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A tüdővész elleni 
védekezésről.

Ha az ország halálozási statisztiká
ját vizsgáljuk, ijesztően nagy számát 
találjuk azoknak, akiknek halálát a 
tüdővész okozta. Ez a betegség hihe
tetlen arányban szedi áldozatait s saj
nos különösen a magyarság által lakott 
vidékeken.

Szomorú adatokat szolgáltatnak erre 
Galgamenti községeink halotti anya
könyvei, amelyekben az elhalálozás 
okának 40%-át a tüdővész képezi.

A társadalom áldozatkészsége or
szágszerte létesített egyesületeket, in
tézeteket, amelyek célja a nép felvilá
gosítása a védekezést illetőleg s a 
betegek gyógyítása.

Sajnos azonban mindezen iutézke- 
kedések csak a tengerbe esett vízcsepp 
arányában tudnak eredményt felmu
tatni a tüdővész pusztításának tenge
rében. A védekezésre és gyógyításra 
szolgáló egyesületek és intézmények 
legtöbbnyire a városokban létesültek s 
csak ezekre és közvetlen környékére 
terjed ki áldásos működésűk.

A falu népe mindezektől távol esik, 
társadalma, —  amely anyagi áldozatra 
képes volna — , nincs, akadály nélkül 
terjed a vészes kór házról-házra, csa- 
ládról-családra.

Jogosan kérdezheti az olvasó, hogy 
hiszen minden ragályos betegség tova
terjedésének megakadályozása a ható
ság kötelessége, van közegészségügyi 
törvényünk, nem intézkedik a tüdővész 
elleni védekezésről ? s ha igen, hol a 
hatóság, miért nézi tétlenül, hogy száz
ezrek kezéből csavarja ki a gyilkos kór 
a kenyérkereső szerszámot s teszi föl
dönfutóvá a kenyérkereső nélkül ma
radt családot ?

Sajnosán kell elismernünk, hogy 
közegészségügyi törvényünk a tüdő
vészről nem vesz tudomást, nincs pa
ragrafus, nincs hatósági intézkedés.

Nincs tehát mód arra, hogy a ha
tóság beavatkozzék a tüdővész terje
désének megakadályozásába ?

De igenis van ! Van ott, ahol a ha
tóság feje nem dörzsöli elégülten a

tenyereit, amikor az actáit elintézte, 
nem elégedik meg azzal, hogy ha „hi
vatali kötelességének" megfelelt, mert 
él benne a „lelkiismereti" kötelesség 
is, amely a nép életének minden 
mozzanatában keresi-kutatja azt az 
utat és módot amely a népjólét és 
boldogulás felé vezet. De hol találunk 
olyan hatóságot, melynek feje igy 
gondolkozzék ?

F. hó 27-én járásunk főszolgabirája 
a körorvosokat és községi jegyzőket 
értekezletre hívta össze, hogy megbe
széljék a tüdővész elleni védekezés 
egyöntetű eljárásának módozatait.

Ez a tény adja meg fentebbi kér
désünkre a feleletet !

Szebbet, nemesebbet, elismerésre 
méltóbbat ember nem cselekedhet, 
mint ha embertársai baján segít s 
az emberi nemes tulajdonságok leg- 
szebbike az emberbaráti szeretet.

A tüdővész elleni védekezés nem 
csak emberbaráti, de lelkiismereti kö
telessége mindenkinek ; kötelessége a 
társadalomnak a hatóságot támogatni, 
mert csak az együttes működés járhat 
kellő eredménnyel.

Figyelmeztessük a betegeket, hogy 
betegségük gyógyítható. Igyekezzünk 
reábirni őket, hogy gyógykezeltessék 
magukat. Világosítsuk fel őket, hogy 
mennyire ragályos és könnyen fertőző 
a tüdővész s a ragály tovább terjedése 
óvatossággal, körültekintéssel redukál
ható. Ne használja más a beteg evő
eszközét, poharát, törülközőjét, ruháját. 
Ismertessük meg a beteggel a csekély 
anyagi áldozattal beszerezhető köpő
csésze használatának előnyét, ennek 
mésztejjel vagy forró vízzel való 
egyszerű fertőtlenitési módját. Hívjuk 
fel figyelmét a friss levegő gyógyító 
hatására, bírjuk reá a lakás állandó 
szellőztetésére s tisztántartására. A 
legszerényebb lakás is fertőtleníthető 
minden nagyobb költség nélkül. A 
beteg ágya körül a fal gyakrabban 
bemeszelendő. A tapétás vagy festett 
falat 2 — 3  napos kenyérrel ledörzsöljük 
s a kenyeret és morzsát elégetjük. A 
beteg ruháit kilúgozzuk, könyveit ke
mencében vagy sütőben elhelyezzük, 
ahol kellő hőség mellett a bacillusok 
elpusztulnak. A szoba levegője forma

