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A képviselőtestület 
Kiskartalon.

A község képviselőtestületének kül
döttsége f. hó 4-én hajtotta végre 
amaz egyik régebbi közgyűlésében 
nagy lelkesedéssel hozott határozatát, 
mely szerint báró Podmaniczky Geiza 
ő nagyméltóságát községünk diszpol- 
polgárává választván, erről őt meg
felelő módon értesíteni rendelte.

Ritka embernek adatik meg, hogy 
polgártársainak igaz tisztelete, meleg 
rokonszenve, nagyrabecsülése és ra
gaszkodása olykép nyilvánuljon meg, 
hogy ezáltal az önzetlen, derék, be
csületes és hazáját s polgártársait 
őszintén szerető embernek soha el nem 
enyésző emléket állítsanak.

Aki családjának és saját magának 
kimagasló fényes múltja által el van 
kötelezve arra, hogy mindent elköves
sen hazájának, embertársainak boldo- 
gitására, a kultúra felvirágoztatására, 
a közintézmények hathatós támogatá
sára, a szükölködők felsegélyezésére, 
szóval mindarra, amit egy nagy nemes 
s z ív  jót és magasztosai csak tehet, az |

kétségkívül lelki gyönyörűséget talál
hat minden olyan intézmény létesíté
sében, amelynek épületéhez ő is vitt 
egy követ, amelynek nagy munkájá
hoz legjobb tudásával, anyagi és er
kölcsi tőkéjének felajánlásával hozzá
járult.

S azok az állampolgárok, akik az 
ilyetén előállott eredmények részesei 
lettek, bizonyára mély tisztelettel és 
bensőségteljes ragaszkodással kell hogy 
viseltessenek azok iránt, akiknek kitartó 
közreműködése vitte előre kulturális 
és egyébb törekvéseiket.

S ha akár egy nemzet, akár egy 
kisebb közület megtudja becsülni nagy
jait, fel tudja fogni és megtudja érteni, 
az önzetienül tett szolgálatok súlyát és 
értékét, bizony kell, hogy érzelmeit 
nemes büszkeséggel kifejezésre is jut
tassa. Ez a nemes büszkeség szülte 
mindazokat a lelkes érzéseket, ame
lyekkel valakinek odaadta az igaz em
bert polgártársai részéről érhető leg
nagyobb elismerést, legszebb jutalmat.

Öli vajha az emberekben a nemes 
érzések eltulajdonitására vonatkozó tö
rekvések mindég és mindég csak fo
kozódnának, s vajha a jó Isten mentői

több olyan igaz embert adna szeretett 
hazánknak és fejlődő községünknek 
mint egyik legújabb polgártársunk 
báró Podmaniczky Geiza.

* *
*

Verőfényes szép délután indult meg 
Aszódról a községháza előtt gyüleke
zett kocsisor, amely azokat a képviselő- 
testületi tagokat vitte ki Kiskartalra 
Podmaniczky Geiza báró ő nagyméltó
ságához, akik önként siettek vállal
kozni arra, hogy mennél ünnepélye
sebbé tegyék azt a pillanatot, amidőn 
a báró ur ő kegyelmességének hiva
talosan is tudomására fog adatni, 
hogy Aszód község közönsége öt dísz
polgárává megválasztotta.

A képviselőtestületnek minden rendű 
és rangú tagja érezte, hogy megjele
nésével is bizonyítania kell azt a lel
kesedést, amellyel annak idején a ha
tározatot meghozta.

Pontban 3 óra volt, amidőn a ko
csisor befordult a kiskartali gyönyörű 
szép és messze földön híres angol
parkba, amelynek közepén ott díszeleg 
az a pompás kastély, amelynek ter
meiből a tudomány, az irodalom, a 
művészet, a jótékonyság fönséges le-

A talmi aranyországból.
i.

L  . . . faluban éppen gyűlés volt. Nagy
ban folyt a vita. Mikor aztán a gyűlésnek 
vége volt, Péter bátyánk a hires ember, 
akinek egy itcével több tudomány volt a fe
jében, mint a többieknek, igy szólt az em
berekhez :

—  Atyafiak, valami okosat akarnék mon- 
d en i:

Az atyafiak nagyol bámultak Péter bátyánk 
szavaira. Vájjon mit akar megint ?

