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, , , J ,„  „ niczkv Oyuláné, Báró Podmaniczky Ellen,
a vihar csak a tenger felületén dühöng, -  . . .  . Báró Tornyai Erzsi, Magda és Gyuri, Feld-
lenn a tenger mélyén minden mozdulat- A  111! gyaSZUIlk. heim Dusi, Segesváry Ödön, Vas Olika,
lan ,. . .  ott absolut csend és nyugalom ho- és pis(ag Vag Lacika( Nagykarla|i
nol ? !  Itt ez a gondolat csak növelte, fokozta . . . .. , .. .
a mi aggodalmunkat; mer. éreztük, hogy az Szomorú kötelességgel számolunk be Uradalom tisztikara JavUómtezet, bszhkar.
a bánat, mely ezen szeretett, mérhetetlenül Gál Adolf járásorvos nejenek és leányának Halasz Dezső, Dutker Ö du i és csaladja,
sújtott család orcájára ült ki. csak halovány, f. hó 25-én d. u. impozáns részvét mellett Ducker Luk Beke Gyű a, Mazanecz Janka,
fogyatékos kifejezése annak a mélységes fáj- lefolyt temetéséről. Lehetetlen a rendes, rideg dr. Kövér Péter «J. Beke Gyula, Kompan
dalomnak, mely szivük mélyén dúlt s lel- sablonossággal részletezni a történteket, In- Karoly MUnmchshöferék, örüli és neje,
küket marcangolta szén a katasztrófa rettenetessége bennünket Bolla Lajos, Ujváry Sándor és neje, Furherr

Ott a dúló vihar közepette is nemde is annyira megdöbbentett, hogy keresnünk és családja, Főszolgabírói hivatal tisztviselői,
békés nyugalmat adott sziveteknek az a kell a szavakat, a gondolatokat, hogy össze- dr. Vas Jakab, dr. Rendes Dezső, Bamberger
tudat hogy az a kötél, mely hajótokat a függő, érthető mondatokat kapjunk. Anna, dr. Schön Gyula Gödöllő, dr. Gaal
révparthoz köti - ,  el nem szakadhat?! Régóta tudtuk már, hogy szeretett és köz- Elek, Vasútállomás, Javítóintézeti altisztikar.
Mennyivel izgalmasabb a mi helyzetünk, becsülésben álló doktorunk Bözsike leánya, Nádassy József, Luger Camillo, Csorba
kiknek a halál kegyetlen pusztítása mellett a egyetlenegy gyermeke, menthetetlen súlyos György, Láng Margit, Paraszkay János, Lővy
szülői és hitvesi érzékeny s z í v  végsőig beteg, akinek földi jiercei a Mindenható előtt Manó, Hanofer Adolf, dr. Hercz Anniimé és
feszitett húrjainak szakadásától is kellett meg vannak számlálva. Tudták ezt megtört- családja, Izraelita Nőegyesület, Salzer Nándor,
tartanunk! szívű kétségbeesett szülei is, akik szivszo- Rosenbaum Irmuska, Riznár János, Aszódi

Hala a Kegyelem Istenének! . ez be rongva lesték azt a pillanatot, amikor drága leányegylet, Briinauer Albert, Micsinay Ernő, 
nem következett. egyetlenüktől örökre meg kell válniok. Ép  Fischer Ede Pusztaliget, Fisclier Margit, dr.

De e csapás még e napokban is, sőt még ez a válás gondolata volt édes anyjának a Hajdú Sándor, Strompf László, Sárkány 
ezután is szédületes sulylyal nehezedik a legborzasztóbb, ép ebbe nem tudott anyai László, Leánynevelőintézet, Sárkány Lászlóné, 
gyászoló család gyenge vallaira. — kérünk szive megnyugodni, mint ahogy nem is nyu- Bencsik József, Déncs-család, Markbreit 
azért Mennyei Atyánk!, hogy a kiket — Te godott meg. Követie kis leányát oda, alton- Olga, Orosz Boriska, dr. Gliick Adolf, Gál 
tudod, miért? — oly mélyen sújtottál és nan többé nincsen visszatérés sohasem. János, Chugyik Pál és neje. 
megsebesítettél, emeld fel és gyógyítsd meg; Rettenetes csapás volt ez a férjre és apára. A végtisztességen megjelent notabilitások
hisz' Te vagy a fajó, sebhedtsziveknek lég- Könnyet is csalt szemünkbe az ő megtört közül a következőket sikerült feljegyeznünk:
főbb orvosa; mutasd meg, vezesd el őket a szánalmas alakja, ahogy a két gyászkocsi | Báró Podmaniczky Géza v. b. t. t., gróf
megnyugvás, a vigasztalás forrásához után mint egy alvajáró vezettette magát. Ráday Gedeonné, báró Podmaniczky Gyuláné,

