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Aszód díszpolgárai.
Aszód község képviselőtestülete f. 

hó 17-én tartott rendkívüli közgyűlé
sén Nagyméltóságu Báró Podmaniczky 
Géza v. b. t. t., kiskartali és Méltósá
gos gróf Ráday Gedeon főispán, ikladi 
nagybirtokosokat egyhangú lelkesedés
sel Aszód község díszpolgáraivá vá
lasztotta.

Lelkünk egész melegével, minden 
belső örömünkkel üdvözöljük a köz
ség ezen határozatát, a mellyel köz
életünk két valóban kiváló egyéniségét 
ajándékozta meg az igaz magyar pol
gárnak polgártársai részéről adható 
legnagyobb és legszebb kitüntetéssel, 
amiáltal tulajdonképen önmagát be
csülte meg.

Aki ismeri a két család történelmi 
múltját, tradícióit s még inkább ismeri 
Podmaniczky Géza báró ő kegyelmes- 
ségének és Ráday Gedeon gróf ur ő 
méltóságának édes magyar hazánk, 
vármegyénk s közelebbről községünk 
érdekében számos alkalommal kifejtett 
önzetlen, nemes tevékenységét, kétség
kívül a legteljesebb örömmel vesz 
tudomást a község képviselőtestületé
nek határozatáról s kétségenkivül büsz
keséggel gondol arra, hogy e két ne
mes férfiút polgártársainak vallhatja.

Hisszük, hogy a két kitüntetett fér
fiú is örömmel fogja elfogadni ezt az 
egyhangú megtiszteltetést, jelét annak 
a hálának, amely minden aszódi lakos 
szivében él, azokért a nagy jótétemé
nyekért, amelyeket köz- és magánér
dekekben oly készséggel s oly szives 
örömmel gyakoroltak, s amely annál 
becsesebb, mert községünk közönsége 
ezt a kitüntetést, mint amit legnagyob
bat és legszebbet nyújthatott, ez alka
lommal először gyakorolta.

Legutóbb lankadatlan buzgalommal 
azon működtek közre, hogy valóra 
váltsák a község közönségének ama 
régi óhaját, mikép Aszód székhellyel 
egy uj közigazgatási járás létesittessék, 
megvetvén ezáltal egy uj, szebb, a 
község fejlődésének is más, magasabb 
irányt szabó jövendőnek alapját.

Az a tisztelet, az a ragaszkodás, a 
mely minket a két nemes család tag
jaihoz fűzött, az nyilvánult meg a la
kosság képviselőinek elhatározásában 
s a diszpolgárság ezt a már réges- 
régen fennálló köteléket csak megerő
síteni, megszilárdítani fogja. Bizalmat 
önt mindnyájunkba az a tudat, hogy 
nem állunk magunkban gyenge erő
inkkel, hogy jogos és méltányos érde
keink támogatására a jövőben is két 
hatalmas, nagy befolyású férfiúra szá
míthatunk s az önmagunk erejébe 
fektetett bizalmat is fokozza az a kö
rülmény, hogy a midőn akarunk, ak
kor tudunk is egyértelmű, lelkesedés
től áthatott és semmi külső körülményt 
bele nem vegyitő, az összetartást és 
nem a széthúzást kereső célok eléré
séért vállvetve harcolni és küzdeni.

Vegyünk példát diszpolgártársaink 
életéből, hogy miként kell a közérde
ket s ez által édes magyar hazánk 
üdvét, boldogulását szolgálni, s ha az 
ö nyomdokaikban fogunk haladni 
mindannyian, úgy községünk s a ma
gunk sorsát legjobban fogjuk szolgálni.

Vajha Isten megengedné, hogy minél 
hosszabb időn keresztül lehetnénk 
büszkék uj polgártársainkra.

