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dijak előre

Háziipari szövetkezetek.
Hogy iparunk nincs, vagy ha van, nem 

úgy megy, mint ahogy kellene, tudott dolog. 
Ismeretes és szomorú valóság, hogy a magyar 
ipar, bár egyre állíthatják, támasztják, dé
delgetik, nem tud talpra állani. Ha önzet
lenül, ha testestül-lelkestül is nekidurálnák 
magukat a kormánykörök iparunk fejlesz
tése érdekében, akkor is csak fél eredményt 
érnénk el, mert ott van az osztrák ipar, ott 
van az idegen konkurencia, mely kerék
kötője különben fejlődésképes, haladást Ígérő 
iparunknak.

Hathatósabb eredményeket csak az 
önálló vámterület megalkotásával érhetünk 
majd el. Addig is dolgozzunk serényen, 
lelkiismerettel, fáradhatatlanul, hogy annak 
idején semmi se találjon készületlenül.

A kisipar tengődése természetesen 
sújtja a kisiparosokat, kik nagy kínnal- 
bajjal tudnak csak előre haladni. Lehet, 
hogy sorsuk valamelyest kedvezőbb lesz, 
mert a legutóbbi iparos kongresszuson a 
kormány képviselője beszámolt ama dolgok
ról, melyeket a kormány a kisiparosok 
segítésére meg akar valósítani.

A mezőgazdasági munkások sorsa se 
rózsásabb és éppen közülök kerültek ki 
nagyobbrészt a kivándorlók. Már évek óta

foglalkoztatta ez a körülmény a kormányo
kat és módot eszeltek ki, hogy a mezőgaz
dasági munkásokat télen is foglatkoztathas- 
sák. Akkor tudniillik, mikor azoknak semmi 
dolguk és olyasmit találtak ki, aminél még 
a családtagok is segédkezhetnek. Ez a házi
ipar volt, ami igen szépen bevált.

A földmivelésügyi kormány évről-évre 
nagyobb gondot fordít a házi iparra, mely 
ezer és ezer embernek nyújt munkát, jöve
delmet és megélhetést. Csupa olyan ipar
ágak kultiváltatnak, melyek nem igen, vagy 
egyáltalán nem űzetnek nálunk, nehogy a 
kisiparosok kárt szenvedjenek. Maga az 
állam értékesítette mindenkor az elkészített 
munkákat.

Szóval a házi ipar meghonosítása hozzá
járult és még inkább hozzá fog járulni a 
kivándorlások megakadályozásához, illetve 
csökkentéséhez. Az utóbbi időkben is lehet 
tapasztalni, hogy mily gyorsan fejlődik a 
háziipar. Az ország megannyi részében gyors 
egymásután alakulnak meg a házi ipari szö
vetkezetek és működésűk valóban áldásos.

így egyik legnagyobb megyénkben a 
Bácskában (honnan állandóan tömegesen 
kivándorolnak az emberek), rövid időn belül 
21 háziipartermelő szövetkezet alakult, mely 
szövetkezetek már a télen is mintegy fél 
millió korona értékű tárgyat készítettek és 
értékesítettek. Az értékesítés akként vált

lehetővé, hogy a központi hitelszövetkezet 
egy kizárólag házi ipari tárgyakat értékesítő 
ügyosztályt szervezett. Az összes bácskai 
háziipari szövetkezetek tagjai munkás embe
rek. A földmivelésügyi miniszter ezért elha
tározta, hogy minden egyes szövetkezet be
rendezési költségeit tárcája terhére elvállalja 
és erre a célra minden egyes szövetkezet
nek 1000— 1000 korona államsegélyt, a 
bácsmegyei akcióra összesen 30.000 korona 
államsegélyt engedélyezett, ezzel lehetővé 
tevén azt is, hogy a szövetkezeteknek 10.000 
korona folyó tőke álljon rendelkezésükre, 
melyből a munkálkodó háziiparosok készít
ményeire előleget kapnak, amig azt a szö
vetkezetek központja nem értékesíti.

Ilyképpen aztán tömérdek szegény em
bernek, ki kenyér után áhítozik, ki dolgozni 
akar, ki a haza földjén óhajt élni, biztosítva 
van az egzisztenciája. A kormány támogatja, 
a munka állandó, a kereset kielégítő, tehát 
nem kell kivándorolnia és panaszkodnia.

