
4. ÉVFOLYAM- —  31. SZÁM MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. ASZOD, 1913 AUGUSZTUS 3-ÁN.

Előfizetési ár:
Egész évre 10 kor

Fél évre 5 kor.

negyed évre 2 50 kor.

Hevenként 00 Tilt.

Egyes szdrn őre 20 fiII. ASZÓDI HÍRLAP
Hirdetéseket

mérsékelt áron felvesz 
a kiadóhivatal, 

ftyilttér : minden sor 
50 fillér.

Kéziratokat nem aduuk 
vissza.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- 
nvjomdában, Aszód, Főút *t82. szám.

Felelős szerkesztő: DR. GLÜCK ADOLF. 
Szerkesztő: VAS JÓZSEF.

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

A kiállítások haszna.
A kiállítások eszméjének Franciaor

szág volt a szülője. Az első kiállítás 
páratlan és rendkívüli sikert idézett 
elő erkölcsileg és anyagilag. Valójában 
még csak mükiállitás volt az, de nem 
tellett bele két év és mükiállitást or
szágos iparkiállitás, majd később vá
rosonkénti, sőt iparágszerinti kiállítások 
követték.

Az országos kiállítások egyesítéséből 
keletkeztek a legnagyobb méretű kiál
lítások : a világkiállítások.

Nagyszerű hatással voltak ezen ki
állítások azon országok iparának fej
lődésére, melyekben azokat rendezték. 
Franciaország egyes városai fejlődésü
ket tisztán az iparkiállitásoknak kö
szönhetik, de az egész francia ipar 
fejlődéséből részt kérnek a nagyszám
mal rendezett iparkiállitások.

Az iparosok megmozdultak, hogy 
ne csak olyant készítsenek, amelyekkel 
a komámasszony, napamasszony, meg 
a szomszéd uram legyenek megelé
gedve, hanem arra törekedtek, hogy 
szakmájukban olyan termékeket készít
senek, melyek célszerüság és külső 
szépség tekintetében egyaránt meg
feleljenek egy modern korral haladó

ember Ízlésének és követelményeinek. 
Az iparosnak sohasem jutott volna 
eszébe készítményeinek tökéletesbitése, 
ha arra a kiállítás nem sarkalta volna. 
Ez a tökéletesbités arra birta a hasonló 
szakmabelieket, hogy azok még jobb 
és tökéletesebb termékeket készítsenek, 
mely törekvés mindig újabb és újabb, 
leleményesebbnél leleményesebb előál
lítási módokra vezette az iparosokat. 
A célszerűbb és csinosabb termékek
ről a kiállításon vett tudomást a fo
gyasztó, mert ott együtt látta mindazon 
cikkeket, melyekre szüksége volt s 
melyeknek előnyeit felismerve kényel
mének emelése céljából megszerzett. 
Az ipari termékek tökéletesbitése, mely 
a kiállító iparosok egészséges verseny- 
gésének eredménye, már magában 
nagy előnye az iparkiállitásoknak. E 
versengés eredménye a fogyasztás 
emelkedése lett.

Nálunk a céhrendszer megszűnte 
óta abban maradt remeklést csakis 
iparkiállitáson láthatunk. így lesz a 
kiállítás a jóizlés és műforma terjesz
tőjévé, miközben számos kézműiparág 
fejlesztésére gyakorol jótékony befolyást.

Nemkevésbbé nagy előnye az ipar- 
kiállításnak, hogy az iparosokat saját

erejök megösmerésére tanítja. Ez fontos 
körülmény, mert semmi sem oly ve
szedelmes, mint az egyoldalú iparűzés. 
Gondoljuk csak el, hogy milyen káros 
volna az, ha a fa megmunkálásával 
foglalkozó iparosok mind csupán 
asztalokat készítenének. A honi ipar 
előmozdítására szükséges mindenek- 
fölött a jelen állapot ismerete —  
mondá Kossuth Lajos az első országos 
kiállítás megállapításakor.

Megbecsülhetetlen az a haszon is, 
mely az erkölcsi sikert ért iparkiál
litások kiállítóira hárul. Az iparkiálli
tások előnyeinek és hasznának nagy 
vonásokban való vázolásában még az 
ipari munkásoknak és inasoknak fel
ébresztett tehetség sugalta fokozott 
munkakedvét említjük fel oly hatásként, 
melyek csak azért jelentkeznek, mert 
a kiállításon való részvétel és feltűnni 
vágyás ezt ben nők felébresztette.

