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E lő fize tés i á r :
Egész évre 10 kor. 

Fel évre 5 kof.

Regied évre 2 50 kor. 

Havonként ... 90 íill. 

Egyes szám dra 20 fill. iszodi hírlap
Hirdetéseket

mérsékelt dron felvesz 
a kiadóhivatal. 

Ryilttér : minden sor 
50 fillér.

Kéziratokat nem aduuk 
vissza.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.
Szerkesztőség és kiadóhivatal a Petőfi- 
nyomdában, Aszód, Főút >t82. szám.

Pünkösd.
Pünkösd ünnepe virradt reánk, a ter

mészet legbájosabb ünnepe, midőn 
minden atomja a világegyetemnek vi
rul, fejlődik és kacag az életörömtől, 
midőn minden sóhaj, minden panasz 
beleiül a természet lágy vigasztaló 
zenéjébe.

Pünkösd ünnepe virradt reánk és a 
lélek felmagasztosulva, a zsolozsmák 
áhilatos morajától elfelejteti velünk 
egy pillanatra gyarlóságunkat, áthat 
bennünket a vallásos érzület és visz 
fel a magasba, abba a szférába, ahol 
a lélek megtisztul minden szennytől 
és salaktól, mi a mindennapi életben 
reá ragad, ahol léteznek még emberi 
jogok, ahol az egyenlőség, testvériség 
nem puszta frázis.

Pünkösd ünnepe virradt reánk, a 
naiv néphit ünnepe, a legendás hő
söké, az ábrándos szemű szerelmes 
leánykák ünnepe, a piros, rózsás ün
nep, amelyhez annyi s z í v  dobbanás, 
annyi örömrepesés fűződik : ki marad 
pártában, ki nem ?

Felelős szerkesztő és kiadó:

VAS JÓZSEF.

Piros, rózsás ünnep te, mi is sziv- 
szorongva nézünk feléd, lélekzet el
fojtva várjuk, lessük : mit hozasz ne
künk. Örömet vagy bánatot, derűt vagy 
borút, ünnepi fényt vagy sötét gyászt. 
Félünk, hogy a piros rózsa szirmai 
lehullanak és vérrózsákat festesz a 
bennünket tápláló anyaföldre, félünk, 
hogy hervadás következik a viruló pi
ros rózsák nyomában.

Piros, rózsás ünnep te, ne vigy 
minket a kísérteibe, maradj olyan és 
mindig csak olyan, minő vagy, mint 
a minőnek lenned kell. Légy mindig 
szép rózsás, derűs és napsugaras. 
Derits fel mindenkor bennünket, áraszd 
el virágaiddal, derűddel és fényeddel 
ezt az országot és annak minden fiát, 
hadd szálljon a csüggedt lelkekbe egy- 
egy fény és remény sugár, mely hinni 
és bízni, Istenben hinni és önmagában 
bízni megtanít.

Piros, pünkösd ünnep te, áraszd 
el fényeddel és jóságoddal ezt a föl
det, űzzed el tőlünk a rossz sejtelme
ket, a szomorú előérzeteket, ne engedd, 
hogy a kétség, a csüggedés és hitet-

Előfizetési, nyílttéri és hirdetési dijak 
a kiadóhivatalban előre fizetendők.

lenség urá legyen ezen nemzeten, he- 
geszd be a sebeket és erőt, bizalmat 
és hitet csepegtess a lelkekbe és szi
vekbe.

Piros pünkösd ünnepe, te a szeretet 
ünnepe is vagy, mert a szeretet je
gyében születtél, hasd át az emberi 
lelkeket mélységes szereteteddel, hogy 
nemcsak ünnepek jöttén legyen ben
nük jóság, engedékenység, felebaráti 
szeretet, hanem a sivár hétköznapokon 
is tudják egymást tisztelni és szeretni 
egymást támogatni, egymással jóba
rátságban élni.