—  No, hát csak hadd halljuk a szót, feleli 
rá a Márton bácsi — aki nagy hazafi hírében 
állott.

—  Hát má csak megmondom Halgassa- 
tok ide.

Tegnap levelet kaptam Amerikábul!
—  Amerikábul ?  — lön nagy csodálkozás.
— Igen, igen. És ez van a levélben Írva, 

hogy aki kimegy Amerikába, nagyon gazdag 
ember lesz. Aranyalma terem a fán, a folyó
ban aranyhalak úsznak, az utcán sűltdisznók 
szaladgálnak és kés van a hátukba szúrva ; 
a fákon cipó terem. Aki éhes, az vág egy jó

darabot a disznóból és levesz a fáról egy 
cipót. Senki sem kéri számon tőle. Aztán az 
aranyat csak úgy osztogatják . . .

Az öreg Márton erre megcsóválta ősz fejét.
— Má én azt el nem hihetöm, Pé tö r!
—  Én se, —  mondja egy másik ember, 

aki rokona a Márton bácsinak.
— Má pedig elhihetitök nekörn, ha mon

dom, mer ez a levél nem hazudik.
A jó Márton bácsi megint megcsóválta a 

fejét:
— Má pedig akárhogy van, én nem hi- 

szök annak a levélnek.
Erre már a falu esze, a biró uram is be

leszólta magát.
— Hát óvássá kend fe l! — Majd meg

látjuk mi igaz benne.
Péter bátyámnak a szavára büszkébben 

dobogott a szive. Mégis okos embernek 
tartják őt.

Elő is vette a nagy levelet és elkezdé ol
vasni :

Az emberek csodálkozva hallgatták és mi
kor vége volt a levélnek, Péter bátya igy 
szólt hozzájuk :

— No, ugye, hogy mégis igaz ?  . . .

— Már úgy köll lönni, — mondja rá 
Papp Jóska, a kisbiró és egyszersmind a 
levélhordó is.

— No hát ki gyün velem el Amerikába ?
— Én is mögyök, — mondja egy másik.
És még többen is szóltak volna, de Már

ton bátyánk vette át a szót.
— Atyafiak, ne menyetek Amerikába, ne 

higyjetek a levélnek, melyet bizonyára go
nosz embör küldött, hogy ámítson beneteket.

Hát mög aztán tudjátok, hogy ez a haza 
ellen bűn, és lázadás Isten e llen? Aki itt 
nem tud megélni, nem tud az ott sem. Ne 
higyjétek, hogy a pénzt ott ingyen‘osztogat
ják. Meg köll azért dolgozni a bányában!

De azok bizony nem hittek neki ; hallgat
tak az áruló szóra; eladták mindenüket és 
búcsút vettek a falutól és szép hazájuktól, 
hogy elvitorlázzanak a dollárok hazájába, 
Amerikába.

Mikor elbúcsúztak a falubeliektől, a jó 
Márton bácsi intőleg szólott hozzájuk:

— Meglássátok csak, hogy a Márton bá
csinak igaza v o lt . . . Visszajöttök ti még 
onnét, de meglátjátok, hogy nem ilyen álla
potban . . .
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vegoje árad felénk, s amely termek
ből indultak útra azok az eszmék, 
amelyek annyi meg annyi alakban öl
töttek testet.

A kastély tornácán várta és fogadta 
ő nagyméltósága a képviselőtestület 
küldöttségét, melyet községünk érde
mes bírája Walla Ákos vezetett.

Walla Ákos kezében tartva a mű
vészi kivitelű díszpolgári oklevelet, 
egyszerű és keresetlen szavakkal üd
vözölte ő nagyméltóságát s a mély 
meghatottságtól megindult hangon tol
mácsolta azokat a hála érzelmeket, i 
amelyeket Aszód község lakossága 
vallás és rang nélkül szivében érez ő 
kegyelmessége iránt, s átnyújtotta az 
oklevelet.