A háziipari szövetkezetek, mint látni 
való, szépen beválnak, az ország megannyi 
vidékén a kormány támogatásával megala
kulnak és ezen nemes akció hathatósan 
hozzájárul a nép elégedetlenségének elcsit- 
titásához. Mert hát a sok munkanélküli, 
dolgos, józan elem nem alamizsnát, hanem 
munkát akar és ha ezt megkapja, úgy 
szívesen dolgozik és idehaza marad.

Alvás és pihenés.
Felnőtt em bernek nem kellene 7 óránál 

hosszabb ideig aludni és még később azonban 
még éjfél elölt ágyba menni. A sok alvás rossz 
napokat szerez, elkedvtelenit és muiikakedvílnket 
is kártékonyán befolyásolja. A késő órai és dús 
estebéd másnapra izgatottá tesz és rosszul érzést 
idéz elő. Azt állítják, hogy egészséges em ber nem 
álm od ik : aki azonban kedves álmok jótékony 
hatását önm agán észlelte, tudni fogja, hogy mily 
jelentékeny befolyása lehet azoknak jellemünkre. 
Vannak fiatalító vagy felfrissítő, másrészt gyötrő 
vagy em észtő álm ok. A/, elsők eszményi életünket, 
életkedvünket emelik és ha csak addig, inig a 
nap józan esem ényei az álm ainkra való vissza
emlékezést eltörlik, erősítik és tám ogatják vállal
kozási szellem ünket, tetterőnket. Rossz „pusztító*4 
almok azonban elgyengítik szervezetünket. Tény, 
hogy a term észetellenes életmód és táplálkozás 
többé vagy kevésbbé rossz álmok állal zavarja 
p ihenésünket; az is közismert dolog, hogy 
némely tápláló szerek „vig4*, mások ismét „nehéz44 

álmokat idéznek elő.
Vöröshagym a, zöld saláta és lúg tojásnak 

későn való élvezete például kellemes, ellenben

sok sajt rossz és ijesztő álmokat idéz elő. 
Lángeszű, vagy előszeretettel képzeletebeli világ
ban élő, szellemes emberek másként álm odnak, 
mint például egy mészáros legény. A fejedelem 
is másként, mint a paraszt. Az érzelmek is, 
melyeket az álmok nimbuszának lehetne neveznünk 
más és más egyének és osztályoknál nagyon 
külömbözök. Nyitott ablak mellett, hideg éjszakán, 
mikor X tetemesen fázott, „vig“ és csodálatos 
dolgokról álmodott, még pedig oly élénken, hogy 
álom aiatt messzire kinyíltak szemei és szinte 
önmagától kérdezte álom -e vagy valóság-e 
mindaz ?

Álmaink állal könnyen megismerkedhetünk 
hajlamainkkal, megismerhetjük szenvedélyeinket, 
gyöngéinket. Estebédünket 5 — 6  órával lepihené- 
sílnk előtt kellene elköltenünk és lehetőleg korán 
felkelnünk. A kora reggeli órákban sokkal 
nagyobb kitartással bírunk dolgozni, mint késő 
nappal. Nehéz szellemi munka, ha meg van 
hozzá a képesség és kellő erély, ugyancsak leg
könnyebben végezhető és legjobban is sikerül a 
kora reggeli órákban, jó  egészséges alvás után.

Az alvás meglassítja az emésztés procesz- 
szussát. A fekvés, alvás között és annak befolyása 
jólétünkre más és más em bernél külömböző. A 
legtöbb em ber jobb  oldalára fekszik és hátán

fekve alszik el. A jobb  oldalon való fekvés a 
gyomorra nézve alkalmatlan és gyakran —  főleg 
felnőtteknél —  háborgatja az em észtést. A bal 
oldalon való fekvés könnyen görcsöket, vagy 
gyötrő álmokat okoz, mely utóbbiakból rendesen 
képzelt ütés, vagy lökés által szoktunk felébredni. 
A szív összeszoritása által a vérkeringés akadá
lyoztatván és ennek következtében keletkeznek a 
mondott álmok és állapotok. Nagyon kövér 
embereknél vagy gyermekeknél ezen bajok 
kevésbbé lépnek fel. Ezek majd a jobb, majd a 
bal oldalon fekhetnek anélkül, hogy ennek bár
mily hatását éreznék. A szokás, mint mindenütt, 
itt is nagy szerepet játszik, de mégis mondhatnők, 
hogy felnőtteknél a háton fekvés a legtermésze
tesebb, mert ezáltal sem mellünk, sem belünk 
össze nem szorulhatván, term észetesen könnyű 
lélegzés válik lehetővé. Legcélszerűbb lenne 
éjjel fejünket szemben a fallal és mintegy 
5 méternyi távolságra az ablaktól feküdni, az 
ablak felső szárnya pedig kissé nyitva legyen.