Bájos pünkösd ünnepe te, irtsd ki 
az emberek szivéből a gyűlöletet, ke
nyéririgységet s minden rossz indula
tot, tedd elégedetté, boldoggá őket, 
hogy egymással egymásért dolgozza
nak a nemzet jólétének előmozdításán.

Piros pünkösd ünnepe köszöntünk, 
hozz fényt és ragyogást, derűt és bol
dogságot, melyek megnyugvást és egy 
szebb jövőbe való hitet keltenek mil
liók szivében.

M

„Férfihűség."
Tavasz van. A természet kezdi felöltem 

ünnepi köntösét. A rétet és mezőt nemso
kára virágok tarkítják, az erdőben pedig bús 
fülemülecsattogás és gerlebugás hallatszik.

Lelkem elszáll a messze távolba, ama kis 
faluba, hol a jő testvér siri álmát alussza és 
emlékezelem visszavarázsolja a boldog gyer
mekkor eltűnt édenét.

Előttem áll a falut köriilöved/ő szép erdő, 
melynek zöld pázsitján vidám társaság lie- 
verész. Kacaj, vig tréfa és pohárcsengéstől 
visszhangzik az erdő, melynek néma csend
jét, máskor csak a kis patak habjainak cso
bogása szokta zavarni.

Mint valami hópihe egy koszorúban, úgy 
tűnik ki a társaság közül a szép Selymes 
Etelka fehér ruhájával, melyhez a haragos 
zöld pázsit oly szép árnyalatot képezett.

Fekete éjsötét szemei ragyogtak és szik
ráztak, mint kezében a pezsgő, melyet épen 
most pajzán kedvvel nyújtott kocintasra egy 
fiatal hadnagynak.

Nem messze tőlük elvonultál! ül Bényei 
Béla, a község fiatal tanítója, kinek szemei 
gyakran pihennek meg a szép Etelka arcán, 
aki mindannyiszor elpirult valahányszor te
kintete a tanítóéval találkozott.

He vájjon miért is néz a tanító ma oly 
komolyan rá? Mintha nem is tudná, hogy

az ifjú tanító kimondhatatlanul szerelmes a 
szép jegyzőkisasszonyba.

Ozsonna után a társaság fölkelt és vidám 
dalolás közölt elszéledt az erdőben. Csupán 
az ifjú tanító sétálgatott magánosai! a tó 
partján.

— Ugyan tanító ur, mi a neve azon vi
rágnak, mit a kezében tart és oly figyelme
sen szemlél ? hallatszott mögötte váratlanul 
egy incselkedő hang, mely nem volt másé, 
mint Etelkáé.

Az ifjú hirtelen hátrafordult és a virágot 
odatartva igy szólt:

— Hogy e virágnak mi a tudományos 
neve, az kegyedet úgy sem fogja érdekelni. 
A köznép azonban „férfi hűségének hivja.

Az ifjú leány telve negéddel, gyorsan el
kapta a virágot és hihetetlen kapkodással 
szerte tépve annak szirmait, egy sokat je
lentő kézmozdulattal a szirmok nélküli virá
got visszaadta.

A tanító megdöbbenve nézett a leányra, 
aki ily pajkosan viselkedett és mitsem szólva 
távozott. Ijedten tekintett utána Etelka, mert 
érezte jól, hogy most mélyen megsértette azt, 
aki mindig oly előzékeny volt iránta.

A pajkosság csakhamar eltűnt és az őszinte 
megbánás sugárzott ama szemekből, melyek 
a távozó ifjút kisérték, aki egy korosabb 
nőhöz csatlakozva, öt többé figyelemre sem 
méltatta.

— Eh ! De mit törődöm vele, szólt a szép 
Etelka, hiszen vannak még elegen, akik 
boldogok, ha lábaimhoz rakhatják bódulato
kat.

*

Tél van. Mindenütt, ahol még csak nem
rég virágok illatoztak és madarak csicsereg
tek, hólepel fedi a természetet.