Hisszük, hogy „azoknak, kik Téged sze- Ez a látvány éreztette át velünk tulajdon- Lyka Döméné sz. báró Podmaniczky Elma,
retnek, mindeneket, — a veszteségeket i s — képen az egész katasztrófa valóját. Hiszen báró Boxberg János és neje, Wettstein 
javukra fordítod-. E lesújtott család is hisz akik ezen a temetésen ott voltunk, azok Gyuláné, báró Tornyai-Schosberger Lajos és 
Te benned, szeret Teged, — hozd el azért megosztottuk az ő nagy fájdalmát, mert vele családja, Feldheim Dusika, Segesváry Ödön, 
mieiébb számára azt az időt, hogy a neki szenvedtük el azt, — amikor utolsó útjára Domony Ödön és családja, Fischer Ede és 
most végéremehetetlen intézkedésedben kisértük ki a megboldogultakat. neje, Sárkány Ernő és neje, Madarász Elemér,
javuk, üdvük forrását ismerhessék fel. De sokan is voltunk ott ! . . .  A mágnás, dr. Vas Bernát egyet, tanár, dr. Vas Jakab

Világosítsd fel az összetört apa értelmét, a nagyur, a gazdag, a szegény, mind eljött egyet, tanársegéd, dr. Grünfeld Lajos, 
hogy nem ő — , Te voltál atyja az édes a messzi környékről, hogy legalább egy vi- | Furherr János és családja, dr. Gaal Elek és 
gyermeknek; vigasztald meg, hogy azért rágszálat adjon, egy könycseppet ejtsen arra neje, Kövér Péterné, Bamberger Manó és 
vetted el tőle oly korán, mert angyalra volt a két koporsóra, amelyek már csak az angyal neje, a főszolgabírói hivatal tisztikara, |oő 
szükséged. harsonájára fognak újra kinyílni. Antal, Német János, Szilárd János, Kemény

Mint a Te gyermeked hiiségés sáfárát, Rengeteg enibeitömeg gyűlt egybe a vég- Géza, Melczer Dezső lelkészek, Ducker 
gondviselőjét nyugtasd meg azzal a tudattal, tisztességen. Rokonok, jóbarátok, ismerősök, Ödön igazgató vezetése alatt a javítóintézet
mely nagyon kevés, gyermekeitől búcsúzó, tisztelők egész serege jött el, akik ott szó- tisztikara és altisztikara, Balázs Vilmos veze- 
vagy gyermekeit temető szülőknek jut ősz- rongtak a tágas ts mégis zsúfolt udvaron, tése alatt a vasúti tiszti és altisztikar, a 
tályrészül, — hogy a reábizott gyermeket öe mégegyszer annyian voltak azok, akik leánynevelőintézet képviseletében Chugyik 
oly tisztán adta vissza a Te kezedbe, amilyen kiszorultak az uicára s akik igy mitsem Pál, a gimnázium részéről Szabó Lajos 
ártatlan volt, amikor vele őt megajándékoztad, hallhattak Schreiber rabbinak, szivet-lelket igazgató, az aszódi izr. Nőegylet dr. Hercz 

Mint „szeretett hitvesétől, hűséges gondo- megható gyönyörű szép búcsúztatójából. Árminné vezetése alatt, aszódi leányegylet, 
zójától és bölcs tanácsadójától** megfosztott Majd megindult a hosszú hintósor cs ember- az aszódi járás községeinek elöljáróságai 
férjet pedig nyugtasd meg azzal, hogy hit- áradat alkotta gyászmenet. Elől kél, hatal- jegyzőik vezetése alatt, az aszódi izr. lutköz- 
vesének elviselhetőbb gondolat volt gyernie- mas nagy kocsin a koszorúk és virágok ség dr. Ilacker István elnök vezetése alatt, 
két követni a halálban, mint a veszteség egész erdeje, majd a két koporsó, utána az izr. szentegylet küldöttsége Feuermann 
fajdalmának elviselését az életben. pedig a megszámlálhatlan sokaság. A ma- József elnök vezetése alatt, a katolikus

