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Aratáskor.

Amit szivszorotigva, lélekzetelfojtva 
vártunk, az immár elérkezett. A mos
toha viszonyok mérhetetlen bús sivata
gából fáradt, réveteg szemekkel vizs- 
gálgattuk, hogy mit hoz majdan 
számunkra a mezei munkás egész évi 
verejtéke. Ebbe vetettük reményünk, 
bizalmunk utolsó fellobbanását. Ez 
volt az egyedüli perspektíva, mely 
vakító fényével keresztül törhetné sötét 
látóhatárunkat. Mert egyedül ettől vár
hattuk a viszonyok kialakulását. És 
most, hogy megérkezett az aratás ideje, 
midőn a gazda vidám hangulattal jön 
haza a kövér kalászoktól hullámzó 
mezőről, mert egész évi fáradozását 
siker koronázta, akkor mi is boldog 
mosolylyal vehetünk lélekzetet. Mert 
ez oázist jelent és reménysugár a 
közeljövőbe, mely bearanyozza a fel
hőktől tarkított horizontot.

Mert az aratás a viszonyok fokmé
rője. És elsősorban a kenyér az, ami 
igazgatja az országok sorsát. A többi, 
a politika az mellékes, az háttérbe 
szorul, az másodrendű kérdés. Épen 
azért, a mezei munkás hangja, mely

busás, áldásos termést jósol, kell, hogy 
keresztültörje a politikai harcok vérmes 
csatazaját, mert ez életbe vágóbb, 
több fontossággal bir. Pláne annak az 
országnak, amely már úgyszólván a 
végkimerüléssel küzdött, amely a lejtő 
szélén állt.

Itt tehát az ideje, hogy vegyünk le 
mindent a napirendről és tárgyaljuk 
azt a kérdést, amely hivatva van len
díteni eme sok csapástól látogatott 
nemzet sorsán. Itt az ideje, hogy 
csináljuk meg azt a mérleget, amely 
Magyarország megváltójául szolgál. És 
ennek úgy hisszük, bátran nekimehe- 
tünk. Nem kell semmi olyasmitől tar
tanunk, mely bennünket visszariasztana. 
Hozzáfoghatunk minden pesszimizmus
tól mentesen. Mert ezúttal vigasztalóbb 
hangok hallatszanak.

Azok a vészfellegek, melyek keresztül- 
kasul nyargalászták hazánkat, unos- 
untalan egy rázkódtatást előidézve, 
újabb és újabb csapásokkal tetézve 
nyomorunkat a termésnél teljesen 
megkíméltek bennünket. A mezőgaz
dász munkájára a külpolitikai bonyo
dalom vajmi hatással volt. Igaz ugyan, 
hogy ennek következtében elfogták a 
munkásait és mundérba öltöztették.

Mindamellett a mezei munkálatok ez
által nem szenvedtek kárt. Ha nem 
is rendes menetben, mégis folytak a 
munkálatok, úgy hogy majdnem min
den a rendes idejében el lett végezve. 
Semmi sem maradt parlagon. Az idő
járás is meglehetősen kedvező volt. A 
melengő éltető napsugarak megérkeztek 
idejekorán. Utána következett a mér
sékelt mennyiségű eső jótékony hatá
sával. Elvétve ugyan egyes vidékeken 
előfordult egy kis jégeső is, de az 
inkább a gyümölcsre volt kártékony 
hatással. A zsenge kalászok, amelyek 
még csak a fejlődés utján állottak, 
visszakapták a megfelelő életerőt.

Ezekből az adatokból bátran leszűr
hetjük, hogy alapos a kilátásunk egy 
vigasztalóbb helyzet megteremtődésére. 
mert mihelyt a kenyérkérdés meg lesz 
oldva, lassanként maga után fogja 
venni a többi élelmicikkek tetemes 
árlejtését. És igy aztán folytatódnak 
majd a láncszemek.