De mindezt csak azért fejtegetjük, 
mert tudtunkkal az aszódi általános 
ipartestület folyó évi közgyűlésén ju
bileumi ünnepély rendezését határozta 
el. Vájjon nem-e lehetne az ünnepélyt 
egy Aszódon rendezendő ipari és ga z
dasági kiállítással egybekötni ?

Nippek.
—  Schubart Artúr. —

Az asszony.

A Montmartre északi részének szűk, pisz
kos sikátorain, ahol nyomor, tehetség és bűn 
olyan szoros rokonságban vannak, egy enyhe 
tavaszi napon édesen sajgó hangok vonultak 
át.

A Sacré coeur zárdából két előkelő hölgy 
jött ki éppen és a csábitó hangok után tö
rekedtek sziklatömb nagyságú köveken, pisz
kon és a nyomor mindenféle jelén át. A 
sikátorok között és egy puszta helyen öreg 
hosszuszakállu vak lantos állt. Halvány arca 
önfeledten a kék ég felé meredt és a lantos 
bánatos mosolya a rideg környezetbe valami 
varázslatos melegséget öntött. A vak ember 
mellett egy fekete komondor állt, a kutya a 
körülállókra beszédes szemeket meresztett. 
Mintha mondta volna : adjatok a nyakamon 
függő pléhtányérba könyörületes egy-két 
krajcárt.

A kép meghatotta a hölgyek egyikét, a 
fiatalabbat. Finom, szürke bőrből készült

pénztárcából előszedett egy frankot és oda- 
nyujtotta a kutya tányérja felé. Nagyott kel
lett hajolnia, de ebben segítségére volt a 
fekete eb. Fölállt hátsó két lábára, a fejét 
pedig hátra vetette. Majd odanyujtotta pisz
kos, sáros tenyeret a kutya, hogy megkö
szönje az ajándékot.

— Pfuj, Melitta, az undok állat, vigyázz 
magadra, figyelmeztette az idősebb hölgy az 
ajándékozót.

A leány egy pillanatig habozott, de azután 
odanyujtotta a kezét, hadd rakja rá a lom
pos eb piszkos lábacskáját.

A fecsegő köríilállók között hirtelen csönd 
támadt, a szép jelenet láttára. Csak egy festő, 
aki valamikor jobb napokat látott, megemelte 
a széles karimáju kalapját, a fiatal hölgy felé 
lobogtatta és csak annyit mondott: voilá 
une fémmé! (íme egy nő.)

Gyermeknevelés.

Négy ó ra ! Mint egy erdei patak, olyan 
vadul törtetett ki egy gyerekcsapat az isko
lakapu sötét ivei alól az utcára. A napvilá
gos szabadság felé és az intézet előtt mint 
a hangyaboly úgy elszéledt a kicsinyek tö
mege. Boldogan néztem azt a színjátékot

valamikor, de még most is örülök, ha sze
membe ötlik az ilyen kép. Ez a korlátokat 
keresztül törő, túláradó erő, a legfiatalabb 
emberkék hullámzó sokasága, boldogságtő! 
áradozó szemek, a fejek és jellemek tarka
sága mindig megkapott.

Amint az egyes csoportok között elhalad
tam, mögöttem egy tompa gyermekhangot 
hallottam.

— Hallod Jóska, ma jó dolgom lesz terin- 
gettét. Papa ott volt a tanítónál ma és még 
egy szót sem szóltam otthon az utolsó há
rom szekundáról.

— Miért hazudozol otthon folyton-foly- 
vást? Kérdezte bosszúsan a másik.

—  Azért, — felelte amaz, — mert a pa
pám mindig megrak, ha egy szekundát be
vallók neki. Azért inkább bevárom, mig 
több van.

— Az én apám, válaszolt fejcsóválvaa 
másik, egészen másfajta ember. Hozhatok 
neki annyi szekundát, amennyi jólesik, a fő, 
hogy megmondtam nek i: ma megint egy 
S7ekunda. Akkor jól összevissza szid, de hát 
tudod, az nem szokott fájni.

