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Ipari pályák.
Ilyentájt nagy gondot okoz a szü

lőknek, hogy gyermekeiket milyen pá
lyára adják, mit neveljenek belőlük, 
hogy évek múltán szemrehányás ne 
érhesse őket, mert a gyermekeiket 
olyan pályára adták vagy szánták, ami 
természetükkel, hajlamaikkal ellekenzett.

Nehéz és felelősségteljes feladat már 
annyiból is, mert sokszor maga a gye
rek se tudja teljes határozottsággal, 
hogy minő pálya iránt van kedve és 
annál kevésbbé tudhatja ezt a szülő, 
aki többnyire a gyermeke hajlandó
sága után indul, de nálunk igen gya
kori eset az is, hogy a gyengébben 
tanuló vagy rosszabb osztályzatokat 
hozott gyermekre a szülő rögtön ki
mondja a szentenciát, hogy iparos lesz. 
Ezt pedig nem oly formán mondja, 
mintha egy rendes, jó és megélhetést j 
biztositó pályára szánná, hanem inkább 
mumus gyanánt állítja oda ezt a pá
lyát, melyre azért kell a gyereknek 
mennie, mert nem tanult. így nem 
csoda, hogy maga a gyerek már előre 
is undort érez a pályája iránt és el
képzelhető, hogy nem fog az elsők 
közé tartozni szakmája terén.

És elég szomorú és kárhoztatható

Felelős szerkesztő és kiadó: 

VAS JÓZSEF.

tény, hogy a jobb tanulókat direkte 
nem az ipari pályákra nevelik egyes 
szülők, mely téren okos és értelmes 
fiúnak kétségtelen sikerei volnának.

A legnagyobb hiba abban áll tehát, 
hogy Magyarországon csakis a tanu
lásra hajlammal nem biró fiukat adják 
ipari pályára, amikor ott is kellene 
tanulni és tanítani. De amikor még az 
amúgy is fennálló hiányok mellett a 
tanító iparosok zöme a tanoncokat 
nem a műhelyben, hanem a szakmán 
kívül, igen nagy ideig mással foglal
koztatják a tanoncidő rövidre szabott 
tartama alatt.

No de honnan tanuljon az a tanonc, 
amikor néhány iparos — tisztelet a 
kivételnek — még maga sem ért az 
iparához, niert őt sem tanították. Ha 
az idő elérkezik, a tanonc felszabadul 
s az ipartestületek révén megkapja a 
stilizált rajzokkal, díszesen ékesített, | 
pecsétes, rámába foglalható „tanuló 
bizonyítványt," pedig akkor még mit- 
sem tudnak az újszülött iparossegédek.

így aztán a munkakönyves segédek 
egy része minden számítás és tanács
kozás nélkül, megszabadulva a tanonc* 
kodás nehézségeitől, örömükben a 
nagyvilágba indulnak, munkát keresni. I

A másik része, belátván kevés és 
hiányos tudásukat, a felszabadító mes

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

terüknél visszamaradnak továbbképzés 
céljából még egy ideig.

Azok aztán, kik vándorútra kelnek 
munkaszerzés céljából, nem mondjuk, 
hogy helyet nem kapnak, sőt igen sok 
helyet, mert sok ideig sehol se tűrik 
őket tudatlanságuk miatt. Miért ? Mert 
mindent tudnak, csak a mesterséghez 
nem értenek, mert őket a tanonckodás 
ideje alatt kevéssé oktatták az ipar 
titkaiba. M ig az életfentartására pénzük 
és kitartásuk van, addig csak utazgat
nak, hol van munkájuk, hol nincs ke
resetük.