*

A diszpolgárság története egyébként a 
következő:

Már régebben foglalkoztatta Aszód község 
mértékadó köreit és polgárságának zömét az , 
a gondolat, hogy eme két főurunkkal szem
ben, a községünk érdekében nemes önzet
lenséggel kifejtett eredménydus tevékenysé
gükért, a község polgárai valamely formában 
hálájukat és szeretetteljes ragaszkodásukat 
kifejezhessék.

Így került a diszpolgárság eszméje töl- 
szinre. F. hó 11-én kezdett az eszme testet 
ölteni, amikor is 32 községi képviselőtestü
leti tag — Micsinay Ernő takarékpénztári 
igazgató kezdeményezésére — beadványban 
fordult a községi elöljárósághoz, hogy c cél
ból rendkívüli képviselőtestületi közgyűlés 
egybehivassék.

A beadvány következőképen szólt:

Községi Elöljáróságnak
Aszód.

Alulírott képviselőtestületi tagok az alábbi 
indítványt kívánjuk a képviselőtestület elé 
terjeszteni s tisztelettel kérjük annak tárgya
lására rendkívüli közgyűlést egybehívni.

Indítvány :
Tekintettel azokra az eléggé nem méltá

nyolható hervadhatatlan érdemekre, amelye
ket Nagyméltóságu báró Podmaniczky 
Géza és Méltóságos gróf Ráday Gedeon 
urak városunk fejlődése érdekében, különö
sen legutóbb a járási szolgabiróság szer
vezése és minden Aszódot érdeklő kulturális 
és jótékonycélu intézmény támogatása 
által szereztek,

indítványozzuk,
hogy Nagyméltóságu báró Podmaniczky 
Géza és Méltóságos gróf Ráday Gedeon 
urakat, Aszód nagyközség díszpolgárává
válassza.

Aszód, 1913. julius 11-én.
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A képviselőtestület erre egyhangúlag, nagy 
lelkesedéssel elfogadta az indítványt, amely- 
lyel nagyméltóságu báró Podmaniczky Géza 
és méltóságos gróf Ráday Gedeon urakat 
Aszód község díszpolgáraivá megválasztotta.

A közgyűlés megbízta még a községi 
elöljáróságot, hogy a megválasztásról szóló 
okmányt készíttesse el, s alkalmas időben és 
megfelelő formában, esetleg testületileg jut
tassa el a kitüntetettekhez.

Lelkes éljenzés után véget ért a közgyű
lés, amelyet ez egyszer semmiféle disszonáns 
hang sem zavart meg.

Hirek.
— Személyi hirek. Vármegyénk főispánja 

gróf Ráday Gedeon f. hó 18-tól 3 heti sza
badságra ment és szabadságidejét Karlsbad- 
ban fogja eltölteni.

— Haláleset. Kerekes Jákó a kartaliak 
nyugalomba vonult plébánosa f. hó 17-én 
életének 84-ik évében elhunyt a besnyői ko
lostorban, ahol nyugalomba vonulása óta 
csendes visszavonultságban morzsolta le 
napjait. Az elhunytat, aki valamikor Aszódon 
is plébános volt, tegnap f. hó 19-én nagy 
részvét mellett temették.

— Állandó csendőrszolgálat a pálya
udvaron. Az aszódi pályaudvaron, dacára 
nagy forgalmának és Halász Dezső főellenőr 
állomásfőnök többszöri sürgetésének — ed
dig nem volt állandó csendőrszolgálat, mert 
az aszódi őrs létszáma kevés volt ahhoz, 
hogy ezt a szolgálatot is ellássa. Miután a 
helyzet mind tűrhetetlenebbé vált, állomás
főnökünk a járási szolgabirói hivatalhoz for
dult és kérte a további intézkedését. Sárkány 
Ernő főszolgabiró erre terjedelmes indoko-

Boldizsárné.
Boldizsár Jónás, miközben egy nagykeres

kedésben ügynöki minőségben havi 250 ko
ronát keresett, addig neje őnagysága —■ mit 
tehetett egyebet — az apróhirdetések utján 
udvarlót keresett.