Franciából: SZ.
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K özségi ügyek.
Aszód község képviselőtestülete tegnap 

aug. 2-án d. u. 3 órakor rendkívüli képvi
selőtestületi közgyűlést tartott.

A közgyűlés első tárgya volt a borital- és 
husfogyasztási adóknak 1914/16. évekre 
leendő biztosítása. A közgyűlés fölhatalmazta 
az elöljáróságot, hogy ez ügyben a pénzügy
igazgatósággal tárgyaljon.

Második tárgyként szerepelt báró Schos- 
berger Rezsőné sirboltépitési ügye, amelyben 
a képviselőtestület akként döntött, hogy az 
e célra megvásárolt 500 négyszögöl terület
nek az izraelita temetőhöz való hozzácsato
lását megengedi.

Hírek.
— Dicséret a járásnak. Pestvármegye 

18 járása közül csak három volt oly pontos, 
amelyek éppen a kellő időre terjesztették 
be községeik 1912. évi számadásait, hatósági 
felülvizsgálat végett. E  három érdemes járás 
között volt az aszódi is. Az alispán 
elismerését fejezte ki e járások főszol- 
gabiráinak és számvevőinek. Az alispáni 
elismerés egyaránt vet fényt a három járási 
hatóságra, valamint a hatáskörük alá tartozó 
és hivatásuk magaslatán álló községek elöl
járóságaira is.

— Tüzoltótanfolyam  Túrán  Járási tüz- 
rendészeti felügyelőnk Hanisch György kez
deményezésére és rendezésével f. é. augusz
tus hó 10-én (vasárnap) d. e. 9-kor kezdő- 
dőleg egy napos tüzoltótanfolyam fog tartatni 
Túrán. A tanfolyamon járásunk főszolgabirája 
Sárkány Ernő fog elnökölni, előadói pedig a 
tűzrendészen felügyelőn kívül Elefánty Kál
mán túrái községi jegyző, tűzoltóparancsnok 
és dr. Hajdú Sándor túrái körorvos lesznek. 
A tanfolyam tűzrendészed szempontból igen 
hasznosnak ígérkezik. Tárgyai a következők :

1. A tüzoltószerek ismertetése, azok keze
lése, ápolása és a működés közben előálló 
műszaki zavarok eltávolítása.

2. Kocsifecskendő szerelés és pedig iskola
szerelés 5 és 9 tűzoltóval.

3. Első segélynyújtás.
4. Támadási gyakorlat.
Az előadáson előreláthatólag részt vesznek 

nemcsak Túra, Hévizgyörk, Galgahéviz és 
Boldog községek, hanem a gödöllői járás
hoz tartozó Valkó, Szentlászló, Dány, Zsám- 
bok falvak is, amiáltal a tanfolyam egész 
megyei jellegűvé válik. Az előadás eredmé
nyéről annak idején majd beszámolunk.

— Exhumálás. Gyanús körülmények 
között elhalt Radics Tera exhumálását és 
törvényszéki boncolását a pestvidéki kir. 
törvényszék elrendelte, ami Domonyban aug. 
4-én d. u. 4 órakor fog megtörténni, ahol a 
föszolgabirói hivatal is képviselve lesz.

— Gyakori viharok villámcsapásokkal.
Verseg határában csaknem mindennap 
vonul végig viharos eső ; de a vasárnapi 
déltájban dúló vihar rettenetes volt. Három 
helyen csapott le a villám, melyekről tudo
másunk van. — Két esetben fákat hasogatott 
szét, mig Mindszentpusztán Kövér Péter 
gazdaságában a gépházba csapott be. — 
Szerencsére ember nem tartózkodott az épü 
letben. A cséplőgép mintegy 100 méter távolsá

gon volt az óriási hosszú kazal mellett s 
igy annak nem lett baja; de a többi mező
gazdasági gépek és eszközök több ezer ko
rona értékben az olthatatlan tűz martalékává 
lettek. — A kár biztosításból megtérül

— Asszonyverekedés. A „gyöngédebb 
nem" jelzőre ugyancsak alaposan rácáfolt ifj. 
Katona (Magyar) Andrásné és a vele egy 
házban lakó Katona Margit, akiknek harcias 
készsége Bagón f. hó 23-án parázs kis ve
rekedést rendezett. A fegyverek sörös üvegek 
voltak, amelyek 8 - 8  napon belül gyógyuló 
sebeket ejtettek mindkét félen.