A grófi kastély ablakánál halványan áll a 
szép Etelka, könnyes szemekkel tekint a lom
boktól megfosztott erdőségre és elgondolko
zik az édes otthonról és az életsors válto- 
zandóságáról.

Még csak nemrég oly boldog volt, udvar
lók rajongtak körül. És most oly elhagyatott.

Édesatyja, ki egyik barátjáért jótállván a 
hivatalos pénzekhez nyúlt, a szégyent elke
rülendő világgá ment, leányát minden vagyon 
és támasz nélkül hagyta hátra.

Etelka egy ideig várt, hogy talán udvar
lóinak egyike el fogja őt venni, de eltűnvén 
a vagyon, eltűntek az udvarlók is.

— Oh atyám ! Drága jó atyám ! Miért 
tevéd oly szerencsétlenné egyetlen gyerme
kedet ? tört elő a zokogó kebléből a panasz, 
miközben görcsösen kapaszkodott az ablak 
párkányába.

Alig másfél év múlt el ama tavaszi erdei 
mulatság óta és mennyire megváltozott min
den ! Ma messze a szülőföldtől, idegen em
berek közt mint nevelőnő kénytelen magát



Apró részletek a Kossuth- 
csaiádról.

Most, hogy Kossuth Ferenc meghalt és a 
nemzet mint egy ember gyászolja a nagy 
Kossuth Lajos fiát, kötelességemnek tartom 
nyilvánosságra hozni azokat az apró és mind
amellett a Kossuth-családra oly jellemző 
részleteket, melyek talán érdeklődésre talál
nak a közönség körében.

Bátyám révén, ki Kossuthot Turinban több 
Ízben felkereste, Ruttkayné Kossuth Lujza 
Becsben a mi vendégünk volt abból az al
kalomból, hogy a budapesti 1885. országos 
kiállításra Turinból felrándult. Akkor nekem 
jutott a szerencse Ruttkaynét Bécsben ka
lauzolni, a nevezetességeket, a monumentális 
épületeket megmutogatni.

Ezalatt az idő alatt Ruttkayné látva ér
deklődésemet egyet-mást elmesélt nekem a 
Kossuth-családról, egy idős asszony bizal
masságával és egyszerűségével. Azt hiszem, 
hogy e részletek egy-egy mozaik darabja 
lehetne annak az egyszer elkészülő nagy 
épületnek, melynek neve: „a Kossuth-család 
története*4.

Többek között elvezettem őtet a fenséges 
szép régi Szent István templomba, mivel 
nem tudtam, hogy milyen vallásu. Hogy 
esetleg imádkozásában ne zavarjam, félre 
vonultam. Ő észrevéve szándékomat, utánam 
jött és ebből kifolyólag a vallásra terelőd
vén a szó, elmesélte, hogy ők soha feleke
z e t i,  vallásra nem adtak és főleg Kossuth 
Lajos csak az embert nézte és csak egy ol
tára volt, volt feleségének és leányának az 
arcképe. Itt imádkozott és mindennap reg
gelenként feldíszítette virággal az ő oltárát.

Azután elmentem vele a Votif-templomba, 
ahonnan kijőve, szemébe ötlött egy nagy 
barna épület. Kérdésére felvilágosítottam, 
hogy ez a bécsi Landesgericht, mire ke
servesen sírni kezdett, mivel itt volt egyszer 
7 hónapig bezárva. A szabadságharc leve- 
retése után még mindig féltek a Kossuth-
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föntartani. Még nevét is letette s helyette a 
teljesen másképen hangzó Karsai Izabella ne
vet vette fel.

A fájdalmas merengésből az ebédre hivó 
csengetyü éles szava ijeszté fel. Gyorsan 
niegtörlé kisirt szemeit és az étterembe sie
tett, ahonnan kardcsörgés hangjait vélte hal
lani. Úgy is volt, mert a kastélyba aznap 
délelőtt tiszteket szállásoltak. Legutolsónak 
érkezett az étterembe, hogy növendékei kö
zött helyet foglaljon.