Végül emlékeztesd arra, hogy minden em- gánosokon kívül ott voltak a vasút, a javitó, í és az evangélikus egyház küldöttségei, az 
bér számára két forrását nyitottad meg a a különböző egyletek stb. küldöttségei, akik aszódi tüzoltótestület Matolcsy Kálmán pa- 
boldogságnak: a családot és a hivatást. a rekkenő meleg dacára mind kimentek rancsnok vezetése alatt, a helybeli pénzinté- 
Talán gazdagabb forrása a boldogságnak a abba az egyszerű, szerény otthonba, hogy | zetek, a nagykartali uradalom tisztikara 
család ; de hogy a hivatás, választott pá- kikisérjék még egyszer azokat, akiket többé Szántó Béla főintézővel az élén, a környék 
lyánk is — és pedig minél több egyetemes kisérni nem fog soha senki. valamenyi orvosa. Jelen volt még Aszódnak
testvéri szeretetet viszünk magunkkal, annál Két kicsi dombot hagytunk ott s egy és a messzi vidéknek csaknem egész* értei- 
inkább — alapja lehet boldogságunknak, csomó impresszióval jöttünk haza. Impresszi- mi ség e és népe.
mutatja az a tény, hogy van életpálya, a ókkal, amelyek ránehezednek a lelkünkre, Még nagy városokban is szokatlan dinien-
melyen küzdőknek csak ez utóbbi adatott meg. valami nyomasztó érzéssel, valami különös ziókat öltött a megjelent gyászoló közönség 

Az orvosi pálya egyike a legszebb hiva- fájdalommal szorítva össze a szivünket, tömege és dacára a nagy hőségnek, a teme- 
tásoknak a világon; sehol annyi alkalom a/. Talán az fáj még mindig nekünk, hogy azok tés a legnagyobb rendben, minden’ baleset 
emberek sebeinek bekötözésére, könnyeik le- elmentek, vagy már az, hogy nemsokára mi nélkül folyt le, ami nagyrészt az aszódi tűz- 
törlésére, fájdalmaik enyhítésére nincs, mint is elmegyünk. Mert hiszen úgy múlik el a oltótestűlet rendfentartásnak is köszönhető 
épp az orvosi pályán. Egyetlen pályán sem világ dicsősége, lévén minden csak múlandó, 
tehetünk annyi jót embertársainknak, tehát átmenet egy másik ismeretlen világba, 
seholsem teljesíthetjük a boldogitás szent Itt említjük meg, hogy koszorúkat helyez- 
boldogító munkáját annyiia, mint ezen a téren, tek a ravatalra: A család, Vas Mór és neje,

Erősítsd — Isten! — e tudatot a család- Báró Podmaniczky Géza v. b. t. t., Gróf ■ ■
ját vesztett apában s avasd családjává az Ráday Gedeon és Gróf Ráday Gedeonné, Báró " 1 I P O I C *
egész szenvedő emberiségei. Tornyai-Schosberger Lajos és neje. ’ Báró - A  tankötelezettség végrehajtása

Chugyik Pál, ev. lelkész. Boxberg János és neje, domonyi Domony- Pes.vármegye közigazgatási bizottsága elren- 
-------  csalad, Domony Misi és Ede, Báró Podma- delte, hogy a községi elöljáróságok augusz-
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játszottak az aszódiak egyesületük fennállása 
óta, eddig nyilvános egyesületben alig vagy 
egyáltalán nem szereplő játékosokból oly 
pompás csapatot tudtak összehozni. A dicsé
retre alig találunk kellő kifejezést, de még 
korai is volna, mert ezt a nagy lelkesedés
sel párosult szép játékot a további mérkő
zéseken is kell mutatniok, hogy örömünk 
teljes legyen és egyesületünk jövőjéért ne 
kelljen aggódnunk. Mert eddig is észrevehet
tük, hogy ha a jálékosaink jók, a mérkőzés 
élvezetes, úgy a közönség támogatása bizo
nyos és az egyesület jövője biztosítva van.

Aszód a következő csapattal szerepelt: 
Jankó, Bainberger, Némedy, Galambos II., 
Németh, Szelecsényi, Einberger, Babinsky, 
Galambos I., Micsinay, Hermáim. Ez az a 
csapat, mely az egyesület rendelkezésére 
álló játékosokból legméltóbban van hivatva 
képviselni Aszódot. Vasárnap mindegyikük 
tudása legjavát mutatta, egymást meg
értették és csak a saját kötelességüket telje
sítették. Ebben rejlett az a fölényük, mit a 
második félidőben annyira csodáltunk.