A kereskedelem is lendületet nyer 
ezáltal. Lassanként ez is ki fog evic- 
kélni abból az örvényből, amelyben 
már hónapok óta vesztegel. Megszűnik 
a munkanélküliség is, amely már 
huzamosabb idő óta tartja Ínségben

Szidóka és nővére.
Nagyvárosi aszfalt betyárok körmönfont

trükk jövel ismerkedtem meg vele. Először 
szerelmet szuggeráló szemérmetlen tekinte
temmel üldöztem, de ő mindig megmenekült 
előle. Állandóan a nővérével sétált, aki nagy 
mélyen beleülő szemével olyan megsemmisítő 
pillantást vetett reám, hogy szinte megbor
zadtam tőle és félbe kellett hagynom az os
trommal Hiába próbáltam megverekedni te
kintetével, én húztam a rövidebbet. Azokból 
a nagy sötét szemekből annyi világgyülölet 
szivárgott ki, hogy lehetetlen volt ellenállnom. 
Futnom kellett el-el messzire, hogy ne talál
kozzam többé ezeket a villámokat szóró sze
mekkel. Sosem láltam olyan csodálatos szem
párt, amely egyszerre annyi nyelven tudjon 
beszélni. Minden volt ezekben : epedés, vágy, 
bosszú, harag, gúny, ostorozás, lenézés, le- 
alázás, megvetés, csak az nem, amit keres
tem : a megnyugvás, a krisztusi lemondás. 
Mikor a mellette sétáló selymes hajú Szidó- 
kára néztem, aki mindannyiunkat megrésze- 
gitett nagy, sokat igém szemével toporzé- 
kului tudtam volna dühömben, szinte a

poklok fenekére szerettem volna küldeni azt 
a pufok arcú leányt, aki mindig útjába állott, 
eme üde liliomarcu bájos teremtés boldog
ságának meg az enyémnek.

Pedig ekkor már olyasvalami érzés tartott 
fogva, amely a szerelemhez nagyon közel áll, 
habár még nem ütötte meg teljesen annak a 
nagy végtelen vonzódásnak a mértékét, s én 
éjjelemet nappallá téve, azon töprengtem, ho
gyan lehetne a megismerkedés nagy kérdő
jelét a megoldás útjára terelni. Erős küzde
lemmel állottam szemben. Féltem attól a 
„csoda szemű" nőtől, a Szidóka nővérétől, 
aki bizonyára minden követ meg fog mozgatni, 
hogy akadályokat gördítsen a megismerke
dés elé. És ha végre-valahára ezt sikerül is 
leküzdenem, hátra van még a gordiuszi 
csomó, hogyan lehet majd azokat az „igéző" 
szemeket elkerülni.

Egy napon pompás eszme fogamzott meg 
agyamban. Kémikusnak és hátborzongatónak 
találtam, de — ami a fő —  nagyon prakti
kusnak ígérkezett. Megtudtam Szidóka szü
leinek a lakását és elhatároztam, hogy a kis
városok bevett szokásaihoz mérten, ahol az 
ember hívatlanul is bekopogtathat garcon- 
lakáskeresés szempontjából, ezen ürügy alatt

ma délután betoppanok Szidókáékhez. Ami 
pedig a továbbiakat illeti, mélységes szerel
mem megérdemli az áldozatot. Ha már nem 
megyen máskép, megbarátkozom azzal a 
gondolattal is, hogy azt a „csodaszemü" nőt 
is elhalmozzam szerelmi ömlengéseimmel 
azért, hogy hozzáférkőzhessek Szidókához, 
ügy tettem, mint a bibliai Jákob, azzal a 
külömbséggel, hogy ő mindkettőt feleségül 
vette, addig én — könnyen niegeshetik —  
egyiket sem veszem el.

Szidókát már ölelő karjaimban véltem látni, 
amint lelki üdvösségre, szerelmetes, forró 
csókra nyújtja életet adó ajkait. És észbontó 
hangjával, ritmikus szivdobogással suttogja 
füleimbe : „Sze . . .  rét . . .  lek".

