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Előfizetési á r:
Egész évre 10 kor.

Fél évre 5 kor.

Hegyed évre 2 .50 kor.

Havonként °>0 fill.

Egyes szám dra 20 fill. ASZÓDI HÍRLAP
Hirdetéseket

mérsékelt dron felvesz 
a kiadóhivatal. 

Hyilttér : minden sor 
50 fillér.

Kéziratokat nem aduuk 
vissza.

Az aszódi járás községeinek közgazdasági, társadalmi és közművelődési hetilapja.

A nagy tragédia.

Nem akartuk és nem tudtuk elhinni 
az első híradásokat, melyek a trón
örököspár rettenetes, vérfagyasztó tra
gédiájáról szóltak. Fájdalmas valóság 
volt ez s a borzalom, a megdöbbenés, 
az ijedelem és még mindig a kétkedés 
érzete töltötte el az embereket.-

Az egész világon keresztül üvöltött 
a rémséges hir, hogy a magyar trón 
várományosát és annak szépséges hit
vesét, Zsófia hercegnőt egy őrjöngő 
suhanc golyója megölte.

A csapás, mely váratlanul ért ben
nünket, óriási, mert egy minden te
kintetben egész embert, kiváló katonát 
veszítettünk Ferenc Ferdinánd trón
örökösben és tetézi e szörnyű csapást, 
hogy kétszeres a gyász, mert egy fen- 
költ lelkületű, nemes szivü hercegasz- 
szonyt veszítettünk Chotek Zsófiában.

Mély megilletődéssel állunk a két 
fenséges holttest ravatalánál és a ret
tenetes tragédia belémarkol szivünkbe, 
mert az a tudat, hogy a trónörökös 
nemes egyénisége és kiváló tulajdon
ságai teljes bizalommal tölthetik el 
nemzetünket, az a tudat átment a

nemzet vérkeringésébe. Ezért érezzük 
és tudjuk, hogy elveszítettünk valakit, 
akihez igen sok reményt fűztünk.

Hőn szeretett, agg királyunkat újabb 
nagy megpróbáltatások elé állítja ez a 
rémségesen borzalmas tragédia, sokat 
szenvedett, sok hasonló csapást kellett 
már végig szenvednie.

Imádkozzunk ő felsége tartós egész
ségéért, hogy ezt a rettenetes csapást 
is bátor szívvel és acélos lélekkel vi
selje és bízni tudjon a jövőben.

Vidéki kiállítások.
Hogy mily fontos szerepet játszik a 

modern nemzetek életében a kiállítás, 
az immár tudvalévő dolog. Buzdít, lel
kesít, tanít, oktat. Módot nyújt az em
bereknek, népeknek az összehasonlí
tásra, egybevetésekre, a látottakat jól 
megjegyezvén maguknak, megtudják: 
mit, hogyan és mikép kell tenni, mint 
helyesebb, hogy célszerűbb, miként 
lehet valamit tökéletesíteni, fejleszteni 
és igy tovább.

A kiállítások haszna, nagy jelentő
sége elvitázhat dián. Minden téren, 
minden irányban csak tanulságokat 
szűrhetünk le a jól szervezett és ösz- 
szevágó kiállításokból. A legnemesebb,

legszebb versengésre ad alkalmat, tel
jes valójában bemutatja a tudást, a 
képzettséget, a szorgalmat és észbeli 
képzettséget.

Minden formában nagy értéke volt 
a kiállításoknak akár világkiállítás, akár 
országos kiállítás alakjában nyilványult 
meg, de kétszerié nagyobb becse van 
a lokális jellegű kiállításoknak, amikor 
egyes nagyobb vidékek rendezik eze
ket, a környék bevonásával. így kisebb 
területekre van beszorítva mindaz, ami 
nagyobb szabású kiállításon teljesen 
elenyész a száz meg száz kiállító kö
zött, úgyszólván szem elől vész, mig 
a kisebbrangu kiállításokon a kiállított 
tárgyak nem kerülik el figyelmünket. 
Jobban összehasonlíthatjuk az egyes 
dolgokat, korrektebb bírálatra nyílik 
alkalmunk, a kiválót, a jót, az első
rendűt azonnal felismerjük, a hartnad- 
negyedrangu tárgyakat is meglátjuk.