— Veszedelmes vendégek. Versegre e 
hó 29-én négy kocsi sátoros cigánykaraván 
érkezett, kik pár perc alatt ellepték a 
nagy munka idején néptelen község utcáit, 
különféle üregyek alatt betolakodván a há
zakba. Nagy ijedelem támadt az asszonyok 
s házőrző gyermekek között. Az éber csend
őrség neszét vette a jövevényeknek s csak
hamar megtisztították e söpredék néptől a 
községet, mielőtt nagyobb bajt okozhattak 
volna. Mikor érjük meg, hogy e vad csorda 
a civilizáció áldásától átváltozik a nemzet 
hasznos részévé.

— Mikor a cigány szökni akar. Nem
mindennapi látványban volt része Aszódnak, 
amikor a minap Gödöllőről 14 kocsin 79 
cigányt transzporáltak csendőri fedezet alatt 
ide, hogy innen egy éjszakai pihenés után a 
derék csendőreink toloncolják őket tovább 
Hatvanba. Julius hó 30-án, szerdán indult 
Hatvan felé a karaván, élén Csécsei István 
és Pécsi Gyula csendőrökkel, mig az érde
mes menetet Sándor Ferenc őrmester zárta 
be. Alig haladtak túl Aszódon a hatvani or
szágúton, amikor más oldalról jövő sátoros 
cigányokkal találkoztak. A fajrokonok egy
másnak kölcsönösen megörülve nagy ölelke
zést és csókolódzást rendeztek. A menet élén 
haladó két csendőr a nagy kavarodásból azt 
hívén, hogy őrmesterüket megtámadták, hozzá 
siettek. Ezt a pár percnyi időt az elölhaladó 
10 kocsi cigány felhasználva, sebes vágta- 
tásban elhajtott. A csendőrök, Lipták aszódi 
lakós épen kéznél lévő kocsijára felkapva 
üldözőbe vették a zokni akarókat. Lovuk 
azonban fáradt lévén, a menekülőket utói 
nem érhették. A javítóintézet gazdaságánál a 
két csendőr a javítóintézet ételhordó kocsi
jára ült át, jobban mondva feküdt bele s 
igy messziről láthatatlanul folytatták az ül
dözést. A cigányok nem látván maguk mö
gött az üldöző csendőröket, a menekülést 
abbahagyva, az ételhordó kocsit gyanútlanul 
maguk elé engedték. A kővetkező percben 
azonban ujjongó örömüket keserű csalódás 
váltotta fel, mert a megmenekülésük biztos 
reménye csakhamar szerte foszlott. Az előt
tük álló két csendőr csillogó szuronyán tört 
meg szabadságvágyuk ködfellege s nemso
kára nehéz bilincsben elmélkedhettek arról, 
hogy őnekik csak csendőrkisérettel szabad 
vándorolniok. Ezt a szívességet meg is tették 
nekik furfangos csendőreink, akik aztán 
háborítatlanul kisérték rendeltetési he
lyükre az élet- és vagyonbiztonságra — kü
lönösen ily nagy tömegben — nem kevéssé 
veszélyes karavánt.

— A domonyi tűzoltók nyári tánc
mulatsága. F. hó 17-én tartja a domonyi 
önk. tűzoltóság nyári táncvigalmát. A mu- 
latság iránt már most is nagy érdeklődés 
tapasztalható, tekintve azt, hogy a domonyi 
tüzoltómulatságok minden évben a környék
beli mulatságok legsikerültebbjei szoktak 

; lenni.

— Meglopta az apját. Elvetemült fia 
van id. Katona (Magyar) András bagi lakos
nak. A szerencsétlen apa egy napon arra 
ébredt, hogy a vele közös háztartásban élő 
András fiú feltörte záros szekrényét, ahonnan 
144 korona keservesen megtakarított kész
pénzét ellopta. A fiút a csendőrség a pest
vidéki kir. ügyészségnél feljelentette.

— Egyetemi hallgatók kedvezménye. 
A kolozsvári egyetemi diákasztal meg óhajt
ván hálálni azt a lelkes támogatást, melyben 
Pestvármegye közönsége részesítette, ezért 
az 1913— 14. tanévben a kolozsvári egyetem 
bármely tudománykarán hallgató pestvárme- 
gyie ifjút az alispán ajánlatára féldijas ebéd 
és vacsora kedvezményben részesíti.

