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Elő fizetés i ár:
Egész évre 10 kor

Fél évre 5 kor.

negyed évre 2.50 kor.

Havonként 00 fill.

Egyes szám ára 20 fill. ASZÓDI HÍRLAP
Hirdetéseket

mérsékelt áron felvesz 
a kiadóhivatal, 

üyilttér : minden sor 
50 fillér.

Kéziratokat nem aduuk 
vissza.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- Felelős szerkesztő: DR. 6LÜCK ADOLF. Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
nyomdában, Aszód, Főút 482. szám. Szerkesztő: VAS JÓZSEF. a kiadóhivatalban előre fizetendők.

Tanoncotthon.
Lassan-lassan fejlődésnek induló 

iparunk még mindig a kezdet nehéz
ségeivel kénytelen küzdeni. Ezek kö
zött a nehézségek között első helyen 
áll a tanonckérdés, amelynek megol
dása gordiusi csomóként nehezedik a 
lelkünkre.

Régi dolog az, hogy épen úgy mint 
a külföldön, nálunk is arra kellene 
törekedni, hogy müveit, képzett iparo
sokat neveljünk, akik fel tudják majd 
a versenyt venni, különösen a mind
inkább tért hóditó nagy német iparral 
szemben. Ennek legelső feltétele volna 
a tanoncmizériák megszüntetése, amely 
anomália itt nálunk is súlyos állapo
tokat idéz elő.

Legnagyobb baj az, hogy nincs 
tanoncunk. A szülő, ha már iparosnak 
adja a fiát —  értve a jobb házból 
való fiukat —  megköveteli, hogy az 
otthonról elkerült gyermek legalább is 
egy második otthont találjon mesteré
nél. Ezzel szemben pedig szomorúan 
azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb helyen 
mitsem törődnek a leendő iparossal, 
sőt gyakran megvonják tőle még a 
legelemibb emberi dolgokat is, pl. a 
tisztességes lakást, ellátást, stb. Nem

csoda, ha az ilyen idegenbe szakadt 
tisztességes fiú, felügyelet, jószó, ott
hon nélkül hova-tovább elzüllik, s 
minden más inkább lesz belőle, mint 
jóravaló iparos.

Ha keressük az okokat, könnyen rá
jöhetünk arra, hogy ennek a szociális 
és nagy horderejű kérdésnek a meg
oldása, a nehéz megélhetési viszo
nyokban rejiik. A gyáripar konkuren
ciája, az általános drágaság, stb. az 
oka mindannak, hogy iparos meste
reink nem adhatják meg tanoncaiknak 
azt az otthont, amit pedig azok jogo
san megkívánnának. Természetes, hogy 
ily körülmények között mindinkább 
fogy az iparosnak készülők száma, 
ami szülőanyja egyenesen a tanonc- 
hiánynak. Ezt pedig már a mesterek 
és az ipar érzi meg a legjobban, amin 
okvetlen és sürgősen segíteni kell.

Pedig milyen könnyen és milyen 
hamar lehetne segíteni! Épen közsé
günk az a szerencsés, amely megtudná 
találni a kivezető utat ebből a csúfos 
labirinthusból. Keresve se lehetne ta
lálni más jobbat erre a célra, mint 
magát a javítóintézetet. Ez a mi liires- 
neves intézetünk, ha kezébe venné 
ezt a dolgot, egyszeribe túl vol
nánk a bajon. Nem kellene semmi 
más, csak bent a javítóban egy

külön osztályt létesíteni, egy úgyneve
zett tanoncotthont, ahol a megfelelő és 
eddig is oly kitűnő családias felügye
let mellett azon növendékek volnának 
elhelyezendők, akik napközben kint a 
mestereknél dolgozhatnának, éjjelre 
pedig visszatérhetnének a javító üdvös 
védő szárnyai alá.

Ezzel egyszerre kettőn is volna se
gítve. A mestereken és igy közvetve 
a helyi iparon és magán a javítón is. 
Mert hát ott is érezhetik a hiányát 
annak, hogy az először kikerülő növen
dékek rendesen nem találván nekik 
megfelelő helyre, visszaesnek, elzüllenek 
és csak szaporítják a rendőrségi sta
tisztika adatait.

