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A szent jobb.
Augusztus derekán konvenció mi

felénk, hogy nemcsak első nagy ki
rályunk alkotmányáról, hatalmas insti
túcióiról, frank birodalmi mintára való 
megyei konstituciójáról, a nagy király 
személyes hajlamairól, jelleméről, 
avagy arról a határtalan akaraterőről, 
amellyel a pogányság lappangó tiizét 
itt elnyomta, cikkeznek a lapok, ha
nem aktuális fejtegetésekbe bocsájt- 
koznak, összehasonlításokat tesznek a 
messze múlt nagy alakja és nagy al
kotásai között és a mérleg másik ser
penyőjébe a mai kor vívmányait he
lyezik el. Persze a régi jó idők mesz- 
sze maguk mögött hagyják sok minden 
tekintetben a mai korcs nemzedéket 
fölfogásával, gyors és izgalommal tel
jes életevei, tunyaságra és élvhajhá- 
szatra berendezett életmódjával.

Régi sirások, régi jajgatasok, mikor 
lesz már végetek ? A múlt, mondja 
Nietsche, egy golyó, amelyet az embe
riség magával cipel nemzedékről-nem- 
zedékre, érzi a beteges terhet, holott 
kioperáltathatná testéből és csak for
radás nyomát kellene viselnie. A tör
ténet az élet mestere ugyan, de lehet 
az élet rossz mestere akkor, ha nem 
arra gondolunk, hogy tanulságainkat 
csak jóra alkalmazzuk. Hogy mi ez a

jó, az lényeg a történelem tanításában 
és aki nem csak pártpolitikai szem
üvegen át keresi a históriai igazságo
kat, az meg fog győződni arról, hogy a 
ma világa ama nagy és súlyos értékek
nek sincs hijjával, amelyet sokan csak 
a múltnak akarnak betudni. Az emberi 
faj, a kultivált világrészeken talán 
vesztett valamit zord vadságából, el
szántságából és ama kíméletlenségéből, 
amely alapját képezte annak a hitnek, 
hogy az erő a jog forrása.

Nem a harcias erények vezetnek 
manapság. Az erő és a bátorság mellé 
immár odasorakozott az ész és akarat 
is, amely már-már leigázza az előbbi 
tulajdonságokat, hogy teljesen magá
hoz ragadja az egyed uralmat. Nézzünk 
Anglia felé és vegyük sorba azokat az 

j országokat, amelyek sok minden tekin
tetben hozzájok igazodnak. Nem lát- 

| juk-e azt, hogy ezek megannyian a 
közszabadságok kiterjesztésére és arra 
törekszenek, hogy a kultúrát minden 
társadalmi rétegben behozzák. Ez a 
törekvés megnyilvánul az igazságszol
gáltatásban, a közigazgatásban, a 
közoktatásban, a közgazdaság faktorai
ban, de még a katonaságban is. Más 
szellem hódit itt is teret magának. A 
hadsereg a kultivált államokban tudja, 
hogy feladata nem szorul tisztára a 
hódításra, hanem inkább arra, hogy 
az államban legyen a rend és vagyon

biztonság őre és hogy testedzés, pon
tosság és kötelességtudás dolgában 
mintául szolgáljon.

Szent István müvei ne arra emlé
keztessenek, hogy mi is azokat utá
nozzuk. Ne az üldözést tanuljuk meg 
tőle, mert a pogányság kiirtása már 
befejezett munka. Tanuljuk mega bűnt 
üldözni, nem a más meggyőződését. 
Tanuljunk tőle harciasságot, de ne 
verekedjünk egymással és ne fecsé
reljük el apró portyázásokban a nem
zet erejét. Tanuljuk meg Szent István 
szándékát, amely az volt, hogy a 
nemzetet e földhöz egy szilárd alkot
mány és oly népjogok köthetik, ame
lyekben a boldogságra való törekvés 
a főcél. Hiszen az ország első nagy 
szervezője is ezt akarta és úgy ő vala
mint az alkotmány, amelyet magyarjai 
közé plántált, ennek köszönheti halha
tatlanságát. Amikor nagy elvének áldo
zunk és szentséges jobbját körülhor
dozzuk a nép között, amely ez 
alkalomból ezrével tódul Buda-várába, 
gondoljuk meg, hogy az ő harcai nem 
voltak a harcért, hanem ellenkezőleg 
a béke érdekében. Egy erős fejlődésre 
képes Magyarországot óhajtott ő meg
teremteni, egy Magyarországot, amely 
határával a Kelet felé van beszögelve. 
Itt nagy szükség van az erős állami
ságra, az erős nyugoti államiságra.