A pályázók kérvényeiket f. é. augusztus 
10-ig az alispáni hivatalhoz közvetlenül ter
jesszék fel.

— A teherszállító jármüvek megrend- 
szabályozása. Régóta tűrhetetlen állapoton 
segített most a vármegye ez irányban hozott 
legújabb szabályrendelete, amely kimondja, 
hogy mindennemű teherszállító jármű, a köz
ség nevét és a jármű sorszámát feltüntető 
jól olvasható táblával látandó el. E  szabály- 
rendelet a közhirrétételtől számított 60 nap 
múlva, azaz f. é. szept. hó 25-én lép életbe 
és megszegése 100 koronáig illetve 5 napig 
terjedhető elzárással büntethető. A jármüvekre 
alkalmazandó táblákat a tulajdonosok tartoz
nak elkészíttetni és azokat jókarban tartani. 
— A sorszámot a községi elöljáróságok 
közlik a jármüvek tulajdonosaival.

Ugyancsak szabályrendeletet készített a 
vármegye arról is, hogy a közutakon közle
kedő kocsik, hintók, teherszállító szekerek, 
tehát mindennemű jármű éjjel lámpával vagy 
más világitó eszközzel kivilágittassék oly- 
formán, hogy az illető jármű már messziről 
észrevehető legyen, amely intézkedés a köz
lekedés biztonsága szempontjából felette üd
vös és hasznos. — Az utrendőri törvény ér
telmében, a világítást a lovak messzebb 
hallható csengője is helyettesítheti.

Ez ügyekben legközelebb járási tiszti érte
kezlet fog tartatni a föszolgabirói hivatalban, 
ahol a szabályrendeletek egyöntetű életbe
léptetéséről fognak megbeszélést tartani.

— A hadgyakorlatok kutjai. Sajnosán 
tapasztalható tény volt eddig az, hogy a 
hadgyakorlatok alkalmával eltikkadt katoná
ink sokszor ártalmas kutak vizével csillapí
tották le kinzó szomjukal Természetes, hogy 
a katonák közt előforduló betegségek leg
többjét ilyen kutak mérgező hatású vize 
okozta. Ezen abnormis állapot megszünteté
sére adta ki alispánunk azon rendele
tét, hogy a községi elöljáróságoknak 
ezentúl kötelességük lesz intézkedni aziránt, 
hogy a kifogásolható vizet tartalmazó kutak 
szembeötlő helyen, a viz használhatatlansá
gára figyelmeztető, el nem mosható, lehető
leg több nyelvű „ivóvíznek nem alkalmas" 
jelzésű felírásokkal ellátatlanak illetőleg le
zárassanak.

— Az eltűnt részvény. Urbán János 
aszódi lakos nyitott szekrényben tartogatta 
2 drb. Aszódi hitelbank részvényét. Nem 
sok gondot fordíthatott a megőrzésükre, mert 
az 500 kor. értékű részvények f. hó 7-én 
kézen-közön eltűntek. Hogy ki az uj birtokosuk 
s vele a bank uj részvényese ez időszerűit 
még nem tudja senki, jóllehet a helybeli 
csendörség az ép e napon kilépő cseléd
lányra gyanakszik s lehet, hogy nem minden 
ok nélkül.



— Tűz Domonyban. F. hó 27-én Bojtár 
András földműves házában villám csapott le, 
melytől a ház tüzet fogott s teljesen leégett. 
A tűz oltásánál a domonyi, ikladi és aszódi 
tűzoltóság segédkezett.

1913. augusztus 3.______________________

K ö zg azd aság .
(Folytatás és vége.) 2.

200 telién, 30 üsző! Micsoda arány ez ? 
Micsoda gazdálkodás ?  A kérdést válasz 
szokta követni és én ezt is megadom.