A színes képzetek egyszerre rémképekké 
vedlettek. Az arc többé nem Szidóka arca, 
hanem a nővéréé, a „csodaszemü"-é volt, 
aki őrülten magához ránt. szorongat durván 
és hasztalan szeretnék segélyért kiáltozni, 
égető csókjai elzárják ajkaimat. . .

B r r ! hogy borzongtam, midőn a kábult 
gondolatok káoszából kicvcztem és siket ülte 
rémes gondolatokat elhessegetni. Gyors lép
tekkel tartottam házuk felé.

A külvárosban találtam magam, midőn uj-
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az országot, mert igy azok is üzembe 
jönnek.

És igy a rendes mederbe fog tere
lődni minden. Mert az a lökés, amelyet 
az egyik oldalon szenvedtünk, a másik 
oldalon lesz reperálva és a fojtó krizis 
teljesen megszűnik. Mindenbe belo
pódzik a pezsdülő élet.

Most már csak az aratás következ
tében mindig felujuló nagyobb és 
nagyobb arányokat öltő munkabérharc 
és annak utóhatása, az aratók sztrájk
jának nehéz megoldatlan kérdése merül 
felszínre. Ennek a mindjobban el
mérgesedő rákfenének, mely úgy a 
munkásra mint a munkaadóra nehéz 
kórságot jelent, kell véget vetni. És ez 
csak olyan módon érhető el, ha 
mindkét fél belátja annak káros voltát. 
A munkaadó hasson oda olyan 
munkabér felállítására, mely annak az 
egész nap munkában görnyedező 
aratónak rendes megélhetést biztosit. 
És viszont annak az aratónak is be 
kell látnia, hogy azok a háttérben lap
pangó izgatok, melyek harci modort 
ébresztenek bennük és felbujtják a 
munka beszüntetésére, azok nem olyan 
lelki barátjai, mint a hogyan azt nagy 
gesztussal prédikálják. Mert a beléjük 
szuggerált konokság nagyon gyakran 
végzetessé válik rájuk nézve. Nem 
megy ritkaszámba, hogy ezáltal a leg
jobb munkaidőt munka nélkül kell 
végigkóbolnia.

Mert az előbbi munkaadó többé 
szóba sem áll vele és a többi akkorára 
már kifüggesztette a „Megtelt" táb
lácskát. Oda kell tehát hatni, hogy a 
munkaadó és munkás kölcsönösen 
megértsék egymást, melynek föltétele 
a mindkét részről való engedékenység

bői a szép képzetek rajzottak köröttem. Ott 
voltam házuk előtt, ahol krizantémok, mimó
zák meg mályvák virágoskertje terült el. Nem 
is képzeltem el máskép Szidókát, mint egy 
nagy virágoskertben, ahol ő a jácintkirálynő.

Mikor a kapun beléptem, olyan trémába 
estem, mintha már a szerelmes strófákat kel
lett volna elzengenem. Majd nekibátorodtam 
és elszántan nyomtam meg az ajtajuk kilin
csét. Elhültem. Ö fogadott, ő, a „csodasze- 
mü“ , a pufókarcu, azzal az irgalmatlan fér
fifaló tekintetével, amely már rég honossá 
vált nála. Fogadótermül a konyha szolgált, 
melynek levegőjében még most is a főzés
szaga keringett.

— Pardon, kérem, kiadó szobát keresek— 
hebegtem.

A „csodaszemü" cinikusan mosolygott, 
mintha arcomról olvasta volna le, hogy más
ért jöttem.

— Sajnálom, de nincs kiadó lakásunk. 
Ulóvégre ez másodrendű kérdés, önt nem az 
vezet ide. Jöjjön óhaja szerint bejebb, szólt 
gúnyos hangon rám vigyorogva és betuszkolt 
egy másik szobába, minden tiltakozásom 
dacára.

és akkor háborítatlanul folyhat az a 
munka, amely közelebb hoz bennünket 
a boldoguláshoz.