Szent István nagy bölcsességére vally

Az aranyos szűz.
—  Irta : Viktor Aubertin. —

Attól a pillanattól, hogy Ilona, az aranyos 
szűz a hannevóri Elyseum színházban fellé
pett, Blümel korrektor egészen megváltozott. 
Mint mondani szokás, egy benső láva folyt 
végig benne és ahogy e láva felemésztene, 
az mondassék el a következő kis históriá
ban.

Ilona, az Elyseum brettlijén lépett fel és 
meg volt aranyozva Ez azt jelenti, hogy egy 
talapzaton mindenféle művészi pózt mutatott 
és közelebbről nézve éppen elég meztelen 
volt. Csakhogy mielőtt fellépett volna, az 
impresszáriója előbb vazelinnal mázolta be, 
hogy utána arany púderrel behintse. Ilyen 
mód olyannak látszott, mint egy fémbeöntött 
figura és olyan zsírosán fénylelt, mint őfel
sége mellszobra az előkelő hotelek billiárd 
szobáiban.

Amikor Ilona, az aranyos szűz az Elyse- 
umhan fellépett, akkor Bilimet János korrek
tor is egy ízben megnézte. Nem tudott betelni 
vele, ragyogó alakjával, amely úgy tetszett 
neki mint egy tündér vagy mint egy Vénusz.

Lázbajött, szerelmetes vágyakat érzett és 
mikor az előadás után egyedül hazabaktatott, 
elhatározta, hogy e rendkívüli lény számára 
szivében egy csöndes kis templomot fog 
berendezni. Persze, arra nem gondolhatott, 
hogy ott közelebbi viszonyba léphet a nő
höz, mert hiszen az ilyen arany szűz valami 
különösen előkelő és legfeljebb kereskedelmi 
tanácsosok, vagy milliárdosok számára kö
zelíthető meg. Blümel János azonban mind
össze egy szegény korrektor, akinek kétszáz
huszonöt márka fizetése van a Bock és 
Társa cégnél és akinek minden pillanatban 
felmondhatnak.

Merész igényei soha nem is voltak, 
mindig szerényen háttérbe szorult és az aj
tón mindig másokat bocsájtott előre. így 
maradt törékeny kis emberkének, aki mos
tanában töltötte be ötvenedik életévét. Leg
nagyobb sikere az életben az volt, hogy egy 
polgári kuglizó klub tagjai közé felvették és 
igy módjában volt füszerkereskedőkkel, sza
lámigyárosokkal, magánzókkal és egyéb 
ilyenfajta tiszteletreméltó urakkal egy társa
ságba lenni. Egész héten ennek az egy esté
nek az eljövetelét várta, hogy emberekkel 
beszélhessen, nevetgélhessen és kezeket szo
ríthasson.

A nyájas olvasó beláthatja, hogy Blümel 
nem volt az az ember, aki az aranyos szűz
zel is barátságos érintkezést tarthatott volna 
fe l; imádata mindössze abban nyilvánult, 
hogy titokban a színházba ment és pedig az 
utolsó állóhelyre, ahol senki nem sejthette. 
Azonfelül az aranyos szűz minden fényképét 
megvásárolta, láthatta őt mint „alvó hab- 
leányt**, mint „lőrös Lukréciát**, mint „késői 
bánatot** és mint „jövőnk a tengeren**. Leg
szebben festett azonban mint „Brittania**, 
ahol lábai teljes hosszúságban és gyönyörű
ségükben voltak láthatók és a képből egy
másután másféltucatot vásárolt a város min
den papir üzletében, úgy, hogy végül a 
kereskedők már nem is tudták, hogy a nagy 
keresletet honnan vegyék.

