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Parcellázás.
A magyar ember minden érzése, 

minden gondolata a földhöz tapad. 
Innen szívja életerejét, innen veszi 
mindazt a kelléket, a m it. létfeltétele i 
megkíván és csodálatos, mégis évről- 
évre, mondhatnánk napról-napra gyé
rülnek a községek lakói, a földdel 
együtt érző, a földdel felnevelt magyar 
parasztság elhagyja megszokott régi 
fészkét, elhagyja azt az országot, mely
nek szabadságáért és lakói független
ségéért apái annyi tenger vért ontottak.

Ami még meglepőbb a dologban, 
az a körülmény, hogy az őstermelő 
magyar nép olyan földterületekre tódul, 
ahol pedig alig érvényesítheti a fö ld
művelésben való készségét. Ottan más 
világ van. Ott az ember már régen 
elfelejtette azt az őskorbeli állapotot, 
amikor az eke szarva mellett törte meg 
a rögöt és seprő boronával takarta el 
a kikelésre szánt magot.

Az óriási arányok országában, Ame
rikában, ezeket a munkálatokat már 
gépek, hatalmas szerkezetű óriások 
végzik, az ember csak arra való mel
lettük, hogy irányítson és szabályozzon.

A magyar az ő nehézkes életmód
jával bekerül az ipari viszonyok közé, 
olyan helyre, ahol lát maga körül tár
gyakat, melyekről otthon álmodni se 
merészelt volna. Mennyi keserves küz
delmébe kerül, inig beleéli magát, inig 
beléhelyezkedik az uj viszonyokba.

Sokan életük árán veszik meg azt a 
szabadságot, hogy megszabadulhattak 
hazájuktól. Mert bizony örvényből ör
vénybe kerül a szegény ember. És eq 
hijjával van annak a szívós életerőnek, 
amely őt mindenekfelett győzedelmes
kedni képessé teszi, amelynek hatal
mával siet saját magából kialakítani 
az uj embert, az iparost, ámde mégis 
ha otthon is már sok csalódás és nél
külözés érte, ha már otthonról is azzal 
a kétségbeesett okoskodással hagyta el 
a szép magyar hont, hogy élni mu
száj, minek hát élek uj világrészen, 
mielőtt meghalok éhen ebben a kincses 
országban.

De viszont gondoljuk csak meg, 
vájjon úgy kell-e ennek lennie, ha más 
gazdaságot, más munka- és telek fel- ;
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osztást talál itthon az ő honában a 
magyar paraszt. Úgy kellene-e pusz
tulnia szemünk láttái a annak a nemes 
fajnak, amely mindenféle megrázkód
tatást átszenvedett országfoglalásának 
ezer esztendős múltjában?

Az a nép, mely mindezt kibírta, 
amelynek a világ politikai küzdelmek
ben nagyobb része és érdeme van, mint 
bármely más európai nemzetnek, mert 
hiszen védőbástyája volt a keresztény 
civilizációnak szemben a félhold hatal
mával. És imc itt vagyunk, mint egy 
rut szibarita váz, az ország talpköve 
meginog, kevesbediink számban, gyen
gülünk erőben.

Ha okszerű gazdálkodást folytatna a 
magyar, ha erre szakszerű kioktatást 
nyerhetne, ha volna benne takarékos- 
sági hajlam, akkor — igy szólnak a 
bölcs tanácsok — bizony akkor nem 
kellene vesznie a magyar fajnak.

Nohát ezek tanácsoknak, elméleti 
fejtegetéseknek nagyon jók és szépek, 
csakhogy nem igen használnak az üd
vösségben. Ide nem elmélet, hanem 
gyökeres változás kell, olyan változás 
kell, amely alapjából tudja majd átfor
gatni a mi mostani telekrendszerünket, 
amely rendszerben egész baja ennek a 
kivándorlási mizériának.

A földművelésügyi minisztériumban 
már több Ízben felvették, majd letették 
a birtokrendezés égető ügyét. Majd 
azon vannak, hogy ésszerűen osszák 
és rendezzék a kisgazdák telkeit, amely 
telkek mostanában olyan szétszórtan 
fekszenek, hogy megmunkálásába a 
kisgazda beleöli minden idejét, erejét 
és vagyonát.