Ágyunk sohasem álljon sarokban, hanem 
keskeny részével a fal közep én ; a fejrész ha 
lehet, nyűgöt felé és szem ben az ablakkal legyen.

Ha a hálószoba csak egy személynek szolgál, 
úgy legjobb ha egy ablaka van. Az aki nyitott 
ablak mellett alszik egy 15 négyzetméter nagy-
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tartotta meg a gödöllői járás főszolgabirája Valent 
Pál és társai aszódi lakosok által az elöljáróság 
ellen, a katonai fuvar és beszállásolási pénzek ki 
nem fizetése miatt tett feljelentés ügyében a vizs
gálatot, melynek során az eljáró főszolgabíró meg- j 
állapította, hogy úgy a katonai fuvarok, mint a 
beszállási dijak takarékpénztári betétként gyüniöl-i 
csözoleg kezeltetnek. A fuvarilletmények a pana
szosok bemondása és az elöljáróság által felfekte
tett névjegyzékek alapján kioszthatóknak találtatván, 
azokat panaszosok nyomban felvették s ezzel 
panaszuk e részben tárgytalanná vált. A beszállá
solási dijakra vonatkozólag megállapittatott, hogy 
azok egyénenként igazságosan ki nem oszthatók, 
mert az átvonulás oly tömegesen történt s az egyes 
csapattestek itt tartózkodása oly rövid ideig tartott, 
hogy a házakhoz beszállásolt katonai egyének és 
lovak házankénti számbavétele fizikai lehetetlenség 
volt Ennélfogva panaszosok ezen beszállásolási 
téritmények kiosztására irányuló kérelmüktől eláll
tak oly feltétellel azonban, hogy azok felerészben 
a szervezett közbirtokosság pénztárába utalandók át, 
felerészben pedig közhasznú és általános érdekű 
célra fordittassék, mely fölött a község képviseleti 
közgyűlése határozand.

Képviselőtestületi közgyűlés. Aszód köz
ség képviselőtestülete — mint illetékes helyről 
értesültünk — folyó hó 31-én  szerdán délután 
2 órakor rendkívüli közgyűlést fog tartani. A 
közgyűlés keretében fontos, a község háztartására, 
egészségügyére, valamint közgazdaságára nézve 
szinte életbevágó kérdésekről fog a képviselőtes
tület határozni, miért is kötelességünknek tartjuk 
a tárgysorozat eddigi általunk ismert pontjait 
közöln i:

1 . A főszolgabírói hivatal és lakás építésé
hez telekadományozás tárgyában érkezett vár
megyei alispáni leirat.

2. A katonabeszállási pénzek hováforditásáról 
határozathozatal.

3. Egy uj ártézi kút létesítése.
4. A budapestvidéki Autóbusz r. t. beadványa 

Aszód— Szirák közt létesítendő autóbusz járatok 
tárgyában.

Első pillantásra láthatja az olvasó, hogy 
ritkán volt a képviselőtestületnek alkalma ennél 
fontosabb tárgyakról határozni. Bármelyik pontja

a tárgysorozatnak van olyan fontos, hogy m eg
érdemli a közönség legnagyobb érdeklődését, 
épp azért külön-külön kívánunk foglalkozni vele.

Első pont. Amint már megírtuk, a vármegye 
a főszolgabírói hivatal és lakás céljaira székházat 
kiván emeltetni Aszódon. Mi sem term észetesebb, 
hogy bizonyos hozzájárulást kiván a községtől.

Illetékes körök ezt igy kívánják m egold ani: 
A község eredeti árban átvenné Sárkány László
nak a község kertjéhez szomszéd telkét (volt 
W einer-féle kert) és a most a főjegyző részére 
személyes használatra átengedett községi kertből 
kárpótlás mellett egy darab kihasittatnék és a 
fenti Sárkány-féle telekhez csatoltatnék. Az igy 
m egnagyobbított telek elegendő lenne a várme
gyei székház elhelyezésére és megfelelő hozzá
járulásként ajánltatnék fel a vármegyének.

A második pontot kisebb fontossága miatt 
nem tárgyaljuk.

