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Duzzadó gazdasági élet.

Az egyes országok kormányai ma a 
parlament közreműködésére vannak 
utalva, mikor a gazdasági életet fej
leszteni és elősegíteni akarják. Hogy 
a parlament működése megfelel-e a 
közgazdasági élet fejlődésének, erre 
nézve mindinkább arra a meggyőző
désre jutunk, hogy a szakszerűséget 
a parlament plenumbeli tárgyalásain 
nehezen találjuk meg, pedig ami főleg 
a gazdasági kerdeseket illeti, ahoz 
nálunk mindenki akar érteni, de sajnos, 
hogy ennek még nem volt meg a 
kívánt áldásos hatása.

Csak idegenből felkapott elméletek 
és üres szavak rendszertelen alkalma
zása jelzi útját eddigi működésében, 
úgy hogy közgazdasági életünket egy 
foltozott épülethez lehet hasonlítani, 
melynek alapja a kepzelet. Hazánk 
politikai átvedlése nem járt karöltve 
a gazdasági élet újjászületésével. A 
gazdasági kérdést inkább szatócs
dolognak tartotta, melylyel foglalkozni 
nem urnák való, pedig a kicsinylés 
szüli azt a közönyt, melyen megtörik 
a legszívósabb törekvés, a legjobb 
akarat is. Ezt tapasztalhatjuk ma is,

mikor a közélet terén gazdasági jel
szavakkal ékesített lobogok alatt ádáz 
harcokat vívunk, de e jelszavakkal nem 
igazi gazdasági érdekeket fednek.

Nincs tehát közgazdasági közvéle
ményünk, mert nem is lettünk erre 
nevelve. Nincs még bíráló képességünk, 
aminek oka is, hogy közgazdasági 
életünk igazán életbevágó mozzanatai 
fölött csak amúgy futólagosán térünk 
napirendre.

Bizzunk tehát az időben, mely a 
legjobb orvos és amely annyi nemzetet 
gazdaságilag nagygyá és hatalmassá 
tett. Reméljük, nincs messze az idő, 
mikor a nemzet felocsúdik hosszú 
álmából és tudatára ébred annak, hogy 
nemzeti létének és erősségének sark
köve egy kifejlett, lázasan tevékeny és 
életerőtől duzzadó gazdasági élet.

A jövő zenéje.
Irta : Paulus.
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A földgáz kihasználását legelőször s talán 
már évszázadok óta az úgynevezett mezőségi 
oláhok vették igénybe, akik a természet ezen 
nagyszerű adományát pásztorliizek gyanánt

használták. A Mezőségen u. i. a földből 
számtalan helyen szabadon bugyborékol elő 
a gáz, amit a hűvös erdélyi éjszakákon 
melegedésre és nemzeti eledelüknek a 
„mamaligának" elkészítésére gyújtottak meg 
a jámbor bocskorosok. Ök alkalmazták a 
földgázt a legolcsóbban, nem kerülvén 
nekik az egy fillérbe se, akárhány m3-t 
fogyasztottak is. A gáznak ezen első kihasz
nálása után mindjárt a sármási nagy, vagy
II. sz. kút (I. 1. közleményt) feltárásával
(ahol a fúrógépeket már földgázzal is haj
tották) felépült a kissármási téglagyár, amely 
első volt a gáznak ipari célokra való fordí
tásával.

Csak nemrégiben alakult meg a tordai 
engedményesek részvénytársasága, amely 
napi 300.000 m3 gázszükségletet biztosított 
magának. A gázt annak természetes nyomásá
val Kissármástól egy 78 km. hosszúságú 
csővezetéken vezetik Tordára, ahonnan már 
mesterséges nyomással továbbítják Marosuj- 
várra. Ez a részvénytársaság két nagy szóda
gyárat (nem szikviz), egy cementgyárat, 
számtalan kisebb malmot, Torda és Maros- 
újvár városokat és a közbeeső községeket 
fogja ellátni ipari, illetve fűtés és világítási 
célokra szolgáló gázzal. A költségeket ille
tőleg csak annyit tudok, hogy a vezeték 
megépítése másfél millió koronába kerül.

Az erdélyi városok már régebben indítót-

Emlékeim.
Irta: Váradi Antal.
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Kikapta kezemből a kéziratot, átfutotta a 
személyek sorát, lapozgatott benne, éppen a 
második felvonás nagy párjelenetét olvasta 
át.

—  Hagyd nálam. Kiosztom. — Igen, de 
baj van. A darab nincs elfogadva.