E  képtárat ruhája minden zsebében el
szórva viselte, még ott is ahol más épeszű 
ember pénztárcáját hordozza. Mindenki előtt 
titkolta ezt a nagy kincsét és mindannyiszor 
boldogan nevetett, amikor arra gondolt, hogy 
már csak egyedül neki van ilyen nagy része 
a szerencséből. Amit ezelőtt soha nem tett, 
hébe-hóba egy pohár bort is ivott, maga elé 
fütyörészett és közben megtapogatta aranyos 
szüzeit. A klubban vidám magaviseletét ta
núsított, hogy barátai egy gazdag nagynénje
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hogy ezt hagyományozta és hogy min
den téren alkotott újításában tisztára 
az a szempont vezette : Magyarország
ból csak kulturállam lehet.

A Kelet mai állapota igazolja, hogy 
milyen igaza volt első királyunknak, 
Szent Istvánnak. Még ma is a telefon és 
repülőgép idejében nem különbek az 
állapotok ott és nem jobbak az em
berek, nem pallérozottabb a lelkűk, 
mint amilyen volt a honfoglalás ide
jében a magyaroké. Csak vegyünk elő 
bármilyen ujságlapot és olvassuk el 
pirulva a balkáni vérengzésekről szóló 
krónikát.

Olvassuk el és akkor bízvást szent 
áhítattal fogunk nézni a szent jobb felé.

M. T.

K özség i ügyek.
Aszód község képviselőtestülete 1913. 

augusztus 23-án délután 3 órakor rendes 
közgyűlést tart, amelynek tárgyai :

A község 1913. évi pótköltségvetése.
Az 1914. évi rendes és közmunka költség- 

vetés I. fokú letárgyalása.
Tüzvizsgálóbizottság alakítása.

Túra község képviselőtestülete f. hó
11-én tartott közgyűlésén a községi iskolá
nak ez évi szeptember 1-én való megnyitá
sát elhatározta s az előmunkálatokat elren
delte.

Túra község f. hó 25-én tartja évi ren
des közgyűlését, amelyen a község 1913. 
évi pót és 1914. évi rendes költségvetését 
fogja letárgyalni.

H íre k .
— Személyi hir. Madarász Elemér szolga- 

biró f. hó 17-étől kezdődőleg három heti 
szabadságra elutazott.

halálát sejtették, vagy egy gazdag zsidó 
megölésével gyanúsították BUimelt.

Szedáti évfordulóján, amikor a klub tagjai 
ünnepélyes hangulatban voltak, Blüinel nagy 
vállalkozó kedvében azt az ajánlatott tette, 
Imgy lutri játékot rendezzen a választmány.

Mindenki egy márkát tett egy tányérba s 
az összeget sorshúzás után egy tag nyer
hette el.

Egy klubtag elkésve érkezett, akit a töb
biek rivaljával fogadták és egy pár pillanatig 
a tányér őrizetlen maradt. Amikor visszafor
dultak a tányér üres volt. Blüniel a pénz 
közvetlen közelségében állott és minthogy 
ezen a napon amúgy is szokatlan jókedvű 
volt, mindenki azt hitte, hogy a pénzt a 
tréfa kedvéért elvette és eldugta. A mulato- 
sabb tagok egyrésze rárohant és „add ide 
kópé" kiáltással zsebei átkutatásához láttak. 
E  pillanatban Blümel visszahanyatlott, elsá
padt és a másik pillanatban vad kétségbe
eséssel lökte vissza barátait.

„Ugyan hagyd el, — csitították —  hiszen 
csak mókázunk veled".

Blümel egy mélyet sóhajtott, vér futotta el 
arcát és ezeket mondotta:

„Nem akarom, hogy zsebeimet kikutassá
tok, nem tűröm, hogy valaki ruháimat át
nézze, nem tűröm !"

ASZÓDI HÍRLAP

— Kinevezés. Cséplő Kálmán műszaki 
rajzoló, eperjesi lakost az igazságügyminisz
ter az aszódi kir. javitó-nevelő intézethez 
családfősegéddé nevezte ki.