A báró ur megtekintvén az okleve
let, ugyancsak mély megindultsággal 
válaszolt, hivatkozván arra, hogy csa
ládjának és Aszód községnek múltja 
össze van forrva s élénken él szivében 
a község közügyei és lakossága iránti 
szeretet és vonzalom. Köszönettel fo
gadta el az elismerés kifejezését s ama 
reményének adott kifejezést, hogy a 
jövőben is fog tehetni a község fel
virágoztatását előmozdító lépéseket s 
Isten áldását kérte Aszódra és lakos
ságára.

Az üdvözlés megtörténte után, igaz 
magyaros vendégszeretettel tessékelte 
be a kastély termeibe vendégeit, kik
kel huzamos időn keresztül beszélge
tett. Majd a kastély terrasszán frissítő
ket szolgáltak fel, s a küldöttség tag
jai onnan gyönyörködtek a park ritka 
szép növényzetében és bájosan szép 
állatvilágában, melynek vadjai is érzik 
és tudják, hogy sorsukról két nemes 
összeforrott sz ív  gondolkozik.

ASZÓDI HÍRLAP

A küldöttség tagjai 4 óra körül tá
voztak el arról a helyről, amelyen a 
jó és nemes érzések legszebb virágai 
nyílnak. _______ *

Társaskör Aszódon.
Az a visszafejlődés, amelyet Aszód község 

társadalma az elfogulatlan szemlélő előtt a 
múltak hagyományaival szemben mutat, az 
adta meg az eszmét néhány községi lakosnak 
arra, hogy mozgalmat indítson társadalmi 
életünk ujjáfejlesztésére, a társadalom érté
kes elemeinek összhozására, tömörítésére.

Mindnyájan érezzük szükségét annak, hogy 
hiányzik Aszódon egy olyan központ, amely 
hivatott legyen arra, hogy társadalmi éle
tünknek irányt szabjon s kulturális tevékeny- 
kenységével községünk fejlesztéséhez hozzá
járuljon.

Mint értesülünk f. hó 7-én, vasárnap dél
után 4 órakor a Weiner-féle vendéglő emeleti 
helyiségében fogja kimondani megalakulását 
egy a járás közönségéi tömöríteni hivatott 
egyesület.

Az eszmét tulajdonképen politikai momen
tumok váltották ki, mert az eredeti cél az 
volt, hogy a 67-es elveket való egyének, tö- 
möritessenek egy központba. Minthogy azon
ban egy egyesületnek sem lehet célja, hogy 
egyfelől akkor is politizáljon, amikor a poli
tika mint ilyen nem aktuális, másfelől, hogy 
az ugyanazon társadalomban élő s más-más 
politikai nézeteket valló egyéneket elválassza, 
a kérdés olykép oldatott meg, hogy az ala
kulandó kör az összetartozás érzetét fejlessze 
s amellett társadalmi és kulturális célokat 
szolgáljon első sorban s a politikai vonatko
zásnak csak alkalmi jogosultságot biztosítson.

A magunk részéről örömmel üdvözöljük 
ezt a vállalkozást még akkor is, ha a poli
tika jegyében is született meg s hisszük és 
reméljük, hogy az intézmény olykép fog lé
tesülni, hogy annak keretében az egymás 
személye és nézete iránti köteles tisztelet 
alapján jól fogja magát érezni mindenki, aki 
annak életében rés/tveend.

Legnagyobb biztosítékát a kör magas szín
vonalának abban látjuk, hogy gróf Ráday

Gedeon főispán ur ő méltósága kilátásba 
helyezte, mikép az alakulandó körnek élére 
áll s annak szellemi vezetését elvállalja. Az 
ő személye garantia arra, hogy annak a 
körnek tagjai csupa olyan úri emberek lesz
nek, akik arra fognak törekedni, hogy az 
embereket mennél közelébb hozzák egy
máshoz és semmiesetre sem arra, hogy azt 
keressék, ami szétválaszt.