— Megállj. Azzal szó nélkül lefutott a négy 
emeleten s rohant fel az igazgatói irodába. 
Én azalatt néztem a képeit, fotográfiáit 
—  nagy amateur-fotografus volt —  ke
zembe vettem azt a fekete üveget, amelyben 
a ciankálit tartotta, nem sejtve, hogy ebből 
issza a halált pár hónappal később. Leültein 
olvasni és vagy egy félórát eltöltöttem a kis 
gyűjtemény nézegetésévéi. Egyszerre jön nagy 
sebbel-lobbal. —  A darab el van fogadva. 
Hanem —  s rázogatta a levegőben Rafael 
kéziratát — ez megy előbb, aztán Charitás.

Bántam is én. —  Tedd, amit jónak látsz. 
Akkorában így is fogadtak el darabot. S 
talán nem bukott meg annyi, mint ma
napság.

Egész vakáción át dolgoztam rajta. Szeptem
berre készen leszek, nyár előtt kiosztjuk s 
első újdonság le$z. Nagy volt az örömem. 
A jövő évad első újdonsága az enyém. El

is múlt a nyár. Meg kellett volna kezdődni 
a próbának. Egy reggel éppen a Svábhegy
ről készülődöm befelé, mikor az újság kihor
dóval találkozom a kapuban. —  No maguk 
ugyan későn hordják a lapokat, délfelé.

— Követem alásan az öngyilkosság miatt 
késett.

S  amint tekintetem a lapra esik, ott sö- 
tétlik a Nagy Imre halálhíre.

Rafael pihenni ment, mielőtt eljátszotta 
volna szerepét. Olt feküdt a negyedik eme
leti szoba padlózatán, egy kis lőtt sebbel a 
halántékán. . .  a tükör előtt, amelyben néze
gette magát, amikor tanult. Nem győzte 
bevárni a cián káli hatását Siettette a halált 
azzal a kis golyóval. Néma ember lett ő is 
a szinházudvaron.Gyenes Laci elhuzatta fölötte 
a kedves nótáját. Lehullott a rezgő nyárfa 
aranyszínű levele.

Lehullott a színház koronája . . .  A daliás 
szép Hamlet, Csaba királyfi, Essex Rómeó 
s az én jövendő Rafaelem, az örök sülyesz- 
töbe szállt alá . . .

Vártam megint, inig végre megtaláltuk 
Rafael személyesitőjét az akkortájt szerződött 
Somló Sándorban, Stella Hegyesi Mária, 
Antonio Fay Szeréna. Mikor végre oda 
jutottunk, hogy heteken át folytatott próbák 
után ki lehetett tűzni az első előadás napját, 
végiggyötrődtem ezer rossz sejtelmem s este 
fél hétkor siettem a színházhoz a Rafael

premiérjéhez akkor egy színházi szolga avval 
fogad, hogy Hegyesi Marit félholtan talál
ták összeroskadva a szobája padlózatán.

Adieu premiére! . . .  Négy hétig várhatunk 
újra. De végre meggyógyult a mi szép 
Madonnánk, készültünk az előadásra. Akkor 
egy esős reggelen félre von az igazgató s 
borús arccal fülembe súgja: Várnunk kell 
a premiérrel. — Meddig ?  —  Amig Antónió- 
nak a fia megszületik. — Honnan tudja, 
hogy f iú ?  — Másért csak nem érdemes 
három hónapig vá rn i! Vártuk ezt is. Ettől 
kezdve még három telt el. Végre megkezdő
dött az első előadás. És az első előadás 
kezdetén mindjárt a második felvonás egy 
jelenetében — amint Stella földre rogy — 
éppen ott álltam a kulisszák mellett két lé
pésre Hegyesi Maritól —  Stella estében föl- 
sikolt Jézus Mária. Eltörött a lábam! Vártam, 
hogy kijelentsék a publikumnak a szeren
csétlenséget. A baj nem volt olyan súlyos 
Hegyesi végig játszhatta a szerepét, s a 
lábficamodás másnap estére javult is. Tizen- 
hatszor ment azóta Rafael s egyszer sem 
maradt el többet — a legújabb időkig ami
kor végképp lemaradt a szerzővel együtt 
a színpadról.

