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Házasság és feminizmus. könyvi Okiratokon, — az anyát kivéve — önfentartáshoz is ért — s kenyerét meg
niiirklich Vilmának a Társadalom "em ‘ehet 8yám ~  S 3 közszerzemény' tudía keresni maga is — és ha nem ülückhch Vilmának a társadalom- vagyonbó| csak a házasság megszűnése kegyelmez meg valamely férti neki és a

tu ° n,ai'y° fa. a ls ® aJ a 'í az e 111 “ ' után lévén különválasztható a női vagyon, menyasszonyi koszorúval, mit fejére helyez, 
múlt hét szerdáján tartó eloadasa tette a házasság fennállása alatt a férj bármely nem teszi neki lehetővé, hogy az egyetlen 
aktuálissá az antifemimsták leghangosabb fartozása fejébe„, niondjul< azokért az adó.  hivatást) me,y az antifeministák szerint 
ellenveteset a feminizmus törekvéseivel Ságokért, melyeket a férj az ékszerésznél méltó sorsa lehet — betöltse, akkor tudjon 
szemben, azt a so a em egetett frázist t. i. csjnált, hogy szeretőjét aranynyal gyémánttal más nemes feladatok teljesítésével hasznára 
hogy a feminizmus a szent házasság alap- ékesjtsei bármikor elárverezhetik azokat a lenni az emberiségnek! 
jait ingatja meg. c 10 1 llia az 0 vagyontárgyakat, melyeket megszerezni a A nőhivatása a férjhezmenés: Mennyi
szokott mélyenjáró gondolkozásával, alapos szorga|niaS) takarékos feleség segített. — szomorú sors, mennyi céljatévesztett élet 
fejteget seve azt igye eze imutatni, ogy Cak hirtelen, minden gondolkozás nélkül rettentő tragikumát foglalja magában ez a 
a feminizmus eppen e en ezo eg a azassag emeltem ki ezeket a példákat. De semmiben, néhány szó, melyet annyi meggyőződéssel 
igazi céljának előmozdítására törekszik. semmj téren _  sem olyan fe,lünö a nö isméte|ne|< oly sokan ! Hány finom női

Ennek a tételnek csak azok nem hátrányosabb helyzete a férfiéval szemben, lélek tört össze, mikor évek nehéz küzdel
adnak igazat, kik a feminizmus egyedüli mint éppen a házasság kérdésében ugyanott, mei után, inig várta az őt megértőt, 
törekvését a közéleti feltűnő szereplésben, hol feminizmus és antifeminizmus között meggyötörve, kifáradtan reá bízta magát 
népgyülési szónoklásban, klubbokba járás- legádázabb a harc. — Azantifeminista azt arra, kinél sorsát anyagi tekintetben bizto- 
ban, rövidre nyírott haj viselésében s mondja: a nő ne gondolkozzék, a nő ne sitottnak látta, kinek odalada mellett 
a női függetlenségnek más hasonló külső igyekezzék tanulni, haladni, helyzetén betölteni akarta az egyetlen hivatást, melyet 
jeleiben látják, tehát azok, kik a feminizmus változtatni: a nő hivatása a férjhezmenés! betölthetett, hiszen egyébre nem tanították, 
lényegén vagy nem tudnak, vagy nem \  feminista azt mondja: az a nő, kit egyé- Mennyi borzongás az utált férfi ölelésétől, 
akarnak gondolkozni. nisége az anyaságra predesztinált — s akit majd „megszokik" a házasság alatt az

A nő helyzete ma a társadalmi és jog- ilyen a legeslegtöbb — kétségkívül az asszony, kinek biztos megélhetést, kényel- 
élet terén hátrányos a férfi helyzetével anyaságban a családban, az otthonban met nyújt; mennyi kétségbeesés, mennyi 
szemben. Társadalmi téren elég a megél- találja meg legfőbb boldogságát s esetleg irtózatbán kioltott fiatal élet! S a femi- 
hetési forrásokra reámutatnunk, melyek egyedüli hivatását. De a házasságba lépjen nizmus, melynek azt hányják szemére, hogy 
nagy részéből ma sem meríthet még a nő — emelt fővel, épp úgy mint a férfi, válasz- a házasság kötelékeit lazítja, melegségét 
s jogi tekintetben csak azt említem meg, tása légyen szabad abban a nyugodt veszi el, azt kívánja: a nő tanuljon, mint 
hogy a nő nálunk nem lehet tanú telek- öntudatban, hogy a fajfentartáson kívül az a férfi, szálljon szembe az élettel mint az,