Építő munkát várunk mi ettől a körtől, 
amelynek tagjai még esetleges nagy politikai 
hullámverések idején is megértik egymást s 
nem fogják perhorreszkálni a másik ember
nek az általa vélt jónak elérésére való tö
rekvését.

És ha az alakulás egyébként a politika 
jegyében is születik meg és bár az alap
szabályok nyitva is hagyják az utat a poli
tikának arra az esetre, amikor annak ideje 
lesz, úgy reméljük, csendes vizeken ezen 
intézmény hajója kizárólag társadalmi és 
kulturális érdekeinket fogja szolgálni.

Ezekben a feltevésekben már eleve üd
vözöljük az egyesületet s az annak létre
hozásán fáradozó lakos társainkat.

Az alakulás lefolyásáról jövő számunkban 
hozunk hirt. x.

1913. szeptember 7.

K özségi ügyek.
Aszód község képvise lőtestü lete szept. 

9-én d. u. 3 órakor közgyűlést fog tartani a 
következő tárgysorozattal:

1. Bobály János részére eladott terület 
vázrajzainak jóváhagyása.

2 Utcai lámpák számainak emelése.
3. Bíró László kérelme a Szirák— Aszódi 

autojárat segélyezése tárgyában.
4. Vágatási és vágóhídi szab. rend. I. 

fokú tárgyalása.
5. Tüdővész elleni védekezéshez és fertőt

lenítéshez szükséges tárgyak beszerzése.
6. Juhász Imre illetősége.
7. Varga János illetősége.
8. Jármüveknek táblával való ellátása és 

éjjeli kivilágítására vonatkozó várni. szab. 
rendelet kihirdetése.

II.
Három esztendő múlt azóta, hogy a fenti 

esemény L . . . községben lejátszódott. A 
községben azóta nagyot fordult a világ ke
reke. Azok, akik otthon maradtak, boldog, 
megelégedett emberek lettek, kik nem kíván
koztak Amerikába, kik nem tudták és nem 
akarták elhagyni édes hazájukat.

Éppen karácsony este volt. A béke és a 
szeretetnek ünnepe. Remény szállt a szivekbe, 
a reménynek édes szikrája, mely felmelegi- 
tette a sziveket. A mindennapi életet ünnepi 
öröm váltotta fel.

A jó Márton bácsi házában a család az asz
talnál ül, kezükben énekes könyv. Mennyei 
áhítattal száll fel ajkukról a karácsonyi ének : 

Midőn a pásztorok Betlehembe,
Nyájat őriznek éjjel a mezőbe . . .

És amint úgy szállt az ének a hívők aj
káról, azalatt az ajtón kopognak és belép 
egy béna, falábú ember.

— Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus neve!
— Mindörökké Ámen ! feleiének azok.
A koldus amint szemeit körülhordta a szo

bában, könybe lábadt. Egy darabig szótlanul 
nézte a családi kört. a megelégedést, az örö
möt, miközben keblében fájdalmasan fel-fel

tűntek a múlt lefolyt emlékei. Hej, be fáj
dalmas visszaemlékezés volt is ez ! . . .

A jó Márton bácsi és családja szánalmasan 
nézték a béna koldust, ki végre a keblében 
dúló fájdalmas emlékektől megtörve, törede
zett hangon megszólalt:

— Márton bácsi, édes jó Márton bácsi ! 
Hát már nem ismer engem ? Hát olyan 
nagyon megváltoztam volna én ? Hja a faláb, 
a szenvedéstől és bánattól megtört ember!

Márton bácsi tágranyitott szemekkel bámult 
a koldusra, majd hirtelen felderült az arca 
és meglepetve kiállton:

-- Jézusom ! Hiszen ez a Madár Péter! 
Odarohant a koldushoz, megölelte és meg

csókolta és a nagy felidulástól csak egy szót 
birt ejteni : Barátom !

A koldus nem birt szólni. Lerogyott a 
székre és eleinte halkan, majd hangosabban 
zokogott. A család meghatva nézte e jelene- 
netet De Márton bátyánk is hamar magához 
jött és vigasztalóig szólt a béna emberhez.