iin lámpák használatával fertőtlenít
hető. Ilyen lámpa minden községházá
nál díjtalanul áll a közönség rendel
kezésére.

Mindezek a védekezési módok kevés 
költséget s kevés fáradságot igényelnek 
s eredményükben óriási jelentőségűek.

Igyekezzék a társadalom mindezeket 
megszívlelni, a nép között terjeszteni, 
mert csak akkor számíthatunk arra, 
hogy a hatóság intézkedése ered
ményes lesz.

Elismeréssel adózunk járásunk ne
mesen gondolkozó főszolgabirájának 
Sárkány Ernő urnák s a járás ügy
buzgó tiszti főorvosának Dr. Gál 
Adolf urnák, akik a tüdővész meggát- 
lásának ügyét nemes hivatásukhoz 
tartozónak tekintik. Támogassuk őket 
a mi javunkat szolgáló fáradozásaikban 
s ha tanácsainkkal évenként csak egy 
emberéletet tudunk is megmenteni, 
nemesebb hivatást teljesítettünk, mint 
ha százezreket áldoztunk volna a jó
tékonyság oltárán.

Iksz.

Iskoláink jövője.
Kettős hivatása van a modern iskolának. 

Nemzeti és kultur hivatása. Nem ellentétes 
két gondolat ez, sőt egyik kiegészítése a 
másiknak. Igaz nemzeti élet csak ott lüktet
het modern országokban, ahol igazi kultur- 
élet is érvényre jutott. Franciák voltak az 
elsők, akik megmutatták már Napóleon előtt, 
akinek korát egy intenzív fölvilágosodási 
áramlat előzte meg, hogy országukat nagy- 
gyá csak egy nemzeti eszmékkel telitett tár
sadalom tudja növelni, de e nemzeti nevelés 
alapját egy általános és a tudományos kuta
tással megalapozott közoktatás képezheti.

A mi köznevelésünk sem nélkülözheti ezt 
az irányelvet. A külömbség mindössze az, 
hogy nekünk nagyobb súlyt kell helyeznünk 
a nemzeti szempontra. Országunk kiilömböző 
nemzetiségekkel van elhintve és e nemzeti
ségek megmagyarositásának hő eszköze az 
iskola. Azonban az iskola nem tisztára arra 
való, hogy nyomtatott Írást, hogy vonalak 
rajzolását, hogy nemzeti érzelemmel átfült 
versek bemagolását szolgáltassa a fiatal és 
minden iránt fogékony gyermekiélek szá
mára. Egészen más céljai vannak az iskolá
nak. Jelesül a nép-iskolának. A nép leikébe 
a kultúra magvait, a további művelődéshez 
való érzéknak a fejlesztését csak úgy tudjuk 
beleplántálni, ha előbb egy más művelődési



2

alapot szolgáltatunk. Ez az alap nem lehet 
más, mint a jellem fejlesztése. Régen belát
ták a jellem fejlesztésének a további életpá
lyán való hasznát az angolok. A gyermek 
fiatal és minden iránt fogékony lelkét nem 
tömik tele gramatikai formákkal, sem mate
matikai képletekkel. Ezt egy későbbi idő
szakra hagyják az angol pedagógusok, ami
kor a gyermeknek kellő jártassága van iro
dalomban, hallgatott szónokokat, olvastatták 
vele az angol nemzet klasszikus Íróit. Csak 
azután szoktatják rá, hogy keresse ki az élő 
és írott nyelv törvényeit és rendellenességeit. 
Csak amikor a gyermeknek fejlett logikája 
van, amikor az elvont tárgyakat a reális vi
lágból következtetni tudja, szóval amikor 
megérett az esze a matézisre, csak akkor 
oktatják ki őt a matematikára. Alsóbb fokon 
a fősulyt arra helyezik, hogy a gyermekkel 
a természetet és a jóságot, mint erkölcsi el
vet ismertessék meg.