Helytelen arány, rossz gazdálkodás. De 
hogy is lehetséges ez, hogy ennyi tehén 
mellett ily kevés üsző létezzék ?  Csakis úgy, 
hogy amikor a kis borjú megellik, már tán 
akkor mindjárt be is hágatják az aszódiak, 
hogy egy éves korában már az is leborjaz
zék. Milyen rossz gazdálkodás! Milyen rossz 
gazdálkodás! Pedig de szerettem volna látni 
2— 2'/a még be nem folyatott üszőket, mint 
amilyeneket láttam is a zsámbéki sváb gaz
dáknál, a pályi és kalocsai magyar gazdák
nál. Pátyon Bika Sámuel biró uramét, Kalo
csán Lőrinczy főjegyző uramét. Micsoda ha
talmas állatok voltak ezek, micsoda utódaik 
lesznek ezeknek és micsoda utódai az aszódi 
egy éves korában befolyatott macskáknak!

Azért is oly apró az aszódi marha, de 
hisz nem is fejlődhet ki, hisz az egyéves 
korában befolyatott üsző önön magától fogja 
el a táplálékot kis magzata javára, mialatt 
önmaga fejlődésében visszamarad. Akik kinn 
voltak és látták Ducker ur teheneit, nem 
győzhettek eléggé csodálni, azok nem macs
kák voltak, hanem —  hibátlan, erősen kifej
lett állatok, meg is érdemelték az arany ok
levelet ; az aszódiak példát vehetnének Ducker 
űrtől.

A 2— 21/* éves, de egyáltalában üszők 
csekélységének, kevésségének sok oka lehet 
és elsősorban a z : hogy a bikákat kinn lát
tam a csordában. Pedig ezeknek nem ott a 
helye, hanem otthon az istállóban, szép idő
ben pedig az istálló melletti kifutóban. Kinn 
a csordában a bika nyakra-főre ugrálja a 
fiatal üszőket, tehát elrontja azokat, de a sok 
ugrálástól tönkre megy maga is, mert 
hágóképtelen lesz, a község nem csekély 
kárára. Egy község minden évben nem vehet 
jó és drága (mert a drága jó) 1200— 1500 
K-ás bikákat, olyanokat, amelyek jó fejő anyá
tól származnak s amellett jó testtiek is. A köz
ségeknek saját közgazdaságuk érdekében be 
kell látni a kézbőli hágatas előnyeit.

Sok község Egyesületünk folytonos taná
csolására rátért e módra és most nem tud 
eléggé hálálkodni tanácsunkért.

Ha ez több kiadással is jár, a kiadást a 
megtérült haszon bőven fedezi.

Az minden gazda előtt ismeretes, hogy 
állattenyésztésünk alapja mezőgazdaságunk
nak, ha nincs állat, nincs trágya, nincs ter
més. Ez régi igazság! De az is régi igazság, 
hogy egy gazda sem kapott még üres jászol 
mellett, rossz legelőn tartott jószága után 
elismerő arany oklevelet. A jászol melletti 
etetésről nem beszélek. Mindenki úgy etet
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otthon, ahogy akar, meg ahogy tud, olyanok 
is állatai.

De már szót kérek a legelőn való etetés
hez !

Legelő!!  az a hely !!  hol úgy növendék 
marha, mint számos jószág mozoghat, 
csontjait fejlesztheti, a friss levegőt szíva, 
tüdőjét tágíthatja és rág füvet, enni valót, ha 
van mit. Ez meg nincs Aszódon.

Miért nincs? Mert az aszódiak maguk 
sem akarják, hogy legyen !

Folyamodtak a miniszterhez segélyért, ja
vítási segélyért, a miniszter megadja azt 
700 kemény koronában, de az aszódiak 
visszautasítják. No hát a világ ilyen okos
kodást még nem látott.

Lett volna a földmivelésiigyi minisztérium 
által tökéletesen megjavított, befásitott első
rendű és rangú, füvei borított közlegelőjük 
és — elutasítják! Többet se kérjenek 
semmit a minisztériumtól.

Nincs más hátra, minthogy az állat- 
tenyésztés alapja mezőgazdálkodásunknak, 

j jobban neki látni állattenyésztésünknek, neki 
látni közlegelőink feltörésének, begyepesité- 
sének, befásitásának, ápolásának, takarmány 
növények fokozottabb termelésének. Lesz 
takarmány, lehet több és jobb állatot tar
tan i; lesz trágya és bővebb termés! Ilyen az 
összefüggés az állattenyésztés és a föld- 
mivelés között. Nincs messze Püspökhatvan, 
vehetik a jó példát az aszódiak azoktól. 
Püspökhatvannak van egy Trupp Antal jó- 
akaratu jegyzője, az aszódiaknak is van egy 
jóakaratu Perényi Rezső gazdaköri jegyzője, 
van az aszódiaknak gazdakörük, csak ezt 
kellene látogatni, mert ott általános boldogu
lásunk érdekében sokat lehet tanulni, még 
azt is, hogy kell állatot előkészíteni a dija- 

' zásra.
Budapest, 1913 julius 23.