Sohse busulj Péter, későn van már. 
Előbb kellett volna meggondolni a dolgot. 
Ugye, hogy mondtam, maradjatok, ne menje
tek. hs ti kineveltetek engemet. De mond 
csak, mi történt veled ?

—  Felrobbant a bánya és az egyik lába
mat eltörte. Azután pedig elűztek a bányá
ból ; azt mondták :

— Most már mehetsz, nyomorékra nincs 
szükségünk.

Márton bácsinak elborult a homloka, szo- 
szomoruan kérdezte :

— Hát a többiekkel mi történt? Élnek-e? 
Mi van velük ?

A koldus könnyezve, fáldalnias hangon 
felelte:

— Azok ott maradtak a bányában örökre. . .
Görcsös zokogás váltotta fel beszédét. A

jó Márton bácsi és a többiek is sírva fakad
tak és sírtak sokáig.

A béna ember végre megszólalt:
— Megérdemeltük-e csapást nagyon Meg

bántottuk a hazát, az édes hazánkat, hlltle- 
nül itt hagytuk a falunkat; kincseket keres
tünk és én lábammal, a többiek pedig éle
tükkel fizették meg azt. így jár az, aki tár
sával nincs megelégedve.

Azzal megszorította a jó Márton bácsi 
kezét és könnyezve rebegte :

— De most már jól van minden, ott
vagyok, ahová vágytam, édes hazámba, szép 
Magyarországban. SZ. B.
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Hírek.
— Kinevezés. Az igazságügyminiszter az 

aszódi kir. javitó-nevelóintézethez uj segéd
családfőt nevezett ki Cséplő Kálmán szemé
lyében.

— Eljegyzés. Kováts Béla hévizgyörki 
r. kath. kántortanitó Vilma leányát elje
gyezte Takáts László Valkóról.

— Halálozás, özv. Rolf Kamillóné szül. 
Dezsényi Ida szeptember 1-én Budapesten 
meghalt.

Dr. László Zzigmond nyug. igazságügy
miniszteri tanácsos, vármegyénk közig, bi
zottságának és that. bizottságának tagja, volt 
domonyi földbirtokos, augusztus 31-én éle
tének 69-ik évében hirtelen elhunyt. Sokáig 
volt a vármegyei közéletnek és szükebb kör
nyékünknek is önzetlen munkása. Temetése 
nagy részvét mellett ment végbe.

— Az aszód—váci összeköttetés ugy- 
látszik most már végleg a vizbe esett. A 
napokban ugyanis kerültek nyilvánosságra 
azok a feltételek, melyekkel a kereskedelem
ügyi miniszter a vác— budapesti— gödöllői 
villamost veszi állami üzembe. Eszerint a 
vác— budapest— gödöllői helyiérdekű villa
mos vasúttársaság szerdán tartott igazgató- 
sági ülésében felolvasták a kereskedelem
ügyi miniszter leiratát, amelynek értelmében 
ötven át fizetendő évi háromszázötvenezer 
korona bérösszeg ellenében hajlandó a he
lyiérdekű villamos vasútnak a magyar ki
rályi államvasutak részéről leendő bérbevé 
telét elrendelni. Ugyané rendelet szerint a 
Phőbusszal a vác— budapest— gödöllői he
lyiérdekű vasútvonal áramszolgáltatásának 
éllátására kötött szerződés továbbra is ér
vényben marad azzal a módosítással, hogy 
az áram egységára kilowatt óránkint két 
fillérrel leszállittatik. Az igazgatósági ülés a 
miniszteri rendeletben foglalt feltételeket el
fogadta s az újabb szerződéstervezetek elké
szítésével az ügyvezető igazgatóságot bízta 
meg, egyúttal pedig elrendelte, hogy a szer
ződéstervezeteket az összehívandó rendkívüli 
közgyűlés elé terjesszék. Ezek után most 
már nagyon kétséges, hogy Aszódon keresz
tül fog-e valamikor vezetni a hatvan— váci 
vasúti összeköttetés.