A S 7 n ln m n lv n k  p IIp íIÍ VPflpkP7P<\ ered»1ényeket értek el az álul, hogy a kéreghántást által szabaddá teendők, hogy a permetező folya- 
y  a tőkék lemosásával felváliva alkalmazták. Egyik dékkal minden oldalról jól hozzáférhetők legyenek,

ismertetése.* évbeíl végezték a gondos kéreghántást, a követ- a fürtök kitakarása lelevelezés által már magában
kező egy vagy két évben pedig a tőkék lemosását. js védekezés, mert a petéző molyok a sűrűségben

o ytatás és vege. A 3-ik vagy 4-ik évben megint kéreghántást lévő eldugott fürtöket keresik fel leginkább.
A gyerekek díjazását a helyi viszonyok végeztek s igy tovább. Tapasztalták, hogy jó lelevelezéssel magával is

szerint vagy napszám szerint vagy a gyűjtött A tőkék lemosására a következő keverékeket Sly -Qit 25 százalékkal kisebbíteni a molykárt.
bábok száma szerint lehet teljesíteni. használták: a j A védekezés időpontját

Mmden 8 - 1 0  gyerekből álló csoporthoz Égetett mész . . . 20 kilo a kővetkező módon kell megállapítani. Természetes.
W -cw  felvigyázó alkalmazandó, ki munkájukra Szénkéneg . . 5 .  minden vidéken kOlön-kOlön. Meg kell figyelni,
Wbgyel, irányítja, vezeti s szükség szerint oktatja Olcsó olaj . . .  10 .  hogy mjkor kezdenek röpülni a molyok. (Rendes

-t a szedés minél sikeresebb végzésére. ar sz a ' * időjárásban április utolsó vagy május első napjai-
tökék kérgének ledörzsölése állal (Sabate íz . • • • • • l,er bán szoktak az első molyok röpülni ) A megfi-

keztydvel vagy drótkefével) szintén el lehet ezt az A mész 50 I. vízben oldandó meg A másik végzendő, hogy borús napokon már
eredményt érni. A kéreghántás átlag 3 - 4  évenként 50 I. vízben oldandó a szoda, aztán belekeverendő dé,ut4|) 3_ 4 6ra |ájban veröfényes napokon 
ismétlendő. Ennél az eljárásnál azonban ki van az olaj, végül a szénkéneg. Mikor ez megvan, ez naplementekor naponta ki kell menni a
eve a gazda annak, hogy a tőkék eleven kérge a keverék a mé.ztejhez töltendő folytonos keverés szfi|fibe f csendesen jarka,va (lgye|ni> hogy 

b-bb helyen megsérül s ezeken a helyeken, callus közben. A keverek frissen használandó el A lehe(_e szá||ó moly, já,ni. j ó a tőkéket megütö- 
Kmövesek keletkeznek, mik a tókefej elvarasodására lemosásra bot végére kötött rongy vagy kender- . hajtasaikat megrázogatni, hogy az esetleg 
vezethetnek. Ha télen végzik igy a kéreghántást, kóc (csepü) hasznaiható. csendesen ülő molyokat felriasszák s repülésre
akkor könnyen támadnak fagyrepedések. Épen Igen jók e célra az Istvánffy-féle kefek, mert
ezért a kéreghantásnál ügyelni kell arra, hogy a velük a munka rendkívül gyorsan és jól végezhető, ’ . .
■«k<k eleven kérge a lehetőségig ne sér.essék a tőkék minden oldalról jól bevonatnak, s a  *  '"'.lyok első megjelenésélől számított
"■eg. 8 8  folyadékot nem pazarolják 2 -1 4  napra szokott esn. a legtömegesebb rajzás

. . , -  , „ , . ideje, — ha az időjárás kedvező volt. Mert
Franciaországban Capus és Feytand tgen ,ó „  T avasz{  é s  n y á r i  v é d e k e z é s . Kedvezőtlen (hűvös, esős) időben 3 hét, sőt több
* tzen. ismertetést nem az AnipeloloRiai intézet. j ja y a tavaszi mint a nyári védekezéskor is eltelik, mig a rajzás tetőpontját éri el.

küldte be.y ,V*tó borászat^ állami f«»isobb tisztviseh nk p e r m e t e z ^ s  e|őtt a fürtök megfelelő lelevelezés Abban az idő-tájban, mikora légtömege-
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szokjék meg a saját lábán állatii! S ha 
aztán meg tudja keresni a kenyeret maga, 
ha ismeri az életktizdelem nehézségeit, ott 
künn a lét harcaiban ha talál társat, ki őt 
megérti s akit ő megért, annak nyújtsa a 
kezét mint egyenlőjogu társ, aki ki tudja 
teremteni a maga mindennapi kenyerét, 
nem azért mert a másik neki a kenyér, a 
megélhetés, hanem egyedül azért, mert 
szeret, csak azért mert az a szövetkezés a 
mindkettőjük boldogsága, akkor és ahhoz 
menjen férjhez — s ha úgy akarja, — s 
ha az egyénisége azt kívánja, ha anyagi 
helyzetünk megengedi, akkor tűnjék el 
örökre a küzdőtérről a harcoló ember s 
merüljön alá az otthon, a családi élet 
kölcsönös megértésből folyó boldogságába — 
az asszony! így kivánja a feminizmus a 
nő gazdasági fiiggetlenitésével a házasság 
igazi céljait betölteni.