(Vége.)
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tak akciót a földgáz kihasználása iránt. 
Kolozsvár, Marosvásárhely, Segesvár, Brassó 
stb. mind hajlandó volt a földgázt bevezetni. 
Ám a kincstár nagymérvű és egyszerre több 
helyen való fúrásai azt a reményt keltették, 
hogy hátha az említett városok közvetlen 
közelében is akad gázkut, miért is az emlí
tett városok mostanáig vártak a gáz beveze
tésével. így volt ez pl. Kolozsváron is, 
ahonnan a legközelebbi gázkut, a sármási 
60 km.-re van. Kolozsvár városa nem akarta 
ezt a 60 km.-es vezetéket megépíteni addig, 
mig meggyőződést nem nyer arra nézve, 
hogy határában vagy ehhez közelebb helyen 
gáz nem fordult elő. Mégis egy pénzcsoport 
ajánlatot tett a városnak, hogy hajlandó a 
saját költségén a város igényjoga átruhá
zásával ezt a vezetéket megépíteni, s 
Kolozsvár városát a kellő mennyiségű föld
gázzal ellátni.

Ezt az ajánlatot csak azért hoztam fel, 
mert érdekes lesz az ajánlattevő konzorcium 
számításaiba bepillantani. Ezekből a számí
tásokból u. i. némi fogalmat alkothatunk 
arra nézve, hogy körülbelül mibe kerülhetne 
és mennyiben volna gazdaságos a földgáz
nak pl. Budapestre való vezetése.

Ferenczy Dezső ez előbb említett konzor
cium egyik alapitó tagja számításai szerint 
a Kissármás, Pusztakamarás, Mócs, Apahida, 
Szamosfalva, Kolozsvár közötti 60 km. 
országúton raknák le a vezetékeket. A lefek- 
tendő vezeték csövének átmérője az esetleges 
gázfogyasztás mennyiségétől függne. A veze
téket érintő községek 10.000 és Kolozsvár 
városának 60 000 lakosára fejenként számí
tanak 40, illetve 160 m* gázfogyasztást. 
(Budapesten az átlagos gázfogyasztás fejen
ként 80 m3.) Tehát összesen évenként
10 millió m3 gázt vesznek tervbe. Ehhez 
azonban még nincs beszámítva az ipari 
fogyasztás! Tekintettel arra, hogy az évi 
gázszükséglet mindig több és több lesz, a 
lefektetendő csövek kaliberét 10 cm.-re 
tervezik úgy, hogy megfelelő nyomás mellett : 
22 és fél millió m3 gázt is képesek majd 
Kolozsvárra vezetni.

(Folytatjuk.)

Hírek.
— ü g y  értesültünk, hogy a helybeli 

kir. javitónevelő-intézet tisztikara a közel 
jövőben jótékonycélu matinét rendez. — A 
sikert és művészi színvonalat már előre is 
biztosítják a kiváló közreműködők, a kik 
nagy buzgalommal fáradoznak azon, hogy a 
matiné Aszód és környékének művészi 
eseményévé legyen. — Nagy örömünkre 
szolgál, hogy akadnak lelkes egyének, a kik 
művészetüket egy nemes cél szolgálatába 
állitják és az intelligens közönségnek régóta 
nélkülözött élvezetet nyújtanak.

— Hymen. Ubrankovits Mancika urleányt, 
Ubrankovits Dániel galgahévizi nyug. jegyző 
bájos leányát eljegyezte Wiedermann Pista 
Liszkó-puszta (Nógrádmegye).

Szuchovszky Erzsébet kisasszonyt Aszódon 
eljegyezte Kochlács Sándor.

— Já rm üvek  é jje li k iv ilág ítása . A
közúti jármüvek éjjeli kivilágítása tárgyában 
Pestvármegye szabályrendeletet alkotott a 
közúti fingalom biztonságának emelése cél
jából, mely szerint a közutakon közlekedő
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jármüveket tulajdonosuk tartozik lámpával 
ellátni és a sötétség beálltával megvilágítani. 
A lámpák vagy világitó testek úgy alkalma
zandók a járműre, hogy a jármű már 
messziről látható legyen. Ezen szabályren
delet a kormányhatósági jóváhagyás után 
történt kihirdetést követő 30-ik napon lép 
életbe.

— Ham is pénz. Ügy értesültünk, hogy 
mostanában sok hamis 2 koronás van 
Aszódon és vidékén forgalomban. A hami
sítvány meglehetős ügyesen van csinálva, 
ám azért igen könnyen felismerhető, mert a 
színe ólom szürke s igy nagyon is elüt a 
valódi kétkoronás szép ezüst fehér fényétől. 
A körirat rajta elmosódott s a pengése 
tompa. Jó  lesz tehát, ha a lakosság alaposan 
szemügyre veszi a kétkoronást, mielőtt bár
kitől is elfogadná.