Mint máskor, úgy most is könnyed főhaj
tással akarta viszonozni a futólagos bemu
tatásokat, midőn egy ismerős név hang
zott fel.

— Hajdú Albert hadnagy, Karsai Izabella 
kisasszony.

Örömében, hogy régi ismerősére talál, egy 
lépést akart tenni Hajdú Albert felé, de mi
dőn annak kimért és fagyos tekintetét látta, 
ajkába harapott és csak nehezen bírta a keb
léből már-már előtört jajhangot elfojtani.

Mindezt senkisem vette észre Hiszen mi- , 
óta elszegényedett, azóta dacára szépségé
nek és műveltségének, vajmi kevés figye- I 
lemre méltatták őt.

Étkezés után fáradtan és megtört szívvel 
távozott kis szobájába, ahol aztán szabad 
folyást engedett könnyeinek.

— Mindenki elhagy és mindenki megvet!
S eszébe jutóit Bényei Béla is, aki azóta a
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név gyújtó hatásától, azért felszólították őket, 
hogy akarnak-e örökké bezárva maradni, 
vagy pedig Amerikába kivándorolni. Ők in
kább az utóbbit választották, mire lekisérték 
Triestbe, ahol már egy hajó várta őket, 
amely kivitte Amerikába.

Mesélte, hogy mennyire ragaszkodnak ap
jukhoz és imádják őt fiai Ferenc és Lajos 
Tódor. Egyszer el kellett mindakettőjüknek 
utazni Nápolyba. Érzékeny búcsút vettek 
atyjuktól, de még az útról visszaszaiadtak és 
mint apró gyerekek apjukat zokogva össze
vissza csókolták.

Elbeszélésében némelykor a panasznak 
egy-egy akkordja merült, midőn elmondta, 
hogy mennyire mellőzik a bátyját a magya
rok, a Habsburgok érdekében.

így egyszer Parlagi Vilma abban az idő
ben oly híres festőnő leutazott Turinba, hogy 
Kossuthot lefesse. Kossuth fel akarta a disz- 
magyarját venni, de Parlagi megjegyezte, 
hogy diszmagyar, mint demonstrálója az 
illető magyaroságának, az kell Tisza Kál
mánnak, de nem egy Kossuthnak és tényleg 
házisapkában festette. A kép olyan jól sike
rült, hogy Kossuth midőn képét felküldte a 
kiállításra Budapestre, jókedvűen irta barát
jának Helfynek, hogyha a kép orrához tubákot 
tesztek, az biztosan tüsszenteni fog. Azon
ban a képet nem fogadták el, mivel a kiál
lítást a király nyitotta meg. Mivel más ki
fogást nem találtak, hát azt Írták, hogy azért 
nem fogadják el a képet, mivel egy orszá- j 
gos kiállításon nem lehet Kossuthot házi
sapkában kiállítani.

Még sokat mesélt a Kossuth-család apró 
intim dolgairól, de ezeket már a helyszűke 
miatt nem közölhetem. Még csak annyit 
akarok megemlíteni, hogy eljegyzésemre kap
ta n Kossuth Lajostól egy pár so:t, amelyben 
nekem gratulál. Ruttkayné Kossuth Lujzától 
is van egy pár levelem, amelyet még Kossuth 
Ferenc halála előtt bekíiidtem Kossuth Fe- 
rencnének született Kvassay Mariának, hogy 
férje aláírását is emlékül megkapjam. Akkor 
iett oly súlyos beteg Kossuth Ferenc, vá-

fővárosba tanárnak lett megválasztva, akit ő 
egykor oly mélyen megsértett, akinek sziv- 
érzelmeivel, könnyelmű játékot űzött.