Azt hiszem, megszívlelendő volna ez 
az eszme az illetékes körök részéről, 
s ha máskép nem is, legalább próba
képen ideiglenesen kellene megvaló
sítani e mindent megváltó, valóban 
korszerű modern szociális intézményt, 
az aszódi javítóintézet „Tanoncott- 
honát".

Úgy gondolom, nem a pusztába 
kiáltottam; s ha nem, akkor egy olyan 
példát állítottunk elő a javitónevelés 
terén, amely mindenütt követendő 
leend, nem minden eredmény nélkül.

P .

A szomorú özvegy.
— Levél a szerkesztőhöz. —

Mélyen tisztelt Szerkesztő u r !
Alölirott, mint b. lapja régi hűséges 

fővárosi levelezője, köszönettel nyugtázom a 
kapott 60 koronát és már eleve kijelenthe
tem, hogy a fenti összegből nincs 6 fillér a 
zsebemben, miért is még csak gallérjaimat 
se válthatom ki a tisztítóból. Ezért bocsána
tot kérek, mert jelen levelemre bélyeget nem 
ragasztottam és kénytelen lesz ezt 20 fillér
ért megváltani.

A küldött 60 koronából ön  40 koronát 
előlegnek szánt tudósításomért, inig 20 ko
ronát azért küldött, hogy páholy jegyet 
váltsak a „Vidám özvegyihez, melynek oly 
páratlanul nagy sikere volt a budapesti 
Operett-szinházban, hogy már közeledik a 
300-ik előadáshoz és remélhetőleg 500 elő
adást is fog elérni, sőt holnap Londonban, 
Párisban és Berlinben is adják. Tekintve, 
hogy szabadjegyet ily látogatottság mellett 
kieszközölni lehetetlenség volt, olcsóbb he

lyeket meg kapni nem lehetett, igen tisztelt 
szerkesztő ur költséget és fáradságot nem 
kímélve 20 koronát küldött egy páholy 
jegyre, csak hogy referálhassak b. lapja 
olvasóközönségének e nagysikerű darabról, 
szövegről, kuplékról, díszletekről, kosztü
mökről, táncokról, titokról, stb. Jegyet nem 
kaptam, tehát az Angolparkba mentem, hol 
az egész összeget elvertem (azért ne tessék 
rajtam a port elverni) és mély gondolatokba 
mélyedve, b*pezsgőzött léptekkel és pénz 
nélkül bandukoltam haza. Anélkül, hogy a 
Vidám özvegyet láttam volna, elmondhatom, 
hogy miben rejlik e darab óriási sikere, 
nagy látogatottsága. Ezt a pezsgőnek kö
szönhetem, hogy önnel közölhetem. A Vidám 
özvegyet mindenki megtekinti, mert érdeké
ben áll. Fiatal lány azért, hogy tudja milyen 
vidám lehetett az asszony korában, ha most 
ilyen vig özvegy; menyecske azért, hogy 
tudja, milyen legyen, ha —  Isten ments — 
férje elhuny; özvegy asszony azért, hogy 
tudja milyennek kell neki lennie, hogy férj
hez mehessen; szobalány, szakácsnő azért, 
mert nagyságája is megnézte ; fiatal ember

azért, hogy tudja milyen özvegynek érdemes 
udvarolni; házas ember azért, hogy milyen 
lesz a felesége, ha ő meghal; agglegény 
azért, hogy tudja milyen asszonyt nem sza
bad elvennie; özvegy ember azért, hogy 
lássa, vájjon vigabb-e az özvegy, mint az ő 
felesége volt és katonák őrmestertől lefelé 
azért, mert a Jucik, Zsuzsik, Katák is ott 
voltak. Ezekután a nagy siker egyik leg
nagyobb titkát lepleztem, anélkül, hogy lát
tam volna a darabot. Most elképzelheti igen 
tisztelt szerkesztő ur, hogy milyen referádát 
irtani volna a Vidám özvegyről, ha valóban 
láttam volna ; de ha még 20 koronáért se 
lehet látni, akkor már — bocsánatot kérek — 
inkább elmegyek egy ismerősömhöz, a szo
morú özvegyhez, akinek látása egy fillérbe 
se kerül, még ő örült, ha engem lát. Jó  
uzsonna ilyenkor elmaradhatatlan. Igaz, 
hogy ennek ellenében hét teljes órát végig 
kell hallgatnom beszédét, amiben fáradha
tatlan, folyton beszél, de azért szomorú, 
éppen ellentéte a Vidám özvegynek, mert ő 
szomorú azért, hogy özvegy, tehát gyászolja 
a férjét, de szomorú azért is, mert nincs
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Veszedelmes ellenség 
Aszódon.