Nekünk magyaroknak erre a körülményre 
is figyelemmel kell lennünk, de sajátos hely
zetünknél fogva más körülményre is, arra, 
hogy ez ország népét megmagyarositsuk is
kolái utján. Elsősorban azonban az angol 
minta szerint kellene eljárnunk. A gyermek 
leikébe kevesebb formai tudást és több szere- 
tetet kötelességünk beplántálni. A száraz 
tanterv helyett egy nevelési tervet kellene 
kidolgozni és ezen az alapon kellene meg- 
inditani a hóditó hadjáratot a nemzetiségi 
izgatás ellen. Be kell bizonyítanunk, hogy 
magasabb kulturérzékii nép vagyunk, amely
hez hozzásimulni más nyelvűek számára va
lósággal nyereség. Ha ezt elértük, egy vér- 
telen, de dicső csatát nyertünk. Nincs az az 
izgága propaganda, amely legyűrni tudná 
azt a hadsereget, amelyek katonái szeretettel 
vannak vértezve.

Csakhogy ez nem tisztára nemzetiségi vi
dék iskolái számára való recept. Magyar 
vidékek gyerekeit is jellemneveléssel kell is
kolára fogni és csak hamár kellő érettségi 
fokot értek el, lehet őket a tudományok vi
lágába bevezetni. Lassan, de mégis átszivár
góit hozzánk ez a nevelési módszer, amely
nek első foka az, hogy a falusi iskolákban a 
mezőgazdasági tárgyakat kiválóan kultiválják 
és az elemi ismeretek közül is nem sokat 
ölel fel a tananyag. Ezen az utón kell tovább 
haladnunk, de a gyakorlati életre való neve
lés mellett oktassuk ki az idegen ajkuakat a 
magyar nyelvre, nem gramatika utján, hanem 
a szeretet taneszközével. Ez nemzeti és kul- 
tur hivatás lenne. Csak ezzel és ha a nem
zetiségieket gazdasági fejlődésükben is istá- 
poljuk, tudjuk megnyerni a mi nagy ügyünk
nek.

Az iskolanyitás idjén különös nyomaték
kai kell hangsúlyoznunk, hogy tisztára ez 
az egyetlen módja annak, hogy mi itt ebben 
az országban nemzetiségi féktelenségek által 
ne zavartassunk. Adjunk ennek az országnak 
a szeretet emlőjén táplált nemzetiségi nem
zedéket és akkor meg lehetünk győződve róla, 
hogy ennél hathatósabb eszközt nem lehet 
kitalálni egy csöndes harc kivitelére. Napó
leon, aki kijelentette, hogy minden káplár a 
marsallbotot viszi a tarsolyájában, ha megvan 
hozzá a kellő értelem és a szükséges jellem, j 
ezt nemcsak a saját káplárjaira gondolta, 
hanem egész bátran rá aplikálhatta volna 
minden más nép katonáira és nem katonáira 
is. Mert a marsallbot csak képlet, voltaképeu 
az erőt, az emelkedést és az érvényesülést 1 
akarta vele jelképezni. Minekünk meg kell 
mutatnunk a nemzetiségieknek, ők ép úgy
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érvényesülhetnek itt mint a magyar ember 
és nem kell más áldozatot hoznia, mint azt, 
hogy velünk egyetértsen és hogy velünk a 
szeretetben egyesüljön.

Iskoláink jövője : társadalmunk jövője. Ha 
iskoláink megfelelnek annak a követelmény
nek, hogy nemzeti és általános kulturhivatást 
teljesítsenek, akkor bízvást remélhetjük, hogy 
nemcsak az iskola, hanem még a magyar 
társadalom is nekilendül.

M. T.

Hírek.
— Járási tiszti értekezletet tartott a 

járás orvosi és jegyzői kara a főszolgabíró 
elnöklete alatt f. hó 27-én Aszódon a főszol
gabírói hivatalban.