Ilyentájt az ország több részében 
rendeznek mezőgazdasági- és iparkiál- 
litásokat. És ez helyesen van igy. A 
vidék sokat károsodott, sokat vesztett 
azzal, hogy mindent összpontosítottak 
a fővárosban, minden Budapesten volt 
a provincia rovására.

A vidék élete a halottéhoz hason
lított, erei petyhüdtek voltak, vérkerin
gése lanyha, nem haladt, nem fe jlő 
dött, mig ezzel szemben a főváros 
egyre emelkedett.

A fátum.
Mikor megölte, még csak oda sem tekin

tett az eltorzuló arcra, a végsőt vonagló 
királynői termetre, pedig — a felesége volt. 
A saját felesége, akit szeretett, imádott, bál
ványozott. Megölte irgalmatlanul.

Annyi lelkiismeretfurdalást sem érzett, 
mikor megfojtotta, mint a katona, aki ellen
séges bajtársát lelövi a csatatéren kommandóra.

Csak mikor már künn járt a szabadban, 
messze a még nem régen oly boldog fészek
től, csak akkor kezdett erőt venni idegein 
valami sajátszerü tompa fájdalom. Olyan

fo rm a  érzés, aminőt az ártatlanul elitéit érez 
a vesztőhelyen.

Terhes képzelete végig álmodja mégegy- 
szer az egészet. Látja a bűbájos gonosz 
asszonyt, aki neki mindene volt. Volt. Most 
már senkije, semmije. Magához emelte a 
fertőből, mert szerelte. Megölte, mert meg
csalta. Az övé volt, joga volt hozzá.

Egy-két éve még az egész kis város rajon
gott érte. Ö volt az aranyifjuság vezére, a 
társaság lelke, mamák szemefénye. Szép,

bátor és okos. Leányok és asszonyok csak 
úgy törték magukat utána. És mikor ő mégis 
ehhez a meghurcolt, eltaszitott asszonyhoz 
szegődött, még haragosai is sajnálták. Hogy 
is feledkezhetett meg ennyire magáról egy 
Forgó, a híres pataji Forgó család utolsó 
vére. Hogy is bolondulhatott bele ez az okos 
ember abba az egykori jött-ment lányasz- 
szonyba És ha még jó lélek lett volna! De 
valóságos boszorkány volt, aki verni tudott a 
nézésével, igézni a szemével. Szinte féltek tőle.

Mekkora port vert föl tavaly, hogy egy 
igazi dzsentri, Biró Ödön, feleségül vette. 
Igaz, hogy hamar el is kergette, ügy űzte 
ki házából a hálátlan, gonosz asszonyt, mint 
az idegen kutyát.

Nem fogta senki pártját, mégcsak nem is 
védelmezte senki, mindenki tudta, mi a bűne. 
S a kacér, rossz asszony maga sem taga
dott semmit a hálójába fogott, délceg Forgó 
gyerek előtt. Tudott ő mindent róla, mégis 
ha hozzásimult a szépséges boszorkány asz- 
szony, forrni kezdett a vére, égni az agy
veleje, lángolni minden idege. Nem tudott 
nélküle élni. Alig bonyolódott le a válópöre, 
feleségévé tette. Nem törődött a világgal, 
családja lármájával, átkaival, vad, pusztító 
szenvedély emésztette a testét, perzselte a

lelkét. Érezte fejével és szivével, hogy nem 
méltó hozzá és mégis magához emelte.

És az a csicsergő, bolondos asszonyka 
olyan hálás, olyan jó, olyan szent volt. Leg
alább ő igy hitte. Pedig ördög volt, nem szent.