— Népkönyvtár Aszódon. Aszód község 
népe a Magyar Iskola Egyesülettől gyönyörű 
ajándékot kapott a napokban. A hazafias és 
kulturális célokat előmozdító egyesület ugyanis 
1000 koronát érő, magyar remekíróktól 
származó szebbnél szebb 245 darab kötetes 
könyvtárt küldött a községnek. A könyvtárt 
a gazdakörben helyezték el, de könyvet 
bármelyik megbízható községi lakos kaphat 
kölcsön.

— Haszonállatok összeírása. A föld- 
mivelésügyi minister rendelete folytan most 
fog végbemenni a szokásos állatösszeirás 
járásunk községeiben ép úgy, mint az egész 
országban. Az összeírásban a szarvasmarhak, 
lovak, sertések, juhok, kecskék és szamarak 
kor és ivar szerint lesznek fölvéve. Az állat- 
összeírást csakis az állattenyésztés fejlesztése 
körüli teendők célszerű keresztülvitele miatt 
végzik, nem pedig adózási adatok gyűjtése 
végett: éppen ezért és saját érdekükben 
cselekszenek az allattulajdouosok, ha az 
összeírásnál valamennyi állatjukat bevallják.

— Segély a kivételes szolgálatra be
vonultak csa lád tag ja inak  A miniszter
tanács elhatározta, hogy az 1912— 13. évben 
tényleges katonai szolgálatra behívott, illetve 
visszatartott hadseregbeli (haditengrészeti) és 
honvédségi nem tényleges állományú legény
ség gyámol nélkül maradt családtagjai össze- 
irassanak és segélyben részesittessenek. A 
segélyezendő családok részére egyszersmin- 
denkorra szóló segélyek fognak engedélyez
tetni. Akik ily segélyre szorultak és a 
segélyben részesülni óhajtanak, ebbeli kérel
müket terjesszék elő 15 nap alatt a tartóz
kodási hely elöljáróságánál, ahol a segélyre 
szorultakat most össze fogják írni.

— M ilyen  város Vác ?  Egy közeli köz
ség népiskolájában történt. Földrajz órán 
a tanító a községek különbözőségével ismer
tette meg gyermekeit. Többek között a ren
dezett tanácsú városok fogalmát is közölte 
és példaképen megemlítette Vácot. Meggyő
ződni akarván, hogy megértették-e növen
dékei, az elmondottakat számon kéri Min
den kérdésre jól feleltek. Végül azt kérdezte :

— Milyen város Vác ?
— Vác rettenes város — volt a felelet.

— 500 cigaretta egy óra alatt Azok, 
akik maguk töltik cigarettájukat s igy jól 
ismerik a cigaretta csinalás unalmas és időt- 
rabló voltát, bizonyára örömmel fogják e 
sorokat olvasni. Egy angol mechanikus el
més szerkezetű géjiet talált fel, melynek se- 
gitségével 500 cigaretta hüvelyt lehet egy

óra alatt megtölteni. A találmányra Radó 
Béláné kassai dohánytözsdéje kapta meg az 
egyedárusitási jogot. A gép ára 5 korona s 
kapható 2, 3 és 4-es számú nagyságban. A 
gyorstöltő cigarettagépet Radó Béláné dohány- 
tőzsde tulajdonos (Kassa, Deák Ferenc-utca 
18.) utánvét vagy az összeg előzetes bekül
dése mellett küldi szét.

— Az aszódi gazdakör f. évi február hó
23-án tartotta évi rendes közgyűlését, melyen 
a vármegyei gazdasági egyesületet Sárkány 
Ernő, járási főszolgabiránk képviselte, kit a 
közgyűlés ebből az alkalomból szeretettel 
üdvözölt. A gazdakör alelnöke, Ondrik István 
megnyitván a gyűlést, átadta a szót Perényi 
Rezső ügyvezető jegyzőnek, aki évi jelenté
sében kiemelte a következőket: A kisbirtokos 
osztálynak erős tömörülésre, összetartásra 
van szüksége, hogy feladatait az újkori ala
kulásnak megfelelően megvalósíthassa. Régi 
gazdálkodási módját föl kell cserélnie azzal 
a rendszerrel, mely az állattenyésztésre 
helyezi a fösulyt; több takarmányt termesz
teni és több, szebb, értékesebb jószágot 
nevelni s mind ezek által oda jutni, hogy 
eddigi jövedelmét lassanként megkétszerez
hesse. Ilyen rendszer mellett a kisgazda 
Darányival azt mondhatja: * Kiadásaimat 
fedezem az állattenyésztésből, ami gabonám 
terem és eiadásra marad, annak árát a 
takarékba teszem.“

Az állattenyésztésnek egyik alapföltétele a 
jó legelő; ennek javítása, gondozása szintén 
elsőrendű feladat.