Innen van az, hogy ebbe a népbe 
olyan hamar és könnyen lehetett be
oltani a földesur iránti ellenszenvet, 
pedig tudvalévő, hogy a magyar job
bágy hűsége a földesur iránt példája 
volt a rendeknek a királyhüségre.

De amikor látja a paraszt, hogy a 
terjedelmes hitbizomány, vagy más 
nagy uradalmi birtok milyen egyseges 
tagoltságu, milyen könnyen hozzáérhető 
és megmunkálható, és ezek folytán 
milyen egyszerűen lehet belőle gabonát 
kihozni, inig az ő földszalagjai fél
órányira vannak, sőt messzebbre is
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fekszenek, nem csoda, ha az anyaföld
höz való ragaszkodása megcsappan.

Hogyan tud lépést tartani egy sze
gény pór, amikor még a gazdasági 
gépeket is hitelbe és eszerint ötszörös 
áron veszi, hogyan tud megélni?

Persze viszi, amíg birja, azután neki 
fekszik a hitelintézetnek, amikor meg 
a forrás kiapadt, akkor jön azután az 
uzsora, ami a vég kezdete.

Csak hozzávetőleg vázoltuk a szegény 
földmives helyzetét. Aki személyesen 
járt közöttük a vidéken, az tapasztal
hatja is, hogy egyedüli kútfeje a rosz- 
nak a birtokbeosztás gondatlanul gyatra 
viszonyai. Törvényhozásunknak kell, 
hogy kezébe vegye ezt az elsőrangú 
ügyet, mert ennek eldöntésétől függ a 
magyarság visszahóditása szeretett hiva
tásához — a földmiveléshez. Aí.

Hírek.
— Igazgatóválasztás. Főgimnáziummá 

fejlesztett középiskolánk érdekes eseménynek 
volt színhelye f. évi junius hó 27-én. A pro
testáns iskolák ősi elve alapján, — hogy az 
igazgatótanár hat évről-hat évre választassák, 
— igazgatóválasztásra gyűlt össze a főgimná
ziumi bizottság.

Az igazgatótanár hat évenként változik, ha 
a tanári karban erre az állásra alkalmas 
egyének vannak. A lelépő igazgató Szabó 
Lajos személye iránt úgy a tanári kar, mint 
a bizottság teljes bizalmának és elismerésé
nek adott kifejezést, ő az, a kinek igazgatása 
alatt a régi gimnázium főgimnáziummá fej
lődött. S ő maga volt az, aki a fenti protes
táns elv előtt meghajolva, a tanári kar jelölő 
értekezletén utódjául dr. Osváth Gedeont 
ajánlotta. A tanári kar egyhangúlag ajánlotta 
dr. Osváth Gedeont a bizottságnak meg
választásra. A tanári kar egyhangú kitüntetése 
alapján aztán a tegnapi napon gyülésező 
bizottság respektálva a tanári kar egyértelmű 
akaratát: dr. Osváth Gedeont hat évre ter
jedő időre főgimnáziumi igazgatónak válasz
totta meg.

Midőn a lelépő érdemes igazgatót, kinek 
aegise alatt oly mélyreható, fontos feladatok 
egész sora indult meg az iskola jövője érde
kében, ki ezeket ambícióval, nagy értelemmel 
a megvalósuláshoz közel segítette, őszintén 
köszörűjük, egyszersmind az uj utódot, kinek 
személye szintén garancia arra, hogy a leendő 
nagy terveknek méltó egyengetője lesz: biza
lommal üdvözöljük.

— Uj tanárok. A főgimnáziumi bizottság 
f. évi junius 23-án tartott gyűlésén uj taná- 
rokatválasztott. Megválasztattak az uj magyar
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latin tanszékre Valent István, a rozsnyói 
ág. h. ev. főgimnázium helyettes tanára és 
Lux Sándor okleveles tornatanár helyettes 
tornatanárnak. Az 1914— 15-iki tanév szep
tember 1-én megnyílik a V lI-ik  osztály s 
ugyanakkor az V-ik osztályban egy görög
pótló tanfolyam nyílik meg.