S megvallom, én magam egy hosszú 
vita végén, melyben egész életem legjobb 
barátjával mértük össze érveinket, megbor- 
zadva millió és millió szerencsétlen asszony 
szörnyű végzetének rettentő képétől, melyet 
egyetlen pillanat meglátása tárt elém, ennél 
a nagy kérdésnél tértem át a nők jogaiért 
őszinte meggyőződéssel harcolok táborába.

Dr. Faludi Sándor.

Aszód és vidéke
magyarosodása.

Nyelvében él a nemzet!
Aki ennek a nemzetnek tagja, aki a magyar 

haza polgára, akinek ez a haza hajlékot, kenyeret, 
megélhetést nyújt, kötelessége e nemzet nyelvét a 
magyar nyelvet beszélni, anyanyelvének vallani, 
ápolni, terjeszteni.

Jóllehet Aszód és vidéke sokat haladt a ma
gyarosodás terén az utolsó évtizedben, mégis 
minduntalan és mindenütt tót szót hallunk. A köz
nép ma is még szívesebben beszél tótul. Tem
plomban, hivatalokban, kereskedésekben, az utcán 
hallunk tótul beszélni. Pedig merem állítani, hogy

sebben repülnek (rajzanak) a molyok, folyik 
legnagyobb mértékben a tojások lerakása, sőt 
imitt-amctt fiatal hernyócskák is észlelhetők.

Azért próbáljuk tehát a védekezést úgy 
intézni, hogy a legerősebb rajzás idején, az az 
mikor sok moly röpköd a szőlőben, permetezők 
meg a virágfürtöket Chlorbaryum-oldattal, mert ily 
módon lehet a legtöbb hernyót elpusztítani. 
Ugyanis a petéből kikelő, puszta szemmel könnyen 
észre nem vehető picike hernyó, nagyon könnyen ' 
elpusztul a mérgezett tápláléktól, ha pedig jól 
permetezett virágfürtökön kelt ki s a mérgezett 
táplálékból nem eszik, akkor meg igen könnyen 
elvesz éhen.

Ha azonban sikerül neki 5—6 napos korig 
jól táplálkozni: szövedéket (hernyófészket) készít, 
melybe nem hatolnak be a védekező szerek s igy 
a szövedék oltalma alatt nyugodtan folytatja 
romboló munkáját tovább. Ilyenkor tehát, mivel a 
behálózott csomókban elég tiszta táplálékot találnak 
a hernyók, — az elkésett permetezéssel rendszerint 
nagyon kevés hernyót sikerül elpusztitani.

Mint fennebb láttuk kedvezőtlen időjárásban 
a molyok rajzása tovább tart, tehát a peterakás 
is hosszab időre terjed ki. Ezért hűvös, esős, 
kedvezőtlen időjárásban a permetezés 8—10 nap 
múlva megismétlendő.

Permetezéskor ügyelni kell arra, hogy a

nincs ma már olyan lakosa Aszódnak, ki ne be
szélne folyékonyan magyarul is. Mi hát az oka, 
hogy mégis szívesebben beszélik a tót nyelvet ? 
Az, hogy nincs a nép lelkében kifejlesztve a ma
gyar érzés, a magyar szellem. Nincs népünknek 
történelmi érzéke, nincsenek lelkének érintkező 
pontjai nagy nemzeti múltunkkal s igy csökönyösen 
ragaszkodik apái hagyományához a tót nyelvhez. 
Ezt mutatja a templombani tót prédikációhoz való 
ragaszkodása is, a melyet az ellenáramlatnak 
évtizedek óta folyó küzdelmek után máig sem 
sikerült onnan kiküszölölnie. Pedig a magyaroso
dásnak legerősebb támasztéka az iskola mellett a 
templom. Legtöbbet és legközvetetlenebbül érint
kezik a néppel, legnagyobb hatással van reá a 
pap és a tanító.

Itt az ideje, hogy a tudás, a felvilágosítás 
fegyvereivel a legrősebb harcot hirdessük a tót 
szó ellen. Itt az ideje már, hogy a tót szó közsé
günkből egyszersmindenkorra eltűnjön.

Pirulnunk és szégyenkeznünk kell önmagunk 
és az ország előtt, hogy községünk lakosainak 
nyelve még ma se kizárólag a magyar. Pirulnunk 
kell azért, mert az ország szivében, a főváros 
közelében lakunk, mert községünkhöz emléke 
fűződik, mert gymnásiumunk nevét viseli a legma- 
gyarabb költőnek, a magyar szabadság halhatatlan 
dalnokának és martyrjának Petőfi Sándornak! 
Kegyeletsértés, istenkáromlás minden tót szó, ami 
e község lakosainak ajkán elhangzik!

Sokkal rosszabbak az állapotok nehány 
szomszédos faluban. Iklad lakossága német ajkú, 
Domonyé meg tót. A falu lakossága már helyze
ténél fogva is nehezebben tart lépést a korral, 
maradibb természetű s igy még inkább ragaszkodik 
a tót illetve a német nyelvhez. Pedig tudnak ám 
ezek is mind magyarul, sőt merem állítani, hogy 
jól beszélik a magyar nyelvet, csak nem szívesen. 
Például, ha valami ügyes-bajos dolguk akad és 
bejönnek a városba a hivatalokba, rendszerint 
tótul illetve németül kezdik előadni panaszukat. 
Ha aztán rájuk szól az ember, hogy beszéljenek 
magyarul, hát bizony legtöbbnyire egész jól elő 
tudják adni a bajukat magyarul is.