A vasúti indóház előtt elterülő, a 
Máv. tulajdonát képező szép magas- 
törzsii gyümölcsösnek — sajnos —  
minden fáját meglepte az almafák leg
nagyobb ellensége a vértctü (Schizo- 
neura lanigera). Ez a veszedelmes 
élősdi a szél által mindenhová elvite
tik és ki van téve Aszód annak, hogy 
azt a kevés gyümölcsfáját is tönkre 
teszi, ami szórványosan a kertekben 
van. Előre is jelzem, hogy a védeke
zés ellene igen nehéz, fáradságos és 
költséges.

Ám ezekután elsősorban kérnie kell 
a községi elöljáróságnak a mávot, 
hogy a fákat vágassa ki, hogy ne 
veszélyeztesse Aszódot és annak egész 
környékét.

Most pedig áttérek a vértetii ismer
tetésére, hogy ezzel is könnyitsem 
gazdaközönségünknek a védekezést 
ellene.

Almafa-vértetü. (Scliizoneura lanigera 
Hausm). Főképpen a hajtásokon szokott 
letelepedni, bizonyos körülmények folytán 
azonban az öregebb koronarészekben is, 
t. i. a gályákon és az ágakon. Ismertető jele 
a viasszerii gyapjas kékesbejátszó fehér bur
kolat, amelytől e kártevők vattacsomókhoz 
hasonlítanak. Évente több ivadékot létesít ; 
az őszi fiatal vértetvek vagy a téli peték 
telelnek át, emezekből tavaszkor szárnyatlan 
nőstények keletkeznek. Ezek elevenszüléssel 
szapoodnak tovább a nyáron át, sok (parthe- 
noge íetikus) ivadékot létesítvén egymás után. 
A kései nyári ivadék után előbb u. n. nim
fák, ezekből pedig szárnyas nőstények kelet
keznek, melyek a távolabbra való elszéledés- 
nek a szolgálatában állanak, amennyiben 
repülve, egyéb fákra is eljuthatnak. Ezeknek 
utódai hímek és nőstények és párzásuk után 
rakják le a nőstények a téli petéket. Ahol a

tisztában azzal, hogy mitévő legyen. Férjhez 
menjen, vagy özvegy maradjon. Ha eldobja 
majdan az özveg\ i fátyolt, akkor olyan férjet 
szeretne, aki őt túlélné, mert hát keserves 
állapot az özvegyi állapot. Ajánlottam neki 
a Vidám özvegyet, aki özvegy es mégis vig.

— Könnyű nek i! — jegyezte meg. — 
Neki jobb dolga van özvegyen, mint más
nak férjesen. Én például mindig szomorú 
volnék, ha férjem volna, szomorú volnék 
azért, hogy férjem van és azért, hogy öz- 
vegységre juthatok és özvegyen szomorú 
vagyok azért, mert özvegy vagyok és azért 
mert férjhez nem mehetek.

— Nagysád ! — szóltam én és felálltam, 
—  egy kitűnő eszme. Ajánlok egy férjet, 
kiről biztos lehet, hogy nem hagyja mosto
hán. Biztositom legalább is 40 esztendőre.

— Hogyan mondhat ilyeneket!
— Igen is, biztosítva van 40 esztendőre 

halálesetre. Ha ő meghal, akkor 2UUUÜ ko
ronát kap ön és ezért a pénzért lehet vidám 
özvegy, vagy boldog feleség azután. A szo
morú özvegy felvidult. Mégis referálhattam 
a Vidám özvegytől. Készséges hive

Levelező Teofil.