A tüdővész elleni védekezés módozataira 
nézve egyöntetű eljárásban állapodtak meg. 
Hatósági beavatkozás s igy bejelentési köte
lezettség alá esik, ha tüdősorvadásban, gége
sorvadásban vagy nyilt mirigy- és csonttuber
kulózisban szenvedő egyén elhal, vagy az 
ilyen beteg lakást változtat. Ily esetekben a 
lakás s a beteg tárgyai hatóságilag fertőtle- 
nittetni fognak. Hatósági beavatkozással és 
bejelentési kötelezettséggel jár, ha a beteg 
sűrűn lakott helyiségben társait veszélyezteti, 
vagy intézetekben, internátusokban, szegény
házakban, árvaházakban, penziókban, ho
telekben sth. többekkel együtt lakik, étkezik, 
vagy élelmiszer árusítással foglalkozó üzle
tekben van alkalmazva s tuberkulózis ter
jesztése szempontjából veszedelmes, végül 
ha ilyen eset iskolákban fordul elő és pedig 
akár a tanszemélyzet vagy a tanulók között. 
A fent említett lakás változtatás bejelenté
sére a háztartás feje és a háztulajdonos 
vagy bérlő büntetés terhe alatt köteleztelek.

Tárgya volt még az értekezletnek a kocsik 
jelzőtáblákkal való ellátására vonatkozó vár
megyei szabályrendelet s a megalkotandó 
husvizsgálati szabályrendeletek megbeszélése.

— Az iskolai beiratások. Az aszódi fő
gimnáziumban, amelynek 6-ik osztálya most 
nyílik meg, a jövő iskolai év szeptember 
1-én kezdődik. Augusztus 29-én és 30-án 
tartotta a javító-, magán- és felvételi vizs
gálatokat. A tanulók beiratásra szeptember 
1— 5-ig jelentkezhetnek. Szeptember 6-án 
lesz az évnyitó-ünnepély s ugyanakkor meg
kezdődnek a rendes előadások is. — A leány
nevelőintézetben, amely immár női kereske
delmi tanfolyammal bővült, a beiratások úgy 
a polgári leányiskolában, mint a kereske
delmi tanfolyamban szeptember 3-án dél
előtt 9 — 12-ig eszközöltetnek. Szeptember 
4-én d. e. lesznek a magán-, javító- és fel
vételi vizsgák ; szeptember 5-én az uj benn
lakó növendékek érkezése és beírása ; szep
tember 8-án délelőtt 10 órakor az iskolai 
évnek ünnepélyes megnyitása.

— Miniszteri elismerés. Az elmúlt héten 
közöltük, hogy járásunk két derék jegyzőjét 
miniszteri elismerés érte. Most arról értesül
tünk, hogy a szomszéd váci járásban is 
három jegyző nyert miniszteri elismerést. 
A m. kir. pénzügyminisztérium ugyanis meg
engedte, hogy Magyar Béla volt csoniádi, 
Szabó János Balázs püspök-szilágyi és Szla- 
chányi János vácdukai jegyzőknek úgy a 
kincstár, mint az adózók érdekében kifejtett 
működésükért köszöneté tudlul adassék s 
részükre 50—50 kor pénzjutalom utalvá- 
nyoztassék.
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— A női kereskedelmi tanfolyam. A
vallás- és közoktatásügyi miniszter f. évi 
augusztus hó 18-án 132811. szám alatt kelt 
rendeletével a kereskedelemügyi miniszterrel 
egyetértőén megengedte, hogy a bányai ág. 
hitv. ev. egyházkerület aszódi leánynevelő
intézetével kapcsolatosan női kereskedelmi 
szaktanfolyamot létesithessen és azt már az 
1913/14. tanévtől megnyithassa.

— A túrái aratósztrájk. Múlt heti szá
munkban megírtuk, hogy Rolf Camill túrái 
bérletén az aratómunkások nem akartak a 
vállalt szerződésnek eleget tenni. Járásunk 
főszolgabirája f. hó 28-án délelőtt szemé
lyesen szállt ki Túrára, ahol is sikerült néki 
kellő tapintattal az aratók és a munkaadó 
közti nézeteltérést békésen kiegyenlíteni. A 
munkások ennek folytán rögtön munkába 
álltak.