Szóval tudnak jól magyarul beszélni, csak 
nem szeretnek.

A teendő tehát, megszerettetni velük a 
magyar nyelvet. Nem erőszakkal, nem kényszerrel, 
hanem más utón-módon, mert a nép olyan mint 
a gyermek, ha kényszerítik valamire, azért sem

virágfürtök lehetőleg minden oldalról jó erősen 
I permeteztessenek meg. Jó permetező, finom pernie- 
teget adó szóródió fontos.

b) Nyári védekezés. Júliusban a második 
nemzedék ellen kell védekezni. És pedig épen 
olyan módon, mint tavasszal. Ekkor permetezésre 
azonban a fennebb elmondottak értelmében nem 
Chlorbaryum-oldatot, hanem dohányluggal kevert 
bordói levet használnak. (Készítését lásd fennebb.)

A bordói lé a bogyókon többé-kevésbé erős 
fehér bevonatot alkot. Az igy kezelt csemegeszőlő 
tehát nem értékesíthető. Ezért ajánlatos a csemege
szőlőt nem bordói lével, hanem burgundi lével 
permetezni, mely ilyen nyomokat nem hagy maga 
után.

Fontos, hogy a fürtök minden oldalról jó 
bőven áztattassanak meg permetező lével.

Kisebb terjedelmű pl. kerti szőlőkbe vagy 
értékes csemege szőlőkben ajánlatos olajjal véde
kezni, olyformán, hogy egy kis olajozóval 
(várrógép olajozó) a hernyófészekbe egy-két csepp 
olajat (pl. repce olajat) csöppentenek. Ha egy 
fürtön több hernyófészek van, természetesen 
mindenikbe kell olajat csöppentem. — Az utóbbi 
évek tapasztalatai szerint az olajjal megnedvesitett 
bogyók a többiekhez képest lassabban fejlődnek.

teszi. A lelkére kell hatni, mert ez olyan fogékony 
minden behatásra mint a gyermeké.

Ki kell fejleszteni a nép lelkében a magyar 
érzést. A nemzeti ünnepeket kétszeres fénnyel 
kell nálunk megülni s nem szabad előfordulnia 
annak az esetnek, ami legutóbb is történt, hogy 
szabadság harcunk március 15-ikének emlék
napját úgyszólván meg sem ünnepeltük. Ha 
továbbra is igy cselekszünk, ha a népnek nem 
nyújtunk módot arra, hogy együttérezzen, lelke
sedjen, ünnepeljen velünk, természetes, hogy nem 
fog terjedni a magyarosodás.

Népies előadások keretében meg kell ismer
tetni a néppel nemzeti történelmünk nagy alak
jait, hogy ezredéves, dicső, vér és könyáztatta 
múltúnkat tekintse ő is a magáénak és büszkén 
vallja magát magyarnak !

Népolvasókört kell alakítani. A kormány 
készséggel bocsájt ingyen vándorkönyvtárt a kör 
rendelkezésére. Népdalárdát kell szervezni. A 
dallal lehet legjobban hozzáférni a nép 
leikéhez.

Ezen az utón haladva, ezekkel az eszközökkel 
minden nagyobb ellentállás és küzdelem nélkül 
csakhamar el fogjuk érni a hőn óhajtott célt.

Papok, tanárok, tanítók reátok vár ez a 
nemes, hazafias feladat! Aszód minden hazafiasán 
gondolkodó polgára készséggel fog segédkezet 
nyújtani e munkánál. Petőfi szelleme lelkesítsen 
titeket!

F. M.

1911. április 9.

Felkérjük azon tisztelt előfizetőinket, a
kiknek negyedévi előfizetése lejárt, hogy 
azt megújítani szíveskedjenek, nehogy a 

lapszétküldése fennakadást szenvedjen.

H íre k .
— Középiskolák tömeges létesítése. Arra a

liirre, hogy Aszód és Gödöllő főgymnasiumot 
óhajtanak létesíteni, Vác is megmozdult. Attól fél, 
hogy legalább száz tanulót visznek el az uj inté
zetek régi főgyinnasiumától és ezt a város 
forgalma meg fogja érezni. Ezért egy polgári fiú
iskola felállításának tervével foglalkozik, a mit 
annál sürgősebbnek tart, mivel a szomszédos 
Nagymaros — miután felekezeti, népiskolájának 
fentartását az állam magára vállalta — ugyancsak 
egy polgári fiúiskola felállítását határozta el és 
tehát ez is fog ártani Vác tanügyének.