vértetvek szivókaikat belemélyeztették, ott a 
héjakon dudorodásokat, kelevényeket létesí
tenek, amelyek később szabálytalan kéreg
repedéseket okoznak. Ez által a szomszédos 
növekedő részekben csökkenés áll elő, a 
fertőzött részek kiszáradnak, sőt elhanyago
lás esetében az egész fa is elpusztulhat. 
Védekezési célokból a tavaszi nyeséskor a 
vértetvek okozta beteg koronarészek eltávo- 
litandók; télen át a törzs és a korona 
gyümölcsfa karbolineummal (dendrin) gon
dosan megpermetezendő; a gyökereken és 
főképpen a gyökérnyakon tömegesen tartóz
kodó vértetvek hasonlóképpen pusztulnak e l ; 
nyáron át pedig a vértetü-tclepeket állandóan 
irtani kell, nehogy túlságos szaporodásuk 
lehetővé váljék. Teljes kiirtásuk lehetetlen, 
legfeljebb gyérítésről lehet szó.

Alexa Emil, családfő.

Amit a posta hoz.
Csak egy p ár sor, az is éppen annyi 
Amennyi egy képeslapra fér.
Nem is oly sok, mégis annyi minden. —  
Száz levélnél százszor többet ér.

Bohókás kis ártatlan soroeskák, 
Csacskaságról, ez, —  és semmi más. 
Mégis minden egyes kis bétáié 
Egy-egy édes, titkos vallomás . . .

Paulus.

Hírek.
— Olvasóinkhoz. Helybeli tisztelt olva

sóinkat és előfizetőinket kérjük, hogy a nekik 
szolgánk által bemutatott nyugtát beváltani 
szíveskedjenek; vidéki t. előfizetőinknek, 
akiknek előfizetése lejárt, postautalványt 
csatoltunk a mai laphoz és kérjük, hogy az 
előfizetést postán beküldeni szíveskedjenek.

A kiadóhivatal.
— Galamblövészet Ikladon. Fényesen 

sikerült galamblövészetet rendezett f. hó 6-án 
gróf Ráday Gedeon főispánunk és neje 
ikladi birtokukon.
• A verseny sikerének a sportszerű ren
dezésen és a szép dijakon kívül még a ki
vételképen remek idő is kedvezett.

Három versenyben tiszteletdijakért, három 
versenyben pedig pénzbetétekért mérkőztek 
a résztvevők.

A megnyitó versenyben Gosztonyi 
Miklós cs. és kir. kamarás tiszteletdiját gróf 
Wilczek Frigyesné, Wilczek grófné tisztelet
diját ifj. Madarász Elemér szolgabiró nyerte.

A főversenyben báró Durneisz Gyula és 
neje tiszteletdiját Wilczek Frigyes gróf, Sár
kány Ernő és Madarász Elemér diját gróf 
Ráday Gedeon, Ráday grófék diját gróf 
Szapáry Lajos nyerte.

A páros galamb versenyben Ráday grófék 
diját Reviczky Tibor, Reviczky Tibor diját 
gróf Wilczek Frigyes vitte el.

Az I. tétversenyt Reviczky Tibor, a II. 
tétversenyt holtversenyben báró Durneisz 
Gyula és Madarász Elemér, a III. tétver
senyt gróf Szapáry Lajos nyerte el.

A verseny után a társaság késő éjjeli 
órákig maradt együtt a vendéglátó Ráday- 
kastélyban.

— Gyászhir. Králik Lajos, magyar jogász
világunknak kitűnősége; a hazai protestan- 
tismusnak kiválósága; a bányai ág. h. ev. 
egyházkerület aszódi leánynevelőintézetének 
volt bizottsági tagja folyó hó 9-én 64 éves 
korában, Pozsonyban elhunyt. Egyházszerete- 
tének, áldozatkészségének szép bizonysága 
az a 10,000 koronás alapítvány, melyet e 
tavasz folyamán nejével, leánynevelöintéze- 
tíink volt érdemes igazgatójával, Szelényi 
Gizella őnagyságával intézetünknél szegény 
és szorgalmas növendékek ingyenes nevelé
sére tett. Áldás nevére és emlékére !