Sokáig zokogott és panaszkodott magában, 
inig az álom le nein zárta kisirt szemeit.

*

Napok, hetek múltak éi a fenti eset óta és 
ezen idő alatt az ifju leány csupán teendői
nek pontos végzésében találta egyedüli örömét.

Eljött a s/ép nyár is, amikor mindenki, 
aki tehette, üdülni sietett, fürdőkbe avagy 
más nyári szórakozásokra. Csak Bella nem 
tudta, hogy hová és kihez menjen, pedig 
szivében kiolthatatlanul égett a vágy az édes 
otthon után.

Kinos képzelődéséből egy levél ragadta ki, 
amely özvegy Bényeinétől, anyja egykori ba- 
rátnéjától érkezett. Ezen levélben a jólelkü 
asszonyság meghívta őt magához, hogy töl
tene csak egy pár hetet inig fia tanulmány 
utón leend.

Hevesen dobogó szívvel sietett fáradságos 
utazás után az őt már váró nő karjai közé, 
aki a gyakorta siránkozó leányt miiidenkép 
felvidítani és vigasztalni iparkodott, mert 
látta, hogy halvány vonásai szívfájdalomról 
is mély bánatról tanúskodnak.

S ugy látszott, hogy láss m-iassan az igazi 
öröm és boldogság napjai közelegnek. Az 
ifju vendég mindinkább visszanyerte arcá
nak elveszett üde sziliét és légi jó kedvét,
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laszt emiatt még nem kaptam, de kaptam a 
családtól egy gyászjelentést, melyből arra 
következtetek, hogy levelem birtokában van
nak és nemsokára talán választ is kapok.

Halász Dezsöné.

Hírek.
— Az ide i fősorozás eredménye. A

lezajlott fősorozás után a következő adatokat 
közöljük :

Besoroztatott az I. korosztályból 137; a 
II korosztályból 32 és a 111. korosztályból 
43. így tehát összesen a járásban 212 újonc 
soroztatott be. Ezek között van 5 egyéves 
önkéntes. Visszahelyeztetett: igazoltan távol 
maradt 19, igazolatlanul távolmaradt 13, 
katonai kórházba utaltatott 3. Visszahelyez
tetett mint ezidőszerint alkalmatlan 230, mint 
nyilvánvaló nyomorék töröltetett 6, fegyver
képtelennek találtatott 84. Összesen 567. 
Tehát 38 százaléka vált be, ami elég szép 
eredmény.

— . D okto rrá -ava tás. Ladány Jenő oki. 
vegyészt, az aszódi ifjúságnak egyik leg
szimpatikusabb tagját, vizsgájának sikeres 
letétele után tegnap délelőtt vegyész-doktorrá 
avatták a budapesti kir. tudomány-egyete
men. A fiatal tudort — mint értesülünk — 
egyben egyetemi tanársegéddé is kinevezik. 
Gratulálunk ezen kiváló sikerhez!

— A m egszűrt csendőrőrniester. Gal- 
gagyörk községben ifj. Adatni József földm i- 
veslegény 1912-ben Bátori József csendőr- 
őrmestert zsebkésével halántékon szúrta. Ifj. 
Adámit a pestvidéki törvényszék súlyos testi 
sértésért két hónapi fogházra Ítélte. A buda
pesti tábla Balonyi elnökletével, Varga dr. 
főügyész és Balassa Lajos dr. védő előter
jesztése után a büntetést nyolc napi fogházra 
szállította le és ezt a vizsgálati fogsággal 
kitöltöttnek vette s elrendelte, hogy a védő
nek a hivatalos hatalommal való visszaélésre 
vonatkozó előadása jegyzőkönyvbe vétessék 
és az iratok az illetékes csendőrfelügyeleti 
hatósághoz tétessenek át. Az Ítélet jogerős.

amit leginkább anyai barátnője szeretetteljes 
gondoskodásának és jóságának köszönhetett.