A férj természetesen erről a „keresetről* 
nem tudott és Boldizsár Jónásnénak volt 
annyi esze, hogy erről nagybölcsen hallga
tott. Máskülönben dehogy is hallgatott a 
kedves Boldizsárné. Zsörtölődött, civakodott 
az urával; kevés volt neki a kereset, sok 
volt neki az a hét nyakkendő, amit férje 
egy év alatt vásárolt; bántotta, hogy hanya
gul jár, máskor meg szemet szúrt az, hogy 
gyakran borotválkozik.

E kedélyeskedések ebéd és vacsora köz
ben és után folytak és Boldizsár ur hol mo
solygott, hol dühöngött, hol elvágtatott evés 
nélkül, hol magába gyúrta a falatokat anél
kül, hogy tudta volna, mit evett.

Boldizsár Jónásné sehogy se volt megelé
gedve a sorsával, az urával, a keresetével, 
a viselkedésével.

— Közönséges gazember, nyomorult kutya! 
— mondogatta leplezetlen őszinteséggel jó 
és kevésbbé jó ismerőseinek, sőt magának a 
férjének is megmondta a szemébe reá vonat
kozó észrevételeit, amire Boldizsár ur hol 
mosolygott, hol dühöngött, stb. (lásd fentebb).

Boldizsárné szörnyen boldogtalannak érezte 
magát, akár egyedül volt, akár férjével volt.

lássál és statisztikai adatokkal támogatott 
fölterjesztésben kérte a vármegyei közigaz
gatási bizottságot, hogy a belügyminiszternél 
az aszódi csendőrőrs létszámának szaporítá
sát eszközölje ki. A fölterjesztésnek sikere 
volt, mert a csendőrkerületi parancsnokság 
az aszódi csendőrőrsöt máris 3 emberrel 
megszaporitotta, úgy, hogy az aszódi pálya
udvaron az állandó csendőrszolgálat már 
julius 16-án kezdetét vette. Konstatáljuk, 
hogy ez egyszer igazán gyorsan lett foga
natja mindnyájunk óhajának, hogy az aszódi 
pályaudvaron, a vasúti személyzet és a kö
zönség élet- es vagyonbiztonsága kellőleg 
megóvható legyen.

— Ha a tót világnak indul. Koza János 
12 éves divényi fiú megunta a sok íitleget, j 
amit akkor kapott az erdőőröktől, midőn 
apja parancsára fát lopni ment az erdőbe, el
határozta, hogy inkább világgá megy, mint

; hogy ezt tovább tűrje. Soha sem megy többé 
haza. Ügyesen magához vette apjának pénz- i 
készletét 40 fillért, s ezzel elindult az ország
úton. így ért Hatvanba elfáradva, pénze is 
elfogyott. Gyalog menni tovább nem volt 
kedve, felült tehát egy alkalmas pillanatban 
egy vasúti kocsi tetejére. így jött Aszódig, 
midőn észrevették, s csak nagy nehezen 
sikerült onnan lecsalogatni. A főszolgabiró- 
ságnál már sírva kérte, hogy szüleihez me
hessen, természetesen kérése teljesült.

— A „Mészárusitó részvénytársulat"
felszámol, miért is a felsőgallai és miskolci 
égetett meszet ezentúl a Magyar általános 
kőszénbánya részvénytársulat (Budapest, V., 
Zoltán-utca 2.) közvetlenül árusítja.

— Piszkosak a járdák. A sok hiba kö
zül, amelyben községünk leledzik, nem a 
legutolsó az, hogy némely háztulajdonosnak 
a tisztaság és szépészet iránt nincsen érzéke. 
Ha végig megyünk az utcán, de sok házat

Elvégre oly nyomorult férj mellett csak kin, 
keserűség, mi több: pokol az élet.