Végre aztán anyagilag teljesen tönkre- 
menve, belátják tanítómesterük és saját 
hibájukat, hogy ők mily kevéssé ér
tenek a megélhetésüket biztosítandó 
iparukhoz. A sok jövés-menés mellett 
lerongyolódva, pénz nélkül, távol fa- 
lujoktól más megyékben elhagyatott- 
ságukban a rossz és erkölcstelen útra 
kénytelenek lépni s végre mint munka- 
nélküli egyének a rendőrhatóságok 
gondjaira kerülnek, ahonnét az iparos
segédek kényszer útlevéllel avagy néha 
toloncuton illetőségi helyeikre küldet
nek, illetve szállíttatnak, kezdhetik 
elölről tanulni iparukat. Ide vezet a 
falusi rossz és helytelen tanoncne- 
velés is.

Számtalanszor hallottuk, hogy van-

Fürdői levél.
Stubnyafürdő, 1914. julius 8.

A kultúra haladásáról a nyaralás kérdései 
hovatovább égetőbb megoldást várnak. Vala
mikor az ember közelebb állt a természet
hez; nem volt szükség a jelzett kérdések 
megoldására. Ma már a kuliura nagyon is 
messze elvezette az egyént a természettől s 
puszta mesterséges niilliőbe zárta. Ez az el
szigetelés anomáliákat létesített az egyén szer
vezetében, idegrendszerében. Terjed a kóros 
idegesség, a neuraszténia, a vérszegénység, 
testi és szellemi rokkantság. Mert hiába, az 
ember szervezete s ezzel együtt az idegrend
szere a természet benyomásaihoz, sugges- 
Iióihoz van szabva, ha ettől eltér, meg
sínyli azt. A mai kultúra (a paravánok divatja) 
záit helyiségbe utalja az ember munkáságát, 
kivéve persze az őstermelőket, a kiket a ter
mészet magához láncolt. Ezeknek nincs is 
szükségük a nyaralás tényezőire; de az előb- 
benieknek annál jobban. Ki kell köszörülniük 
azt a csorbát, melyet a zárt helyiségekben

való tartózkodás szervezetükben s ideg- 
rendszerükben ütött. A természet kellemes 
suggestióban szinte megfürdik az elcsigázott 
idegrendszer. Megszabadul a munka által 
keletkezett bomlástermékektől, mérges vegyü- 
lékektől, melyek velejükben véve a szellemi 
kimerülésben s egyéb abnormiákhoz vezetnek.

A nyaralás kérdésében benne van az egyéni 
és az általános érdek. Az egyéni érdek kí
vánja, követeli, hogy minél jobban, észszerűb
ben aknázzuk ki a nyaralásnak szánt rövid 
időt. Az ember természete megkívánja a 
változatosságot. Az, aki az egész éven át 
egy-egy területeken, milliőben mozog, idöv-el 
megunja azt.. A suggestiv hatások egyformák, 
egyoldalúan hatnak az idegrendszerre. Mig 
ellenben a változatosság minden oldaluan 
foglalkoztatja az idegrendszert. Az idegrend
szer nem merül ki, hanem megedződik, meg- 
acélosodik.

t  szerint a nyaralás más vidékeket kiván. 
Nem azt a vidéket, ahol állandóan tartóz
kodunk, ahol a mindennapi kenyérért küz
dünk. Igaz ugyan, hogy az agrárius nem vál
toztat vidéket, mindamellett nem kell másutt 
nyaralnia, mert nem érzi szükségét annak.

Az ő munkája változatos, a vidék különböző 
pontjaihoz van szegezve. Nincsenek korlátái, 
mint a négy fal közzé ékelt egyénnek. Ö tehát 
nem tartozik a modern rabszolgákhoz, a kiket 
a hivatalos óra bilincsekbe ver. Ö a termé
szet, a szabadság embere. Valamikor fordítva 
állott a dolog, de a természet örök törvénye, 
hogy az életben folytonos körfutások vannak. 
A rabszolgákból lesznek a szabadok és meg
fordítva, a nemesekből a jobbágyok s a job
bágyokból a nemesek.