— Hányszor volt napos idő egy év
alatt? Egy figyelmes gazda, aki az idő
járásról naplót vezet, jegyzetei nyomán meg
állapította, hogy a múlt év augusztus 26-tól 
ez évi augusztus hó 26-ig mindössze 57-szer 
történt meg, hogy a nap égész napon át 
sütött, 308 napon át pedig borult volt az 
ég, vagy esett az eső, vagy a hó.

— S irk ő ava tás  Szeptember 4-én csü
törtökön reggel 8 órakor kegyeletes aktus 
folyt le az aszódi izraelita sirkertben. A 
Brünauer-család tagjai, jóbarátai és tisztelői 
gyűltek ott egybe, hogy boldogult Brilnauer 
Mór síremlékének felavatásán jelen lehesse
nek. A családból fiai, leányai, vejei és 
menyei valamint unokái jelentek meg. Az 
aszódi izr. hitközséget dr. Hacker István 
elnök, az aszódi izr. szentegyletei Feuermann 
József elnök képviselte. A felavatást Sclirei-

ber József rabbi végezte, szép szavakban 
méltatva az elhunyt érdemeit, kiválóságait, 
jótékonyságát és áldozatkészséget felebarátai
val és hitközségével szemben. A sirkőavatást 
a megboldogult lelkiüdvéért elmondott imák 
fejezték be.

Ez alkalommal a Brünauer-család — ha
gyományaihoz és az elhunytnak emlékéhez 
híven — majdnem 500 koronát adományozott 
hitközségi és jótékony célokra.

— A moziról múlt héten közölt hírünkre 
válaszol a mozi tulajdonosa Rózsa István 
hosszabb levélben, amelyet azonban lapunk 
szűk terére való tekintettel nem közölhetjük. 
Levelében azt mondja, hogy a mozit megfogja 
nagyobbittatni, úgy talán a levegő is jobb 
lesz benne, a túlzsúfoltságon is segítve lesz.

— A legkritikusabb időpont a csecsemő 
életében az elválasztás. Ha az anya ez idő
pontban nem ismeri ki magát, a gyermek 
egész életén át megszenvedi azt. Vésse azért 
mindenki emlékezetébe, hogy gyermekét az 
elválasztás pillanatától kezdve csakis a vi-

! lághirü Phosphatine Falieres-sel szabad táp- 
| lálni, mert ettől a gyermek erőssé és egész- 
í ségessé fejlődik és a fogzáson is könnyedén 

esik túl.

K ö zg azd aság .
— Jövedelmező-e a baromfitenyész

tés ?  Ezen aktuális kérdést a mostani nagy 
hús és élelmiszer árak mellett igen gyakran 
tesszük fel. Ezen kérdésre egy rövid „igen
nel" felelhetünk, feltéve, hogy ezt értelem- 

! mel és kellő szaktudással üzzük; sőt bátran 
azt is állíthatjuk, hogy egyetlen gazdasági 
mellékágazat sem igényel oly csekély tőke- 
befektetést, munkát és időt és egy sem oly 
jövedelmező, mint a baromfitenyésztés.

Hogy a baromfitenyésztés niiképen ered
ményezhet tekintélyes hasznot, úgyszintén a 
tenyésztés legcélszerűbb módjára megtanít 
bennünket „Pau ly baromfitenyésztésről szóló 
kézikönyve", mely 8°, 1000 oldalas és 650 
rajzot és 30 színes képet tartalmaz.

Ezen mü, mely 35 éves tapasztalat nyo
mán készült, tárgyalja a tenyésztés történetét, 
ennek jelentőségét, jövedelmét és hasznos 
voltát, a tojást, a természetes és mesterséges 
kiköltést, a fiatal szárnyasok gondozását és 
etetését, továbbá a hizlalását és etetését. 
Tárgyal még a baromfiak ellenségéről vala
mint azoknak betegségeiről is. Ismerteti a 
tyukfajokat, a vizi és diszszárnyasokat, vala
mint a galambféléket is s igy egyetlen a 
tenyésztésbe vágó kérdést sem hagy ki. 
Szóval túlzás nélkül azt állíthatjuk, hogy 
ezen német nyelven irt könyv nemcsak azért 
páratlan a maga nemében, mert a legkime- 
ritőbben foglalkozik a baromfitenyésztéssel, 
hanem azért is, mert mindazoknak tanító
mestere lehet, kik a baromfitenyésztés iránt 
érdeklődnek s kiknek ez a foglalkozás, élve
zetet nyújt, vagy akik abból hasznot elérni 
akarnak, vagy pedig, kik abból állandó ke
reseti forrást meríteni szándékoznak.