—  A főuteza kikövezése. Járásunk fő
szolgabirája már több Ízben megsürgette az 
aszódi főutcát képező állami utátkelési sza
kasznak kikövezésére vonatkozó ügyet az 
államépitészeti hivatalban. Sürgetésének ered
ménye az, hogy a kikövezésre vonatkozó 
akták most már 2— 3 nap múlva a legille
tékesebb fórum a kereskedelemügyi minisz
ter döntése alá kerülnek s igy a legjobb 
utón már a jövő évi tavaszszal megkezdőd
hetnének a kövezési munkálatok. Bár csak 
már megvalósulna eme régi óhajunk ; azt 
hiszsziik, hogy közegészségügyünk is nagy 
lépéssel haladhatna ezzel előre.

— A sírbolt építése. Már régebben kö
zöltük, hogy báró tornyai Schossberger Re- 
zsöné szül. Deutsch Helén családi sírboltja 
ügyében, a község képviselőtestülete úgy ha
tározott, hogy megengedi, miszerint a fent- 
nevezett úrnő tulajdonát képező 500 négy
szögöl terület az izraelita temetőhöz hozzá- 
csatoltassék és temetkezés céljára a jövőben 
felhasználtassék. Most pedig a járási főszol
gabíró mint elsőfokú közegészségügyi és 
építési rendőri hatóság a sírbolt felépítésére 
az engedélyt azzal adta meg, hogy folya
modó köteles azon 500 négyszögöl területet, 
amelyen a sírbolt épül, az izraelita temető
höz hozzácsatolni és ezen terület körül saját 
költségén olyan kerítést létesíteni, mint 
amilyennel az izraelita temető a jelenben 
van körülvéve.

— Uj tanár Aszódon. A főgimnázium 
VI osztályának megnyitásával egy tanári 
állás szervezése vált szükségessé. Ezen ál
lásra a fen tartó testület Nagy Imre, eddigi 
szabadkai városi főgímnáziumi tanárt vá
lasztotta meg, aki állását már el is foglalta.

— Vicinális utibizottsági ülések. 3-án 
a zsidó-domony, ikladi és a hévizgyörk hag- 
kartali ut bizottságai, — 4-én pedig a bol- 
dog-turai, a boldog-hatvani, a verseg-hat- 
vani és a heréd-pusztavarsányi ut bizott
ságai d. e. 9 órakor ülést tartanak, amelyeken 
az 1914 évi költségvetések fognak tárgyal
tatni és az 1913. évre szükséges hitel túl
lépések tárgyában határozat fog hozatni. Itt 
említjük meg, hogy a járásbeli 6 községi 
közlekedési ut fentarlási költsége f. évben a 
tízezer koronát meghaladja.

— Megyebizottsági tagok mandátumai.
Pestvármegye alispánja az 1907. évben meg
választott megyebizottsági tagok helyébe, kik
nek megbízatása a folyó évben lejár, az uj 
megyeképviselői választásokat kitűzte. Já 
rásunkban a galgamácsai, hévizgyörki és 
túrái választókerületben lesznek uj válasz
tások.
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—  A vérségi közgyűlésről szóló leg
utóbbi hírünkre vonatkozólag kaptuk a kö
vetkező nyilatkozatot:

Miután b. lapjának f. évi aug. hó 24-iki 
számában a vérségi képviselőtestületi ülésről 
hozott tudósítás félreértésre adhat okot, igen 
kérem, szíveskedjék az ott elmondott beszé
demet szószerint közzétenni :

„Igen tisztelt Képviselőtestület!
Én e helyen azon hitben, hogy azzal a 

közérdeket mozdítom elő, többször rendkívül 
éles szavakkal támadtam a jegyző urat. Az 
utóbbi időben szerzett sajnos tapasztalatok 
ezen hitemet, t. i. hogy a közérdeket ezzel 
előmozdítom, alapjában lerombolták ; ebből 
kifolyólag őszintén sajnálom támadásaim 
élességét s jövőre ezen álláspontomról le
mondok. Ezzel jelezni óhajtom azt is, hogy 
jegyző úrral szemben a képviselőtestület és 
a jegyző ur felettes hatóságának álláspont
jára helyezkedem."

Teljes tisztelettel 
Zsingor József.

—  Harangszentelés Domonyban. Gliick 
Frigyes, a budapesti Pannonia-szálloda tu
lajdonosa, mint a domonyi ág. ev. egyház 
felügyelője néhai édesanyjának emlékére egy 
szép nagy harangot ajándékozott a domonyi 
ág. ev. egyháznak. A harang felszentelése 
f. évi szeptember 7-én d. e. 9 órakor lesz 
nagy ünnepélyességgel.