A harmadik p o n t: egy uj artézi kút létesítése. 
Községünk minden lakosa át van hatva ama ve
szélynek tudatától, mely minket a jó  és bőséges 
ivóviz hiányával állandóan fenyeget. Tarthatatlan 
az állapot úgy közegészség szem pontjából, mint 
tüzrendészeti tekintetben is. Megelőztek bennünket 
ebben a környék községei, ahol az artézi kutak 
bőségesen ontják a jó  ivóvizet. A legutóbb fúrt 
artézi kutunk —  sajnos — oly kevés vizet ad, 
hogy okvetlenül gondoskodnia kell az elöljáróság
nak újabb, bőséges kutakról. Mint értesülünk, az 
elöljáróság az esetleges nehézségek leküzdésére és 
a kút fúrásának vezetésére a minisztériumtól szak
értőt fog kérni, sőt állami segélyért is fog folya
modni, hogy a község háztartását csak a legkisebb 
mértékben terhelje meg A képviselőtestület előre
láthatólag az uj artézi kút fúrását el fogja 
határozni és a hely meghatározását a kiküldendö 
miniszteri szakértővel egyetemben fogja eszközölni.

Végül a tárgysorozat negyedik pontja is 
nem kevésbé fontos, mert a budapestvidéki 
Autóbusz r. t. beadványa szerint létesítendő 
aszód—sziráki autóbusz-járat hivatva lenne egy 
nagy vidéket községünkhöz közelebb hozni, a mi 
véleményünk szerint Aszód kereskedelm ére és 
iparára, tehát általános közgazdasági szem pont
ból minden lakosra csak előnyös volna. Az 
term észetes, hogy a képviselőtestületnek olyképp 
kell határoznia, hogy a községet a vállalt kötele
zettségekből sem m iféle hátrány ne érhesse. Úgy 
értesültünk, hogy a feutemlitett társaság anyagi

hozzájárulásként bizonyos számú részvények jegy
zését kívánja, am elyek értéke azonban nem 
egyszerre, hanem 6 0  éven át volna fizetendő. 
Minthogy azonban a község részvényei arányában 
mindjárt részesednék a tiszta haszonban, ebből na
gyobb anyagi m egterhelés alig származna a községre.

H írek .
— Kinevezések. Az igazságügym iniszter 

Filipek Sándor gépészm érnök, ipariskolai szak
tanárt és Weisenburger Ján o s családfősegédet, az 
aszódi javitó-intézetnél, továbbá Kaufmann József 
kassai javitó-intézeti id. min. fogalm azót á llásuk
ban véglegesítette.

— Járási tiszti-értekezlet volt f. hó 24-én  
szerdán a járási főszolgabírói hivatalban, amelyen 
Sárkány Ernő főszolgabíró elnöklésével résztvettek 
a főszolgabírói hivatal tisztikara, valamint a já rá s
hoz tartozó községek jegyzői. Az értekezleten a 
közigazgatás egyöntetűsége szem pontjából szük
séges intézkedések kerültek tárgyalás alá.

— Állandó választmányi ülés. A várm e
gye állandó-választm ánya f. évi ju lius 3 0 -án  d. e. 
10 órakor a várm egye székhazának nagyterm ében 
ülést fog tartani.

— Hynien. Csekulay Ilonkát G algam ácsáról 
eljegyezte Hegedűs Pál tanító Zsidóról.

— Az aszódi általános ipartestület elöl
járósága f. hó 23-án  kedden este ülést tartott 
saját helyiségében. T árgyalás alá került a házaló
iparról szóló uj törvénytei vezet, amelyet járási 
főszolgabiránk juttatott az ipartestülethez azon 
célból, hogy az iparosok képviselőinek m ódjában 
álljon az uj törvénytervezethez hozzászólni és az 
esetleges hiányokról vagy különös kívánalmakról 
észrevételeiket megtenni.

—  T ü z o ltó in u la ts á g  D o tn o n y b a n . A
domonyi ölik. tüzoltótestület f. évi augusztus hó
4-én  D om onyban, a községházával szem ben levő 
Kmety József-fé le vendéglő kerthelyiségében saját 
pénztára javára zártkörű nyári táncvigalm at rendez. 
A tüzoltótestület Schuchtár Brúnó parancsnokkal az 
élén minden lehetőt m egtesz, csakhogy jó l érezze 
magát a vendégsereg. B e lé p tid ij: Szem élyjegy 
1 kor. 5 0  fill., családjegy 3  szem élyig 3  kor. Jó  
zenéről, valamint hideg élelek és italokról

ságu hálószobában, mely legalább 3 méter magas, 
jobban és egészségesebben fog aludni, mint más 
valaki 4 — 5-ször nagyobb helyiségben. Ablak és 
ajtó között mindig légáram v a n : azért ágyunk 
mindig 3 zárt fal között legyen, hogy a léghuza- 
mot alvás közben okvetlenül kikerüljük Nagy 
hibát követüuk el lámpának a hálószobában 
való eloltása által. A petróleum párák nagymér
tékben rontják a levegőt, akadályozzák a könnyen 
való elalvást, sőt lázat is idézhetnek elő. A sok 
alvás sem előnyös, mert bátortalanná és bágyadttá 
teszi az embert. A boltozatos ágyak sem ajánlha
tók a levegőnek az ágyakhoz való nehezebb 
hozzáférhetése által.