— A díszpolgári okleveleket Aszód 
község képviselőtestületének e célra meg
választott tagjai már a közeleső hetek vala
melyikében fogják átnyújtani a község két 
díszpolgárának: báró Podmaniczky Géza v. 
b. t. t. és gróf Ráday Gedeon főispán urak
nak. A díszoklevelek készítője — az orsz. 
levéltár egyik volt tisztviselője, aki már 
számtalan ilyen díszmunkát alkotott —  e 
héten személyesen járt Aszódon, hogy az e 
célra szolgáló tervezeteket bemutassa. Mint 
értesülünk, a tervezetek igen szépek, művé
sziesek és nagyon tetszettek mindazoknak, 
akik látták.

— Országos vásár. Aszódon augusztus 
22-én országos vásár fog tartatni, amely 
napon, mint mindig, kirakodó és állatvásár 
lesz. Az állatvásárra, minthogy a községben 
állati betegség nincs, vészmentes helyről 
mindenféle állat felhajtható.

— Gyászrovat. Csak nemrég temették el 
a püspökhatvaniak plébánosukat s most 
újabb gyász borult a községre. Fiatal, élet
erős kántortanitójuk Négyessy Ferencz, aki 
azelőtt Aszódon is működött közmegelége
désre mint néptanító, hosszas szenvedés 
után Aszódon, apósánál, Gregus Istvánnál, 
dacára minden orvosi tudománynak és ön
feláldozó ápolásnak, f. hó 14-én, életének 
28. évében elhunyt. Az elhunytat bánatos 
özvegyén Gregus Erzsébet valamint kiskorú 
két fián kívül szülei és apósa és nagyszámú 
rokonság gyászolják. Temetése tegnap szom
baton délután 3 órakor Aszódon ment végbe 
nagy gyászoló közönség részvétele mellett. 
Püspökhatvanból tömegesen jöttek el hívei a 
végtisztességre. Pályatársai nevében pedig 
Mindák Béla püspökhatvani fötanitó búcsúz
tatta el.

— A túrái tüzoltótanfolyam. Hanisch 
György a járás ügybuzgó tüzrendészeti fel
ügyelőjének kezdeményezésére a járási fő
szolgabíró múlt vasárnapra Túrán egy napos

Közben pedig görcsösen tapasztotta kezeit 
zsebeire, mintha egy bűntényt kellett volna 
ott takargatnia.

A társaság lármáját hirtelen halálos csönd 
váltotta fel, az emberek megértő pillantáso
kat vetettek egymásra, Blümelt azonban az 
egész estén át egy szóra sem érdemesítették.

Amikor a szerencsétlen kis hónapos szo
bájába kerüit haza, asztalán levelet és egy 
csomagot talált A levelet a klub elnöke 
irta és tanácsolta Bíümelnek, hogy kerülje az 
egyesületet, amely minden további lépéstől 
eláll. A csomag a volt klubtag söröskancsó- 
ját tartalmazta Egy kis cédula volt mellette 
ezzel a jegyzettel: „Igyon ott, ahol önnek 
jólesik, csak bennünket kíméljen meg".

Blümel a poharat maga mellé állította és 
melankólikusan nézte Bachust, a szőlőfürttel 
hajában, az ó-német várkisasszonyt fehér, 
széles gallérjával és a zsoldost karddal a 
jobbjában. Blümel az elveszett paradicsomra 
gondolt és arra, hogy mi fog történni ezen
túl, amikor nincs senkie a világon és ha az 
ő esete beszivárog az irodájába. Hogy is 
történhetett meg ez az egész tragédia olyan 
gyorsan és hirtelenül, mint egy menykő csa
pás és nincs senki, aki ez ellen valamit is 
tehetne.
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tűzoltó tanfolyam tartását rendelte el s a 
járás környékbeli községeit az azon való 
megjelenésre utasította.