Zsivánovits Béla
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 
Gazdasági Egyesülete s. titkára.

Sp ort.
— Football-mérkőzés Az Aszódi Sport 

Egyesület ma d. u. lUb órakor foothaIImér
kőzést tart a Pesti-utcai pályáján a Rákos
csabái Testgyakorlók Körének csapatával. 
Rákoscsaba pesti és vidéki csapatok ellen 
elsőrangú eredményeket éri el, úgy, hogy a 
környék legerősebb csapatának kell tarta
nunk. Aszódnak vele elérendő eredmények
ből következtethetünk majd játékosaink ní
vó jára.

— A vasárnap i training-mérkőzés.
A/ Aszódi Sport Egyesület, mint múlt szá
munkban jeleztük, a Hatvani Torna Clubot 
látta vasárnap vendégül, de a nagy esőzés 
miatt teljesen átázott pályán reális mérkőzést 
nem játszhatván, trainingmérkőzést tartott.

Aszód kezdetben 10 emberrel játszott, 
majd a második félidőben a kissé pártos 
biró két emberét kiállította, mindamellett a 
csapat legtöbbnyire fölényben volt. Az ered
mény 4 :4  félidő, mely eiedmény elérésében 
nagy része volt a hatvaniak tizenkettedik

játékosának, a bírónak. A Hatvaniak augusz
tus 10-én ismét nálunk fognak játszani, 
amikor reális körülmények közt lesz alkal
munk a két város footballcsoportjának erő
viszonyát megállapítani.

— A Sportegylet táncmulatságot ter
vez. Sportegyesületünk vezetősége a több 
oldalról hangzott óhajnak eleget teendő és a 
csapata játéktudásának fejlesztése céljából 
elhatározta, hogy a közeljövőben egy legelső 
klasszisu fővárosi csapatot hoz le Aszódra, 
hogy közönségünknek a magasabb football- 
müvészetet itt helyben bemutathassa. E  na
pot különben is emlékezetessé akarván tenni, 
a vezetőség elhatározta, hogy a mérkőzés 
után táncmulatságot rendez, mely jó idő 
esetén a táncolásra kiválóan alkalmas pályá
ján lenne megtartva, kedvezőtlen időben 
pedig valamely alkalmas nagyobb helyiség
ben.

A több tervbe vett fővárosi csapat közül 
kiemeljük a Műegyetemi Atlétikai és Foot- 
ball Club nevét, mely amellett, hogy a lehető 
legjobb játékosokkal rendelkezik, intelligens 
úriemberekből állván, mint táncpartnerek 
a hölgyközönségünk legkényesebb ízlésének 
is megfelelnének.

E  Clubbal már érintkezésbe lépett egye
sületünk intézősége és a végleges válasz 
csak napok kérdése. Sportegyesületünk eme 
ténykedésével azon a cél felé törekedne, 
mint a legtöbb vidéki városban a Sportegye
sületek t. i. hogy a társasélet terén is egyik 
fontos tényezője legyen városunknak. Azt hisz- 
szük, hogy a közönség csak örömmel fo
gadhatja egyesületünk intencióit, hisz e nyá
ron, sőt tavasszal sem volt oly mulatság 
Aszódon, mely intelligensebb társadalmunk 
közös találkozó helye lehetett volna.

A mérkőzés és mulatság napja augusztus 
17. vagy legkésőbb 24-e lenne.

— A birkózó szakosztály működéséhez 
elengedhetetlen matracok már rendelkezésére 
állnak a birkózás férfias sportját űző tagok
nak. Csendben és mint hisszük, maradandó 
eredménnyel kezdte meg e csoport Tér 
Mihály jelenlegi szakosztály vezetővel élén 
működését, ki továbbra azoknak, kik e cso
port tagjai óhajtanak lenni, felvilágosítással 
szívesen szolgál.
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