— Tanulmányi-kirándulás. Az alakuló- 
félben levő ikladi tejszövetkezet vezetői és 
néhány lelkes tagja e hó 25-én, csütörtökön, 
egy már régebbi idő óta működésben levő 
tejszövetkezet megtekintése céljából meg
látogatták a píispökhatvani tejszövetkezetet. 
A kirándulókat Trupp Antal, az immár orszá
gos hirnek örvendő püspökhatvani tejszövet
kezet megteremtője és jelenleg is lelkes veze
tője, fogadta, akinek vezetése mellett meg
tekintették számos gazda szarvasmarha állo
mányát, amiből kitűnt, hogy mily nagy fej
lesztő hatást gyakorol e téren is a tejszövet- 
kezet, végül pedig a működésben levő tej
csarnokot. A látottak csodálkozásba ejtették 
az ikladiakat és azon fogadalommal tértek 
otthonukba, hogy igyekezni fognak a püspök
hatvaniakat, ha túlszárnyalni nem is, de 
legalább követni.

— Kinevezés. A m. kir. igazságügymi
niszter Gyonibola István királyi javítóintézeti 
dijnokot az aszódi királyi javítóintézethez 
királyi javítóintézeti tisztté nevezte ki.

— Hivatalvizsgálat. Kecskés József pénz
ügyi számtanácsos, számvevőségi főnök, 
Kelecsényi Ágoston pénzügyi számellenőrrel 
az aszódi járási számvevő ügykezelését, úgy
szintén a pénzkezelést felülvizsgálta és a 
tapasztalt rend felett elismerését fejezte ki.

Ugyancsak a járás községeinek féléves fel
ügyeleti vizsgálatai befejeztettek a járási 
főszolgabirói hivatal részéről e hó 27-én. 
A pénztárkezelés mindenütt megfelelő rendben 
találtatott.

— Galamblövészet Aszódon. Az Aszódi 
Galamblövő Egylet julius hó 1-én délután 
és 2-án egész napon át az aszódi közlegelőn 
galamblövőversenyt tart, amelyen a dolog 
természeténél fogva csak az egyesület tagjai 
vehetnek részt.

— Nagybizottsági ölés. A leánynevelő
intézet ügyeit vezető nagybizottság folyó hó 
18-án csütörtökön délelőtt ülést tartott az 
intézetben méltóságos Scholtz Gusztáv bánya- 
kerületi püspök elnöklete alatt, amelyen részt 
vettek Kacziány Géza és Wagner G. Adolf 
esperesek, Reviczky Sámuel, Chugyik Pál és 
Bezzeg Sámuel lelkészek, dr. Szelényi Oszkár, 
dr. Liedemann Frigyes, Sárkány Ernő és 
Sárkány László világi bizottsági tagok és 
Petrik Sarolta ideiglenes igazgató. A bizott
sági ülés folyó ügyeket intézett el, ezek között 
örömmel állapítván meg, hogy Petrik Sarolta 
ideigl. igazgató a működéséhez fűzött vára
kozásoknak a legteljesebb mértékben meg
felelt, minek folytán a bizottság megerősítette 
a még január havában hozott ama határo
zatát, hogy a szeptember havában Ülésező 
kerületi gyűlésnek egyedül őt fogja végleges 
igazgatóvá történő megválasztásra ajánlani. 
Nagy elismeréssel adózott a bizottság Saenger 
Máriának, a háztartási tanfolyam vezetőjének, 
aki példás buzgalommal, nagy szakértelemmel 
és a legteljesebb elismerésre méltó odaadás
sal vezette a tanfolyamot. A bizottság ülését 
a háztartási növendékek által készített próba
ebéd követte, amelynek kitűnő voltáról a 
kerület püspöke toastjában a legfényesebb 
bizonyítványt állította ki.