— A galgagyörki vasúti hozzájáró ut.
Régi vágya áll teljesedés előtt Galgagyörk 
község közönségének. A főszolgabíró néhány 
nap előtt közölte a községi elöljárósággal, 
hogy a kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
ur kilátásba helyezte, hogy a szóban forgó 
útszakaszt a jövő év folyamán kiépíti.

— Legényvirtus. Horváth Mihály, Ka
tona Elek és Boda Elek bagi legényeknek 
pénzre volt szükségük; ezen bajukon úgy I 
véllek segíteni, hogy Karácsondi Elek bagi 
lakostól a lakóház eresze alá berakva volt 
tele búzás zsákjai közül két zsák búzát 
elloptak s azt Szászi Istvánné bagi lakosnak 
20 koronáért eladták, a kapott pénzt egymás 
közt szétosztották s elmulatták. Jó  kedvüket 
azonban szomorúság váltotta fel, midőn 
Sándor Feienc őrmester és Pécsi Gyula 
csendőr a buzalopást rájuk derítette, a díszes 
társaság lopásért, Szászinét pedig orgazdaság
ért a járásbíróságnak feljelentette.

— Könnyű pénzszerzés Falui ez. ki Lipót 
péksegéd e hó 20-án Aszódon a Krenkő- 
féle korcsmában egy harisnyából készült 
pénztartóban 120 koronát talált. Miután 
a pénzre szüksége volt, azt eldugta, úgy 
gondolva, hogy azt saját céljaira felhasz
nálja. Azonban a káros Dnlai István káliói 
lakos a csendörségen panaszt emelt, hogy 
pénze elveszett. Fahriczki a csendőrség előtt 
beismerte, hogy ő találta meg a pénzt s az. 
általa eldugott helyről előadta s csak azt 
sajnálta, hogy nem költött abból el semmit. 
Fabrinczki a bíróságnak átadatott.

— Hymen. Matlyasovszky Ferenc galga- 
hévizi aljegyző f. évi szeptember 6-án vezeti 
oltárhoz Mészáros Erzsiké urhölgyet Debre- 
czenben.

—  Pályázat aljegyzői állásra. Verseg 
községben az újonnan szervezett aljegyzői 
állásra szeptember 15-iki lejárattal pályázatot 
hirdet a járási főszolgabíró.

- -  Az aszódi állandó moziról már
többizben panaszt hallottunk. Leginkább a 
szinte tűrhetetlen hőségről és a kellő szel
lőztetés hiányában megromlott levegőről pa
naszkodnak az emberek. Újabban azonban 
még egy olyan anomália is tapasztalható, 
amelyet ha idejekorán a mozi tulajdonosa be 
nem szüntet, úgy esetleg katasztrófára is 
vezethet. Amióta szombaton előadást nem 
tart a mozi, vasárnapi estéken annyira meg
telik, hogy az ülőhelyeken a közönség el 
nem fér és vagy a kijáratokhoz támaszkodva 
nézi végig az előadást, vagy pedig székeket 
állítanak be még a rendelkezésre álló, az 
ajtókhoz vezető szűk helyre és ezt is elfog
lalja a közönség. Már most ha netán valami 
pánik kerekedne, vájjon merre szabadulna ki 

| a hátulsó padokban ülő közönség, ha az ut- 
| ját a székek elzárják? Ezt az eljárást okvet

lenül meg kell szüntetni, nehogy valami baj 
támadjon belőle. x.

— Exhumálás. Majthényi Ádám cs. és 
kir. kamarás, volt országgyűlési képviselő 
holttestét Mezőnyárádról Versegre hozták, 
ahol is f. hó 26-án az ottani családi sír
boltban helyezték örök nyugalomra.

— A püspökhatvaniak uj plébánosa.
A nemrég elhunyt Paull Ernő dr. helyébe a 
váci püspök Podhorányi Adolf tápiószent- 
mártoni plébánost nevezte ki Püspökhatvan 
plébánosává.

— Betörés. Versegen f. hó 16-án virra
dóra arra ébredt fel Mészáros János (volák), 
hogy az utcai szoba ágyneműjét s több 
ruhaneműt az ablakon keresztül elrabolták. 
A csendőrség gyanúja a többször büntetett 
Kepes Jánosra irányult, ki bár tagad, alibijét 
igazolni azonban nem tudja, azért a gödöllői 
járásbírósághoz kisérték.