— Kitüntetett községi jegyző. A váci járás 
gazdasági bizottsága Iván ka Pál főszolgabíró 
elnöklete alatt gyűlést tartott, a melyen Trupp 
Antal püspökhatvani jegyzőnek a szövetkezetek léte
sítése terén elért nagy sikereit jegyzőkönyvbe 
foglalta és elismerését fejezte ki neki. Egyben a 
vármegye gazdasági bizottságánál a fáradhatatlan 
buzgalmu jegyzőnek megjutalmazását indítványozta

— fl sógorok. Pásztor András hévizgyörki 
földmives a múlt évben Galgahévizen rálött 
sógorára, Lackó Jánosra, a ki még most is testében 
hordja a golyót. A pestvidéki esküdtbiróság ma 
tárgyalta a pört Rónay Kamii curiai biró elnök
letével. A vádlott azzal védekezett, hogy sógora 
őt léccel akarta megverni. Az esküdtbiróság a 
vádlottat Takács dr. ügyész és Gleichmann dr. 
védő előterjesztése után erős felindulásban elkö
vetett szándékos emberölés bűntettének kísérletéért 
két évi fegyházra Ítélte. Az Ítélet jogerős.

— műkedvelő szinielőaddst és tdncvigalmat
rendez a káliói kath. fiatalság az ottani kath. kör 
felszerelése javára f. hó 16-és 17-én az Otyehel- 
féle házban. Szinre kerül: Szent Elek élete. Az 
előadást a második napon este tánc követi.
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— Szirdk község és környéke részéről 

küldöttség tisztelgett kedden délelőtt a képviselő- 
házban Balázsi Árpád képviselő vezetésével Kálmán 
Gusztáv kereskedelmügyi minisztériumi államtit
kárnál. A kérésük az volt, hogy az Apcselyptől 
Bujákig vezető vasútvonalat adják át minél előbb 
a forgalomnak. Kálmán Gusztáv államtitkár vála
szában megígérte, hogy a kérés elintézése érde
kében közben fog járni.

— Kaszinói élet. A váci kaszinókörben 
lemondott dr. Lencsó Ferenc elnök, dr. Preszly 
Elemér igazgató és Balás Gyula aligaz
gató tisztségéről. A lemondás oka: mert nem 
tudtak minden buzgólkodásuk dacára életet önteni 
az egyesületbe. A múlt vasárnap megtartott 
közgyűlés óhajára az eddigi vezetők viszavonták 
lemondásukat és tisztségüket megtartották. — 
A hatvani kaszinóban, melynek tisztviselői 
szintén lemondtak, teljesen helyreállt a béke. A 
lemondó tisztviselők és választmányi tagok 
tisztüket megtartják, maga az ügyvezető alelnök 
is meghajlik a kaszinói tagok kívánsága előtt és 
az a szép harmónia, mely ebben a társaskörben 
uralkodott, továbbra is állandó marad.

— Uasuti karambol Gödöllőn. Szerdán este 
a Bpestről 10 óra 15 perckor elindított 406. sz. 
személyvonat, a mely Aszódra éjjel 8A12 órakor 
érkezik, Gödöllőn hibás váltóállitás folytán hely
telen sínpárra járt be s egy ott veszteglő teher- 
vonatba ütközött. Emberéletben nem eset kár. 
Három utas jelentéktelen sérülést szenvedett.

— fl vác—gödöllői villamos. A vác—
budapest—gödöllői villamos h. é. vasút már régen 
elkészült, azonban ennek dacára ezt a vasutat, — 
mint a Váci Hírlapban olvassuk — a telefon- és 
távirdahálózatban keletkezett áramzavarok miatt 
nem lehetett üzembe helyezni. Amennyire a 
telefon- és távirdavonalak számából és hosszából 
következtetni lehet, a zavar elhárítása hosszabb 
időt fog igénybe venni s emiatt a vasút meg
nyitása az idén már ismét nem várható.

* Triesti dltaldnos biztosító tdrsulat (Assi- 
curazioni Generáli) Budapest, V., Dorottya-utca 
10. és 12. A „Közgazdaság” rovatában közöljük 
a Triesti általános biztositó társulat (Assicurazioni 
Generáli) e legnagyobb, leggazdagabb és leg
régibb biztositó intézetünk mérlegének főbb adatait. 
Teljes mérleggel a társulat mindenkinek, aki e 
célból hozzá fordul a legnagyobb készséggel szol
gál. Az intézet elfogad : élet-, szállítmány-, iiveg- 
ésbetöréselleni biztosításokat. Közvetít továbbá: 
jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszontbiztosító 
r.-t., baleset és szavatossági biztosításokat az Első 
o. általános baleset ellen biztositó társaság, vala
mint kezességi és óvadékbiztositásokat, eltulajdo
nítás, lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás elleni 
biztosításokat és versenylovak, telivérek és egyéb 
értékesebb tenyészállatok biztosítását a „Minerva” 
általános biztositó részvénytársaság számára. Az 
aszódi főügynökség: Langfelder László.