A nyaralás helyes kiaknázása magában 
zárja a mozgás feltételeit. Tehát a szabadban 
való sétákat, túrákat és kirándulásokat, játé
kokat, fürdéseket s egyéb testedző passziókat. 
A mozgás által nagyobb a vérkeringés, job
ban s gyorsabban szabadulunk az idegrend
szert megfeszítő munka által összegyülemlett 
káros anyagoktól. A lég és a napfürdő pedig 
megedzi a bőrünket, izmainkat s ezzel ide
geinket is.

Nem a cicoma, a külső máz, s cifra ruha 
kedvéért iizzíik a treininget, hanem az egész
ség kedvéért. A másik kérdés, mely ezzel 
kapcsolatos, altalános s helyiérdekű. Azok a 
vidékek, melyek minden tekintetben meg-
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nak iparosok, kik elszökött, notórius 
tanoncokat rendesen nagy mentegetés 
és enyhítő körülmények felsorolása 
mellett egy év és néhány hónap alatt 
is gyakran akarnak betanítani és fel
szabadítani. Hát hol van itt az ipar 
iránt fellettébb megkívánandó kölcsönös 
istápolás, az előre haladott külföld 
elleni ipari versenyre való előkészítés.

Minden tanonc kötelezendő lenne 
felszabadításakor a 3— 4 évi tanoncidő 
letelte mellett, az általa tanult iparból 
gyakorlati és elméleti szakvizsgát tenni. 
Ezen eredmények elbírálására pedig 
ipartestületi alkalmi bizottságok vol
nának szervezendők, mint szakképzett
séggel biró tényezők.

Az irni nem tudó fiuk pedig tanon- 
cokul felvehetők egyáltalán nem len- ; 
nének, mert igy ki volna zárva lehető
sége annak, hogy műveletlen segédek, 
illetve iparosok neveltessenek. Az is
kolai képzettség kimutatása sarkalatos 
alapfeltétele lenne a tanoncfelfogadás- 
nak. Ugyanis az iskolaképzettség h i
ánya miatt nem lehet megtagadni az 
ipartörvény szerint a tanonc lajstrom- 
szerű beiktatását, valamint a munka
könyv kiadását. Ez esetben mit tud a 
tanonc, mikor segéddé, később mes
terré lesz. Mi módon fejleszti üzleti 
tevékenységét ? Hogyan lesz képes 
versenyezni a külföld előrehaladott 
nagyiparosával ?

A kevésbbé tanult kisiparos nagyon 
kivan téve —  a szabad ipar leple 
alatt — a kereskedelmi szellem tér
foglalásnak. Nagy az iparszabadság, 
ezért a képesítést igen szűk korlátok 
közé kell zárni s a tanoncképzést szi
gorú ellenőrzés alá kell vetni.

A tanoncnevelés nemcsak ipari, ha
nem nagy nemzeti érdeket is képez,

felelnek a nyaralás feltételeinek, törekedjenek 
a vonzó jelleg után. Ezzel természetesen 
gyarapítják anyagi helyzetüket is, nem az 
üres puszta reklám által, hanem a nyaralási 
helyek, a természeti szépségek leírásával tud
nak a nyaraló közönségre hatni. Nem célom 
most arra utalni, hogy mennyi magyar pénz 
vándorol nyaranta a külföld különböző helyeire! 
nem akarok hazánk természeti szépségeire 
általánosságban kiterjeszkedni, röviden csak 
a felvidék helyi érdekeire, az örökszép Tátrára 
utalok, melynek számtalan medencéje mind
annyi édent rejt magában, a hol a természeti 
szépségek egymásután váltakoznak s pompás 
levegőjénél fogva is igen alkalmas a nyaraló 
közönség igényeinek kielégítésére. A kies s 
gyógyhatásáról híres Stubnyafürdőn kívül, 
melynek állandó lakói közölt nyugalmazott 
minisztereket, államtitkárokat, főispánt talá
lunk, közvetlen s jelentéktelenebb szomszéd
ságában van Rajeezfíirdő, Trencsénteplic, 
Fenyőháza, Koritnica, Lucski, Lucsivna 
fürdők, a déli nyúlványaiban pedig Szliács, 
Szklenó és Vihnyefiirdők s végül a világ
fürdők Olympusa: a magas Tátra 24 fürdő
helyével. g.