— Az országos vásárok eltörlése. Több

vidéki ipartestület azon indítvánnyal fordult 
az ipartestületek országos szövetségéhez, 
hogy indítson akciót a fölöslegesnek tartott 
országos vásárok intézménye ellen. Elsősor
ban arra irányult ez az akció, hogy a keres
kedelmi kormány ne engedélyezzen újabb 
országos vásárokat. A szövetség tanácsa úgy 
határozott, hogy mielőtt a kívánt akciót meg
indítaná, véleményadásra kéri fel a vidéki 
városok ipartestületeit. Ennek megfelelőig 
kérdőíveket szerkesztett és azokat megkül- 
dötte a vidéki ipartestületeknek. Ezen ivén 
első fontos kérdés az, hogy a mai vásárok 
mennyiben tartották meg kereskedelmi sze
repüket, vagy teljesen feleslegesekké váltak-e ? 
A többi kérdés azt kívánja tisztázni, nem 
válnak-e hátrányra a letelepült kereskedőknek 
és iparosoknak az országos vásárok és van-e 
megfelelő haszna a vásárokban való részvé
telnek ? Az akció megindításának ügyét a 
kérdőivek beérkeztéig a szövetség felfüggesz
tette. Felhívjuk figyelmét kereskedőinknek és 
iparosainknak ezen reájuk nagyon fontos 
kérdésnek kellő megvitatására és vélemé
nyüknek, kívánságaiknak indokolt beterjesz
tésére.

— A kávéházak és vendéglők tiszta
sága A belügyminiszter, a közegészségügyi 
érdekekre való tekintettel, fölhívta valameny- 
nyi vármegye törvényhatóságát, hogy a fo
gadó-, vendéglő-, kávéházi iparok gyakorlása 
tárgyában az ipartörvény alapján alkotott és 
most hatályban levő ipari szabályrendeletüket 
— amennyiben ez még nem történt volna 
meg — olyképpen egészítsék ki, hogy a 
nyilvános étkező helyiségek (vendéglők, ká
véházak, kávéniérések stb.) tulajdonosai kö
telesek helyiségeiben a vendégek számára 
könnyen hozzáférhető helyen kézmosásra 
használható, lehetőleg folyó csappal ellátott 
mosdókészülékeket fe lá llítani; egészítsék ki 
továbbá az említett szabályrendeleteiket ab
ban az irányban is, hogy az alkalmazottak 
az evő- és ivóeszközöket tisztán kezelni tar
toznak, kifejezetten eltiltva őket attól, hogy a 
poharakba vízzel való megtöltésükkor és a 
tálcákra való elhelyezéskor ujjaikkal bele
nyúljanak. Ezzel az intézkedéssel megtörtént 
a kellő lépés a közegészségügyi kérdés ren
dezésére s most már magán a publikumon 
áll, hogy a rendelkezések pontos betartását 
a maga érdekében mindenütt ellenőrizze.

— Egy községi jegyző kitüntetése A
hivatalos lap tegnapi számában olvassuk, 
hogy a király Trupp Antal pfspökhalvani 
községi jegyzőnek az arany érdemkeresztet 
adományozta. Trupp kitüntetése nemcsak a 
járásban, de megyeszerte nagy megelégedéssel 
fog találkozni. Igazi, modern jegyzőt értékel 
a királyi kegy, mert Trupp Antal valóságos 
vezetője és irányitója népének. Jó része van 
a község megniagyarositásában, de legszebb 
munkája a szövetkezet s a messze földön 
hires püspökhatvani állatértékesités fellendítése 
A kiváló jegyzőnek Ivánka főszolgabíró ünne
pélyesen fogja átadni a megérdemelt királyi 
kitüntetést.

— A falragaszok rongálását mind máig 
nagyon enyhén büntették az érvényben levő 
törvények. A most életbelépett 1914. XIV. te. 
a falragaszokat is védelmébe veszi s a tör
vény 29. §-a kimondja, hogy kihágást követ 
el és 600 koronáig terjedhető pénzbüntetéssel 
büntetendő, aki falragasznak megengedett 
kifüggesztését megakadályozza, vagy jogosan 
kifüggesztett falragaszt jogtalanul letép.

— A leánynevelő-intézet évzáró ün
nepélye. Junius 25-én tartotta leánynevelő

intézetünk az idén is évzáró ünnepélyét. 
Lélekemelő látványt nyújtott a fehér ünnepi 
ruhába öltözött növendékek sokasága, de 
méltó kerete volt az ünnepélynek az a díszes 
vendégkoszoru, amely növendékek által elő
adott szebbnél-szebb müsorszámok meghall
gatására, úgy helyből, mint a messze ide
genből összegyűlt.