Ezen ízlésesen kiállított könyv ára csak 
14 korona és kapható havi 1 korona rész
letfizetésre is, az „lllustrierten Tierfreundes" 
kiadóhivatalában Köflacli (Stájerország.)

S p o rt.
— Football mérkőzés. Vasárnap f. hó

7-én d. u 4 órakor a Generáli Sport Club 
első csapatával mérkőzik csapatunk. A Ge

neráli Sport Club a „Bank kupa" győztese, 
mi azt jelenti, hogy 22 bankcsapat közül a 
legtöbb győzelmet aratta. Ki Aszód játékerejét 
ösmeri, úgy nem kellene félteni Aszódot egy 
esetleges nagy vereségtől, ha a belső har
mónia is meglenne a csapatban, mi nélkül 
eredményeket eléni nem lehet. Feltéve, hogy 
az intézőség a legjobb csapatját állítja küz
delembe, úgy erős és szép mérkőzésre van 
reményünk.

— Az Aszódi Sport Egyesület Rákos
csabán. Múlt vasárnap az A SE . revanche 
mérkőzés lejátszására Csabára rándult át, ha 
nem is azzal a céllal, hogy a vidék legjobb 
csapatán a 3 : 2-ös verességet revanchet ve
gyen, hanem azzal a nagy ambícióval eltelve, 
hogy saját pályájukon is méltó ellenfele le
gyen a csabaiaknak. A félegyes vonattal kö
rülbelül 20 lelkes aszódi sportbaráttól kisérve 
indult el a Jankó, Weiner II., Német Károly, 
Galambos II., Babinsky, Szelecsényi, Einber- 
ger, Hermán R., Galambos I., Micsinay, 
Szeeparowskyból álló csapat. Erősen latol
gattuk az esélyeket, titkon bizakodtunk is, 
mert csapatunk jó összeállitása reményt kelt
hetett még egy esetleges győzelemre is. Jó  
hangulatban eltelt ut után, Csabán a vezető
ség kalauzolása mellett a pályát szemléltük 
meg, melynek ideális fekvése, nagysága, 
rendezettsége, mindnyájunkat meglepett és 
biz egy kis irigységgel is eltöltött.

A mérkőzés négy órakor kezdődött az 
esőre álló idő miatt nem valami nagy közön
ség előtt. Aszód kezd szép támadásokkal, 
Einberger játéka nagy elevenséget visz a 
csatársorba, pompás lerohanásokat mutat, 
csak az kár, hogy ő maga lő a kapura is és 
sarok lövéseihez a helyezkedés nem nehéz.

Eredményt Csaba ér el, előbb egy 5-ös 
vonalról lőtt lövés védhetetlenül kerül a 
hálóba ; rövid időre rá Aszód kiegyenlít M i
csinay szép lövésével. Az első félidőben 
Aszód a többet támadó fél, de a két szikla 
szilárd hátvéd és a kitűnő kapus mindent 
mentenek. A félidő vége felé Csaba meg
szerzi a vezetést, igy az eredmény 2 :  1 
Csaba javára.

Aszód játéka mindnyájunkat kielégített már, 
azt hittük, hogy a második félidőben is ők 
lesznek helyzet urai és esetleg a mérkőzést 
eldöntetlenné tehetik. A csabaiak is csodál
kozásuknak adtak kifejezést, hogy Aszód a 
nekik oly szokatlanul nagy pályán is mily 
szép játékot mutat.