— Lolír Mária (Kronfusz) a főváros 
első és legrégibb csipke-tisztitó-, vegytisztító- 
és kelmefestő*gyárintézete, Budapest, Vili., 
Baross-utcza 85 , a szakmájába vágó ösz- 
szes megrendeléseket gyorsan és jutányosait 
teljesíti.

Sport..
Az ASE. Rákoscsabára megy F hó

31-én tartja az ASE. a Rákoscsabai Test
gyakorló Kör csapatával Rákoscsabán leg
szebb és legerősebb mérkőzését ez idényben. 
A RTK. legutóbbi ittléte alkalmával 4 : 3-ra 
verte az A S E - t ; annál nagyobb izgalommal 
nézünk elébe, hogy a saját pályáján mily 
eredményt fog elérni. Mi ha győzelmi re
ményekkel nem is kecsegtetjük magunkat 
minden esetic hiztmk védelmünkben, hol is 
Német és Galambos I. mint backek, Jankó 
mint kapus a tőlük megszokott ambícióval 
fogják Aszód eddig szerzett hírét megvédeni.

—■ A vasárnapi mérkőzések Az elmúlt 
vasárnap két igen érdekes metset Ígért az 
A SE. Aszód I.— Gödöllő I. és Aszód II.— 
Gödöllő II. E  két mérkőzés közül csak a II. 
csapatok mérkőzése lett megtartva, mig az

I. csapatok mérkőzése a gödöllői játékosok 
levonulásávaljmég a félidő előtt félbemaradt.

ASE. II .- G T C . 11. 0: 0 .  Az aszódiak l/A  
órakor kezdik ezen mindössze második nyil
vános mérkőzésüket. A mindvégig izgalmas 
játék alatt feltűnően szembetűnő volt az a 
haladás, melyet az ASE. II. technika és tu
dás tekintetében alig két hét alatt elért. 
Egyébként legjobban bizonyítja ezt azon kö
rülmény, hogy ugyanezen csapatok között 
két hét előtt a mérkőzés Gödöllő javára 4 : 1 
arányban dőlt el. A mostani eldöntetlen 
eredményből azonban legjobban kivette ré
szét a védelem, amely a csapat erőviszonyait 
tekintve csaknem oly számba áll, mint az 
FTC-ben Rumbold és Payer. Weiner II. és 
Galambos III. minden támadást szereltek le, 
úgy, hogy a kapuban álló Weiner 1-nek nem 
sok dolga volt. Csatársorunk a halfsor erős 
támogatása mellett sok szép lerohanást csi
nált azonban a kapu előtt — nem annyira 
az ellenfél védelme, mint inkább a saját za
var miatt — minden labdát kapu mellé rú
gott. A göuöllőieknél viszont a csatársor, 
Sebestyén centerrel az élén produkált szép 
játékot.

ASE. I.— GTC. I. 7:í6-kor a már szép 
számban összegyűlt publikum előtt kezdi 
mérkőzését. Ezúttal uj felállításban látjuk 
csapatunkat. Védelmünket megerősítendő, 
Galambos I hátra megy backnek s helyét a 
centerben Szigeti foglalja el, mig a jó futó 
Szelecsényi a jobbszélre kerül. Az igy fel
állított csapat az első percekben tétován 
minden ambíció nélkül játszik s Gödöllőnek 
sikerült az első gólt beadni. Azonban játé
kosainkat mintha felvillanyozta volna ezen 
első g ó l; újrakezdés után gyors lefutásokkal, 
erős tempóban kezdik szorongatni a gödöl
lői kaput. A labda állandóan ott van és az 
ellenfél védelme nem bírván a mieink által 
diktált iramot, az egyik kézzel fogja a gólba- 
futó labdát, mire a biró 11-est Ítél és ebből 
Német gyönyörű sarok rúgással védhetetlen 
gólt lő, mellyel az eredmény kiegyenlítődik. 
Ettől fogva állandó az aszódiak fölénye. 
Mindenki biztos győzelmet jósol Aszódnak 
annál is inkább, mert a gödöllői védelem 
szemmel láthatólag kifáradt az erős küzde
lemben Végre is Gödöllő egy igazán csekély 
dolgot ürügyül felhasználva, levonul a pá
lyáról s evvel a mérkőzést a szabályok sze
rint az aszódiak javára feladja.