A tanfolyam a járási tüzrendészeti fel
ügyelő elnöklete alatt impozáns lefolyású volt. 
— Megjelentek a túrái ö. tüzoltóteslületen 
kívül a galgahévizi és hévizgyörki ö. t. tüz- 
oltótestületek parancsnokaik vezetése alatt 
teljes számban s igen nagy számban vett 
részt a környéknek a tűzoltó intézmény iránt 
érdeklődő intelligens közönsége is.

Reggel 9 órakor a felvonult csapatok el
foglalták helyeiket s a járási tüzrendészeti 
felügyelő a jelentések átvétele után rövid 
szemlét tartott, majd a csapatokkal rendgya
korlatot végeztetett.

Rövid pihenés után dr. Hajdú Sándor 
túrái körorvos tartott igen tanulságos elő
adást az első segélynyújtásról. — Röviden 
ismertette az emberi test részeit, a sebek ke
zelését, a törések kötözését, a fulladás és 
maró savakkal szemben a segélynyújtás mó
dozatait. Tanulságos előadását a jelenvoltak 
lelkesen megéljenezték.

Ezután Hanisch György járási tüzrendé
szeti felügyelő tartotta meg nagyszabású elő
adását a tűzoltóságok szervezése, tüzoltósze- 
rek ismertetése, kezelése és elhelyezéséről, 
ezek működési zavarairól, a támadási takti
káról s mindazon tűzoltóságot érdeklő dol
gokról, amelyekre minden tüzollótestületnek 
szüksége van.

Nagy tudásában, gyakorlottságban és bő 
tapasztalataiban most volt először alkalmunk 
nyilvános előadáson gyönyörködni s megál
lapíthatjuk, hogy előadása oly magas szinvo- 
nalon állt, hogy bármely magasabb szaktes
tület előtt is megállta volna helyét. Tüzfel- 
ügyelőnek ezen kiváló tulajdonságainál csak 
nemes ambitiója nagyobb amelynek fényes 
tanujele, hogy járásunk községeiben az ő te
vékenysége teremtette meg a tüzoltótestüle- 
teket. Az ő fáradságot nem ismerő ügybuz- 
góságának eredménye a túrái tüzoltótan
folyam s ennek fényes sikere.

A túrái tüzoltőtestület a gyakorlati részt 
adta elő. Fecskendőszerelést 5 és 9 tűzoltó
val és támadási gyakorlatot. A galgahévizi és 
hévizgyörki tüzoltótestületek fecskendő sz.e-

Négy héttel később, amikor az aranyos 
szűz már vigan egy fényes szerződéssel lé
pett fel Halleben, kihúzták Blümel holtestét 
a folyóból. Amikor a hatóság emberei ka
bátját felgombolták, hogy papírjai után néz
zenek, minden zsebében ott találták az 
aranyos-szüzet, mint „alvó hableányt", mint 
„tőrös Lukréciát", mint „késői bánatot" és 
mint „jövőnket a tengeren". Blümel bátran 
halálba vitte mindezeket. Aranyos szerelmét 
nem restelte a halak előtt, sem az atyaur- 
isten előtt, aki cselekedeteink felett bírás
kodik.

Tudom.
Tudom, hogy Te most is szeretsz. 
Tudom, ha más után is jársz,
Tudom, hogyha ki is nevetsz,
Hogy csak játszol, hogy csak tréfálsz.

Tudom eljön az az óra,
Mikor megint együtt teszünk;
Mikor — mit sírtam azóta —
Azon majd kelten nevetünk . . .

Paul us.
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relési gyakorlatokat mutattak be igen szép 
sikerrel.

A tanfolyamot a járási felügyelő buzdító 
beszéde zárta be.

Az előadás után a túrái kaszinóban társas 
ebéd volt, melyen Elefánty Kálmán a járási 
felügyelőre, a járási tüzfelügyelő a bajtársi 
összetartásra ürítette poharát s Fridrik Béla 
Túra község agilis jegyzőjét éltette. — A 
társaság a késő esti órákig maradt együtt. — 
A tüzoltótestület legénységét Túra község 
vendégelte meg.