Bizonyos, hogy Magyarországon akkor van 
bőség mindenben, ha a gazda reményei 
valóra válnak és miután legfőbb anyagi 
erőnk a föld termő ereje: az ország lakos
ságának legnagyobb zömét a földmivelésböl 
élők alkotják, minélfogva az egész ország 
érdekében való a földbirtok jövedelmének 
emelése és biztosítása, a mezőgazdasági 
termények jobb értékesítése.

Miután még a gazdakör művelődési cél
járól emlékezett meg előadó, áttért az egye
sület múlt évi számadásainak előterjeszté
sére. A gazdakör bevétele volt 1341*85 K, 
kiadása 1285 54 K, maradvány 56 31 K. 
Kosárfonó tanfolyam szervezésére kapott a 
gazdakör 500 K segélyt.

Ezután Alexa Emil jav. int. családfő a 
„gyümölcstenyészlés--ről tartott szakelőadást. 
Ebben részletesen kiterjeszkedett mindazon 
tudnivalókra, melyek a fatenyésztéshez szük
ségesek. Szólt a különböző talajokról, a 
talaj fekvéséről, a gyümölcsfák ültetéséről, 
gondozásáról, metszéséről, nemesítéséről, a 
fajok kiválasztásáról. Tartalmas előadását 
mindvégig nagy figyelemmel kísérte a gazda
közönség, amely annak végeztével az előadó
nak halas köszönetét fejezte ki. Szakelőadó 
véleménye az, hogy Aszód talaja fekvésénél 
fogva alkalmas a gyümölcsfatenyésztésre. 
Kezdjük meg e nemes munkát, szaporítsuk 
a gyümölcsfát bel- és kültelkeinken egyaránt!

— É v i közgyűlés. Az Aszódi hitelbank 
és takarékpénztár múlt hó 27-én tartotta 
rendes évi közgyűlését, amelyen a részvé
nyesek nagy számmal vettek reszt. A tiszta 
nyereséget a közgyűlés az igazgatóság javas
lata szerint határozta felosztani. Ezek után 
következtek a választások. Igazgatósági 
elnökké dr. Deér Endrét, az igazgató helyet
teséül annak betegsége tartamára Bentsok 
Jánost, a megüresedett igazgatósági tagsági 
helyre pedig Lengyel Józsefet választotta 
meg a közgyűlés. A felügyelőbizottság elnöke
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Diamant Márton lett és az üresedésben lévő 
felügyelőbizottsági tagsági helyre minden 
valószínűség szerint Dénes Jenő póttag fog 
bekerülni.

— Országos vásár Aszódon. Községünk 
elöljárósága egy vásár engedélyezéseért folya
modott a kereskedelemügyi miniszterhez. A 
minister a vásárt f. évi március 14-ére 
engedélyezte. A vásár állatfelhajtással lesz 
megtartva. Sertések felhajtása azonban még 
kétséges, mert községünk zár alatt áll, de 
valószínűleg addig ez alól fel lesz oldva.

— Választmányi ülés. A vármegyei 
gazdasági egyesület aszódi járási választ
mányának tagjait a f. évi március hó 10-ik 
napján, délután fél 3 órakor hivatalos helyi
ségében megtartandó ülésre meghívta Sárkány 
Ernő járási főszolgabíró, választm. társelnök. 
Tárgysorozat: 1. A járás területén levő köz
ségekben fizetett földhaszonbérek átlagának 
megállapítása. 2. Gazdasági cselédek 1913. 
évi jutalmazása iránti határozat. 3. Esetleges 
indítványok. A választmányi tagokon kívül 
meghivattak a községi gazdaköri megbízot
tak, a községi gazdasági egyesületi meg
bízottak, a járási jegyzőegylet és a jár. tanító- 
egylet.