Fajdalom azonban e boldogságból csak 
még 'néhány nap volt hátra és ismét vissza 
kellett térnie a családhoz. A szünidő végé
hez közeledett.

Lassan, gondolataiba elmerülve sétálgatott 
a lenyugvó nap fénye mellett a kert lombos 
fái alatt, amidőn siető léptek zaja ijeszté fel 
merengéséből.

— Adj Isten, Bella kisasszony ! — hang
zott szívélyesen és örvendezve feléje.

De a meglepetés oly váratlan és hirtelen 
jött, hogy első zavarában halványan és re
megve bámult majd maga elé, majd Bé- 
nyeire s percek múltak el, inig teljesen ma
gához tért. Aztán bánatosan felsóhajtott és 
keservesen zokogott.

— Bella kisasszony — még mindig sze
retett Bellám ! Ugy-e bár megijesztettem? — 
szólt halkan a zokogó leányhoz.

— Bocsásson, bocsásson meg, hogy ugy 
megbántottam, dadogta szakadozott hangon 
és kezét nyújtotta Bényei felé. Együtt mentek 
haza, Bényeiék lakására.

Bella kisasszony útközben részletesen el
beszélte árvaságának szomorú történetét, mely 
Bényeit annyira meghatotta, hogy egész éle
tére fölajánlotta neki védelmét és szivét, 
mely telve a legőszintébb vonzalommal ugy 
is mindig érte dobogott. B.
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— A m agyar fü rd ő k  ingyenes kalauza.
A hazai fürdők legrégibb ismertetőjének, a 
.,fürdők és nyaralóhelyek" XVIII-ik évfolyama 
dr. Fodor Oszkár gondos szerkesztésében 
most jelent meg. A díszes iilusztrátiókkal 
ellátott könyv a magyar fürdőkre vonatkozó 
hasznos tudnivalókat tartalmazza és ezáltal 
jelentékenyen közreműködik abban, hogy 
népszerűsítse azokat a kincseket, amelyek 
kétségkívül a magyar fürdőkben rejlenek. A 
könyv ingyen áll bárkinek rendelkezésére és 
20 fillér portódij ellenében megküldi a „fü r
dők és nyaralóhelyek" kiadóhivatala Buda
pest, V i l i , Stáhly-utea 15. sz.

— Lókötés Dom onyban. Folyó hó 27-én 
reggel domonyi Domony Ödön domonyi 
földbirtokos Torony nevű pusztáján reggel 3 
óra tájban Hornyacsek Ferenc tejes kocsis 
bement a tehenészetbe, hogy az ott elhelye
zett lovainak az abrakot adja. Nagy csodál
kozására látja, hogy lovai az istállóban nin
csenek.

A majorban körülnéz, hogy lovai talán 
kint legelnek, de meglepetésére Kmety József 
kocsistarsával találkozik, aki szintén lovait 
keresi.

Minthogy a négy lovat a major körül nem 
találják, Ring intézőnek bejelentik, hogy 
nincsen mit befogni, mert a lovaik nincse
nek meg. Tovább kutatva arra a tapaszta
latra jutnak, hogy a tejes lovaknak a szer
számai, valamint a tejeskocsi sincs meg.

Ezt a körülményt azonnal bejelentette Ring 
intéző a aszódi csendőrőrsön, ahol a nyo
mozást rögtön megindították.

Az egyik őrs a nyomozás alapján megál
lapította, hogy a kisbagi őrháznal fel 1 óra
kor két ember egy tejes kocsiban befogott 
2 és a kocsi után 2 lóval keresztül haladt, 
de ott a mai napig minden nyom elveszett. 
Dacára annak, hogy az istállókban jelen 
esetben is 4 ember aludt, nagy bátorság és 
hidegvér kelleti, ezen vakm rö lopás elkö
vetésére. A tettesek nagy valószínűség sze
rint vándor cigányok lehetlek, akik a napi 
munkától elfáradt emberek első erősebb ál
mát használták fel a tett elkövetésére. Na
gyon messzire azonban úgy sem vihették a 
lovakat, igy tehát remélhető, hogy a lopott 
jószág csakhamar megkerül.