Kant a nagy bölcsész azt á llít ja : ki 
4 — 5 napot és é jjet álmatlanul töltött, az a meg- 
őrülést már alig kerülheti ki. A tébolydái orvosok 
igazolják, hogy ezen állítás helyes, hogy álm at
lanság az elmebetegeknél van leginkább elter
jedve. A felkelés idejéből és m ódjából könnyen 
Ítélhetünk az egyén szellemi és testi jóléte fölött.

Sok nagyon egészséges em ber nagyon 
nehezen tud az ágyból felkelni, mig beteges 
emberek könnyen kelnek fel. Sohasem  aludjunk, 
ha csak nem okvetlen szükséges, idegen ágyban. 
Utazás közben használjunk tiszta gyapjú takarót, 
hisz lehetséges, hogy az az ágy, am elybe bekerül

tünk, ragályos betegnek volt az ágya. Gyapjú ta
karók között aludni a legajánlatosahh. Ezeket 
mindenüvé elvihetjük, nem izzadunk alatta és ren
desen jó kedvvel, friss erővel ébredünk. Régi 
ismert szabály : hideg fej, meleg lá b a k ! Ideges, 
gyenge em bereknek ajánlható a fejnek melegen és 
a lábnak még m elegebben való tartása.

Az ebéd után való alvás, főleg vízszintes 
irányban való fekvés mellett, fiatal em berekre 
nagyon káros és inkább gyengit, mint erősít. Egy 
karos-székben való eialvás sokkal kevésbbé káros. 
Sok em ber ebéd után lószőrrel párnázott karos
székben támaszkodva szokott aludni. Ily helyzetben 
való alvás felnőtteknek egészséges és erősítő, de ( 
persze sokszor elvonja tőlük éjjeli álmukat.

Ki álm atlanságban szenved, az lefekvés előtt j 
vagy egy almát egyék, vagy egy pohár citromlét 
igyék. Sokan, ha este egy pohár jó  sört isznak, 
ettől már elálmosodnak.

Legegyszerűbb elalvásunk könnyítésére, ha 
lefekvéskor kellemes emlékeket vagy ábrándokat 
idézünk elő. Légvárak közepette sokkal könnyeb
ben alszunk el. A kellemes emlékek kellemes ál
mokat hozhatnak, de egyúttal vidámabb gondol
kodásra szoktatjuk szellemünket, ami szintén fon
tos életünk meghosszabbítására.

Doktor.

Könyörgés.
Nagyon sok csapást mertél rám, Uram, 
De elviseltem, bárhogy vert kezed ,
Eső. jégzápor, szélvész és vihar:
Söpört és le- vagy fölvetett.

Tetöm az égbolt volt, ágyam a fö ld ,
De takaró már nem jutott nekem.
Az inseggel ballagtam odakint 
A dúsgazdag vetéseken.

És nem lázongtam ellened soha,
És megáldottam minden aratót,
Mint hajdan Krisztus s úgy kerültem el 
A föld i bőséggel hivalkodó!.

De most, Uram, már nem vagyok magam, 
A párom gyönge, hószinü madár 
És óvnom kell öt, amikor utunk 
Magas csúcsokra, sziklákra talál.

Ne érjen többé sújtó haragod,
Ne dúld fel többé életem sorát 
És az én párom soha ne legyen,
Uram, a szenvedő Veronikád! . . .

Petionius.
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gondoskodva van. A mulatság kezdete délután 
4 órakor. Tekintve a nem es célt, felnifizetéseket 
köszönettel fogad és az Aszódi Hírlap utján 
nyugtáz a parancsnokság. Kedvezőtlen idő esetén 
a mulatság a vendéglő tánctermében fog meg
tartatni.