— Az aszódi tűzoltóság nyári mulat
sága. Mint az már lapunk megelőző számá
ban is jelezve volt, az aszódi önkéntes 
tűzoltóság f. hó 20-án vasárnap a „Csicsó- 
kás“ -ban nyári táncmulatságot rendez, a 
melyre a meghívók már szétküldettek. A 
rendezőség mindazokat, akik meghívóra szá
míthatnak, azonban azt meg nem kapták 
volna, ezúton tisztelettel meghívja. A testü
let reméli, hogy azon igyekezetét, melyet a 
mulatságnak a közönség részére minél 
kellemesebbé tétele érdekében kifejt, — a 
szórakozni vágyó és a tűzoltói intézmény 
ügyét pártoló polgárság, szives részvételével 
honorálni fogja annál is inkább, mert a 
három évi pauza után tat tandó eme mulat
ság tiszta jövedelme tűzoltói felszerelésekre 
fog fordittatni. Kedvezőtlen idő esetén a 
mulatság a következő vasárnapon lesz meg
tartva. Beléptidij: személyenként 1 kor., 
családjegy 3 személyre 2 kor. Ételek és 
italokról Kárász János gondoskodik.

— A túrái Úri kaszinó és vadásztár
saság folyó hó 6-án báró Schosberger 
Viktor akácos erdejében dijlövészettel egybe
kötött fényesen sikerült táncmulatságot tar
tott. A táncmulatságot dijlövészet előzte meg, 
melyen 19 kitűnő vadász vett részt. Az első 
dijat, értékes fegyverállványt: Zsákovics 
Lajos mogyoródi kántor-tanító;

a II. dijat, bayard golyós fegyvert: Plecker 
Róbert joghallgató;

a III. dijat, vadásztáskát: Dóra Gyula;
a IV. dijat, fegyvertáskát: Elefánty Kálmán 

túrái jegyző;
az V. dijat, Thermos palackot: Dégi 

Bertalan mogyoródi jegyző;
a VI. dijat, fapipát: ifj. Kálmán István 

nyerte el.
A táncmulatságon igen szép számú válo

gatott közönség vett reszt.
A túrái közönség a reggeli órákig együtt 

marad a kedélyes mulatságon és a vidéki 
vendégek is oly jól érezték magukat, 
hogy a hajnali órákig jelen voltak.

Kiemelendő még, hogy remekül sikerült 
tűzi játékkal is kedveskedett a rendezőség a 
közönségnek.

— Bizalom. Egyik aszódi kereskedőhöz 
beállított e hó 7-én egy esernyőjavitó, 
kapott is 4 darab ernyőt javítás végett, 
azonban ezeket nem javította meg, hanem 
megszökött velük. Csécsei István és Pécsi 
Gyula aszódi csendőrök Gödöllőn elfogták 
és ekkor kiderült, hogy az ernyőjavitó 
Zatlaukal Ignác temesvári pékséged, aki 
azért jár esernyőjavitóként, hogy a javítás 
végett átvett ernyőkkel odébb álljon és 
azokat elzálogosítsa, mint ez esetben már 
egyet Gödöllőn 1 koronáért elzálogosított. 
Zatlaukal a gödöllői kir. járásbíróságnak lett 
átadva, ahol gondolkozhat arról, hogy nem 
mindég sikerül az esernyőjavitás.
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—  Uj ügyvéd. Dr. Bentsik Géza az 
ügyvédi vizsgát a múlt hó 24-én a buda
pesti ügyvédvizsgáló bizottság előtt sikerrel 
letette és ügyvédi irodáját Aszódon meg
nyitotta.

— Sajtóhiba-helyesbítés. Lapunk múlt 
heti számában az aszódi ónk. tíizoltótestület 
közgyűlésének lefolyásáról szóló hírünkben 
sajnálatos hiba csúszott be. Egyik szedőnk 
ugyanis véletlenül a következő három szót 
hagyta ki a hir 8-ik sora elején : „Matolcsy 
Kálmán, alparancsnokká“ .

Ha ezt a három hiányzó szót hozzávesz- 
sziik, akkor a hir helyesen szól: „parancs
nokká Matolcsy Kálmán, alparancsnokká 
Diamant Márton;" stb.

— Szerszámeltulajdonitás. Leszák Dezső 
salgótarjáni lakos a rimamurány— salgótarjáni 
vasmüvek salgótarjáni acélárugyárából mintegy 
300 kor. értékű lakatos szerszámot és acél- 
nemüeket vitt el s azokat aszódi házában 
elrejtette. A csendőrség a bűnjeleket őrizet 
alá vette, öt pedig a balassagyarmati kir. 
ügyészségnél feljelentette.