De azért nem unta meg az életét, nem 
gondolt a halálra, nem lett öngyilkossá, sőt 
még a válásra sem gondolt, legalább addig 
nem, niig kéznél nincs egy alkalmasabb, 
jobban kereső, kevésbbé gazember férjjelölt.

Boldizsár ur néha napján megkockáztatta 
azt, ha felesége őnagysága nincs megelé
gedve vele, szabad az ut, tessék válni, ha 
keresete kevés, tessék segiteni, hisz leány
korában va rrt; a tisztességes munka nem 
szégyen ; ha pedig nem akar dolgozni, nem 
muszáj, meg lehet élni 250 koronából is, 
ha akként beosztja az ember.

Boldizsárné tombolt éktelen haragjában 
s szólt:

— Na persze, elválni szeretnél, hogy egy 
másik leányt is boldogtalanná tegyél; elígé
rnél lerázni akarsz a nyakadról; abból ugyan 
nem eszel; szeretnéd, ha én dolgoznék he
lyetted, hogy én tartsalak el téged, te .
te . . . nyomorult . . .

— Ezeket nem mondtam, — jegyezte meg 
a férj.

— Most letagadod, te hazug! Hisz tudod, 
mennyire gyűlölöm a hazugságot és hazug 
a te lelked, szived, te . . . Óh, én szeren
csétlen !

Itt sírni kezdett. A férj meg hol mosoly
gott, hol dühöngött stb. (lásd fentebb).

Szóval úgy alakult a dolog, hogy Boldizsár 
ur 250 koronát keresett havonta, és neje 
udvailót keresett naponta. És csodálatoskép

látunk sebektől borítva, amelyek hiába rínak 
a kőmives gyógyító tapasza után ; úgy lát
szik, itt is közre játszanak a rossz közgaz
dasági viszonyok, nincsen pénz, nem tudják 
megcsináltatni, megtataroztatni a levert fala
zatot. De ez még csak kis hiba ahhoz, amit 
a járdáról kell megállapítanunk. Sok helyen 
hetekig gyűlik a sár a járdán, majd porrá 
szárad, anélkül, hogy a ház tulajdonosa tö
rődnék az elsöprésével. Legfőbb ideje már, 
hogy elöljáróságunk erélyesebben követelje a 
háztulajdonosoktól a járdák tisztítását. De 
hogy ezt méltán követelhesse, még több út
átjárókról kellene gondoskodnia és a meg
lévőknek állandó tisztántartásáról ; mert a 
sarat a járdákra az úttestről hordják fel. 
Azonban a közönségnek is érdekében áll, 
hogy az elöljáróságot ezen igyekezetében 
azzal támogassa, hogy a járdára sem sarat, 
sem szemetet ne hordjon és különösen most 
a gyümölcsszezónban a hulladékot az utcán 
már közegészségi szempontokból, valamint 
saját testi épségének érdekében szét ne 
szórja.

— A választott bíróság elnöke. Az
igazságügy miniszter Éder Kálmán váci ve
zető járásbirót a váci kerületi munkásbiz- 
tositó pénztár választott bíróságának el
nökévé három évi időtartamra kinevezte. A 
váci kér. munkásbiztositó pénztáibaii tudva
levőleg a mi munkásaink is be vannak 
biztosítva s igy ezen kinevezés az aszódiakat 
is érdekli.

— Drágul a sö r ! A szomjas embert 
újabb csapás éri: az amúgy is bűnösen 
drága sör a nyáron tizenöt százalékkal meg
drágul. így határozta azt el a sörkartell és 
amit ez a fosztogató konzorcium elhatároz, 
az úgy látszik megfelebbezhetetlen.

— Harmadosztályú kocsik a gyors
vonatokon. Az államvasutak igazgatósága

talált is valakit, aki hivatva volt elfeledtetni 
vele rettenetes házaséletét, szörnyű boldog
talanságát.