4 ASZÓDI HÍRLAP 1913. augusztus 31.

K O L L A R IT -
B Ő R L E M E Z
kaucsuk-kompozitióval bevont ru
ganyos, viharbiztos és időtálló 
szagtalan fedéllemez. A jelenkor 
legjobb tetöfedéllemez.

VÉD TELEN Ü L TARTÓS
Régi zsindelytetők átfedésére kivá
lóan alkalmas. -  Sem mázolni, sem 

mészlével bekenni nem kell.

Aszódon kapható

Pia ma nt Márton
vaskereskedőnél. xi 9

S tirn á th  Károly
háza a pesti-utcában szabad kézből 
7_,0 eladó.

Lampionok
nyári mulatságokhoz a legnagyobb 
választékban legolcsóbban Aszódon 
a wPe tő fiw-nyom dában kaphatók.

Legfinom abb
elszakíthatatlan francia „ M i m i 41 f é r f i  g u m m i ó v s z e r  
1 tucat 2 K 50 f, 2 tucat 4 K  50 f, 3 lucat 6 K. Pénz előze
tes beküldése mellett portó 30 fillér, utánvéttel portó 74 fillér. 
„H e z M Budapest, V ili., Losonci u. 13. Diszkrét szétküldés.

Tantestületen,
IsKolafentartőH

figyelmébe!
Felvételi, előmeneteli és mulasztási, haladási 
és látogatási naplók, osztálykönyvek a min. 
rendeleteknek mindenben megfelelően, a leg
olcsóbb árban, bekötve, fűzve kaphatók az

Aszódi Petőfi Könyvnyomdában.
Tessék rendelését már most idejekorán 

feladni 1

vr. <v.r. r  vr. r

Tyúkszem,
börkem ényedés szem ölcs 4S óra alatt 
eltűnik a nCflNNHBIN“ használata után. 
Üvegje 1 kor., postndijjal 1-40 kor. Három 

üveg bérmentve 3 kor.

E x c e ls io r
hintőpor 48 óra alatt elmulaszt a a kéz-, láb- 
és hónaljizzad ást. 1 doboz 1 kor., posta- 
dijjal 1-40 kor., 3 doboz bérmentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40" o phosphorsavat tartalmazó

Takarmánymész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló 
hi/lalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, bobjuk, juhok marhák, ökrök és lovak
nál. 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.
„K orona“-gyóqyszertára GYŐR 99.

A UgszfraKoztatfbb

hangszereket szállítja
\kÍ T V  X |  C  D  „ H a n g s z e r ' - K i r á l y - t ó i
VT H U  l a  Ca a\  Budapest, József-korut 15.

Hegedű. 16 drb felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár czitera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona.
Mandolin vagy üuitár 16 korona.
Ébenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és londoni kiállításon aranyérem 

és érdemkereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegyzék ingyen!

Óvás! Ügyeljünk a „Wágner" névre 
és a 15-8s házszámra. (Telefon.)

Gyászjelentések,
koszoruszalagok

nyomását egy óra alatt elvégzi 
Petőfi nyomda Aszódon

Bntorozott szoba
két fiatalembernek, esetleg nagyobb deákok

nak kiadó

Székely Farkasnál, Aszód.

Tanonc
fizetéssel felvétetik az Aszódi Petőfi 

nyomdában.

A tisztelt szülők figyelmébe!
Slí Tisztelettel értesítjük a t. szülőket, hogy az 
$  iskolai évadra szükséges újdonságokat és a 
4? már eddig is bevált cikkeket beraktároztuk 
W és azoknak árusítását fővárosi olcsó árakkal 
jg versenyezve, a legjutányosabb árakon meg- 
W kezdtük. Tisztelettel

| Aszódi Petőfi-könyvnyomda
W könyv- és papirkereskedése.

Ne cipeljen árut Budapestről, mert Aszódon olcsóbban kapja.

Tankönyvek
ó- és uj állapotban

író és rajzszerek 
Irkák és füzetek 
Könyvszijak és táskák 
Turistazsákok

a legjutányosabb árakban.

Aszódi .Petőfi** könyvnyomda nyomása.
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