És ezen nincs mit csodálkoznunk, mert 
évről-évre mindinkább terjed eme kiváló in
tézetünk jó Ilire, úgy hogy a Kárpátoktól az 
Adriáig hazánknak majdnem minden várme
gyéjéből örömmel küldik ide gyermekeiket a 
gondos szülők. Hogy nem csalódnak, bizo
nyítja az intézet iránti szeretetteljes ragasz
kodás, amellyel a növendékek még tanulmá
nyaik befejezése után is iránta viseltetnek. 
És hogy az intézet jó hírnevét méltán meg 
is érdemli, arról tanúskodott a meglehetősen 
nehéz inüsordarabok praeciz előadása, amely 
a növendékek tudását, fegyelmezettségét, de 
tanítóiknak a szeretetteljes munkásságot felté
telező eredményes működését is mutatja. A 
tér szűke miatt nem terjeszkedhetünk a mű
sor minden egyes darabja előadásának bírá
latába, de megállapítjuk, hogy a műsort az 
intézettől már megszokott kiváló precizitás
sal adták elő a növendékek. Különösen meg
említésre méltó az a megható és szívhez 
szóló búcsúszó, amelyet Zechmeister Ilona 
keresk. tanf. növendék érzéssel mondott.

A közönség méltányolva az előadók buz
galmát, valamennyiket érdem szerint tap
sokkal bőven jutalmazta meg. Majd felállt 
M ikolik Kálmán budapesti polg. isk. igazgató, 
az intézet tanulmányi felügyelője és az inté
zet ügyeit vezető nagybizottság nevében a 
tanári karnak legnagyobb megelégedését és 
fáradozásukért hálás köszönetét fejezte ki. 
Ezután még buzdító szavaival a növendékek
hez fordult, mire a jutalmak és ösztöndíjak 
kiosztásával véget ért a gyönyörű ünnepély. 
Szünet közben a közönség nem győzte 
bámulni a szebbnél-szebb rajzokat és kézi
munkákat, amelyek arról tanúskodtak, hogy 
e tekintetben is elsőrangút nyújt az intézet 
a tanítás-nevelés terén.

Kedden, junius 23-án folyt le a leány
nevelőintézet kereskedelmi szaktanfolyamának 
nyilvános szóbeli vizsgája, amelyet alapos
ságánál fogva szinte kereskedelmi érettségi 
vizsgálatnak is lehelne venni. A vizsgálatot 
a tanári kar, az igazgatónővel az élén tartotta, 
részt vettek benne a leánynevelőintézet ügyeit 
vezető bizottság tagjainak egy része. A nyil
vánosságot képviselték a helybeli pénz
intézetek és néhány helybeli kereskedő mint 
meghívott vendégek. A vizsgán a növendé
kek szakszerű feleleteikkel igazolták az elért 
kiváló eredményt. A reggel 8 órától déli 12 
óráig tartó vizsgán a kereskedelemben oly 
nélkülözhetetlen tudományok sokaságán végig
menve, meggyőzték a hallgatót, hogy az év 
szorgalommal, hasznosan telt el. A növen
dékek alapos kiképzést nyertek többek közt 
a földrajzban, a keresk. számtanban, a francia 
és német nyelvekben, a gyorsirászatban, a 
gépírásban és a könyvvitelben, valamint a 
kereskedelmi levelezésben, magyar és német 
nyelven. De egyben a háztartás minden csin- 
ját-binját is megtanulhatták és alkalmuk 
nyílt a növendékeknek magukat a kézimun
kában is tovább képezni. A nagy szorga
lommal elért szép eredményt igazolta még a 
kiállított számtalan gyakorlati munka : a tiszta 
levelezés, a pontos könyvelés, továbbá a 
kiállított szép rajzok és a kézimunkák. 
Őszintén kívánjuk, hogy ez a nálunk hézagot
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pótló uj intézmény továbbra is fennmaradjon 
és a most lerakott alapon az intézet jóhirének 
öregbítésére fejlődjék és virágozzék.