— Cirkusz Apollo Aszódon. Egy igazán 
nagyszabású cirkusz ütötte fel sátrát Aszódon 
a vásártéren. Ma vasárnap két előadást fog 
tartani és pedig az elsőt délutáni 4 órakor, 
a másodikat esti fél 9 órakor. A rendkívül 
érdekes esti műsoron kívül még birkózási 
mérkőzéseket is rendez, amelyeken a követ
kező világhírű mesterbirkozók fognak részt 
venn i: Hans Kraus stájer mesterbirkozó, 
Rolf Eggeberg német sampion, Dusnovics 
horvát bajnok, Lambrovics szerb birkózó, 
Mrna cseh sampion, Ali Mehmed török bir
kózó, Anton Schmitz osztrák világbajnok és 
Czája Gusztáv magyar matador.

— Tűzrendészet! fejlődésünk. Járásunk 
főszolgabirája Sárkány Ernő most vette tudo
másul a tűzrendészed felügyelő évi jelentését, 
amely fölött a legteljesebb elismerését fejezte 
ki. Mivel azonban szerinte a cél az, hogy 
minél inkább a tökéletesedés fokára jussunk, 
kívánatosnak tartja s ezért elrendeli, hogy a 
községi képviselőtestületek válasszanak egy 
úgynevezett tüzvizsgaló bizottságot, melynek 
elnöke legyen a községi biró, tagjai a helyi 
tűzoltóság parancsnoka, továbbá két község
beli, lehetőleg építéssel foglalkozó és tűz
rendészet iránt érzékkel biró egyén, akik 
évente legalább két ízben telekről-telekre 
járva az összes tűzrendészed rendeletek be
tartásáról meggyőződést szerezzenek, illetve 
a kihágásokról és egyéb mulasztásokról, 
továbbá a hiányokról és az esetleges vissza
élésekről jegyzőkönyv utján közvetlenül 
tegyenek jelentést. Többek között elrendeli 
még a főszolgabíró, hogy a sertéspörkölő 
helyek a legközelebbi épületektől 30 méter 
távolságra jelölendők ki s száraz időben a 
pörkölésnél 2 vödör viz tartandó készenlétben.

ügy hisszük ezek az intézkedések csak 
emelni fogják járásunk tűzrendészed nívóját, 
ami egyenesen a köz, illetve a tűzbiztonságra 
nézve messze kiható következményekkel 
fog járni.

S p o rt.
A MAFC. Aszódon.

Az idei sportszezon legkimagaslóbb ese
ménye augusztus 20-án fog lejátszódni a 
sportegyesület pályáján. Egyesületünk ugyanis 
a Műegyetemi Athlétikai és Footballklubot 
látja vendégül egy propaganda mérkőzésre, 
mely mérkőzéssel a Sportegyesület azon célt 
óhajtja szolgálni, hogy a footballt, mint 
sportot és mint szórakoztató látványosságot 
a közönséggel a lehető legnagyobb mértékben 
megkedveltesse.

A Műegyetemiek csapata az idei reorgani
záció után a magyar csapatok között is az 
első osztályt képviseli s igy a mieink a 
győzelemnek a legkisebb reménye nélkül 
veszik fel a küzdelmet, de viszont épen a 
vendégcsapat tudásának klasszisából követ
vetkezik az, hogy a mi ifjú legénységünk 
ezen a mérkőzésen nagyon sokat fog tanulni, 
a közönségnek pedig egy igazán élvezetes 
és szép délutánt fog szerezni az egyesület.

A mérkőzés után az egyesület vezetősége 
a MAFC-ot egy társasvacsorára látja vendégül, 
amelyen az egyesület tagjai is nagy számban 
vesznek részt. Jelentkezéseket a tagok sorá
ból legkésőbb hétfő estig Weiner Jóska 
sportegyleti tag fogad el.

Gödöllői Sport Club II.-Aszódi Sport 
Club II. 4 : 2 (3 : 1). Gyönge játékerőt mu
tatott Aszód II. első szereplése alkalmával, 
mi menthető egyrészt azzal, hogy nem a 
legjobb összeállításban szerepelt, másrészt a 
játékosok zöme most játszott le először 
rendes mérkőzést. A fiatalabb játékosok vol
tak a jobbak és ez biztató a jövő fejlődésre 
nézve.