Felette különösen járt azonban Boldizsárné 
őnagysága. A legelső udvarlója egy-kettőre 
otthagyta ; az első udvarlót felváltotta egy 
másik, aztán egy újabb, megint egy friss, 
és igy tovább, de valamennyien rövid időn 
otthagyták Boldizsár Jónásnét, pedig nem 
tartozott a csúnya nők közé.

Az udvarlók azért hagyták ott az asszonyt, 
mert ez valamennyiüknek, valahányszor velük 
összekerült, a férjéről beszélt, hogy ilyen 
akasztófára való, olyan sviliák, amolyan 
betyár; koplaltatja őt, nem keres semmit, 
sőt még ő dolgozik érte. És kérte a véle
ményüket.

Mindannyian egyhangúlag azt mondták, 
hogy az ilyen férjei egyszerűen ott kell 
hagyni, közben az udvarlók azt gondolták, 
hogy az ilyen asszonyt jó mielőbb otthagyni.

És ott is hagyták Boldizsárné önagyságát 
gyors egymásutánban, mert ők családi dol
gokra nem voltak kiváncsiak, ők kalandra 
utaztak.

Boldizsár Jónásné nem is tudta meg az 
udvarlók elmaradásának igaz okát. Magában 
ezt mormogta :

— Mind nyomorult, mind gazember!
Oh én boldogtalan asszony!
És igaza volt.

N.
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ez év elején kísérletképpen több vonalon 
harmadik osztályú kocsit is csatolt a gyors
vonatokhoz. A kísérlet bevált és az igazga
tóság elhatározta, hogy ősztől kezdve vala
mennyi gyorsvonat harmadik osztályú kocsi
val fog járni.

— Dupla élvezetté válik szabadsága,
ha elutazása előtt cipőire „Berson" gummi- 
sarkot tétet. Az Uj Berson gummisarok 
arany dobozban: kényelmes, elegáns, ruga
nyos, tartós. Cipészétől kifejezetten „Ber- 
son“ -t kérjen, ha jól akar járni.

— Uj rend a szódavizgyártásnál. A
belügyminiszternek egy kiadott rendelete sze
rint jelenleg tilos egy liternél nagyobb üveg
ben szikvizet árusítani, 1916. évtől kezdve 
pedig csak hal deciliter tartalmúak lehetnek 
a palackok.

— Postakarékpénztári befizetési lapok 
helyes kitöltése. A postatakarékpénztári 
számlatulajdonosoknak sok bosszúságot okoz 
az, hogy a befizetési lapokon a befizető neve 
vagy teljesen hiányzik, vagy pedig olvasha
tatlan, továbbá a befizetési lapok egyéb ro
vatai is szabálytalanul vannak kitöltve. Ezek 
a körülmények a befizetett tételek elkönyve
lését szerfölött megnehezítik, sőt néha lehe
tetlenné teszik. Ezért — mint a Postataka
rékpénztári Közlöny 6-ik számában olvasható, 
e visszásságok megszüntetésére a közel jö
vőben oly befizetési lapok kerülnek forga
lomba, melyeknél a befizető neve és lakása 
a „befizetési lap * rész szövegében foglal 
helyet. Addig is, mig ez bekövetkezik, a 
postahivatalok a befizetési lapokat s elismer- 
vényeket a legfigyelmesebben össze fogják 
hasonlítani s a feleknek olvashatatlanul ki
állított befizetési lapjait, vagy amelyen a 
befizető neve hiányzik, a feladó félnek visz- 
sza fogják adni. Ez a közönség érdekében 
van igy, jó lesz tehát a befizetési lap pon
tos kiállítására minden feladónak ügyelni.