mert az ipar jövője a mai kor tanon- 
caitól volna remélhető, hogy a meg
levő s mérhetetlen bajon is segítve 
legyen.

Főleg a szülők más szemmel néz
zék az ipari pályákat, mely ne higyjék, 
hogy a rossz, hanyag, tanulni nem 
szerető és tudó fiuk részére van nyitva, 
sőt a pálya nagy szorgalmat, tudást 
és rátermettséget igényel s csak a 
kvalitásosak boldogulnak az ipari pá
lyán épp, úgy mint pl. a szaktudással 
biró orvos, mérnök, építész stb. az ő 
pályáján.

Kik lesznek a képviselő
választók.

Ma-holnap megindul az országban a kép
viselőválasztók összeírása. Nem érdektelen 
és haszon nélkül való tehát ama törekvésünk, 
hogy olvasóinkkal a képviselőválasztásokról 
szóló 1913. évi XIV. t.-c. erre vonatkozó 
rendelkezéseit megismertetjük és ezeket rövid 
kivonatban lapunkban leközöljük. Azt hisz- 
szük, sokan veszik ennek hasznát, akik a 
választói jegyzékbe való felvételre igényt 
tartanak.

Tájékozásul a következőket közöljük:
Az országgyűlési képviselők választásá

ról szóló 1913. évi XIV. t.-c. 2. §-a értel
mében a választói életkort a magasabb ér- 
telmiségíiek (4. §.) 24 életévük, mások 30-ik 
életévük betöltésével érik el.

A törvény 4-ik §-a szerint attól, aki a 
középiskolának (főgimnáziumnak, főreálisko- 
lának), vagy ezzel tanértékre nézve egyen
rangú más polgári, vagy katonai tanintézet
nek legmagasabb osztályát (évfolyamát) si
keresen elvégezte, vagy akinek olyan állása, 
vagy foglalkozása van, vagy volt, amelyhez 
a törvény értelmében legalább ugyan-e tan
intézetek valamelyikének elvégzése szüksé
ges, a választó jogosultsághoz egyébh kü
lönös kellék nem kívántatik.

A törvény 5. § a szerint az, aki az elemi 
népiskola 6 osztályát, vagy az ezzel a vá
lasztó jogosultság szempontjából legalább 
egyenlő értékű más iskolai osztályt, vagy 
más tanfolyamot sikeresen elvégezte, választó 
jogosultsággal bir abban az esetben, ha leg
alább két korona egyenes államadóval van 
megróva, vagy olyan alkalmazott, aki köz
vagy magánszolgálatban ugyanannál a munka
adónál bármely foglalkozás körében legalább 
három év óta van alkalmazva, vagy végül a 
katonai vagy csendörségi szolgálatban al
tiszti fokozatot ért el.

A 6. §. szerint annak, aki irni és olvasni 
tud anélkül, hogy az 5. §-ban meghatározott 
iskolai képessége lenne, csak akkor van vá
lasztó joga, ha legalább 20 K egyenes állami 
adóval van megróva, vagy olyan alkalmazott 
aki köz- vagy magán szolgálatban ugyanannál 
a munkaadónál bármely foglalkozás körében 
legalább öt év óta van állandóan alkalmazva, 
vagy kiszolgált altiszt.

A 7. § szerint attól, aki irni és olvasni 
nem tud, a választó jogosultsághoz különös 
kellékül az kívántatik, hogy legalább 40 K 
egyenes állatni adóval legyeit megróva.