Hatvani Torna Clnb I. -Aszódi Sport 
Egylet I. 4: 1 (4:1) .  Aszód vereséget 
szenvedett, de előre kell megjegyeznünk, 
hogy nem Hatvantól, hanem a hatvani csa
patban szereplő két pesti játékos klasszisa 
döntötte el Hatvan javára a mérkőzést. A 
Hatvani Torna Club eljárásának bírálata, 
hogy pesti játékosokkal akar mérkőzést 
nyerni és nem saját maga nevelte vagy az 
egyesületet fentartó játékosokat szerepeltet, 
nem tartozik mi reánk, de annyit mondha
tunk, hogy Aszód idegen toliakkal nem 
ékeskedett és nem is fog.

E  rövid kitérés után kezdjük a hatvani 
csapat ismertetésével. A pestieken kívül is 
elég jó játékosokból álló Hatvan fő törek
vése abban állott, hogy a két pestihez, főleg 
azonban a jobbösszekötő Bodishoz juttatott 
minden labdát, ki azt kidolgozva a szabadon 
álló Volenszkynek adta át. Volenszky méltán 
hírnevéhez a kapu azon részébe rúgta a 
labdát, hova akarta, különösen a kapu jobb 
sarkába helyezett lapos lövései voltak ideális 
szépek. Bódis volt a hatvani csapat leg
frissebb embere, a cselezésnek mestere, de 
tulságba vitte, mi az egyöntetű gyors játék 
rovására ment. A csatársor többi három 
embere nem mutatott sokat; a halfsor kb 
megüti az aszódi mértéket; backjaik erősek 
és elég jól szerelnek.

Aszód meghandicapolva állt ki. Einberger 
távolléte megbontotta a csatárlánc egységét 
és a gyo rsá ig  rovására ment, mi pedig 
egyik fő erőssége Aszód csatársorának.

A védelmet idegessé tette, hogy Aszód 
kezdetben 9 emberrel játszott és ez az ide
gesség végig észrevehető volt, különösen a 
helyét folyton cserélő Némethnél. Aszód első 
csapatában most először szereplő Szigeti 
backet játszott, hol nem érvényesült teljes
ségben a csatármunkához szokott játék
modora.

A mérkőzés lefolyása a következő vo lt: 
Hatvan kezd és Aszód 9 emberrel játszva 
erős védő munkát kénytelen kifejteni, úgy, 
hogy a két hiányzó játékos beálltáig Hatvan

nem is tud eredményt elérni. Rövid negyed 
óra alatt esik Volenszky lövéseiből Hatvan 
négy gólja, melyeket Jankó még védeni sem 
próbált, habár egyet egy kissé nagyobb fi
gyelemmel kivédhetett volna.

E  félidőben esik Aszód egyetlen gólja, mit 
Micsinay pompás beadásából Galambos 
fejelt be.

A második félidő nagyon változatos játé
kot mutat, bár a jobboldal sem az aszódiak
nál, sem Hatvannál nem vett részt a táma
dásban. A védelem mindkét részén elég 
biztosan dolgozott, különösen Jankó védett ki 
szép pár lövést.

Orava. az Aszódon oly népszerű pesti biró 
biztos kézzel és körültekintéssel vezette az 
erős mérkőzést.

— Bersonozza cipőit és sétái akkor 
kétszeresen kellemesek lesznek Önnek, ügyel
jen azonban arra, hogy a valódi „Berson" 
gummisarkot kapja. 4)

Kiadó-laptulajdonos: Vas József.

Kérje
az Athen3um-könyvtár 
és Modern-könyvtár 
megjelent köteteinek 
jegyzékét az a sz ó d i  
P e tö f i-n y o m d á b a n  
és szerezze be ott 
könyvszükségletét. ::

Vízmentes

c ré p e -p a p ir
virágcserepek díszítésére, továbbá gyönyörű 
olcsó papírszalvéták minden színben kap
hatók a Petőfi-nyomdában, Aszódon.
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Stirnáth K ároly
háza a pesti-utcában szabad kézből 
A_ló eladó.