— Egy vdci tandr ügvje a törvényszéken. 
Múlt év őszén nagy szenzáció volt az a hir, hogy 
Szabó József, a váci főgimnázium tanára egyik 
osztályában úgy megpofozott egy tanulót, hogy 
az megsiketült. A szenzáció csak nőtt azzal, hogy 
a tanuló atyja bíróság elé vitte az esetet. A 
járásbíróság előtt lefolyt tárgyalás igazolta a kis 
osztálytársak vallomása alapján, hogy a fiú 
betegségét önmaga okozta, mert az osztályból 
való kimenet közben fejét az ajtóba vágta. A 
tárgyalás azzal végződött, hogy a közvádló 
elejtette a vádat s a bíróság felmentette Szabó 
József tanárt. Az utolsó szót ebben a szenzációban 
a héten mondotta ki a pestvidéki törvényszék, 
mely elé felebbezés folytán került az ügy. A 
törvényszék teljes elégtételt szolgáltatott a meg
hurcolt tanárnak, kit a vád és következményei 
alól felmentett. Az Ítélet jogerős.

— Fizetésemelés. Verseg község kérviselő- 
testülete f. hó 6-án tartott ülésében, a mikor az 
1910. évi számadásokat megvizsgálta, Acsay Vil
mos községi jegyző indítványára a segédjegyző 
fizetését egyhangú határozattal 1200 koronára 
emelte föl s mert az állás üresedésben van, arra 
azonnal pályázatot is irt ki.

— fl gázgyár eladása. A gázgyár igazga
tósága Csütörtökön délután ülést tartott, a melyen 
Micsinay Ernő elnök bemutatta a Ganz gyár 
levelét, melyben ez csupán a világítási jogot 
óhajtja megvenni 12,000 K-ért, inig a gyári 
épület és a felszerelés a gázgyár tulajdonában 
maradna. Minthogy az épület és felszerelés ily 
módon csak hosszú idő múlva s nehezen lenne 
értékesíthető, az igazgatóság úgy határozott, hogy a 
világítási jogot csak az épület és felszereléssel 
együtt hajlandó eladni 22,000 K-ért, miről a Ganz- 
gyárat értesíteni fogja.

Petőfi-matiné Vácon. A váci muzeum- 
egyesület a múlt vasárnapon Petőfi-matinét 
rendezett, a melyen nagyszámú, főleg hölgyekből 
áll<« Közönség jelent meg. Az ünnepséget Schaudl 
Mik. .s alelnök nyitotta meg fenkölt szavakkal. A 
nn . ót a főgymnasium énekkara által előadott 
P^('l dalok követték, majd dr. Tragor Ignác, az 
ckry- .i.í elnöke „Petőfi és Vác" címen felolvasást 
tartott, a melylyel hallgatóságát megismertette 
a/Ml, hogy Petőfi hányszor és mily körülmények 
ko/" került Vácra. Ezután Tragor Margitka 
-̂THt a pódiumra és bájos kedvességgel adta elő 

Pt ’ofi Vácon irt költeményét, az „Anyám tyukjá*-t. 
Gursky Rezső váci vonatkozású Petőfi verseket 
S/ alt, majd dr. Gergely Mihály ült a felolvasó 
asztalhoz és Petőfiről mint poétáról és jósról, — 
kinek szelleme a jövőbe lát — szólt általános 
figyelem közepette. A matinét dr. Meiszner Ján 
ren-ek szavalata és a fögyimnasiumi énekkar 
lárta be.

— Szökés a Javító-intézetből. Kuti Szőlősi 
3'jiel tizenhét éves napszámosfiu megszökött az 

aszódj javitó-intézetből. A szökevényt a fővárosi 
fendorség nyomozza.

— Fogy a képviselő-választók száma Vácon 
Ez idén 1442 képviselő-választói jogosultsággal 
biró polgára volt Vácnak, a most összeállított 
jövőre érvényes lajstromból adóalap csökkenése 
miatt 266-ot kihagytak, de 119 uj választó 
polgárt felvettek. E szerint 1295 szavazója lesz 
Vácnak, a mi 147 választóval kevesebb az idei 
végérvényes névjegyzékben felvett számnál.

— flz aszódi leányeg\jesület vasárnap április 
hó 9-én délután 3 órakor közgyűlést, ezt köve- 
tőleg pedig választmányi ülést tart, melyre a 
tagokat, ez utón is meghívja az elnökség.

— Húsvéti mulatság. A galgagutai iparos- 
ifjúság husvét vasárnapján a Kovács-féle vendég
lőben zártkörű táncmulatságot rendez.

— flz aszódi ág. hitv. ev egyház április hó 
2-án rendkívüli közgyűlést tartott. Tárgy: az iskola 
és igazg. tanítói lakas építéséhez szükséges köl
csönösszeg mikénti beszerzése volt. A közgyűlés 
egyhangúlag elejtette az amortizációs kölcsön ter
vét s rövid 5 évre terjedő kölcsön felvétele mellett 
foglalt állást. így tehát szeptemberben már egész
séges, tágas termek várják majd a kis diákok 
seregét.

— A hatvani polgári iskola növendékei az 
aszódi Javítóintézetben. Tegnap szombaton délelőtt 
a hatvani polgári iskola 60 növendéke az iskola 
igazgatójának és tanári karáuak vezetése alatt a 
javítóintézetet tekintette meg. ügy a tanári kar, 
mint a növendékek a látottaktól el voltak ragad
tatva, a minek a bucsuzás alkalmával az iskola 
igazgatója kifejezést is adott.