Egyszer csak megint suttogni kezdett a 
világ. Eleinte halkan, később mind hango
sabban. Ö nem hallotta, vagy ha hallotta — 
nevetett rajta. Nem is rágalom, hanem csak 
őrültség foghat reá uj bűnt. A Magdolnák 
nem szoktak újra vétkezni. És mégis . . . 
A régi történet uj lett megint. Meggyalázta 
öt is, mint a másikat, elpusztította őt is, 
mint valamennyit.

Indulatának első viharában el akarta gá
zolni, szét akarta morzsolni bűntársát, azt a 
gyereket is, ki még alig rázta le magáról az 
iskola porát. Jó, hogy idejekorán kerékét o l
dott. Hiszen az a tacskó nem volt, nem le
hetett bűnös. Az asszony csábította el. Inge
relte őt a gyerek ártatlansága.

A hűvös szellő valahonnan a távolból da
rabokra tördelt, zavaros akkordokat lopott a 
fülébe. Valami ismerős nótát húztak a cigá
nyok s a hang vitte, vitte magával oda a 
zajba, a vigadók, a kacagok, a boldog em
berek közé.
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Mióta mind gyakoriabbakká válnak 
a vidéki kiállítások, egészen megválto
zott a provincia élete.

Van élénkség, elevenség, szabatos 
vérkeringés, pezsdülő élet.

És a nép tanul kedvvel, kitartással, 
ambícióval. Az fejlődik, halad, a vi
szonyok javulnak, az állapotok kedve
zőbbek lesznek, szóval a vidék szá
zados maradiságából kivetközödni kezd, 
gyermekes félénkségét lerázza magá
ról, bátran, szilárdan lép a küzdőtérre 
megvívni a dicső harcot a többi hely
ségekkel.

És az egyes vidékek egymással ve
télkednek, melyik tud szebbet, jobbat, 
értékesebbet produkálni. Nem játszik 
itt az irigység, a kajánság közre, ha
nem egy tiszta cél érdekében küzde
nek: a tökélesedés, a fejlettség minél 
magasabb fokának elérésére.

Ebben a munkában aztán egy közös, 
együttes, felette nemes célt szolgálnak: 
a nemzet, az ország boldogulásának, 
jólétének előmozdítását.

Ahol vállvetett, egyöntetű munkával 
találkozunk, amely nemzet fiai mint 
egy ember dolgoznak, munkálkodnak 
és alkotnak, ott virágzásnak kell in
dulnia mindennek, ott még a kóró is 
virágot terem.

Munkára fel? Dolgozni kitartással, 
fáradozni csüggedetlenül, munkálkodni 
megállapodás nélkül, mig el nem ér
keztünk arra a pontra, mely kívánatos 
és szükséges.

A főgimnázium 1913—14.
tanévi értesítője.

Nevezhetném máskép az elmúlt tanév egyik 
iskolai tükrének. Belepillantva tiszta képet 
nyerhetünk arról a munkásságról, amely ez 
intézetben a múlt tanévben lefolyt. Az osz
tályok emelkedésével növekedett a munka, 
növekedett az — e munkáról beszámoló — 
értesítő, nemcsak tartalomban, hanem ter-

Ugy sirt a hegedű, úgy zokogott a cim
balom: „Kitették a holttestet az udvarra . . .

A mulatozók észre sem vették, mikor leült 
a zöld asztal mellé az álmukból felriasztott, 
nyirtlombu akácok alá.

Egy részeg német munkásember ült a 
szomszéd asztalnál. Rongyos és sápadt. Nyolc 
üres üveg ásított előtte. Most tették elébe a 
kilencediket.

Merev, bárgyú tekintete belevesztett a sö
tétségbe.

Dühösen csapott a durva asztalra még 
durvább öklével, csörömpölve gurultak szét 
az üvegek és mindegyre azt ordította : „Kommt, 
was kommt" !