— Csendélet Kartalon Krausz Antal 
körállatorvos e hó 6-án egy elhullott ökröt 
boncolt fel a karlali uradalomban, majd az
után azt elföldelés végett a kartali dögtérre 
vitette; ott Bangó János kartali cigány az 
ökörből húst akart vinni, midőn pedig emiatt 
Krausz el akarta onnan távolítani. Bangó 
egy nála volt késsel le akarta szúrni az ál
latorvost, de ebben a jelen voltak megaka
dályozták. Bangót az aszódi csendőrség fel
jelentette a törvényszéknek.

— Jó kartársak. Mészáros György és 
Kocsis Tóth Antal bagi lakosok mindketten 
községi mezőőrként vannak alkalmazva Ba
gón. Azonban úgy látszik, hogy nem nagyon 
jó barátok, mert egymást ha lehetne egy 
kanál vízben fojtanák meg. E  hónap 2 án 
találkoztak a csintoványi réten, ott Mészáros 
azért mert Tóth árulkodott utána a községi 
bírónál, a csőszbottal Tóthot nyakon legyin
tetté, aki a legyintés után 4 napig nyomta 
az ágyat. Mészárost a csendőrség a bíróság
nak feljelentette, hol ki fogják oktatni arra, 
hogy szabad-e a kartásat nyakon legyingetni

—- Amit találsz, nem a tiéd A csend
őrség Hornyacsek György 12 éves aszódi 
fiút feljelentette a járásbíróságnál, mert egy 
talált női arany gyűrűt, amely Bencze Ferenc 
tulajdona volt, jogtalanul megtartott.

— Fiúi szeretet. Zsíros András héviz- 
györki lakos igen goromba ember, a család
ját állandóan veri és kínozza, felesége is a 
sok kínlódás következtében egyik lábára 
sánta lett. E  hó 5-én Zsíros újra gorombás- 
kodott s agyon akarta verni családját ; a 
legválságosabb pillanatban érkezett haza 
Budapestről 17 éves fia, akit Zsíros szintén 
meg akart verni, azonban ez ügyesebb volt 
s nagy hirtelen atyját fejbe ütötte, azután 
pedig fellökte, majd anyjának a segítségével 
egy kötéllel összekötözték, megverték és 
azután a fás szilibe lábánál fogva felakasz
tották. Zsírost kellemetlen helyzetéből a köz
ségi biró szabadította ki, fiát pedig a fiúi

szeretetnek ezen megnyilvánitásáért a csend
őrség jelentette fel.

— Lopás. Dóra Andrásné emsepusztai 
asszony feljelentetett a csendőrség részéről, 
mert Kövér József földbirtokos pusztamind
szenti szántóföldjéről zöldborsót felszedett és 
ellopott.

S p o rt.
— A mai mérkőzés. Ma vasárnap d. u 

V25 órakor tartja Sportegyesületünk football- 
mérkőzését Pesti-utcai pályáján az Isaszegi 
Sport Egyesület kiváló csapatával. Reméljük, 
hogy Aszód ma is minden erejét össze fogja 
szedni, hogy színeinket, ha nem is viszi di
adalra, de tisztességes küzdelem után hagyja 
el a pályát.

— Sportegyesületünk működésében
uj nagy lépést jelent a múlt héten tartott vá
lasztmányi gyűlésének két fontos határozata:

1. Elhatározta a választmány, hogy kellő 
jelentkező esetén ősszel vivókurzust nyit, 
melynek vezetőjéül egy oki. vivómestert 
szándékozik megnyerni. Ez utón is fölszól- 
litjuk azon aszódi urakat, kik vívni óhajta
nának Sportegyesületünk keretén belül és 
egyesületünknek még nem tagjai, hogy ebbeli 
óhajukat Vas József sportegyesületi pénztár
noknál jelentsék be.

2. A birkózó szakosztály megalakult, mely 
működését már a jövő héten megkezdi és az 
egyesület helyiségében hetenként háromszor 
az esti órákban traininget tart. Jelentkezőket 
Vas József ur fogad el.

Ezen szakosztályok, valamint a létesítendő 
szakosztályok ügyével bővebben egyik leg
közelebbi számunkban fogunk foglalkozni.