K özségi ügyek.
Aszód község képviselőtestülete folyó 

évi julius 8-án d. u. 3 órakor rendkívüli 
közgyűlést tart a következő tárgysorozattal:

1. A szabadfalvi Petőfi emlék fénykép fel- 
I vételének megrendelése.

2. Garczik János kérvénye beltelkének 
felosztása tárgyában.

3. Az Aszódi takarékpénztár kérvénye a 
tulajdonát képező telektömb felosztásának 
jóváhagyása iránt.

A hírlapi közlemények 
díjazása.

A vidéki újságkiadók nagygyűlése, mely 
folyó évi május hó 25-én Budapesten tar
tatott, egyhangúlag kimondotta, hogy tekin
tettel a lapok nyomatási, előállítási és szer
kesztői költségeinek folyton emelkedő irá
nyára, szabályozza a hirdetési ügyet, mely
nek ellátására központi hirdető irodát létesít 
és egyúttal a lap kiadóhivatali és szerkesz
tőségi költségeinek csökkentése és fedezése 
céljából beszünteti az eddigi gyakorlatot, 
mely szerint a nem közérdekű közlemények 
díjtalanul vétettek föl a lapokba, m inők: 
eljegyzési és esküvői hírek, gyászjelentések, 
műkedvelői és szini előadások, hangverse
nyek, belépti díjazás mellett tartandó mulat
ságok, látványosságok és felolvasások, egyleti 
kimutatások és feliilfizetések, elszámolások, 
jelenvoltak névsora, tanintézetek heiratási 
közleményei, üzleti, közgazdasági és sok 
egyéb magántermészetű híradások.

Az Aszódi Hírlap a nagygyűlés egyhangú 
határozatához hozzájárulván és azt magára 
kötelezőnek elismervén, közös megállapodás
sal közhírré tesszük, hogy e sorok meg
jelenésével kezdődő határidőtől fogva a fent

Szidóka is ott volt és szivem megdobbant 
az örömtől. Már jobb gondolatok ütköztek 
az agyamban. Azt hittem, hogy végre . . .  De 
mennyire csalódtam! Alig történtek meg a 
bemutatkozási ceremóniák és én ismét egy 
harmadik szobában találtam magam — a 
csodaszemü nővel. Hiába vártam be a Szi
dókát, az nem jött, az nem vette észre lán
goló szerelmemet. Hanem az a másik, akit 
szivemből utáltam, az folyton mellettem vo lt... 
És csodák-csodája . . .

A férfifaló, cinikus tekintetek helyett igéző 
leányszemek lövettek felém, kedves naivság- 
gal, édes mosolygással.

Álom volt-e vagy valóság, hamarjában nem 
tudtam volna megállapítani. . .  Azt se tudom, 
hogyan kerültem el Szidókáék lakásáról. .  J

Harmad napra eljegyeztem a csodaszemü 
nőt.

Fenyvesi Zsigmond.

jelzett természetű közleményeket ingyenesen 
nem, hanem csupán mérsékelt díjazás mel
lett jelentetjük meg és kérjük az egyesületek, 
intézetek, vállalatok vezetőit és a nagy- 
közönséget, hogy e megállapodást tudomásul 
venni és azt irányadóul elfogadni szívesked
jenek.

Mindegyik lap a közügyeket szolgálván és 
a társadalom egyetemes érdekeinek erején 
túl anyagilag is tetemes áldozatokat hozván, 
a lapok elvárják, hogy azok, akik tisztán 
magántermészetű, vagy anyagi haszonnal 
járó ügyben veszik igénybe a sajtó közre
működését és hírszolgálatát, ennek honorá
lásául az illető lap költségvetési terheinek 
fedezéséhez hozzájáruljanak.

Aszód, 1913 julius 1.
A kiadóhivatal.

K r ó n i k a .

Mlultkor egy szép nyári estén 
Cl főúton mentem én,
S  mert a szél fújt, s vert az eső, 
{lépteim siettetém,
S  amint mentem, mendegéltem 
Világosság tűnt elém,
Ott megálltam, s ccnstatáltam 
Cl mozihoz értem én.