Mennyi filozó fia !
Az uj vendég mintegy villámütésre kapta 

fel fejét, mintha egy csöbör jeges vizet ön
töttek volna rajta végig.

önkéntelenül ismételte e szavakat és jó l
eső nyugalom szállta meg lelkét.

Érezte, hogy ebben az ostoba mondatban 
van a lét problémájának a kulcsa, melyet 
hiába keres a bölcs. A végzet hatalma ez, 
melyet nem kerülhet ki senki, mely felet
tünk lebeg, mint a felhő, melyből áldásos

mészetszerüleg tartalmasságában és sokoldalú
ságában is.

Az értesítőt Szabó Lajos igazgató érteke
zése nyitja meg. Három tanügyi kérdést tár
gyal : szói a reformról, az internáiusről és a 
vizsgákról. Egyéni nevelést sürgető rendsze
rének sarkköve a szeretet. Ebből a szem
pontból vizsgálja a három kérdést s hozza 
őket szoros összefüggésbe. Hisszük, hogy a 
nevelésnek e — sok tekintetben uj — esz
ményképe nem marad csak ideál, de nem
sokára tényleges intézményekben megvaló
sítva is láthatjuk . . .

*
Az egészségi állapot a zavartalan munká

nak mindvégig kedvezett, ami egyrészt az 
iskolaorvos eredményes munkájának köszön
hető, másrészt hogy egy osztályra állag 30 
tanuló jut, igy az ifjúság nincs annyira ki
téve a túlzsúfoltságból eredő veszélyeknek.

A törvényileg megszabott munkakörökön 
kiviil is foglalkoztak az ifjúsággal. Alkalmuk 
volt a növendékeknek szabadkézi rajzot, 
gyorsírást és zenét is tanulni. A szemléltető 
oktatás előmozdítására több tanulmányi ki
rándulást szerveztek. E kirándulásokon nem
csak növények, rovarok és ásványok gyűj
tésével, hanem a természet tudatos meg
figyelésével is foglalkoztak a növendékek. 
Az egyik osztály a helyi gőzmalmot és kenyér
gyárat tekintette meg, két osztály Budapestre 
randult ki s megnézte az állatkertet; két 
osztály pedig történelmi nevezetességű helye
ket (Visegrád, Csővar) keresett fel.

Intenzív munka folyt a Petőfi-önképző- 
körben az iskolai ünnepélyek rendezésében. 
Kiváló alkalmak ezek az ifjúság önállóságá
nak nevelésére. Hogy e téren mily szép a 
fejlődés, bizonysága az évzáró ünnepély, 
amelyre sokáig szívesen fognak gondolni a 
jelenvoltak.

Jótékonysági intézmények az ifjúsági gyám
intézet, a napközi-otthon és az aiumneuni. 
A vidékről bejáró növendékek a napközi
otthonban havi 60 fillérért végezhetik el 
délutánonként másnapi feladatukat. Az alum- 
neumi dij egész évre ebédért és vacsoráért 
120 korona. E kedvezményt 57 tanuló vette 
igénybe. Tandíjmentességben 21 tanuló része
sült. Az elengedett tandíj összege kb 600 kor. 
jutalmat 18 tanuló kapott kb. 400 kor. 
összegben.

A közölt statisztikai adatok közül minket 
a következők érdekelhetnek. A tantestületnek 
9 tagja van, bejáró 3. Vizsgálatot tett 189 
növendék, ebből tiszta jeles 12, végleg bu
kott 16 A növendékek közül ág. h. ev. 51,

eső, vagy jégvihar fakadhat egyaránt. Nem 
is ő ölte meg a feleségét, ártatlan a vé
rétől.

A fálum a gyilkos. A végzet, mely már 
kezdettől fogva a gyilkosnak szánta. De hát i 
akkor az a szegény asszony ? . . .