— Aszód sötétségben. Amióta a villam- 
világitást községünkben bekapcsolták, immár 
két Ízben mondta fel a szolgálatot üzemzavar 
következtében. Néhány héttel ezelőtt először, 
ez azonban csak rövid ideig tartott és csak
hamar teljes fényben ragyogtak isinél villamos 
körtéink. Annál kellemetlenebből hatott a 
legutóbbi, február 27-én csütörtökön előfor
dult üzemzavar lakosainkra és a magán- 
fogyasztókra, mert a sötétség az egész estén 
át tartott és minden várakozás és káromko
dás ellenére sem akartak a villamos körték 
kivilágosodni. A közönség végre is kénytelen 
volt a lomtárba került petróleumlámpákat 
előkeriteni, no meg gyertyákat felgyújtani. 
Az utcán pedig a nagy sötétség miatt az 
emberek lámpásokkal jártak. A villant világítás 
üzletvezetősége az este hiába kereste-kutatta 
a hibát községünkben, csak nem tudott rá
akadni. Csak másnap, pénteken reggel indul- ! 
tak el Gödöllőről, a villamtelepröl, valamint 
Aszódról is az országút mentén lévő külső 
vezeték megvizsgálására. A hibát, amely az 
üzemzavart okozta, aztán meg is találták. 
Nem messze a kisbagi szőliőknél, a 339 és 
340 számú oszlopok közt a vezetéket vastag 
vörösréz dróttal összekötve találták. Azonnal 
Gödöllőre hajtattak, ahonnét Gödöllő község 
főjegyzője és bírója, valamint az aszódi és 
gödöllői csendőrség, továbbá a gödöllői 
üzemvezető a helyszínén kiszállva megálla
pították, hogy a vezetéket valaki rosszakarat
ból kötötte össze, de ezt csakis szakember 
tehette, aki a villamszereléshez ért és azt is 
tudta, hogy a vezeték mikor nincsen be
kapcsolva. Minthogy bűntényről van szó, a 
csendőrség bevezette a nyomozást a tettes 
kézrekeritése céljából.

A zöldségtermelés és 
konyhakertészet.

Irta és felolvasta Alexa Emil kir. jav. családfő 1913. 
évi febr. 16-án tartott ismeretterjesztő előadáson.

(Folytatás.) 2.•
Az istállótrágyát lehetőleg ősszel ásás 

vagy szántás előtt hordjuk a kertbe, tere
gessük el azonnal és mielőbb ássuk be vagy

szántsuk le. A trágyázást végezhetjük télen 
is. Ilyenkor szét kell a trágyát terítenünk s 
mihelyt lehet azonnal, föld alá kell temetni.

Némely zöldségféle helyét (pl. ugorka, 
tök, paradicsom, dinnye) évenként oly mó
don trágyázzuk meg, hogy vetés, vagy 
ültetés előtt csupán az egyes fészkeket ja
vítjuk meg egészen érett istálló-, vagy 
komposzttrágyával.

Az évelő zöldségnemíieket (spárga, torma, 
sóska, szamóca) továbbá a fűszer- és gyógy
növényeket (zsálya, levendula, borsfü stb.) 
minden második évben ereit trágyával kell 
megtrágyázni. Ezeknél a trágyát a sorok 
közé hintjük és azonnal leássuk.

A növények gyors fejlődését nagyon elő
segíthetjük a trágyalével való öntözés által. 
De ezt 5 — 10 annyi vízzel hígítva használ
juk. És kivált jó esőzések, vagy öntözések 
után alkalmazzuk.

Ha zöldséges kertünk trágyázására istálló
trágyát használunk, akkor a zöldséges kertet 
be kell osztanunk 3 —4 részre és évenkint 
egy részét trágyázzuk meg. Ily beosztás 
mellett a zöldséges kert egy-egy része 3— 4 
évenkint trágyáztatik meg.

Hideg vízzel öntöznünk nem szabad. 
Öntözésre legjobb az állott, fölmelegedett 
v í z . Ezért legjobb a kút mellé kádat, hordót 
állítani, ezeket telehuzzuk vízzel, 24 óráig 
állni hagyjuk s csak azután használjuk öntö
zésre. Az épületekről lefolyó esővizet, mely 
öntözésre igen jó, nagyon ajánlatos össze
gyűjteni.

Nagyobb területek öntözése patak, folyó, 
vagy tó mellett nem okoz gondot. Egyszerűen 
csak a viz kiemeléséről és elvezetéséről kell 
gondoskodnunk.