* Hírek.
— Galamblövészet Aszódon. A galga- 

völgyi galamblövő egylet f. hó 7-én tartotta

Aszódon a volt úrbéres gazdák közlegelőjén 
ez évi első galamblövő versenyét, amely úgy 
a résztvevők számánál, mint annak kiváló 
eredményénél fogva elsőrangú sportesemény 
volt. A verseny résztvevői három versenyben 
mérkőztek az egylet által felajánlott szép és 
érdekes tiszteletdijakért, majd azután öt ver
seny folyt le pénzbetétekért. Az első dijakat 
a három versenyben nyerték Kálnoki Bedő 
Béla, gróf Ráday Gedeon és Reviczky Tibor. 
A második dijat mindhárom versenyben gróf 
Wilczek Frigyes nyerte, a harmadik és ne
gyedik dijakat nyerték ifj. Madarász Elemér, 
Sárkány Ernő, gróf Ráday Gedeon és Katona 
Gyula. A tétverseny első dijait gróf Wilczek 
Frigyes, gróf Ráday Gedeon, Sárkány Ernő, 
báró Bohus István és báró Rudnyánszky 
Miklós vitték el.

— Papavatás. Folyó évi junius 29-én a 
budai vártemplomban fényes közönség je
lenlétében avatta fel lelkésszé Scholtz Gusz
táv, a bányai ág. hitv. evang. egyházkerület 
püspöke, földjüket Boldis János teológust, 
aki a felavatás után a rákoskeresztúri egy

h á zn ak  segédlelkésze lett. Boldis Jánosban
az evangélikus egyház egy jeles készültségül, 
tehetséges és szorgalmáról jól ismert, buzgó 
fiatal papot nyert, aki a teológián kívül még 
a zenetudományban is kiválóan jártas. Ebbéli 
tehetségéről és készültségéről rövidesen ta
núságot fog tenni a most sajtó alá kerülő 
saját zeneszerreménye is.

— Kirándulás. Az aszódi leányegyletnek 
bájos és buzgó választmánya minden idényt 
felhasznál arra, hogy kellemes és szórakoz
tató mulatságaival a nemes célokat előmoz
dító egyletet propagálja. A mai napra is 
szántak egy kis kirándulást, amely alkalom
mal a következő szövegű meghívók mentek 
szét az egyesület tagjaihoz :

„Értesítjük, hogy egyesületünk f. hó 12-én 
a kisbagi erdőbe társas kirándulást rendez, 
melyre Nagyságodat kedves hozzátartozóival 
együtt szívesen látjuk. Élelemről mindenki 
maga, italokról pedig mi gondoskodunk. In
dulás a nagyvendéglőből délután 2—3 óra 
között, hol kocsik személyenkinti 60 fillér 
vileldijért rendelkezésre állanak. Kedevezőt- 
len idő esetére a kirándulást a következő 
vasárnapra halászijuk. Az aszódi ieányegylet 
választmánya."

— Tűzoltó-mulatság. A bagi önkéntes 
tüzoltőtestület 1914. évi julius hó 12-én a 
bagi erdőben nyári táncmulatságot rendez. 
Kezdete délután 4 órakor.

— Választók összeírása. Mindazon mun
kaadók, akiknek váhsztójogosult alkalmazot
taik vannak, kötelesek a törvény értelmében 
alkalmazottaikról jegyzéket összeáliitani és 
ezt a községi elöljáróságnak beszolgáltatni.

— Veszett ebek. Galgahévizen a veszett 
j ebek eddig több embert és állatot martak

meg. A hatóság által a legszigorúbb óvin
tézkedések azonnal megléteitek, hogy a be
tegség terjedése meggátoltassék. A megmart 
embereket a Pasteur-intézetbe védőoltás vé
gett beküldötték.