Erre a gondolatra láthatatlan kéz kezdte 
fojtogatni. Didergett . . . hiszen akkor ő is 
ártatlan. Olyanná teremtette a fátum, olyanná 
tette az öröklött vére, vagy tudja Isten, mi ? 
Ki ölte hát meg boldogságát, ki a gyilkos? 
Ki ? . . . Szegény asszony . . . Szegény ! 
Ha most kellene megölnie, dehogy ölné meg.

Egy távolabb eső asztalnál kesergő legé
nyek mulattak. Újra az előbbi nótát huzatták 
a bolondok, mintha arra hallgatna az a ret
tenetes hatalom, mely kénye-kedve szerint 
játszik velünk.

És újra sirt a hegedű és zokogott a cim
balom :

„Kitették a holtestei az udvarra,
Hej! nincs, aki végig-végig sirassa !“

A gyilkos csak bámult, bámult bele a 
semmibe, aztán lehajtotta lázas fejét a hideg 
asztalra. És sirt hosszan és sirt keservesen.

Cigány, hazudik a nótád !

A. L.

Az értesítő a jövő tanévre vonatkozó fő
tudnivalókkal végződik. Ezek közül a legfon
tosabbnak s nagy nyereségnek tartjuk a kö
vetkezőket : a VIII. osztály megnyitása, az 
V. osztály számára a görögpótló tanfolyam 
létesítése, s a tornatanitás céljaira minden 
tekintetben alkalmas helyiség felszerelése, 
ami bizonyára hatalmas léptekkel fogja elő
revinni a mindnyájunk által annyira óhajtott 
modern testnevelés ügyét.

Olvasóinkhoz!
Julius 1 -ével uj előfizetést nyitunk lapunkra. 

Amidőn ismét kopogtatunk előfizetőink ajta
ján, kérjük, ne vegyék rossz néven, hogy a 
magunk ügyében újból fordulunk pár sorral 
olvasóinkhoz. Első sorban is konstatáljuk, 
hogy előfizetőink száma örvendetesen gyara
podott — a vidékről. Amit sajnálattal kell 
megállapítanunk, az, hogy előfizetőink száma 
Aszódon alig emelkedett, jóllehet igen sokan 
vannak a városban, akik szívesen olvassák 
el az Aszódi Hírlapot, mert a szomszédban, 
vagy a másik utcában lakó előfizető kölcsön 
adja. Ez ugyan nem bánt bennünket, mert 
tudjuk, hogy el fog jönni az idő Aszódra is, 
amikor a munkát értékelni fogják, hogy az 
újság épp oly ipari munka, mint a cipőm, 
ruhám, amelyért cipésznek, szabónak fizetni 
kell és amelyet nem lehet és szégyen lesz 
kölcsön kérni a szomszédtól. Nagyképűséggel 
és szerénytelenséggel méltán vádoltathatnánk, 
ha nélkülözhetetlennek tartanók lapunkat. 
De azt megállapíthatjuk, hogy hétről-hélre 
hü krónikásai vagyunk minden helyi és járá- 
sunkbeli eseménynek és minden közügynek 
bátor érdeknélküli szószólói és innen van 
talán, hogy újságunkat szívesen olvassák. 
Amikor megköszönjük előfizetőinknek és hir
detőinknek szives támogatásukat, kérjük, 
legyenek továbbra is támogatói és terjesztői 
az Aszódi Hírlapnak, hogy ezentúl még jobb 
újságot adhassunk. Azokat pedig, akik eddig 
csak olvasói, de nem előfizetői voltak lapunk
nak, kérjük, lépjenek be előfizetőink díszes 
sorába és járuljanak hozzá a nem csekély 
áldozatot és fáradságot igénylő újságnak a 
fentartásához. Levelezőlapon, vagy személye
sen tett megrendelésre mindén héten ponto
san lakásukra küldjük az Aszódi Hírlapot.

Azokat a t. helybeli előfizetőinket, akiknek 
előfizetése junius végével, vagy már régeb
ben lejárt, kérjük szolgánknál nyugta ellené
ben előfizetni; vidéki előfizetőinket pedig 
kérjük az előfizetést a mellékelt postautal
ványon beküldeni.