— Az iparostanonciskola vizsgája az
elmúlt vasárnapon, junius 21-én folyt le a 
gimnázium rajztermében. A vizsgán a tanonc
iskola felügyelőbizottságának elnöke Bolla 
Lajos elnökölt. Megjelentek ezenkívül a fel
ügyelőbizottság tagjai és az érdekelt iparo
sok közül is néhányan. A kir. javítóintézeti 
ipariskola is képviseltette magát Molnár 
Sándor családfő által. A tanítók buzgó fá
radozásának eredményeként a fiatal iparos
nemzedék, — akiknek nagy része a lehető 
legkisebb előképzettséggel került az iskolába 
— meglehetős előmenetelt tanúsított. Az 
eredmény azonban jobb is lehetne még, ha 
az iparosok tanoncaikat pontosabban járatnák 
az iskolába. A jövő iparosnemzedék érdeké
ben mi ezt oly fontosnak tartjuk, hogy még 
a legszigorúbb eljárástól sem riadnánk visz- 
sza oly esetekben, amikor minden különö
sebb ok nélkül a tanonc az iskolától távol 
lesz tartva. Igen sok rajzot is láthattunk, a 
tanoncok munkáját és ezek is szép haladás
ról tanúskodnak. A rajz a mesterember ne
velésénél szintén nagyon fontos, mert emeli 
a forma- és szépérzéket. Már pedig emlékül 
manapság iparosember nem állhatja a ver
senyt.

— Állami erdei facsemeték adomá
nyozása. Az állam által fentartott erdei fa
csemete kertekből az 1914. év őszén és az 
1915. év tavaszán az állami szükségleteken 
felül megmaradó facsemete-feleslegeket az 
ez iránt folyamodó birtokosoknak osztják ki. 
Ennek 4 módja van : csemetéket adomá
nyoznak kivételesen kisbirtokosoknak ; ható
ságilag kijelölt kopár, vízmosás vagy futó
homokos területek befásitására; közgazdasági 
érdekből befásitandó területekre és végül a 
termelési költségek megtérítése ellenében is 
adnak. Az állami kezelés alatt nem álló er
dők és kopár területek beerdősitéséhez, va
lamint az egyéb fásításokhoz szükséges fa
csemeték adományozását 1 koronás bélyeg
gel ellátott és az őszi erdősítésekhez kért 
csemetéket, illetőleg legkésőbb 1914. évi 
julius hó 31-ig, a jövő évi tavaszi ültetéshez 
kérteket illetőleg pedig 1914. november hó 
14-ig közvetlenül az illetékes kir. erdőfel- 
ügyelőséghez benyújtandó folyamodványban 
kell kérni.

— Meghívó. Pest-Pilis-Soit-Kiskunvárme- 
gye tűzoltó-szövetsége által Kiskunniajsán 
rendezett tűzoltói szaktanfolyamának junius 
hó 28-án megtartandó záróünnepélyére és a 
kiskunmajsai önkéntes tűzoltóság nagysza
bású tűzoltói ünnepségére hazafias üdvözlet
tel és bajtársi szeretettel hívjuk meg Pest
vármegye nagyközönségét és összes bajtár
sainkat. Fazekas Ágoston alispán, szöv. elnök, 
Serfőző Géza vni. főjegyző, szöv. a le lnök;

Udvardy Aladár szöv. titkár, vm. tüzr. felügy.; 
Kovácsy Kálmán orszgy. képiselő; Füstöss 
Bertalan közig, jegyző ; diszelnökök ; Benko- 
vich István községi főjegyző, a kiskunmajsai 
ö . T. E. elnöke ; Pap Gedeon a kiskunmajsai 
ö . T. E. parancsnoka, vm. hiv. szaklap, szerk. 
tanfolyam-parancsnok; Komár Béla a kis- 
kunmajsai Ö. T. E. titkára. Tűzoltók ! Baj
társak ! Jöjjetek el mindnyájan, kik egy tá
borba tartoztok velünk. Impozáns tnegjele- 
néstekkel demonstráljatok a nagy és szent 
eszme mellett Mutassuk meg összetartozan- 
dóságunkat, a bajtársi érzület fönséges nagy
ságát s azt a hatalmas erőt, mely szövetke
zésünkben rejlik. Szeretettel, tárt karokkal 
várunk s a mi örömünk lesz határtalan, ha 
szerény körünkben eltöltött óráitokat minél 
kellemesebbé tehetjük. Viszontlátásra !

Sport.
— Péceli AC—Aszódi SE 5 :  I (1 :0 ) .