— Takonykór Túrán. Túrán egy ud
varban a lovak közt takonykór lépett fel, 
amelynek további terjedésének meggátl.isára 
két ló kiirtatott. A károsult fél az államkincs
tártól a lovak értéke arányában kárpótlást 
nyer.

— Állategészségügyi vizsgálatok. Bőin 
József törvényhatósági állatorvos, állategész- 
ségiigyi felügyelő, pénteken folyó hó 10-én 
állat- és közegészségügyi vizsgálatot tartott,
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mely alkalommal a mészáros és hentesüzle
teket megvizsgálta és kevés kivétellel min
denütt a megfelelő rendet találta. A vizsgá
latnál közreműködtek Suba István járási kir. 
állatorvos és Krausz Antal körállatorvos.

— A vármegyei tiszti főorvos közsé
günkben. Krajtsik Rezső kir. tanácsos, várni, 
tiszti főorvos pénteken f. hő 10-én fontosabb 
közegészségügyi kérdések megvitatása és 
elintézése végett községünkben időzött.

— Aljegyzőválasztás. Csimó Nándor kar- 
tali segédjegyzőt a Zsámbok községben újon
nan rendszeresített aljegyzői állásra meg
választották. A megválasztott aljegyző itteni 
működésével úgy községének, mint felettes 
hatóságának teljes megelégedését érdemelte 
ki, járásunkból való távozását sajnálattal 
látjuk.

— A csecsemő fejlődésében legvesze
delmesebb kor az elválasztás időszak, mert 
ha a táplálkozásban ekkor hibát követnek el, 
bélhurut emészti a gyermeket. Az orvosvilag 
manapság a Phosphatine Falieres gyermek
tápszert ismeri el a legkitűnőbb oly gyermek
tápanyagnak, amelyről egyetlen szülőnek sem 
szabad megfeledkezni akkor, amikor a gyer
mek elválasztását eszközli. Egy nagy doboz, 
mely elegendő 3 hétre, 3 korona 80 fillér. 
Főraktár Zoltán Béla gyógyszertára Budapest, 
V., Szabadság-tér.

— Részvénytársasági mérleg kötelező 
hírlapi közzététele. A Curia jogegységi ta
nácsa a napokban tartott ülésében az összes 
hazai bíróságokat kötelező döntvényt hozott, 
amellyel kimondotta, hogy a részvénytársa
ságok kötelesek a közgyűlést megelőzően 
nyolc nappal a társaság igazgatósága által 
aláirt és a felügyelőbizottság által megvizs
gált és aláírásával szintén ellátott mérleget 
és a rávonatkozó jelentést közzétenni. A Curia 
kimondta, hogy a közzétételnek célja nem
csak az, hogy a részvényesek nyerjenek be
tekintést a vállalat ügyeibe, hanem, hogy a 
részvénytársaságok hitelezői és a társasággal 
viszonyban álló vagy viszonyba lépni kívánó 
érdekeltek a mérlegből és a jelentésből a 
vállalat vagyoni helyzetéről mindenkor tájé
kozódhassanak. Az igazgatóság jelentését, 
melyet a közgyűlés elé terjeszt, nem kell köz
zétenni, azonban a mérlegeket és mérlegre 
vonatkozó jelentést nyilvánosságra kell hozni.

— A Magyarországi Munkások Rok
kant- és Nyugdíjintézete módosított alap
szabályait a belügyminisztérium az igazság
ügyi és kereskedelemügyi minisztériumok 
előzetes hozzájáiulása után jóváhagyta. Ezt az 
alapszabályt az egylet központi választmánya 
a tegnapi nappal léptette éleibe. Az alap
szabályok szerint szervezett választott bíróság 
dr. Borsitzky Imre kir. Ítélőtáblái biró és 
dr. Kramolin Ernő törvényszéki biró, a mun- 
kásbiztositási választott bíróság elnöke veze
tése alatt működését azonnal megkezdette 
A választott bíróságnak az egylet József-utca