Előfizetési árak:
Egész évre 10’— kor.
Fél évre 5 — „
Negyed évre 2 50 w

Tisztelettel: 
az Aszódi Hírlap 

kiadóhivatala.

Hírek.
— A trónörökös halála. Általános meg

döbbenést keltett múlt vasárnap délután 
minálunk is ő Fensége a trónörökös és 
nejének hirtelen halála. Úgy három óid táj
ban kezdett terjedni a szomorú hír a meg
gyilkolásukról, amelyet csak nehezen, több
szöri tudakozódás után voltak hajlandók 
elhinni az emberek. Valóságos ideges nyug
talanság vett erőt az embereken, akik az

ref. 16, róm. kath. 86, gör. kel. 1, izr. 35.
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utcán csoportokba verődve tárgyalták, tovább
adták a szomorú eseményt. Sajnos, az este
felé érkezett sürgönyök megerősítették a 
lappangó híreket és szomorú valósággá lett 
előttünk is a megtörtént borzalmas szeren
csétlenség, amely az uralkodócsaládot, a 
mélyen sújtott gyermekeket és a monar
chiát érte.

Igaz részvétet keltett a gyászhir mindenfelé 
és a lakosság minden hivatalos felszólítás 
nélkül, önkényt kitűzte majd mindenütt a 
gyászlobogót. Természetes, hogy egyszerre 
minden vigasság megszűnt és a magas el
hunytak emlékéhez méltó kegyelettel visel
tettek az emberek.

A trónörököspár temetése napján, pénte
ken délután 4-től 5 óráig pedig bezáródtak 
Aszódon a kereskedések, üzletek, valamint 
az építkezéseken és műhelyekben is szüne
telt a munka, a harangok pedig zúgtak, hogy 
ily módon is kifejezésre jusson a gyász a 
monarchia nagyratermett és orvul meggyil
kolt trónörököséért és fenkölt nejéért.

A mi kis körünk, a mi kis helységünk is
részt kért és részt is vett ilyen formában a
távolban történő végtisztességen. Tegnap
délelőtt 9 órakor a római kath. teihpjomban
volt a gyászistentisztelet. Ma délelőtt az
evangélikus templomban és holnap hétfőn
d. e. 11 órakor az izraelita templomban lesz
a gyász istentisztelet. A hivatali személyeken
kivlil nagy gyászoló közönség vett és vesz
részt az istentiszteleteken.

*
— A trónörököspár iránti részvét.

Versegre, amint eljutott Frenc Ferdinánd és 
fenséges neje irtózatos halálának Ilire, azon- ; 
nal kitűzték — a nemzeti gyász jeléül — a 
fekete lobogókat a templom és középületekre. 
Harangzúgás figyelmezteti azóta is lakosokat 
a nagy eseményre. E hó 30-án pedig a köz
ségi képviselőtestület rendkívüli közgyűlést 
tartott, mely alkalommal Acsay főjegyző ke- 
gyeletes szép szavakkal emlékezett meg a 
megrendítő ese nényről, s indítványára a 
kabinet iroda utján juttatja a képviselőtestü
let részvétét ő felsége trónja elé.

Kapcsolatban említjük meg, hogy ugyan
ezen napon tartotta esküvőjét Kis Joakim 
fia Horvát Annával s a magyar lojalitásra 
jellemző, hogy a szokásos utcai zene és kur- 
jangatás nélkül — a gyász hatása alatt — 
folyt le az esküvő.

— Közgyűlés. Aszód község képviselő
testülete tegnap, julius 4-én délután fél 3 
órakor közgyűlést tartott a következő tárgy
sorozattal: 1. Niemann János segédjegyző
kérelme fizetésének havi előleges részletek
ben leendő felvehetése tárgyában. 2. Som 
János kiskorú állitásköteles illetősége. 3. Fő
szolgabírói rendelet második községi szülész
női állás szervezése tárgyában. 4. Deák 
Sándor kiskorú illetősége. 5. Báró Tornyai 
Schossberger Rezsőnének eladott volt községi 
földek tehermentesítése. 6. Előljárósági jelen
tés a világítási hálózat kibővítése tárgyában.