— Az Olympia mozgó utolsó előadása.
A Nagy-féle Olym pia mozgó ma délután és este 
tartja utolsó előadását, mely alkalomból különleges 
műsort állított egybe, hogy fényes bucsuelőadásá- 
val meghálálhassa a közönség ama részének rokon- 
szenvét, amely öt ittartozkodása alatt támogatta. 
Pedig a mozi tulajdonosa rászolgált nagyobb tá- 
motásra is, mert mindenkor a legjobbat igyeke
zett nyújtani és nem tudjuk semmivel sem indo
kolni ama közönyt, mellyel közönségünk nagy 
része tanulságos, szórakoztató előadásai iránt visel
tetett. Azt hisszük, hogy a mai bucsuelőadásai 
látogatottabbak lesznek és a „telt házak" elfeled
tetik vele a keserűséget, amelyet az eddigi rész
vétlenség miatt méltán érzett.

— A bagi 48-as honvédsiremlék javára 
1912. évi augusztus 4 -é n , Bagón a Dinyár-féle 
vendéglőben zártkörű táncm ulatság lesz megtartva.

— Pályázat amatőr-fényképekre. A „Ház
tartás4' Kürthy Em ilné népszerű lapja pályázatot 
hirdet olyan am atőr-fotografiákra, melyek tárgya a 
háztartás körébe tartozik. A kertészet, baromfi- 
tenyésztés, konyha, stb. keretében lejátszódó tipi
kus jelenetek, m egörökítésre érdem es háztartási tár
gyak, foglalkozások, valamint elterjedésre m éltó 1 
tenyészállatok képei a legkivánatosabbak. A pályá
zatra szánt fotográfiák 1912. szeptem ber lü -ig  a 
„Háztartás" kiadóhivatalába küldendők. Az ered
ményt a „H áztartás" okt. 10-iki számában teszik 
közzé, s a három legsikerültebb fotográfia értékes 
dijakat nyer. A „H áztartás" előfizetési dija V* évre 
3 korona. A kiadóhivatal (Budapest, VI., Eötvös- 
utca 36 .) kívánatra bárkinek szívesen küld mutat
ványszámokat.

— Cséplés villamossággal Mint régebben 
megemlítettük, a kisváci gazdák az idén már 
villamos erővel csépelnek. A kisváci szérüsben 
dolgozó villam os cséplőgépet nap-nap után sokan 
látogatják. Legutóbb gróf Csáky Károly megyés
püspök jószágigazgató ja kíséretében látogatott el 
a villamos csépléshez és érdeklődéssel hallgatta 
végig a m agyarázatot, nielylyel a villamos mű 
vezetője neki szolgált. A kisváci gazdák az 
elsők a villam os erőnek a cséplésnél való fel- 
használásában és e tekintetben megelőzték a nagy 
uradalmakat is. — Rem éljük, hogy a jövő eszten
dőben az aszódi gazdak is áttérnek a racionáli
sabb m unkabeosztást lehetővé tevő villamos 
csépléshez.

— Közveszélyes őrült. F. hó 25-én  
csütörtökön akadtak rá a piactéren álló mozisátor 
mellett egy öntudatlan állapotban fetrengő nőre, 
akit a községházára vittek és egy zárkába elhe
lyeztek. A községi orvos megállapította róla, 
hogy ön- és közveszélyes elm ebeteg, amit a nála 
talált okm ánnyok is igazoltak Az elm ebeteget, akit 
a főváros elm ebeteg megfigyelő osztályából mint 
egészségeset elbocsátottak, további intézkedésig 
a községházán egy zárkában tartják. A beteg nő 
neve özv. Augusztinyák Jánosné szül. Kozbelt 
Katalin.

— Zeneestélyek. Mint értesülünk, közked
velt prímásunk Kunu Pista e hét elején a fővá
rosból hazatér és ezentúl itthon fog működni. A 
szokásos térzenét már kedden este fogja meg
tartani teljes zenekarával, azonkívül pedig minden 
pénteken este a W einer-féle nagyvendéglőben a 
teljes zenekar közreműködésével fog hangverse
nyezni.

— Papagályok a szabadban. A budapesti 
állatkertben mindenkinek feltűnik és kedvére j 
válik, hogy a legtöbb állat szinte szabadon él. 
Különösen érdekesek a színes nagy ararák és a 
fehér tollú bóbitás kakaduk, amelyek reggelenkint 
magukban kiszállnak a madárházból, elfoglalják a 
szokott helyüket szabadban és ott mozognak egész 
nap. Este azután visszatérnek a ház belsejébe; sőt 
ha rosszra fordul az idő napközben szintén besiet
nek a védett helyen levő éjjeli szállásukra. Leg
közelebb öt pár nimfapapagályt fognak szabadon 
ereszteni a kertbe.