Ahol ezen kedvező feltételek hiányzanak, 
bő vizű kutakat kell készítenünk. Oly vidé
keken pedig, ahol a kutviz salétrom, vagy 
mész tartalmánál fogva öntözésre nem al
kalmas, artézi kutak fúrása által oldhatjuk 
meg az öntözést. A viz kiemelésére külön
féle készülékek vannak alkalmazásban. 
Folyók és tavak vizének kiemelésére leg
elterjedtebben a bolgár zöldségtermesztőknél 
látható egyszerű és olcsó vizemelő kerék 
van használatban. Ezen készülék azonban 
csak ott alkalmazható, ahol a viz 3 —4 
méternél nincs mélyebben.

A viz föld fölötti elvezetése részben mes
terséges csatornák, részben közönséges árkok 
által történik, mely utóbbiak gyakran 50— 
100 cm. töldhányás tetején készülnek, hogy 
ez által a vízfolyásnak kellő esést adjunk.

Legjobb módja az öntözésnek az elárasztás. 
Ezen eljárást ott lehet alkalmazni, a hol 
bőven van viz. Elárasztás után rohamosan 
fejlődnek a zöldségféléink s ezáltal vissza
fizetik az öntözésre fordított idő és munka 
költségeit.

Fiatal palántáknál s ha nincs bőven vizünk, 
hogy zöldségeinket eláraszthassuk, akkor a 
vizet az ágyárok között kisebb gödrökbe 
vezetjük és innen erre a célra készített 
bádog lapáttal locsoljuk zöldségeinkre. Ezen 
öntözési mód, miután a viz iszapos, a fejesedő 
káposzta, saláta stb. öntözésre nem ajánlható, 
mivel az iszap a levelek közé lerakodik s a 
termény értékét csökkenti.

Az öntözést nyáron legjobb estefelé, vagy 
a korai reggeli órákban végezni. Tavasszal 
és ősszel jobb reggel öntözni, mert ilyenkor 
az éjjelek hűvösek. Ha nagy szárazságban 
este és korán reggel nem végezhetjük be 
az öntözést, akkor este és korán reggel nö-

tözzük meg a palántákat, ugorkát, dinnyét, 
fejesedő salátát és káposztaféléket. Később 
pedig, amikor a nap már erősen tűz a 
növényekre, olyanokat öntözzük, amelyeknek 
csak a töveit szoktuk megöntözni. Ilyenek 
pl. a tök, paradicsom, paprika stb.JJ 

(Folyt, köv.)

A három csók.
Az első: a tisztaság 
Szemérmetes hófehér virág,
Ha van valami szenytélén, —
Csupán csak ebben van jelen.

A második ? Már csintalan,
Oly játszi csattanása van,
Neszére pajkos angyalok 
Kacér serege mosolyog.

Édes mámor a harmadik!
Ó h! ebben már a csáb lakik . . .
Ne bizd, ne bizd reá magad —
Ki tudja, hogy hová ragad . . .

g-

Értísitts.
Tisztelettel értesítem a n. é. közön

séget, hogy f. évi március 8-án és 
9-én, szombaton és vasárnapon este

balvacsorát 
túrós csuszával

rendezek, mely alkalommal egyúttal

müncheni
Salvator sört

is fogok csapolni.
Midőn ezt nagyrabecsült vendégeim 

tudomására hozom, kérem szives láto
gatásukat.

Tisztelettel

KURCZ JÓZSEF
az aszódi vasúti vendéglő bérlője.

csomag súlya) bármely nagyságban I
c s o m a g .................................................... 46 f

Argentini ezüst tisztitó 1 csomag . . .  30 f
Angol cipőkrém dobozban : (fekete, sárga 

vagy fehér színben) 1 doboz . . . .  16 f
Angol cipőkrém dobozban: (fekete, sárga 

vagy fehér színben) 3 doboz . . . .  42 f
Angol cipőkrém dobozban: (fekete, sárga

vagy fehér színben) 6 doboz.............. 80 f
Varrógépolaj elsőrendű minőség 1 üveg . 30 f
„Baby* kenőcs 1 tégely ................................ 40 f

„ púder 1 d o b o z ..........................40 f
„Diana" sósborszesz 1 kis üveg . . .  38 f
„Sarg“-féle Kalodont fogkrém I tubus 47 f
„Odol* 1 nagy ü v e g ..............................160 f

Utánvéttel csomagolást nem számítunk. Négv 
koronán aluli megrendeléseknél a pénz előre 
beküldendő 40 fillér portódijial.
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A vastag számok gyorsvonatot, a vékony számok személyvonatot jeleznek.

Újságokra és folyóiratokra előfizetést 
elfogad és azokat házhoz szállítja a

Petőfi-nyomda, Aszódon.