Lampionok
nyári mulatságokhoz a legnagyobb 
választékban legolcsóbban Aszódon 
a „P e tő f ia-nyom dában kaphatók

Legfinom abb
elszakíthatatlan francia „ M i m i "  f é r f i  g u ni m i ó v s z e r 
1 tucat 2 K 50 f, 2 tucat 4 K 50 f, 3 tucat 6 K. Pénz előze
tes beküldése mellett portó 30 fillér, utánvéttel portó 74 fillér. 
„H e z “  Budapest, V III., Losonci u. 13. Diszkrét szétküldés

Pest-Pilis-Solt-K iskun várm egye
közigazgatási bizottsága Szám : 4287 k. b. szám : 1913

Hirdetm ény.
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közigazgatási bizottsága közhírré 

teszi, hogy a m. kir. államvasutak Hatvan állomásának bővítésére Boldog 
község határából szükséges ingatlanok kisajátítási tervei Boldog község 
házánál közszemlére kitétettek s a tárgyalás Hatvan állomásra 1913 évi 
augusztus hó 29-nek d. u. 3 V2 órájára kitüzetett, mely alkalommal a ki
küldött bizottság a kisajátítás terv megállapítása felett akkor is érdemileg 
határoz, ha a tárgyalásra a kisajátítást szenvedő birtokosok közül egy 
sem jelennék meg s hogy a megjelenés elmulasztása miatt igazolásnak 
helye nincs.

Budapest, 1913. évi augusztus hó 2 .

A vármegye közigazgatási bizottsága nevében :

Fő- és alispán szabadságon 
az 5429 elIn. Bm. sz. alatt 

P. H. nyert felhatalmazás alapján :
Agorasztó s. k.

főjegyző.

Bútorozott szoba
két fiatalembernek, esetleg nagyobb deákok

nak kiadó

Székely Farkasnál, Aszód.

Tyúkszem,
bőrkemémjedés szem ölcs 48 óra alalt 
eltűnik a „CANNABIN“ használata után. 
Üvegje 1 kor., postadijjal 1-40 kor. Három 

üveg bérmentve 3 kor.

E x ce ls io r
hintőpor 48 óra alatt elmulasztja a kéz-, láb- 
és hónaljizzadást. I doboz 1 kor., posta
dijjal 1-40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40 0 phosphorsavat tartalmazó

T akarmány mész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyén 300 kiló 
hi/lalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, hó juk, juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 4 3/4 kiló ára. mely hónapokig elég 5 kor. 

80 fillér utánvéttel bérmentve.
Kapható mindenütt.

A hol nem lenne raktáron, megrendelhető 
utánvéttel vagy a pénz előzetes beküldése 

mellett a készítőnél:

Dr. FLESCH E.
„Korona“-gyógyszertára GYŐR 99.

Aszódi „Petőfi- könyvnyomda nyomása.

A legszóraHoztatóbb

Hegedű, 10 drh. felszereléssel 10 korona.
Tárogató, billentyűkkel 10 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 10 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona. 
Mandolin vagy Guitár 16 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánői, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegyzék ingyent

Óvás! Ügyeljünk a „Wagner" névre 
és a 15-ös házszámra. (Telefon.)

JÓ
z o n g o r is ta
kerestetik a hatvani Apolló mozgószinház 
vasár- és ünnepnapi előadásaihoz. Ajánlko- 
zások S Z A B Ó  IM R E  H A T V A N  címre 

küldendők.

Tanonc
fizetéssel felvétetik az Aszódi Petőfi 

nyomdában.

ÖN KÁROSODIK
hogyha nem hirdette): 
h<»gy van eladó háza, telke, 
hogy van kiadó lakása, szobája, 
hogy van eladó bútora, 
hogy eladó a szalmája, trágyája, 
hogy eladó a gabonája, 
hogy van eladó bora, káposztája.

Az Ajzddi jtiriap
szerez vevőt, bérlőt, lakást, bútort, 
ruhát cs minden szükségest. H ir 
dessen az Aszódi H írlapban .
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