— Az ip a ri és kereskedelm i 
a lka lm azottak  köre hétfőn pün
kösd második napján tartja első 
majálisát a Horváth-féle óhegyi 
kerthelyiségében, amelyre már 
nagyban folynak a készülődések, 
mert a vigalmi bizottság a ven
dégeknek a lehető legkellemesebb 

szórakoztatását tűzte ki céljául azért, hogy a 
szabadbna való tartózkodást megkedvelteSse 
velük. A bizottság fáradozását bizonyára 
tömeges látogatással fogja honorálni közön
ségünk.

— Záróvizsgák. Méltó keretben folyt 
le az aszódi ev. iskola növendékeinek záró
vizsgája szerdán, május 27-én. Az ősrégi ev. 
templomban délelőtt és délután gyülekeztek 
a növendékek ez alkalommal, ahol a szülök 
közül is sokan jelentek meg. A gyermekek 
szép és értelmes feleleteikkel igazoltak, hogy 
tanítóik szeretettel foglalkoztak velük és hogy 
esztendei faradságuk nem volt hiábavaló. 
De hogy mily szép eredményt értek el a 
tanítók növendékeikkel, azt az ugyanaznap 
délfelé megtartott Gerlóczy-ünuepélyen ta
pasztaltuk, amikor a gyermekek tiz-tizenkét 
hosszú és nehéz milsordarabot és verset a 
legsimábban és igaz magyar kiejtéssel adtak 
elő. Ez után következett Herényi igazgató- 
tanitó buzdító beszéde a növendékekhez, 
majd az elnöklő Chugyik Pál lelkész kiosz
totta a magyar nyelvben legszebb eredményt 
elért tanulóknak az Orsz. Magy. Iskolaegye
sület által alapított jutalomdijakat. A szózat
tal végződött a lélekemelő hazafias ünnepély.

Sport.
A vasárnapi mérkőzés nagyon szép kilá

tásokra enged következtetni az aszódi csapat 
jövője felől.

Az eredmény, vagyis a 3 : 0 nem a csa
pató tudásának a/, arányát mutatja. Inneni 
azt, hogy mennyit határoz, ha egy csapat 
lelkesedéssel fekszik bele a játékba. Az ösz- 
s/eállitás a legsikerültebb, mert a védelem 
biztossága és a csatársor fürgesége jellemezte 
a csapatunk játékát A közvetlen védelem, 
vagyis Jankó teljesít menye elsőrangú. Ráve- 
tései biztosak, helyezkedése hibátlan. Galam
bos centuei haltról csak jót mondhatunk 
Laglerröl és Szepesiről már a mull héten 
szóltunk.

A játék erős iramból indul ésa3- i k perc
ben a backkek hibás játékából Német erős 
labdája üli a hálót. Mezőnyjáték következik, 
majd az aszódi hátvédek bizonyítják fényes 
formájukat. Szép össziáték eredménye a 2. 
goal, melyet ismét Német juttat a kapuba.

A második félidő a BFC. offenzivájával

kezdődik, de Jankó mesteri védése minden 
akciót meghiúsít. A halfsor szerepel a to
vábbi játékban és egy szép szüktetésből 
Hermáim a mérkőzés legszebb goalját lövi.

Elég nem szép dolog a'vendég csapattól, 
hogy az aszódi csapat iidvözlését nem v i
szonozta, hanem szó nélkül le ment a pá
lyáról. w.

£«gfittotnabb (aixi) saláta olaj.
M indenfé le olaj* és porfesték

Terpen tin , kence (firn isz ), b run o lin . 
Gyorsan szárító „R a p id o l"  o la j 

festéket és ecseteket stb. 
Különlegességek ide i term ésű m elegágyi 

te rm ékek úgym in t uborka , ka 
ralábé, zöldborsó, spárga, tök.