Aszód kezd ismét szél ellen, alig egy pár 
percnyi játék ulán Hermáim lövése meg
szerzi a vezetést, majd hullámzó mezőny
játék után, melyben a Vasutasok részéről a 
két Kovács, Aszód részéről a fedezetsor szép 
munkája tűnik fel, hol a középfedezet helyén 
szereplő Németh újra sokoldalúságáról adott 
bizonyságot. E  félidőben esik a Vasutasok 
egyetlen gólja, félidő eredménye 1 : 1 .

Újra kezdés után a gyönge széltől támo
gatva Aszód jön frontba, a jobb oldal vezeti 
a támadások javát, de az egész csatársor 
pompás, együttes lerohanásai a miéinknél 
még nem látott teljesítmények közé tartozik 
Einberger küld legtöbb lövést a kapura, | 
melyek mind a kapus kezébe vagy a kapu 
mellé kerülnek, inig a baloldal szerencsé
sebben operált és llermann egy gólt ért el 
e félidőben is. Galambos I. centerünknek a 
cipőjével volt haja és igy nélkülöztük a tőle 
megszokott erős lövéseket, de szép góljával 
kárpótolt ezért A Vasutasok e félidőben is 
gyakran voltak offenzivában és hogy ered
ményt nem tudtak elérni, ebben a két ha
talmas hátvédünknek és a macskaiigyességü 
kapusunknak volt érdeme.

Weiner bíró egy pár kis hibát leszámítva, 
erős kézzel és körültekintéssel vezette a mér
kőzést, minek elismerése volt a vendégcsapat 
háromszoros Jól van hiró kiáltása.

K ö zgazd aság .

község, melyben értelmes, törekvő, haladni 
vágyó gazdákkal találkozunk. A julius 23-án 
d. e. 10 órakor a közlegelőn megtartott díja
zás eredménye a következő vo lt :

Teheneknél :
I. dij 25 K Gyebnár János aszódi lakos 6 

éves “ Viola44 nevű pirostarka tehene.
II. dij 15 K Nagy Márton aszódi lakos 7 

éves pirostarka tehene.
II. dij 15 K Valentini János aszódi lakos 5 

éves pirostarka tehene.
III. dij 5 K Turányi István aszódi lakos 4 

éves pirostarka tehene.
III. dij 5 K ifj. Boldis János aszódi lakos 6 

éves pirostarka tehene.
III. dij 5 K Benkó Mátyás aszódi lakos 6 

éves pirostarka tehene.
III. dij 5 K Gregus Pálné aszódi lakos 4 

éves pirostarka tehene.
Összesen 75 korona.

Ducker Ödön, az aszódi javító intézet 
igazgatójának kiállított tehén csoportját a 
bíráló bizottság arany oklevéllel tüntette ki, 
mig Beke Gyula oki. gazdász „Citrom II.44 
nevű 5 éves piros tarka tehenét ezüst okle
vélre érdemesítette.

Üszőknél:
I. dij 25 K Csobán Pál aszódi mintagazda 

2 drb. 1 éves pirostarka üszője.
II. dij 15 K Benkó Mátyás aszódi gazda 1 

éves pirostarka üszője.
II. dij 15 K A. Nagy István aszódi gazda 1 

éves pirostarka üszője.
III. dij 5 K Rubits János aszódi gazda 1 

éves pirostarka üszője.
III. dij 5 K Valentini János aszódi gazda 1 

éves pirostarka üszője.
III. dij 5 K Boldis János aszódi gazda 1 

éves pirostarka üszője.
III. dij 5 K Gyúró Pál aszódi gazda 1 

éves pirostarka üszője.
Összesen 75 korona.

Beke Gyula oklev. gazdász gyönyörű 
szép kis törzskönyvezett 1 éves üszőjét a 
bíráló bizottság ezüst oklevéllel tüntette ki.

A bíráló bizottság elnöke Taliy István cs. 
és kir. kamarás járásköri elnök volt, a bi
zottság tagjai pedig : Sárkány Ernő főszol
gabíró, Elefánty Kálmán túrái főjegyző, 
Perényi Rezső gazdaköri jegyző, Hadnagy 
Jenő javító intézeti gazdasági családfő, Benkó 
Mátyás gazda, Csobán Pál t. biró, minta- 
gazda és alulírott segédtitkár.

A díjazás kinn a csordában a közlegelőn 
tartatott meg. Felhajtatott mintegy 200 telién 
és mintegy 30 üsző.