— Szarvasmarha-dijazás. A pestvár
megyei gazdasági egyesület a vármegye tá
mogatásával julius 23-án d. e. 10 órakor 
Aszódon a közlegelőn helyi jellegű szarvas- 
marha-dijazást rendez, amelyen csakis aszódi 
gazdák saját tenyésztésű teheneiket és üsző
iket mutathatják be. A díjazáson kívül az 
állattenyésztés és legelőápolás körébe vágó 
előadás is lesz tartva, miért is jól teszik 
gazdáink, ha minél számosabban jelennek 
meg, hogy ebbeli ismereteiket gyarapítsák.

— Negyven hold árpa talpon leégett.
Túrán, f. hó 15-én délután tüzet fogott egy 
mozdony szikrájától a Faragó és Gróf-féle 
uradalmi nagybérlethez tartozó, a vasút men
tén fekvő 40 hold kiterjedésű árpatábla. A 
tűz a talpon álló árpán rövid idő alatt végig
nyargalt és csodálatos módon éppen csak a 
kalászokat hamvasztotta el, mig a szalmája 
megmaradt. A vasúti személyzet ugyan meg
próbálkozott az elszigeteléssel, ez azonban 
nem sikerült, mert a száraz kalászok igen 
jól terjesztették tovább a tüzet.

— Csontképződési és fogzási nehézsé
geket nem szenved át az a csecsemő, kinél 
az elválasztás pillanatától kezdve a Phospha- 
tine Falieres-t használják tápszer gyanánt. 
Ma már minden gondos anya egyetlen óhaj

tása gyermekét az elválasztás idejétől kezdve 
csakis e világhírű kitűnő gyermektápszerrel 
etetni, mert a Phosphatine Falieres nagyon 
könnyen emészthető, igen kellemes izü, 1 
doboz 3 korona 80 fillér minden gyógytár- 
ban.

— A tűzoltó-mulatság. Ma délután 5 
órakor kezdődik a tűzoltók nyári táncmulat
sága a Csicsókásban, ha ugyan az idő oly 
rosszra nem fordul, hogy annak megtartását 
a jövő vasárnapra el kelljen halasztani. A 
rendezőség minden lehetőt elkövet, hogy 
kedves vendégeinek a szórakozást kellemessé 
tegye és azt hisszük, hogy közönségünk 
méltányolva ezt, valamint a nemes célt is, 
amelyet istápolni a mulatság tiszta bevételé
nek célja, tömegesen fog megjelenni a tánc
vigalmon.

S p o rt.
Football-mérkőzés Ma, 20-án tartja 

sportegyletünk ez évben a negyedik hely
beli mérkőzését egyik budapesti jó kvalitású , 
csapattal, a Vasutas Sport Clubbal, mely 
finom és szelíd játékával még tavaly meg
nyerte Aszód puplikumának tetszését. Mint 
t. közönségünk ez évben is tapasztalhatta, 
mindég arra törekedett a sportegylet, hogy 
fokozatosan erősebb és erősebb csapattal 
álljanak ki labdbrugói és főként ez az oka, 
hogy nem arathatott minden alkalommal 
győzelmet. Ám egyenlőre nem is arra törek
szik, hanem inkább a tudást, a szép és 
nyugodt játékot ambicionálja és majd ha 
ezt magáénak vallhatja, meg fogja valósitan 
azokat a reményeket, miket a közönség az 
egylethez joggal fűzhet.