Két Vagy háromszobás
lakás kerestetik megfelelő 
helyiségekkel. Ajánlatok a 
kiadóhivatalba keretnek. ::

Vízmentes

crép e-p ap ir
viragcserepek díszítésére, továbbá gyönyörű 
olcsó papírszalvéták minden sziliben kap
hatók a Petőfi-nyomdában, Aszódon.

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdette!: 
hogy van eladó háza, telke, 
hogy van kiadó lakása, szobája, 
hogy van eladó bútora, 
hogy eladó a szalmája, trágyája, 
hogy eladó a gabonája, 
hogy van eladó bora, káposztája.

Az Aszódi Jtirlap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát és minden szükségest. H ir 
dessen az Aszódi H írlapban .

TISZTÁN
és világosan úgy kérje és fo
gadja el, ha szappant vesz, hogy

KOLOZSVÁRI 
(HEINRICH-FÉLE) 

Glycerin szappan 
Tojás
Mandula „
Márvány „

A kolozsvári gyógyszappan-gyár azért 
lett világhírű, mert a legdrágább és 
teljesen ártalmatlan anyagból készíti 
szappanéit. □ □ □

Szenved ö n ?
Bántja a köszvény ? 
Fáj a feje vagy foga ? 
Vannak fájdalmai a 
karokban vagy a láb
szárakban? Fáj a 
dereka vagy háta ? 

Akkor próbálja meg a világhírű
O R O SZLÁ N  MENTHOL
S Ó S B O R S Z E S Z T
a háziszerek királyát, mely erősebb és hatá
sosabb, mint bármely más sósborszeszkészit- 
mény. Egy eredeti üveg ára csak 44  fillér. 
N igy üveg K 1 10 fillérbe, Óriási üveg K 2 20 
fillérbe kerül minden gyógyszertarban vagy 

üzletben.
12—12 Főraktár:

Prokopovitsch Brúnó úr
gyógyszertárában, TÚRA.

Köhögés, rekedtség és hurut
ellen nincs jobb a

Jtcthy-fdlí pemetef0 cuKorKáttál.
Vásárlásnál azonban vigyázzunk és határozottan 
Réthy-félét kérjünk, mivel sok haszontalan utánzata

,crtdc," f  n,in- R É T H Y n év.den darabjan rajta van a -  ■

1 doboz ára 6 0  fill. Jtagy doboz 1 Kor. 
Mindttrött Kapható.

Csak Réthy-felét fogadjunk el 1

Ha bárminő

nyomtatványra
van szüksége, legyen az akár névjegy, 
levélpapír vagy boríték, (Ízleli értesítés, 
gazdasági nyilvántartás, takarékpénztári 
üzelikönyv és napló, ngy forduljon a 
Petőfinyomdához Aszódon. Leg
szebb kivitel és jutányos árak. Leg

gyorsabb elkészítés.

„S ty ria-U n iversal“
Kötőgépek

megmunkálnak finom és 
vastagszálu pamutot 
ugyanazon gépen.

Árjegyzék ingyen Részletre is.
Képviselők kerestetnek.

Styria-Kitiígípiyir Gru, III.

BENCZEFERENC
oki. patkoló és kocsi kovácsmester
i i Aszódon jj
Elvállal uj hintó és teherkocsi vasa

lást, esetleg teljes elkészítését is. álala- D ' | «  i  • r %
kitást és javítást Gazdasági gépek és D c l l l  f f l G S f l l í V O K  
eszközök javítását és a szakmába vágó ö  "  ’
építkezési munkák elkészítését. Továbbá lakodalmi meghívók, elieevzési értesi- külön speciális .. . J Ky •

lesek, egyszerű es legdíszesebb kivitel
ben azonnal elkészíttetnek. A Petőfi- 
nyomda könyvkötészete ajánlja magát 
egyszerű és diszkötések legszebb 

kivitelére.

Ugyanitt kaphatók

bornyiWántartások sbortorVéuy- 

KWouatoK.

k o c s iru g ó k
készítését, melyek könnyűségükhöz 
képest szilárdabbak mint bármely gyári 
kocsirugó. B pesten a legjava kocsigyár
tók által kipróbálva és állandóan ren
delve van. Ennélfogva uradalmakba tejes 
és más teherhordó kocsik alá ajánlható. 
50mm. horderőig megrendelhető j0 — 10 

Legpontosabb kiszolgálás. 
Árajánlattal szívesen szolgál.

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.
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