Gyönyörű időben, nagyszámú közönség előtt í 
játszódott le az idei mérkőzések legizgalma- 
sabbika, melyből a rutinirizott péceli csapat 
került ki győztesként. A meccs nem nevez
hető fair mérkőzésnek, mert mind a két csa
pat a győzelem megszerzésétől ambicionálva 
sokszor szabálytalanságokra ragadtatta el 
magát s csak a bíró határozott bíráskodásá
nak köszönhető, hogy a mérkőzés minden 
nagyobb incindens nélkül folyt le. Pécel rög
tön kezdés után támad s Jankónak egymás
után kell védeni a veszélyes lövéseket. A 
10-ik percben Pécel a megítélt kornerből 
Kálmán révén megszerzi a vezető goalt. 
Változatos játék van ezután, melyből ASE a 
többet támadó és Szibl, Galambos II., majd 
Hermám! küldik lövéseiket a kapura. Goal 
azonban több az első félidőben nem esik.

A második félidő szintén a péceliek tá
madásával kezdődik és Garay szép lövése 
állal 2-re növeli a goalok számát. Szabad
rúgáshoz jut Aszód s Lagler borzasztó erő
vel rúgott labdáját a bal half fejjel gyönyö
rűen kivédi. Galambos II. szép lövését a 
péceli beck kornerre menti, melyből Lagler 
a mérkőzés legszebb goalját fejeli a 17-ik 
percben (2 : 1) A goal Pécelt felvillanyozza 
inig az ASE-t kiegyenlítésre serkenti s ekkor 
van a meccs legizgalmasabb része, melyből 
Pécel goalt szerez. Ugyanis Lagler a péceli 
centnert ráfutva a 16-oson belül elfaltolja s 
a megítélt 11-est Leiner belövi. Ez nagyon 
lehangolja az ASE-t s teljesen védekezésre 
szorul s közben elragadtatja magát szabály
talanságokra, amelyekért járó szabadrúgá
sokat Pécel kihasználva, goallá értékesít a 
37-ik percben, Mikelmann a 42-ik percben 
Slrasser révén. A mérkőzés legjobb embere 
Lagler volt. A péceliek közül a center half, 
kapus és bal beck tűntek ki. A mérkőzést 
Makk Sándor szöv. biró igen jól, megértés

sel vezette, határozott esélyes bíráskodásá
nak köszönhető, hogy a mérkőzés simán 
folyt le.

Ma, vasárnap 28-án csapatunk a Hatvani 
AC-al reváns mérkőzést játszik Hatvanban. 
Kísérőket szívesen lát a csapat.

Hirdetések.

A ratásra
Kévekötő zsinegeket, cséptésHez 
gőz- és benzin motorokhoz
gépo la jra
kérjen ajánlatot.
£egjuUnyo$abb árban számit

Székely Farkas
Aszód (Fő-utca).
T E L E F O N  21.

Már megnyílt
a t e l j e s e n  f e l s z e r e l t

uj Vasfizletetn
a fővárosi és környékbeli t. közönség 

kényelmére.

Freisinger Lipót
BUDAPEST,

VII. kerület, Baross-tér 17. szám.
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WACNER „jtongszer*j(irály“ újdonságai:
Hegedű, kitűnő hangit, remekül kidolgozott, Fuvola, igen jó minőségű, billentyűkkel, réz- 
dombom Stainer-forma, tokkal, vonóval, 16 ékitménynyel csak 8 korona. Kezdőknek 
darab felszereléssel csak 12 kor. Finomabb különösen ajánlható. Hangversenyfuvolák 15 

20 és 30 korona. koronától feljebb.

Gordonka, igen jó minőségű, nagy erős 
hangit, finoman kidolgozva, csak 30 korona. 
Egész finont kivitelben 40 koronától 100 

koronáig.

Cim balom , remek, erős hangú, gyönyörű 
kivitelben 160 koronátó l 600 koronáig  
Keveset használt cimbalmok állandóan rak

táron vannak.

H arm ónium , hatalmas orgonahangu, remek 
kiállítású 160 koronátó l 600 koron áig
Használt harmóniumok állandóan raktáron 

vannak.

P rim citera  finom kivitelben, kitűnő hangú, 
teljes felszereléssel együtt csak 16 korona. 
Ugyanez finomabb kivitelben 20 koronától 

100 koronáig.

ner“ névre, hogy máshoz ne tévedjen

Aszódi .Petőfi- könyvnyomda nyomása.
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