Isaszegi Sport Egylet—Aszódi Sport 
Egyesület félbeszakítva (félidő 3 : 0). Szeles, 
csúnya időben tartotta mérkőzését az Aszódi 
Sport Egyesület eddig legerősebb ellenfelé
vel, az Isaszegi Sport Egyesülettel. Isaszeg 
külsőre szép szál legényekből áll, mit mi 
különösen nélkülözünk a mi játékosainknál. 
Alig van nálunk 3 —4 erős csontu és izom
zatú ember a csapatban. Pályára léptük után 
öt-hat emberük gyönyörű fejjátéka a foot- 
balhoz félig-meddig értő szem előtt elárulta, 
hogy Aszódnak elsőrangú játékosokkal lesz 
dolga. Tényleg Isaszeg elismerte, hogy pesti 
első osztályú játékosok is voltak köztük, sőt 
egy játékosuk, az orkánszerü szél ellen is 
pompásan rugó vöröshaju hátvédjük már 
válogatott csapatban is játszott az angolok 
ellen. A vendégcsapat az első félidőben 
csupán technikai és széladta fölényét hasz
nálta ki, a másik félidőben, mikor a szél a 
mieinket már nem gátolta és erősen ostro
molták Isaszeg kapuját, a vendégek oly 
durvaságokra ragadtattak magukat, hogy 
Aszód saját játékosainak testi épségét veszé
lyeztetni nem akarván, kénytelen volt a pá
lyát a mérkőzés vége előtt elhagyni. Aszód 
ma elsőrangú védőjátékot produkált. A vélet
len játéka folytán ezúttal is a szél ellenes 
oldalon játszva, belátta a csapat, hogy tá
madásra alig gondolhat, úgy, hogy a csatá

rok is visszavonultak védeni az ellenfél és 
szél erős ostromát.

Jankónak ma volt alkalma igazolni, hogy 
biztos kezű és jó helyezkedési érzékű játékos. 
A kapulövések egész sorát védte hidegvérrel 
és ügyességgel.

A védő munka oroszlánrészét Németh vé
gezte. Babinszky szerencsés kezére vall, 
hogy ép erre a nehéz mérkőzésre állította 
Némethet a bathátvéd felelősségteljes helyére. 
Pompásan beváltotta a reményeket, kissé az 
erőszakosságig bátor jó lekapcsoló, biztos 
lövő és ami fő : hihetetlen lelkesedéssel 
küzdő játékos. Továbbra is a védelem mun
kájában szeretnők őt látni, mert az eredmé
nyes csatármunka egyik föltétele a biztos 
védelem.

Az egész csapat első félidőbeli munkájá
val meg lehetünk elégedve, mig a második 
félidőben ismét a csatársor megbontása és 
az összjáták hiánya megbosszulta magát, 
mert legalább egy gólt el kellett volna érni 
bármily erősen is dolgozott az ellenfél. A 
11-es büntető rúgás kiaknázhatatlansága is 
csak azt mutatja, hogy a csatársor biztos 
11-es, sarok, lapos lövések rúgását nem 
gyakorolta.

A játék lefolyásáról más mondani valónk 
nincs, csak a csapatunk tagjainak újra azt a 
figyelmeztetést adhatjuk, hogy legyenek 
intelligens, szolid játékosok és az ellenfél 
durvaságait ne viszonozzák, hanem adják 
tudtul az őket ért bántalmakat kapitányuk
nak, majd szerez ő elégtételt a bírótól és ha 
nem kap, úgy tud maga is venni, mint ezt 
most mutatta, mikor az ellenfél durvasága 
miatt 10 perccel előbb elhagyta a pályát.

Kerüljék a hangos beszédet, a közönség 
közbeszólásaira ne reagáljanak, hanem mint 
egy jól működő gép alkatrészei teljesítsék 
kötelességüket, hogy a közönség is az ideg
izgató rugdalódzás helyett, szemet gyönyör
ködtető sportot élvezhessen.

Kiadó-laptulajdonos: Vas József.
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Kon)panck József
cserepező- és palafedő mester

Gödöllőn, Kossuth Lajos-utca 22.
ajánlkozik

cserép- is palafedési 
mnnkálatoKra,

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.

Imakönyvek
a római kálit, hívek számára.

Hock János imakönyve
6. sz. Gyermekek számára bőrkötésben 2 70 K 
t  2 sz Kisalaku aranymetszéssel 4 30 
továbbá kapható más kivitelben is és ped ií 
12 K-as, 6 K-ás, 7 50 K-ás kivitelben.

Ezenkívül kaphatók még más szerzőktől 
származó ima könyvek is.

Petőfi könyvnyomda, Aszód.
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