— Itt a kánikula. A hosszantartó abnor- 
mis esős-hideg után végre szebb idők követ
keztek. ügy látszik a sors intézője kedvezni

akart a gazdáknak az aratás idején. Napok 
óta most már oly melegen süt a nap, hogy 
szinte tűrhetetlen a szabadban való tartózko
dás. Különösen kétszeresen kellemetlen a 
nagy meleg nekünk aszódiaknak, akik a nagy 
port is kénytelenek vagyunk beszivni, amely 
az utcákon a kocsik közlekedése folytán ál
landó felhőként nehezedik az utcán járó
kelőkre. Valóságos jótétemény ilyenkor a 
fürdő a szabadban. Ezt a kényelmet is köny- 
yen nelérhetjtik, ha a Miklian-féle artézi für
dőbe megyünk. Csodálatos, hogy oly ke
vesen keresik azt fel, pedig maguk ellen 
vétenek az emberek a fürdőszezón ki nem 
használásával. Mindenesetre a fürdő látoga
tottságára befolyással bir a nyújtott kényelem 
és a berendezés célszerűsége. Így pél
dául a nagy fa túlságosan árnyékolja a 
fürdőt és elzárja a mindent éltető nap
sugarak útját. Természetes, hogy a viz igy 
nem melegedik fel elégge. Azután jó volna, 
ha egy úszáshoz értő felhőit embe; állandóan 
felügyelne a fürdőre, mert sok szülő félti a 
gyermekét a deákok csinyjeitől. E csekély 
dolgokon könnyen lehet segíteni és akkor 
hisszük, hogy az uszodát érdem szerint 
tömegesen fogják látogatni az aszódiak.

— K á lió i v irtus  Vasárnap a Heszki-féle 
korcsmában táncmulatság volt, mely az oly 
gyakori verekedéssel végződött, amikor még 
leányok is segítségre voltak az ifjú harco
soknak. (Hja az egri n ő k !) A tumultus vé
gén az egyik amazon Dóra Magda eléktele- 
nített arccal és összetépazott ruhával hagyta 
ott a csatateret. Érdekes, hogy a harcias ve
rekedés a falu közepén folyt le, s az álmá
ból felzavart Pajer káplán erélyes fellépése 
akadályozta meg a további vérontást, ki re
volverrel kezében intette csendre a harcolókat.
A főcinkosokat Tót Gábor és Dóra László 
morgospusztai béreslegényeket feljelentették a 
járásbíróságnál.

— A hűséges csősz. Kallón, Olyehel 
Mátyás mezőőr észrevette, hogy a gondozására 
bízott területen 3 cigány lakmarozik a cse
resznyefán. Kötelességéhez híven leparan- 
csolta a fáról a morékat. Ezek látszólag ije
delmet szimuláltak, de midőn látták, hogy a 
csősz komolyan veszi a dolgot, reá rohantak 
s agyba-főbe verve otthagyták. Az arrame- 
nők vérében fetrengve leltek meg őt s be
szállították a faluba, hol az orvos konsta
tálta, miszerint feje több helyen betörött, sőt 
karja is el van törve Állapota súlyos. A 
tolvaj cigányokat a járásbíróságnál feljelen- i 
tették.

Sport.
— Az ASE vidéken. Hatvanban reváns 

mérkőzést játszott junius 28-án az ASE csa
pata, amelyet 4 : 3 arányban igen könnyen 
nyert meg, bár három tartalékkal volt kény
telen kiállani a mérkőzésre.