— Virágiopás. A koronauradalom mácsai 
majorjából a múlt hetekben nagyon lopkodták a 
virágokat, amit bosszankodva nézett az egész 
felügyelő személyzet. Végre is elhatározta az ura
dalmi gazda és a gépész, hogy rálesnek a virág
tolvajra. E hó 18-án este tetten is érték Kurucz 
András és Siffer András galgamácsai suhancokat. 
akik fejszével felfegyverkezve igyekeztek virágot 
lopni. Az uradalom a feljelentést megtette ellenük.

— Szénalopás a rétről. Még múlt hó 24-én  
virradóra történt, hogy a koronauradalom Bag 
község határában levő csintoványi rétjéről mintegy 
5 mm. szénát boglyából elloptak. Sok kutatás után 
végre mégis sikerült a csendőrségnek nyomára 
jönni a tolvajoknak Horváth Mihály, Deme Köncöl 
Mihály Katona István bagi suhancok személyében. 
Deme atyjának lovait vették igénybe s a szénát 
Horváth Andráshoz vitték s neki eladták 24  koro
náért, az pedig hamarosan eladta egy fiakerosnak 
30  koronáért. A pénzt a suhancok elmulatták.

— R övid b ő rg y ó g y á s z a ti ú tm u ta tó t min
denki kaphat, ha azt a Kolozsvári (H einrich) 
gyógyszappangyár részvénytársaságtól (M onostori
ul 54) levelezőlapon kéri.

K ö z g a z d a s á g .
Vidéki kiállítások.

Hogy mily fontos szerepet játszik a 
modern nemzet életében a kiállítás, az 
immár tudvalevő dolog Buzdít, lelkesít, 
oktat. Módot nyújt embereknek, népeknek 
az összehasonlításokra, egybevetésekre, a 
látottakat jól megjegyezvén maguknak, 
megtudják, hogy mit, hogyan és mikép 
kell tenni, mint helyesebb vagy célszerűbb, 
mikép lehet valamit tökéletesíteni, fejlesz
teni és igy tovább.

A kiállítások haszna, nagy jelentősége 
elvitázhatat.an. Minden téren, minden irány
ban csak tanulságokat szűrhetünk le a jól 
szervezett és összevágó kiállításból. A 
legnemesebb, legszebb versenyekre ad 
alkalmat, teljes valójában bemutatja a 
tudást, a képzettséget, a szorgalmat és 
észbeli képességet.

Minden formában nagy értéke volt a 
kiállításoknak akár világkiállítás, akár 
országos kiállítás alakjában nyilvánult az

meg, de kétszerié nagyobb becse van a 
lokális jellegű kiállításoknak, amikor egyes 
nagyobb vidékek rendezik ezeket a környék 
bevonásával. így kisebb területre van 
összevonva mindaz, ami nagyobb szabású 
kiállításon teljesen elenyészik a száz meg 
száz kiállító között, mig a kisebbrangu 
kiállításokon a kiállított tárgyak nem kerü
lik ki a figyelmünket. Jobban összehason
líthatjuk az egyes dolgokat, korrektebb 
bírálatra nyílik alkalmunk, a kiválót, a 
jót, az első rendüt azonnal felismerjük a 
harmad, negyed rangú tárgyak között. 
Ilyentájt az ország megannyi részében 
rendeznek mezőgazdasági- és ipari kiállí
tásokat. És ez helyesen van igy. A vidék 
sokat károsodott, sokat vesztett azzal, 
hogy mindent összpontosítottak Budapesten, 
minden a fővárosban volt a provincia 
rovására. A vidék élete a halottéhoz hason
lított, erei petyhüdtek voltak, vérkeringése 
lanyha, nem haladt, nem fejlődött, mig a 
főváros emelkedett.

Mióta meghonosultak a vidéki kiállí
tások, egészen megváltozott a provincia 
élete. Van élénkség, elevenség szabatos 
vérkeringés, pezsdülő élet. És a nép tanul. 
Kedvvel, kitartással, ambícióval és az ipar 
fejlődik, halad. A viszonyok javulnak, az 
állapotok kedvezőbbek lesznek, szóval a 
vidék százados tnaradiságából kivetköződni 
kezd, gyermekes félénkségét lerázza magá
ról és bátran, szilárdan lép a küzdtérre, 
megvívni a dicső harcot a többi helysé
gekkel.