Ki volt Írva nagy betűkkel,
Hogy mi látható ma itt,
Hogy a h^es dsta Cicisen 
Mlutogatja bájait.
&s mert én őt látni vágytam,
.Hát megtörtént a hiba,
Ggy percig sem tépelődtem, 
Cementem a moziba.

Három ember tyúkszemére 
Kegyetlenül ráhágtam,
Miig magamat a sötétben,
&gy fal mellett találtam.
Hogy kerültem a fal mellé,
Qiz isten nem tudtam én 
$  pár perc múlva, elmerülve 
Miár a vásznat figyelém.

5  jött a Pali, jött a Mloric 
ws Mlajíi az aranyos,
Színes dráma, Paihé-ujság, 
Természetes humoros, 
jöttek sorra, el is tűntek.
Cl villany fel csilloga.
Csak o nem jött a nagy űsia  
Mlinden mozik csillaga.

£ s  én vártam epekedve 
Cl nagy női órák alatt,
Közben a film bánatában 
.Harminchatszer elszakadt,
S mert hiába lestem-vártam 
Cl művésznőt áhitva,
Kürülnéztem, s mindjárt tudtam: 
Tálhoz lettem állítva.

Josephus II.

Hírek.
— Esperességi gyűlés A pestmegyci ág. 

hilv. ev. esperesség julius 2-án és 3-án tar
totta évi rendes közgyűlését Sárkány Héla 
föesperes és Földváry Elemér felügyelő 
elnöklete alatt. A közgyűlésen községünkből 
részlvetlek: Chugyik Fal lelkész, Szabó 
Lajos gimn. igazgató, Herényi Rezső az 
esper. tanitóegylel elnöke, Sárkány László 
ikladi és Sárkány Ernő galgagyürki felügyelő.
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— Az időjárás jövendölése. A „Siriusw 
időjós a következőket jelenti az időjárás 
váltakozásáról: Junius 27-től julius 7— 8-ig 
kevés eső várható, csak itt-ott és helyenkinti 
zivatar Ígérkezik. Ezután 7— 8-tól 19-ig 
22-től 27-ig nagyobb zivataros esőzések 
jönnek, itt-ott jéggel keverve fog esni. Nagy 
zivatarok lesznek, amelyek országos esőzéssé 
fognak kifejlődni és Európa nagy részére 
is kiterjednek. 7— 8-tól 19-ig és 21-től 27-ig 
nagy zivatarok Ígérkeznek. Júliusban igen 
meleg időjárás lesz. Elérjük a 28— 30 sőt 
egyes országokban 35—40 Celsius fokot. 
Ilyenkor az úgynevezett napfáklyák nyolcezer 
mértföldnyire csapnak fel és tűzeső képében 
hullanak vissza a nap égő óceánjába. Július
ban kevés hűvös idő ígérkezik, mégis 7— 8 
és 14 között, 22 és 27 között pár napi lehű
lésre számíthatunk. Több éve annak, hogy 
az időjárás igen kedvezőtlen. Egyik eszten
dőnk kritikusabb a másiknál. Többször 
mondjuk, hogy tél a tavaszban. Ennek az 
az oka, hogy a mi éghajlatunk megváltozott 
a földnek a nap körül való keringése, a hold 
töltekénk körül tett havi mozgása következ
tében. Csillaghullás augusztus tizedikén éjjel 
és november hónap huszonhetedikén reggel 
3 és 6 óra közt mutatkozik nagyobb mér
tékben ebben az esztendőben.