Vasárnap délután az Aszódról xl&  órakor 
induló vonattal, több lelkes sportbaráttól kí
sérve indult el a csapat. 3 óra után ért Hat
vanba, hol a vendéglátó Hatvani Atlétikai 
Club számos tagja fogadta. Végig sétálva a 
városon az öltöző helyül szolgáló helyiségbe 
ment a csapat s felöltözve kivonult a Zagyva 
mellett fekvő pályára.

ö t óra után a mérkőzést kezdő bírói síp
jelre Aszód csapata igy áll föl :

Jankó
Brázay Lagler

Szelecsényi Németh Pollák 
Weiszkopf Hermáim

Szigeti Galambos II. Micsinay.
A hatvaniak jobb kapussal, de Bari helyén 

tartalékkal álltak ki.
Kezdés után Aszód van frontban s Her

mán révén megszerzi a vezetést. Majd Lag
ler révén második goalját lövi. Hatvan ke
veset támad, de mindég veszélyesen s Jan
kónak tudása javát kell nyújtani, hogy mentsen.

A második félidő Hatvan támadásával 
kezdődik s egy kavarodásból Steiner goalt 
lő. Vehemensen támad Aszód s a Hermán 
elfaultolásáért járó büntető rúgást Lagler be
lövi (3 : 1). Erősen támad Hatvan s balszél- 
söje megszökve már-már goalt lő, mikor 
Brázay ment, az előre vágott labda Német
hez jut, ki Hermanuak adja, ki gyengén ka
pura lő. Az elengedett labdát Szigeti elfogja 
s belövi (4 : 1). Aszód erre alább hagy az 
irammal s ellustul, amit Hatvan kihasznál s 
a szabadon hagyott Steiner, majd a jobb 
szélső Bernát révén goalt lő (4 :3 ). A k i
egyenlítésért küzdő Hatvan sokat támad, de 
Aszód védelme mindent ment. Biró Mora- 
vetz Jenő volt, kinek szakavatottságához és 
pártatlanságához igazán nem fér szó. Az 
aszódiak közül Német centerhalf és a jobb- 
szélső Weiszkopf és jó védése által Jankó 
tiint ki. Mig Micsinayról bátran elmondhat
juk, kezd formába jönni s különösen vissza
hívásai sikerültek.

Ma a Péceli AC-al Pécelen revánsot ját
szik a csapat, múltkori szereplését, mely 
nem mondható remeknek, kiköszörülendő. 
Azt hisszük más eredményről számolhatunk 
be a jövő héten.

Aratásra
HéVekotö z s in e g e it, csépiéihez 
géz* és benzin motorokhoz
gépo la jra
kérjen ajánlatot.
£cgjutányo$abb árban számit

Székely Farkas
Aszód (Fó'-ntca).
T E L E F O N  21.

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

nj Vasüzletm
a fővárosi és kö rnyékbe li t. közönség 

kényelmére.

Freisinger Lépőt
BUDAPEST,

VII. kerü le t, Baross-tér 17. szám.



ASZÓDI HÍRLAP 1914 julius 5.

A legszebb ajándék
egy doboz Petőfi-csont levélpapír, 50 
levélpapír és 50 boríték tartalommal. 
Á ra : K 150 . Kapható  a P e tö f i-  

n y o m d á b a n , Aszódon.

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 Petőfi nyomda papirü/letében.
Aszódon.

Papírszalvéták
a legolcsóbbtól a legdiszesebbik, kaphatók a

P etö fi-n yo m d áb an , Aszódon.

JÉGELADÁS
KICSINYBEN I VEDER 20 FILLÉR 

K A P H A T Ó :

N E U M A N N  S Á N D O R N Á L
FÖ-UTCZA.

Bútorozott szoba
azonnal k iadó.

Cím a kiadóhivatalban.

WÁ6NER Jangszer-jtirály" újdonságai:
Hegedű, kitűnő hangú, remekül kidolgozott, 
dombom Stainer-forma. tokkal, vonóval, lő 
darab felszereléssel csak 12 kor. Finomabb 

20 és 30 korona.

Aszódi .Petőfi- könyvnyomda nyomása.
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