És az egyes vidékek egymással vetél
kednek, melyik tud szebbet, jobbat, értéke
sebbet produkálni. Nem játszik szerepet az 
irigység és kajánság, hanem egy tiszta cél 
érdekében küzdenek, a tökéletesítés, fejlettség 
magas fokának elérésére. Ebben a munká
ban azután egy közös, együttes, felette ne
mes célt szolgálnak: a haza, az ország bol
dogulásnak, jólétének előmozdítását. Ahol a 
nemzet fiai, mintegy ember dolgoznak, alkot
nak, ott virágzásnak kell indulnia minden
nek, ott még a kóró is virágot terem.

Munkába fel ! Dolgozni kitartással, 
fáradozni csüggetlenül, munkálkodni meg
állapodás nélkül, mig el nem érkeztünk arra 
a pontra, mely kívánatos és szükségszerű.

S z e r k . ü z e n e te k .
G. M. V. A beküldött cikket legközelebb besoroz

zuk. Szívesen vesszük tov.ibbi munkálkodását.
Vili. gimnazista. Érdeklődését a Sportegylet iránt 

örömmel fogadtuk. Dolgozata nem üti meg a mértéket, 
telik öntől jobb is. Próbálja meg újra: kevesebb lelkese
déssel és több igyekezettel á cél kidcmboritása iránt.
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T I K - T A K !  A Világ legjobb légyfogója T I K - T A K !
Csak egyszer kísérelje meg a zománezozott lemezből készült

önm űk öd ő leg ú jab b  „ P a te n t "  lé g y fo g ó t.
Felülm úlhatatlan, hónapokig tartó, soha sem szárad ki. Á ra  2 4  f i l lé r .  K apható:

DIAMANT MÁRTON vaskereskedőnél
Telefon 9. szám. A S Z Ú D O N .  Telefon 9. szám.

* 1-  I !♦
É r t e s í t é s .

Alulírottak tisztelettel értesítjük a villamos világitást herendezni óhajtó közönséget, hogy

villamos berendezések
elkészítésére társultunk, úgy falba fektetett Berginann rendszerű, valamint falon kívüli 
zsinórszerelést, továbbá erőviteli szereléseket a legjutányosabban elvállalunk. Raktáron 
-----------  tartunk izzó lámpákat, biztosítékokat és minden szakbavágő cikket. -

Mély tisztelettel

J u h á s z  L a jo s  P o la c s e k  D e z ső
jav. int. főgépész bádogos és szerelő.

g  — ki

ASZÓDI HÍRLAP ____  _  ____  _____1912. juilus 28,

6 0 0 — 7 0 0  holdas birtok
A sz ó d környékén 

_____t megvételre kereste-

S ! tik. Ajánlatoka kiadó
_____ I hivatalba kéretnek.

M é h é sz e k ! |
Akik megbízható helyről, tiszta méhviaszból E  
készült mülépet óhajtanak beszerezni, fór- B  
dúljanak bizalommal szatm ári Szabó István B  
méhészetéhez Pankota (Arad megye), mely f f  
méhészet amerikai hengerpréssel készített bár- B  
mely mérerű mulépnek kilóját csomagolva f f  
3C>() K. - ért szállítja utánvéttel, inig \iasz-Er 
készlete ki nem fogy. ■

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 korona.
Gyártja: a „Cserípgyár“ J{.*T. Kistttányán.
Minden nagyobb városban állandó bizományi raktárt 
óhajtván fentartani, e célra óvadékképes és agilis 
képviselőket keresünk. Budapesti telefonszám 170-68

Egy teljesen uj Viktória 
nyitott hintó eladó szerszámmal 
együtt. Cim a kiadóhivatalban.

m  háztclkek
-  ♦
X megszerezhetők Aszód X
X község közepén, a X 
| községháza mellett X
♦ megnyitandó uj utca ♦

^  ♦ mentén, közel a piac- ♦  ^
♦ hoz. Kedvező feltételek ♦
X megtudhatók a tulaj- X 
X donos X
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

W e i n e r  L i p ö f n á l
Aszód, 26—26 Fő-utca.

A$zid is VidéKíncK találkozó helye
Kaszás lajts éttermeiben

B u d a p e s t ,  B á K d c z i - u t .A Jtemzett színház —Vigopera- is a Kókus-kórház közeliben. — Kitűnt konyha, Kőbányai is pilseni sörök- Közkedvelt saját termisű csopaki 
21-52 borok- elsőrendű kiszolgálás.
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