre erősebben 
tör elő a fúrás helyén. Nemrégiben valaki meg- 
gyujtotta a gázt s nem utolsó látvány volt, amikor 
a fúró csőből ömlött ki a viz, körülötte — a viz- 
sugarat átölelve — pedig láng tört elő. Az artézi 
kutforrásnak s a gázömlésnek Örszentmiklóson 
állandóan sok nézője akad, a lakosság pedig 
erősen bizakodik, hogy később nagy hasznukra 
fog válni a földgáz.

— Aljegyzőválasztás. Bag község képvi
selőtestülete f. évi szeptember 4-én, Sárkány Ernő 
főszolgabíró elnöklése mellett tartott gyűlésében 
aljegyzővé Bálint Gergely eddigi helyettes aljegyzőt 
választotta meg. Az uj aljegyző eddigi munkás
ságával is tanúságot tett hasznavehetőségéről és 
kiváló szaktudásról, úgy hogy a község benne 
igen értékes munkaerőt nyert.

— Vizsgálat egy temetkezési egylet ellen.
Közöltük volt, miszerint a túrái iparos temetkezési 
egylet ellen az alapszabályok be nem tartása miatt 
vizsgálat indíttatott. Ennek folyományaként a vár
megye alispánja elrendelte, hogy az egylet vezető
sége újra megválasztassék, miután az ezidőszerinti 
vezetőség aggályos és a tagok érdekeit veszélyez
tető magatartást tanúsított. Felhatalmazta ezért a 
járás főszolgabiráját, hogy az egylet tagjait köz
gyűlésre hívja össze, amelyen a tisztikar megvá
lasztassék és a járási számvevő vizsgálata alkal
mával kifogásolt tételek szabályszerűen letárgyal- 
tassanak. Egyben utasítja az alispán az egyesületet, 
hogy az alapszabályok rendelkezéseihez jövőben 
annál is inkább alkalmazkodjék, nehogy az egylet 
feloszlatása iránt intézkednie kelljen. A közgyűlés e 
hó végén főszolgabiránknak szabádságáról való 
visszaérkezte után fog megtartatni, amint értesülünk 
a tagok többsége újból az eddigi, hogy úgy mondjuk 
kifogásolt elnök : Teliér Gábor túrái szabómester 
zászlaja alá sorakozik, néhány kellemetlenkedő 
tagot pedig ki fognak zárni az egylet tagjai sorából. 
Minthogy valószínű, hogy az eddigi vezetőség 
újból meg fog választatni, a túrái harcias iparosok 
temetkezési egylete a feloszlatást aligha fogja 
elkerülni.

— Cirkusz-Varieté Aszódon. A tavasszal, 
kiváló produkcióival a közönség rokonszenvét 
kiérdemelt Schneller-féle cirkusz ismét ide érkezett 
és tegnap este megkezdte előadásait a Piactéren 
levő nagy ponyvasatorban. Műsorának érdekességét 
a nagy római verseny dijbirkozások is emelik, 
amelyekben igen sok külföldi hírneves dijbirkozó 
vesz részt. A magyar dijbirkozók közül Czája 
Gusztáv birkózó mester vesz részt a versenyben.

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

♦ M a # # # #

A már világ
hírű Kolozsvári 
(Heinrich)
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1 DIAMANT MÁRTON I
helybeli vaskereskedő urnái jelentse be szándékát, aki az erre vonatkozó felvilágosítást és nyilvántartást díjmentesen !$> 

y|> teljesiti, mi pedig tervvel és költségvetéssel, Önre nézve minden kötelezettség nélkül ingyen és bérmentve szolgálunk X  
A berendezést teljes szakszerűséggel a mérnök és épitészegylet szabványai szerint végezzük a legjobb anyagból. Külömben X  

W  az aszódi ág. ev. leánynevelő intézet berendezését, dacára a nagy cégek versenyének, mi nyertük el, ez is X  
yű igazolja megbizhatóságunkat. Szállítunk villamos motorokat, , generátorokat. Elvállaljuk uradalmak 5K
yj/ kastélyok és gazdasági telepek villamvilágitási berendezéséi. Aprító és takarmányozó berendezések késziiésél Gép- 5K 
Uj osztályunk szállít benzin-, nyersolaj- és gázmotorokat, malom, asztalos,lakatos műhelyek berendezését X
vá> Turbinákat vizierö kihasználására, erőátvitelekre. Szivattyútelepeket és minden e szakmába vágó gépeket szavatolás és X  
y  kényelmes fizetési feltételek mellett. Kérjen árjegyzéket W

|  F«nyVes pál és Jándorfy Béla cégtíl, Budapest, ?odmani<zl|Htca M. I
Aszódi „Petőfi" könyvnyomda nyomása.

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 Borona.
Gyártja: a „Cs«rlpgyár“ B.-T. Kismányán.
Minden nagyobb városban állandó bizományi raktárt 
óhajtván fentartani, e célra óvadékképes és agilis 
képviselőket keresünk. Budapesti telefonszám 170-68.

AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Egy teljesen uj Viktória 

nyitott hintó eladó 
együtt. Cím a kiadóhivatalban
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