23. sz. székházában működő jegyzői irodá
jában a tagoknak esetleges szóbeli panaszai 
is* minden hétfőn délután 4 —6 óra között 
jegyzőkönyvileg fölvétetnek. Az alapszabályok
nak a korhatárra és az illetékemelésre vonat
kozó rendelkezései azonban csak 1914. augusz
tus 2-ikától kezdve lesznek megvalósítva; 
ettől a naptól kezdve az összes tagok az 
eddiginél heti tiz fillérrel magasabb tagsági 
dijat, vagyis 30, 34, illetve 40 fillér tagdijat 
fizetnek hetenkint. Az újonnan belépő tagokra 
olyan korhatár van megállapítva, hogy akik 
40 éves életkorig lépnek be, azok a 12, 14, 
illetve 17 korona teljes nyugdijösszeg 70'Vo-át 
kapják (évi 1%-os emelkedéssel) tiz évi tag
sági idő eltelte után bekövetkező rokkantsá
guk esetén; ellenben akik a 40 éves korhatár 
betöltése után lépnek az egyletbe, azok 
40°/o-os rokkantsegélyt kapnak (évi 2%>-os 
emelkedéssel.) Az állami, közhatósági és köz
üzemi alkalmazottak, akik alkalmazóiktól 
rendszeres nyugdíjra tarthatnak igényi: csu
pán 35 éves korukig vétetnek föl. Az egylet 
évi tízezer korona állami támogatásban ré
szesül s jelenleg 197 ezer rendes fizető 
tagja, 545 fiókpénztára és 12.650,000 korona 
vagyona van. 1903. óta mostanig 4.120,000 
koronát fizetett ki 2984 rokkant tag, 689 árva 
és számos özvegy segítésére.

— Hová nem üt a villám ? A nyári zi
vatarok idején, a mikor a mennydörgés és 
villámlás sárga kigyói cikkáznak, a mezőn 
dolgozó nép általában a szénaboglyák, ga
bonarakások, vagy a közeli fák alá szokott 
menekülni, ahová legelőbb csaphat le a v il
lám. A tapasztalat szerint legveszedelmesebb 
a tölgy-, szil-, fűz-, nyár- és bükkfa. Az 
erdő már biztosabb védelmet nyújt, mint a 
magános fa. Sűrű cserje, csűr, pajta szintén. 
A biztosabb helyeken azonnal jelentékenyen 
nő a veszedelem, ha állatok is vannak ott, 
vagy nagyobb számú emberek gyűlnek össze. 
Ha a mezők népét meglepi a zivatar, nagyon 
tanácsos nem egy helyben maradni, hanem 
nagy hézagokkal szétoszlani. Egyébként pe- 
dig legjobb a földre feküdni, akkor aztán 
biztos lehet az ember, hogy nem üt bele a 
villám. Ott a legnagyobb veszedelem, a 
hová már egyszer belecsapott a villám. Az 
olyan helyeket feltétlenül kerülni kell. Ilyen
kor mindig bizonyos aktualitása van annak 
a nótának, mely azt mondja, hogy: — „Ne 
feküdj a szénaboglya tövébe.“

— Uj középiskolai internátus. Az Or
szágos Református Lelkészegyesületnek a 
hajdúböszörményi ref. Bocskay-főgimnázi- 
ummal kapcsolatosan létesített internátusa 
(Kálvineum) az 1914-ik év szeptember 1-én 
megnyílik. Az internátus a város belterületén 
több mint három kaíasztrális holdnyi szépen 
parkírozott telken épült és modern berende
zésével (külön tanuló-, játék-, étkező- és 
hálótermek, vízvezeték, villanyvilágítás fürdő

szobák^ játszótéréivel, tennis, kugli és kor
csolyapályával a legmesszebb menő hygieni- 
kus igényeket is kielégíti. Az internátusba 
30 lelkészárván kiviil még 90 bennlakó, gimn. 
tanuló vétetik fel, vallás kíilömbség nélkül. 
Az egy évi teljes ellátás dija 500 korona, 
melyet részletekben is lehet fizetni. A növen
dékek a Kálvineum igazgatójának és két 
bentlakó tanár felügyelete alatt állanak, kik 
úgy magaviselet, mint tanulmány tekinteté
ben is ellenőrzői és irányitói a tanulóknak.