— Aszódi Sport Egyesület — Duna- 
haraszti-Rákoczyligeti sportegylet 6 : 2
( 3 : 1). P. >mpás idő kedvezett Sportegyletünk 
vasárnapi mérkőzéséhez. Négy óra után már 
gyülekezett kedves fizető pulikumunk, mely
nek soraiban látjuk a minden szépért hcvülő 
és elegáns ruháikban pompázó ifjú hölgye
inket is ; inig az ingyen, de annál hangosabb 
nézők már korán elfoglalták helyüket a pálya 
jobb oldalán húzódó domboldalon. A kezdet 
megvolt, Örültünk, hogy a publikum elfeledte 
a múlt vasárnapot vagy pedig azt hitte, hogy 
csapatunk ina fog kárpótolni a multheti 
kudarcért.

Amint az eredmény mutatja, tényleg kitet
tek magukért az aszódiak. Örömünk a/.on- 
han nem teljes, mert az ellenfél is jóval 
gyengébb volt a multhetinél, no még csapa
tunk összmunkája még mindig nem olyan, 
hogy bátran mehessenek a következő 
küzdelmekbe. Voltak percek, sőt tiz percek 
is, mikor élvezettel néztük ügyes mozgásukat, 
amint az ellenfél kapuját ostromoltak; inig 
a második félidő első 20 percében oly lélek 
nélkül dolgoztak, hogy egy kissé nagyobb 
ambícióval az ellenfél ekkor egy gól helyett 
három gólt is elérhetett volna A fegyelme
zettség a múltbelihez képest sokkal jobb v«»lt, 
ugylátszik a csapat tagjai tudják már érté
kelni Babinsky kapitány higgadt modorát. A

csapat tagjai általában ügyes játékosok, ki
vételes tudásu egy sincs közöttük, alig ma
rad valaki el az átlagtól, úgy, hogy a fő 
hibákat az összjáték és összeszokottság hiá
nyára vezethetjük vissza.

A jobb Babinsky— Einberger pár egy
mást megértő két játékos, a balszárnyon 
most együttesen először szereplő Hermann- 
Német pár is sok szépet mutatott, de a kö
zépen álló nagyon jó Galambos l.-et még 
mindig nem támogatják annyira, hogy az 
erős ellenféllel szemben eredménnyel biz
tatna. A fedezetsor kezdi átérteni köteles
ségét, hogy a védelmet szolgálva a csatár
sort labdákkal lássa el. A két hátvéd is 
megállta helyét, inig népszerű kapusunk, 
Jankó nem kapott sok labdát, de amikor az 
ő közbelépésére számítottunk akkor teljesítette 
is kötelességét.

Weiner Jóska füttyjelére, ki bírói szerep
ben most először lépett közönségünk elé és 
mondhatjuk, hogy elég szép sikerrel, mert a 
csapatok részéről működésével megelégedést 
hallottunk, Dunaharaszti kezd, rövid közép
játék után Aszód kapuja előtt teremnek és 
egy sarok lövést Jankó csak nehezen fog 
állítólag a kapun belül, mit a biró gólnak 
ítél. Újra kezdés után lassanként Aszód len
dületbe jön, az ellenfél kapuját állandó ost
rom alá fogják, miközben az ellenfél hát
védje egy kapulövést kézzel ment, miért járó 
11 méteres büntető rúgást Németh góllá 
értékesít.

A mezőnyjáték szépségéről még nem lehet 
szólni, amiért csak a gólok fölsorolására 
szorítkozunk. A második gól Galambos II. 
egy hatalmas fölszabadító rúgásából kelet
kezik, mi a kapus kezei fölött repül a 
hálóba.

A harmadik gól Galambos I. jól megér
demelt munkájának az eredménye.

A második félidő első részéről bevezető 
soraiban szóltam, lapos, unalmas játék kü
lönösen Aszód részéről, az ellenfél ezt csak 
részben használva ki egy gólt ér el. A gól 
után csatársorunk megembereli magát, egy
más után vezetik a támadást az ellenfél ka
puja elé, különösen a Hermann— Németh 
pár dolgozik, minek eredménye a félidőben 
esett 3 gól, melyeket sorjában Hermann, 
Galambos I . Babinsky lőttek.



4 ASZÓDI HÍRLAP 1913. julius 13.
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