AnanászésKaudalup-dinyt. 
Ananász fSldi eper.

M k ir. aszódi ja v ító in té ze t v irá g  és 
konyhakertészet összes te rm e lvénye i 

kaphatók:

SzéKíly Farkas
fűszer- és csemegekereskedőnél

Aszód (Fő-utca)..
TE LEFO N  21.

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

nj Vasüzldcffi
a fővárosi és kö rnyékbe li t. közönség 

kényelmére.

Freisinger Lipót
BUDAPEST,

V il i.  ke rü le t, Baross-tér 17. szám.

Arany töltőtollak
4 koronától felfelé 50 koronáig.
Nelkülözhetetlen utazáskor és iro
dában. Elronthatatlan. Kapható a 

Petőfi-ny.omdában, Aszódon.

Ügyes főzőnő
bármily alkalomra ajánlkozik. Cime meg
tudható: G lasner Mórnál, Aszódon.



Egy használt
gőzcséplő-készlet

jutányosán eladó a
puszta-fenyőharaszti gazdaságban

u. p. Aszód.

F A L U N  É S  V A R O S B A N
nélkülözhetetlen 

a kicserélhető száraz elemes

Villany zseblámpa
ára 1 K 50 f.

Kapható a P e tö fi-nyom da p ap irü /le tében , 
Aszódon.

4 ASZÓDI HÍRLAP
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I  Elárusító:

VAS MÓR ŝAKTloRLEASoKvAERDof ASZÓDT
_________________________________  6 -1 0

A legpzóralfoztatóbb

Football-labdáN
kicsinyek és nagyok kaphatók < 
Petöfi-könyvnyomda pa 
pirüzletében, A s z ó d o n

A legszebb ajándék
egy doboz Petőfi-csont levélpapír, 50 
levélpapír és 50 boriték tartalommal. 
Á ra: K 1*50. Kapható a Petőfi- 

nyom dában, Aszódon.

Egy óra rek lám képen! Aki 
ingyen akar órát, még hozzá 
elegáns, precíziós órát urak v. 

I hölgyeknek választás szerint. 
Írjon azonnal Uhrenhaus Fr. 
Schrnidt Prag. W einberge 

554.

hangszeiekcf szállítja

W  Z1 Kk N  F" F? „Hangszer Király tól
Budapest, Jozsd-korut 15.

Hegedű. 16 drb. felszereléssel 16 korona.
Tárogató, billentyűkkel 16 korona.
Amerikai Gitár cz.itera, kottákkal 16 korona.
Családi hangverseny harmonika 16 korona.
Mandolin vagy Guifár 16 korona.
Kbenfa fuvola I. minőségű 16 korona.
A millánói, párisi és i .mioni kiállításon aranyérem 

es érdem kereszttel kitüntetve.

lavitási szakműhelyek !
Fényképes hangszerárjegy/ék ingyent

Óvás! Ügyeljünk a „W agner44 névre 
és a 15-ös házszámra. (Telefon.)

JOHANN MARIA FARINA Gegenüber dem Rudolfsplatz
Ezen cég készítményei, úgym in t:

Kölnivíz, KölniViz-szappan cs ponder
minden jobb drogériában, illalszertárban es gyógyszertárban kaphatók. 

Figyelmeztetünk mindenkit, hogy vásárlásnál a
Johann Maria Farina g e g e n ü b e r  dem J t u d o l f jp l a t z

feliratra jól vigyázzon és utánzatokat utasítson visssza. 
Magyarországi képviselő:

HOLCZER EMIL ZOLTÁN.
BUDAPESTEN, Vili. KERÜLET, SZIGETVÁRI-UTCA 16. SZÁM.

Aszódi .Petőfi- könyvnyomda nyomása.
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