— Ivóvíz helyett gyógyvizet kaptak.
Őrszentniiklós község vizmizériája már 
messzeföldön ismert. A népes nagy község
ben nincs egy egészséges kút, aminek az a 
következménye, hogy sehol sincs annyi 
járványos betegség, mint éppen Őrszentmik- 
lóson. Számtalanszor felhívták a vármegye 
és a belügyminisztérium figyelmét az őrszent- 
miklósi közegészségellenes állapotokra, ami
nek végre hosszú várakozás után az lett a 
következménye, hogy a minisztérium kut- 
furógépet állitatott a községbe. Több mint 
egy esztendeje hatalmas toronyból fúrták a 
földet a ref. lelkészi hivatal előtt s már 
448 méter mélyen jártak, midőn különös izii 
víz tört elő. A szakadatlan munka megállott 
és a vizet Lóczy Lajos egyetemi tanár vizs
gálat alá vette. A vizsgálat során nagy meg
lepetéssel konstatálta, hogy a Siculia nevű 
gyógyvizet felülmúló jódhrómos sós vizet 
kaplak az őrszentmiklósiak, akik pedig sokkal 
kevesebbet: egyszerű, jó ivóvizet vártak. A 
vegyvizsgálat fogja most kikutatni, vájjon 
nem kincsre akadtak-e az őrszentmiklósiak, 
mert akkor nem lehetetlen, hogy a beteg 
emberek Mekkája lesz a váci járásnak e 
nagy községe. A minisztérium pedig uj kút
fő rógépet küld ürszentmiklósra, az úgyneve
zett gyorsverő gépet, mert az eddig haszná
latban volt szerszámmal, akármilyen modern 
kútfúró is volt, nem haladlak többet naponta
6 —8 centiméternél.

— Iskolai értesítés. Az orosházi állami, j 
mezőgazdasági iiányu hétosztályu reform
polgári iskola ötödik és hatodik osztályába 
felvételre a meghatározott számig az iskola 
igazgatóságánál, a múlt tanévi bizonyitvány- 
nyal, keresztlevéllel és ujraoltási bizonyít- 
vánnyal már most, de legkésőbb augusztus 
15-ig lehet jelentkezni. Tájékozás végett 
szükséges az előre jelentkezés azért, mert a |

megállapított szám betöltése után, a később 
jelentkező növendékek nem lesznek felvehetők. 
A szülőknek mindenirányu kérdezősködésére 
a kívánt felvilágosításokat az igazgatóság 
készséggel megadja.

— Az aszódi önk. tiizoltótestület jun.
29-én tartotta évi rendes közgyűlését, amely
ben az 1911. és 1912. évi számadásokat 
jóváhagyták és Dénes Jenő pénztárnoknak 
köszönet szavaztatott a pénztár kiválóan ren
des kezeléséért. Ezután választatott a tisztikar 
és p. elnökké: Micsinay Ernő; parancsnokká: 
Diamant Márton ; szakaszparancsnokokká : 
W alla Ákos, W alil Adolf, Paraszkay János ; 
segédtisztté: Weiner József; pénztárnokká: 
Dénes Jenő ; titkárrá: Faska Lajos ; választ
mányi tagokká : Bentsok János, Vas Mór és 
Némedy Béla. — A közgyűlés elhatározta 
még, hogy julius 20-án táncmulatságot ren
dez a Csicsókásban, amelyre a meghívók 
most mennek szét.

— Verekedés. Kokavecz István galga- 
hévizi lakos múlt hó 16-án, a délutáni 
órákban, Aszódon betért a Neuwirth-féle 
korcsmába, ahol ivott. Az ott tartózkodó 
Gurnyik Pál és István összeszólalkoztak vele, 
sőt ütlegelték őt és verekedés közben a két 
Gurnyik a nadrágot, blúzt és az inget 
leszaggatták róla. A csendőrség a bíróság
nál följelentette őket.

— Tűzesetek. Bagón junius hó 25-én 
a délutáni órákban Homok András sertés
ólja égett le. A tüzet a szomszéd Deme 
Pálné 3 és fél éves fia okozta, aki anyja 
távollétében gyufát kerített és az udvarukon 
lévő szalmarakást felgyújtotta. A csendőrség 
a gondatlan anya ellen feljelentést tett a 
bíróságnál, amiért a gyufát gyermek által is 
hozzáférhető helyen tartotta.