A fizetéses helyekre való felvételre vonat
kozó kérvényeket a Kálvineum nagytiszteletü 
igazgatóságához kell címezni s a hajdúbö
szörményi ref. Bocskay-főgimnázium igaz
gatóságához augusztus hó 1-ig kell küldeni. 
A főgimnázium V. osztályába szeptember 
1-vel vezetik be a görögpótlót is. Bővebb 
felvilágosítással, tájékoztatóval a főgimnázium 
legújabb értesítőjével, kívánatra készségesen 
szolgál a hajdúböszörményi ref. Bocskay- 
főgimnázium igazgatósága.

Aratásra
Kévekötő zsinegeket, csépléshez 
gőz* ős benzin motorokhoz
g ép o la jra
kérjen ajánlatot.
legjntányosabb árban számit

Székely Farkas
Aszíd (Fő-utca).
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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 .

Bútorozott szoba
azonnal k iadó.

Cim a kiadóhivatalban.

jViár megnyílt
a t e l j e s e n  f e l s z e r e l t

nj Vasiizlcktn
a fővárosi és kö rnyékbe li I. közönség 

kényelmére.

Freisinger Lipót
B U D A P E S T ,

VII. kerü let, Baross-tér 17. szám.

FALUN ÉS VAROSBAN
nélkülözhetetlen 

a kicserélhető száraz elemes

Villany zseblámpa
á ra  1 K 50 f.

Kapható a Petőfi-nyom da pap irüzle tében,
Aszódon.

Papírszalvéták
a legolcsóbbtól a legdiszesebbik, kaphatók a

P ető fi-nyom dában , Aszódon.

Ügyes fő z ő  n ő
bármily alkalomra ajánlkozik. Címe meg

tudható: G lasner Mórnál, Aszódon.

WÁ6NER „jtongszer-Jtirálf újdonságai:
Hegetlü, kitűnő hangit, remekül kidolgozott, 
domhoru Stainer forma. tokkal, vonóval, lő 
darab felszereléssel csak 12 kor. Finomabb 

20 és 30 korona.

Lem ezu jdonságok: A vén cigány. Hor- O karina . A fuvolához hasonló, rendkívül Jogász-tárogató. Kezdőknek különösen
vátlány, Höském. Szibill, Furiana. Huzad kellemes hangja van. Kezelése egvszt rü. ajánlható. Gyönyörű, mélabus hangú, 5
csak. Azt ígérted. Alispán lánya. Darab a Az utasítás álta kárki azonnal játszhat billentyűvel, nyelvgéppel csak 16 korona.

2 korona 50 fillé r. rajta. Ara I ,  2 és 3 korona. Finomabb ö billentyűvel 20 korom.

G itárc itera . Kottaismeret nélkül bárki Gyerm ekhegedü Valódi hurokkal fels/e- Csodaréztrm tibitn A hangverseny „réz-
azonnal játszhat rajta. Igen csinos kiálii- relve. (okkal, vonóval és gyantával, bár- trom bi*: igen kömben fujható, 0 prim-
tásu'és rendkívül kellemes hangú. Ára mely nagyságban csak 5 koron a" Tanulás ’ g<>t és 4 kísérő akkordot foglal inagá-

kottával és felszereléssel 16 korona. céljára igen alkalmas. bán. I moin kivitelben 0 korona.

tévedjen.

Aszódi .Petőfi" könyvnyomda nyomása.
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