K ö zig a zg a tá s .
* Központi választmányi ülés. A vármegye 

központi választmánya 1911. évi április hó 18-án 
délelőtt 11 órakor a vármegye székházában (az 
alispán hivatalos helyiségében) ülést tart, melynek 
tárgya: az országgyűlési képviselőválasztók 1912. 
évi ideiglenes névjegyzékének összeállítása.

* Közigazgatási bizottsági ülés. A vármegye 
közigazgatási bizottsága a kezdődő húsvéti ünne
pek miatt f. hó 12-én, szerdán délelőtt 10 órakor 
tartja e havi ülését a vármegyeház közgyűlési 
termében.

E g é s zs é g ü g y .
A ragályos betegségek terjedését még min

dig nem sikerült megakadályozni. Vörheny s ron
csoló toroklob a lefolyt héten is jelentékeny szám
ban fordult elő Aszódon. Épen azért a húsvéti 
vakáció a rendesnél korábban, már a nagyhéten 
kezdődik a népiskolákban. A 10 napos szünet 
bizonyára kedvező eredményt fog hozni s nem 
leszünk kényszerítve, hogy az elmúlt évhez ha
sonlóan hosszú 4 havi szünidőt kapjanak nép
iskoláink. Aszódon vörhenyben 5, roncsoló torok
lobban 3 gyermek betegedett meg. Ragályos 
betegeinkhez idegent, látogatókat semmi körülmé
nyek között ne engedjünk.

K ö zg a zd a s á g .
* fl Triesti Általános Biztositó Társulat

(Assicurazioni Generáli) f. évi március hó 18-án 
tartott 79-ik közgyűlésén terjesztettek be az 
1910. évi mérlegek. Az előttünk fekvő jelentésből 
látjuk, hogy az 1910. évi december 31-én érvényben 
volt életbiztosítási tőkeösszegek 1.106.056,556 
korona és 66 fillért tettek ki és az év folyamán 
bevett dijak 48.345,893 korona és 37 fillérre 
rúgtak. Az életbiztosítási osztály dijtartaléka 
23.140,354 korona 72 fillérrel 327.285,232 korona 
15 fillérre emelkedett. Az életbiztositottak osztalék- 
alapja 6.348,761 korona 59 fillért tesz ki. A 
lüzbiztositási ágban, beleértve a tükörüveg bizto
sítást, a díjbevétel 17.126.548,785 korona bizto
sítási összeg után 29.243,814 korona 26 fillér volt 
miből 10.304,691 korona 19 fillér viszontbizto
sításra fordittatott, úgy, hogy a tisza díjbevétel 
18.939,123 korona 07 fillérre rúgott és ez 
összegből 13 669,865 korona 05 fillér mint 
díjtartalék minden tehertől menten jövő évre 
vitetett át. A jövő években esedékessé váló 
dijkötelezvények összege 137.113.154 korona
31 fillér. A betörésbiztositási ágban a díjbevétel 
1.331,117 korona 55 fillérre rúgott, miből levonván 
a viszontbiztosítást, a tiszta díjbevétel 713,530 korona 
19 fillért tett ki. A szállítmánybiztosítási ágban a 
díjbevétel kitett 4 562,716 korona 13 fillért, mely 
a viszontbiztosítások levonása után 2.124,936 korona 
18 fillérre rúgott. Károkért a társaság 1910-ben 
40.729,844 korona 11 fillért és alapítása óta 
1018.074,811 korona 43 fillért fizetett ki. E 
kártérítési összegből hazánkra 201 616,256 kor. 
21 fillér esik. A nyereség tartalékok közül, melyek 
összesen 26.304,585 korona 84 fillérre rúgnak, 
különösen kiemelendők: az alapszabályszerinti 
nyereségtartalék, mely 6.300,000 koronát tesz ki, 
az értékpapírok árfolyamingadozására alakított 
tartalék, mely az idei átutalással együtt 17.977,207 
korona 12 fillérre rúg, továbbá felemlítendő a
160,000 koronára rugó kétes követelések tartaléka 
és az ingatlan tartalék, mely az idei átutalással
1 867,378 korona 72 fillért tesz ki. Részvényenként 
700 arany frank osztalék kerül kifizetésre. A 
társaság összes tartalékjai és alapjai, melyek első 
rangú értékékben vannak elhelyezve, az idei 
átutalások folytán 366.829,741 korona 68 fillérről 
392 746,965 korona 47 fillérre emelkedtek, melyek 
következőképen vannak elhelyezve: 1. Ingatlanok 
és jelzálog követelések 84.633,138 kor. 94 fillér.
2 Életbiztosítási kötvényekre adott kölcsönök
32 702,122 korona 48 fillér. 3. Letetemenyezett 
értékpapírokra adott kölcsönök 4.350,786 korona 
18 fillér. 4. Értékpapírok 255.330,660 korona
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59 fillér. 5. Követelések államoknál és tartomá
nyoknál 9.318,772 korona 15 fillér. 6. Tárca 
váltók 601,700 korona 78 fillér. 7. Készpénz és 
az intézet követelései a hitelezők követeléseinek 
levonásával 5.809,784 korona 35 fillér, összesen 
392.746,965 korona 47 fillér. Ezen értékekből 
80 millió korona magyar értékekre esik. Ezen 
alkalommal arra utalunk, hogy az Assicurazioni 
Generáli legújabb leányintézete, a „Minerva*4 
általános biztositó részvénytársaság Budapesten a 
kezességi és óvadék-, valamint az eltulajdonítás, 
lopás, hűtlen kezelés és sikkasztás elleni biztosítást, 
nemkülönben a versenylovak, telivérek és más 
értékesebb tenyészállatok biztosítását vezette be 
mint uj ágazatokat hazánkban.