— Épületfa-lopás Elefánty Kálmán túrái 
jegyző udvaráról junius hó 26-án épületfát 
loptak el. A csendőrség a tettest Szabó Já 
nos túrái lakosban kinyomozta és a bíróság
nál feljelentette.

S p o rt.
— Football-mérközés. Ma julius 6-án 

d. u. fél 5 órakor az Aszódi Sport Egyesület 
a Dunaharaszti Sport Egyesülettel revanche- 
mérkőzést játszik Pesti-utcai sport telepén. 
Aszód egy pár hete volt Dunaharaszton, hol 
2 :2  eldöntetlen arányban mérkőztek, ez a 
mai találkozás van hivatva az azóta történt 
fejlődésről számot adni.

— Droguisták Sport Egyesülete — 
Aszódi Sport Egyesület 5 :  0 (1 : 0). Sport- 
egyletünk idei első szereplése a hatvani és 
dunaharaszti szép eredmények után nem 
végződön a remélt sikerrel.

Az a siker maradt el, mely nem az 
eredményben tükröződik vissza, hanem a 
közönségünk véleményében jegecesedik ki. 
A játékosok közül alig teljesítette valaki 
akként a kötelességét, hogy vele meg lehet
nénk elégedve.

Ennek az erősebb kritikának az előidézője 
a játékosok fegyelmezetlensége, nemtörődöm
sége és elbizakodottsága. A mérkőzés maga 
elég unalmas lefolyású és főbb mozzanatai 
a következők:

Aszód kezd széllel szemben, mi erősen 
meghandicepeli a csapatot. Kétszeres munkát

végezve az első tiz percben egyenlő ellen
feleknek mutatkoznak, azután lassanként 
kidomborodik a pestiek széllel támogatott 
fölénye, mi a gyakori kapulövésekben nyil
vánul.

Jankó azonban szépen védett mindent, 
csak egy 5 méterről lőtt lövés kerül védhe- 
tetlenül hálójába

Az eredmény a félidő végéig változatlan 
marad (1 :0).

A szünet közben élénken latolgatja a 
közönség a második félidő esélyeit, hisz a 
mieink fognak a széllel támogatott oldalon 
játszani. Ez a természetadta előny értékelése 
átragad a játékosokra és mindegyik azt hi
szi, hogy ők lesznek a helyzet urai.

Á szél űzött azonban játékot ő velük és 
alig egy pár percnyi játék után elállt. Az 
ellenfél kap előbb lábra, hisz kevesebb is 
volt a dolga az első félidőben és a labda 
a hátvédektől kellően nem támogatott kapu
sunk kezei fölött a hálóba repül. Uj fel
állás és a nóta ismétlődik, egy uj gól a 
pestiek javára. Ez a két váratlanul jött gól 
megbontja a csapatunk rendjét, a játékosok 
helyet cserélnek, senki sincs megelégedve a 
partnere játékával és igy megesik, hogy 
néha 5— 6 ember egykedvűen nézi, hogy az 
ellenfél szép összjátékkal mint nyomul Aszód 
kapuja felé. Sportegyletünk első mérkőzése 
igy elég csúfosan végződött, de csüggedésnek 
nincs helye, kitartó munka, lelkesedés az 
aszódi színekért és ami fő : a fegyelmezett
ség rövid idő alatt helyre hozhat mindent és 
a közönség még inkább fogja szeretni azt a 
csapatot, melynek idei első szereplését is 
vagy 200 ember nézte végig.

Kon>panck József
cserepező- és palafedő mester

Gödöllőn, Kossuth Lajos-utca 22.
ajánlkozik

c$«réji- és palafodési 
munkálatoKra,

úgy tetőknek fazsindelyről átalakítására palára 
vagy cserépre; meglévő cserépfödelek átra

kására és javítására.
Szakszerű munka és jutányos ár.
Levelezőlapon küldött kívánságra szívesen 

szolgálok ajánlattal személyesen.
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