Elérkeztem ahhoz a ponthoz, miről tulaj
donképen írni is akartam.

(Folyt, köv.)

tus 15-ig alkalmas módon hívják fel a szü
lőket, hogy a tanköteles gyermekeket az 
iskolai hatóságok által megállapított határ
időn belül az iskolába beírassák.

A beiratások szeptember 1-től 4-ig min
denütt bevégzendők.

Miután az 1868. évi X X X V III. és az 1907. 
évi X X V II. te. értelmében a szorgalmi idő 
a hitfelekezeti iskolákban faluhelyen nyolc, 
városokban 9 hónap lévén, az állami és 
községi iskolákra nézve pedig e tekintetben 
a kiadott gondnoksági illetve iskolaszéki 
utasítás az irányadó —  felhívja tehát az 
összes iskolák helyi hatóságait, hogy a tan
évet a mondottak értelmében állapítsák meg 
s a tanév kezdetét és végét a tanfelügyelő
vel közöljék. A rendes tanításnak az iskolák
ban legkésőbb szeptember 5-én (felekezeti 
iskolákban az illetékes hatóságok által meg
állapított időben) kezdetét kell vennie. Álta
lában a rendes tanítás megkezdése október 
1-én túl egyetlen iskolánál sem halasztható.

Minthogy az elemi népiskola teljesnek 
csak akkor mondható ha törvényes 6 osz
tálya van, s mert a kir. tanfelügyelő tapasz
talata szerint némely iskolánál hiányzik a 
két felső osztály, elrendeli, hogy a hiányzó 
V-VI. osztály fokozatosan felállittassék, mert 
ellenkező esetben a mulasztók ellen fegyelmi 
vizsgálat fog folyamatba tétetni.

— Lövöldözés. F. hó 20-án este Túrán 
özv. Korsós Andrásné Szél Verona ottani 
lakos udvarába Hublik János nevű szom
szédja átment s ott fiát a 9 — 10 éves Istvánt 
bántalmazta. A zajra kijött Korsósné s Hub- 
likkal szóváltásba elégedvén őt revolverével 
karján meglőtte. A túrái csenőrőrs a nyomo
zást megejtette s Korsósnét a kir. ügyész
nek feljelentette.

— Football-mérkőzés. Az Aszódi Sport 
Egyesület ma délután fél 5 órakor football- 
mérkőzést tart Pesti-utcai pályáján. Ellenfele 
az újonnan megalakult Hatvani Torna Club, 
melynek játékosai részben a fővárosban vagy 
a vidéken már nyilvános egyesületben mind 
szerepeltek.

S p o rt.
Aszódi Sport Egyesület—Vasutas Sport 

Club 3 : 1. (1 : 1). Mintha múltkori mérkő
zésünk kritikájának végszavaiban foglalt óha- 
teljesedett volna be. Vasárnap igazán élveze
tes mérkőzés szemlélésében volt része közön
ségünknek. Már eddigi aszódi szereplésük 
alkalmával is a Vasutasok voltak azok, kik
től csupán játékot láttunk és nem testi ere
jük meg nem engedett kihasználását, hanem 
a játékbeli szépséggel és tudásbeli fölényük
kel akarták a közönség tetszését és a mér
kőzést megnyerni. A közönségünk nagy 
örömest ismerte el egyes játékosaik pompás 
munkáját, különösen az Aszódon eddig sze
replő játékosok közt legnépszerűbb Kovács 
játékát, de az egész csapat ki nem forrott 
összjátékával kénytelen volt meghajolni a 
hatalmasan javult aszódiak előtt Nem mertük 
hinni, hogy tiz mérkőzés után, mert annyit

Szarvasmarha-díjazás Aszódon.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye Gazdasági 
Egyesülete tervbe vette, hogy az állattenyész
tés fejlesztése érdekében a Zsámbékon, K is
kunfélegyházán, Ráczkevén, Kalocsán meg
ejtett nagy állatdijazásokon kiviil kisebb 
szarvasmarha díjazásokat is rendez a vár
megyében és pedig 12-őt. Ezek közül az 
egyik Aszódra esett, mely község nagy góc
pontja a vármegye felső részének és egy oly

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, akik mélységes bána

tunkban jóleső részvétükkel fölkerestek 
és nagy fájdalmunkat enyhíteni igye
keztek, fogadják ez utón is hálás kö- 
szönetünket

Dr. Gál Adolf,
Dr. Ligeti Adolf és neje.



4 ASZÓDI HÍRLAP 1913. jiilius 27.
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