Hogy most végeredményében is sikerrel 
járt kirándulásról nem adhatunk számot, an
nak több oka van, mit bővebben nem fejte
gethetünk, a főbbjeit egyszerűen felsoroljuk: 
egyenetlenség a csapat játékosai közt, ami a 
baj fő okozó volt, a játékosok helycserélge
tése, a nagy pályához való szokatlanság és 
ami szintén nem lekicsinylendő: az ellenfél 
pompás támadó játéka. Ez a sok ok közre- 
jötte volt az előidézője, hogy az ellenfél 
egész könnyedén 5 gólt rúgott Aszód kapu
jába, inig Aszód csatársora egységes akció 
véghez vitelére képtelen volt.

E  vereségből a vezetőségnek okulnia kell, 
hogy az első teendője a klubfigyelem és a 
belső harmónia helyreállítása, mik nélkül a 
különben jó játékosokból álló aszódi csapat 
sohasem fog tudásához méltó eredményeket 
elérni.

L . J .

Vízmentes

c ré p e -p a p ir
virágcserepek díszítésére, továbbá gyönyörű 
olcsó papírszalvéták minden sziliben kap
hatók a Petőfi-nyomdában, Aszódon.
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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 je lenkor 
leg jobb tetőfedéllemez.

V ÉD TELEN ÜL TARTÓS
Régi zsindelytetők átfedésére kivá
lóan alkalmas. — Sem mázolni, sem 

mészlével bekenni nem kell.

Aszódon kapható

PiamantMárton
vaskereskedőnél. xi 9

S tirn á th  Károly
háza a pesti-utcában szabad kézből 

eladó.9 -1 0

Lampionok
nyári mulatságokhoz a legnagyobb 
választékban legolcsóbban Aszódon 
a „P e tő f iM-nyomdában kaphatók.

Legfinom abb
elszakíthatatlan francia „ M i m i "  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 tucat 6 K. Pénz előze
tes beküldése mellett portó 30 fillér, utánvéttel portó 74 fillér. 
„H ez “ Budapest, V ili., Losonci-u. 13. Diszkrét szétküldés.

TantdnlcteH,
iskolaf«tttartóK

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!

e V * . r  e  ? *  e  r

Tyúkszem,
börkem ényedés szem ölcs 48 óra alatt 
eltűnik a „CANNflBIN41 használata után. 
Üvegje 1 kor., postadijjal 1*40 kor. Három 

üveg bérmentve 3 kor.

E x c e ls io r
hintőpor 48 óra alatt elmulasztja a kéz-, láb- 
és hónaljizzad ást. 1 doboz 1 kor., posta- 
díjjal 1*40 kor., 3 d boz bei mentve 3 kor.

Hizlalásra legalkalmasabb 
40 0 phosphorsavat tartalmazó

T akarmány mész,
mellyel a disznóknál nagyon könnyen 300 kiló 
hizlalási súly érhető el. Alkalmazható azonfelül 
baromfi, borjuk, juhok marhák, ökrök és lovak
nál. kiló ára, mely hónapokig elég 5 kor. 

80 fillér utánvéttel bérmentve.
Kapható m indenütt.

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

mellett a készitőnél:

Dr. FLESCH E.
„Korona“-gyoi yszertára  GYŐR 99.

A legjzóraHoztatíbb

hangszereket szállítja
U/ 7\ /L ki C D „H angszer‘-Király-tói 

v i  I I  k  Budapest, Jó/sef-körut 15.

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

és érdenikereszttel kitüntetve.
Javítási szakműhelyek!

Fényképes hangszerárjegyzék ingyen!

Óvást Ügyeljünk a „Wágner" névre 
és a 15-ös házszámra. (Telefon.)

Gyászjelentések,
koszoruszalagok

nyomását egy óra alatt elvégzi a 
Petőfi nyomda Aszódon

Eladó igen szép masziv vas gyer
mekágy (réz díszítéssel), egy 
keményfából készült négy 

fiókos szekrény és egy kis konyha- 
kredenc. Cim a kiadóhivatalban.

Ne cipeljen árut Budapestről, mert Aszódon olcsóbban kapja.

Aszódi .Petőfi“ könyvnyomda nyomása.
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