* Holland-magyar bankalapítás. Duna jelzá
logbank rt. cég alatt Hágában egy pénzintézet 
alakult, mely kizárólag a jelzálog üzletnek hazánk
ban való kultiválását célozza. Az uj intézet ma
gyarországi jelzálog kölcsönök alapján 4 °/o-os 
zálogleveleket fog kibocsájtani és Magyarországon 
és Auszrián kívül elhelyezni. A bank kizárólag 
magyarországi mezőgazdasági birtokokra fog 
azoknak 2h  becslése erejéig záloglevél kölcsönö
ket folyósítani. Az üzlet szigorúan bifurkálva van 
akként, hogy a záloglevelek emissiója és elhelye
zése Hollandiában történik, mig a magyarországi 
fiókintézet hatáskörébe kizárólag a kölcsönök elő
készítése és azoknak keresztülvitele tartozik. 
Alapszabályszerüleg ki van zárva, a Holland 
záloglevelek Magyarországon való plasszirozása és 
e végből ki van mondva az alapszabályokban, 
hogy a záloglevelek sem a budapesti, sem a bécsi 
tőzsdén nem jegyezhetők. Ez az intézkedés és az 
üzlet ilyetén való szervezése abban leli magya
rázatát, hogy az ujbank egyáltalán nem akar 
magyar címleteknek versenyt okozni.

A Duna jelzálogbank alaptőkéje 2 millió 
hollandi forint, melyből egyelőre 1 millió hollandi 
forint fizettetik be. A magyarországi fiók igazgatója 
dr. György Miklós, a Magyar Jelzálog Hitelbank 
volt főtisztviselője lesz, a kinek érdeme az alapítás 
létrehozása. A magyarországi fiók március végén 
kezdte meg működését. Az intézet magyarországi 
fizetőhelye gyanánt a Magyar Általános Hitelbank

május 1-től — 10-ikéig 16 tanítót vesznek fel 
30 kor. utazási átalány és 5 kor. napidij mellett, 
a gyümölcsészeti tanfolyamra. A pályázati kérvények 
Budapestre nézve ápr. 10-ig, Lőcsére nézve ápr. 
15-ig adandók be közvetlenül a földműelési 
minisztériumhoz.

Nagyra becsülendő a földniivelésügyi minisz
ternek ezen intézkedése és kívánatos, hogy minél 
nagyobb mértékben terjesztessék ki az egész 
ország területére, hogy a gyümölcsfa nemesítésének 
és értékesítésének feltételeit a tanfolyamot végzett 
lelkészek és tanítók a nép között elterjeszthessék. 
Azonban kénytelenek vagyunk abbeli aggályunknak 
kifejezést adni, hogy a kioktatásra szánt idő kevés. 
Legalább is 3—4 hetes tanfolyamot kellene 
berendezni és pedig úgy, hogy munkás teendőit 
is tanulják meg s a gyomlálástól kezdve minden
nemű munkát sajátkezüleg végezzenek, mert csak 
akkor tudunk másokat oktatni, ha azt magunk is 
el tudjuk végezni és jól be vagyunk gyakorolva.

H ird e té se k .

Erőteljes, egészséges, magastörzsü és bokor

rózsafák
a legnemesebb fajokban, úgyszintén tavaszi 

kiültetésre, ablak- és erkélydiszitésre  

legmegfelelőbb növények, továbbá szoba- [ 

disznek alkalmas Pálm ák és egyéb 

virágok nagy és választékos gyűjteményben 
kaphatók.

Virágkötészeti munkák megrendelésre 
a legizlésesebb kivitelben eszközöltetnek.

Magy- Kir. állami
jaíilí-ttcVclolnUzct IjcrtíszeU Aszód, (Fest m.)
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— flz Első bednyhihdzasitó Egyesület, mint szövetkezet 
gyermek- és életbiztosító-intézet március tizenkettedikén 
tartotta Wittmann Mór dr. alelnök vezetése mellett 48-ik 
rendes közgyűlését. Az 1910-iki íizletév emelkedő eredményt 
hozott, amennyiben 2,708 750 korona összegű biztosítással 
többet kötöttek az elmúlt évben; a biztosítás állománya a 
kifizetett esedékességek és törlések levonása után 
74,371.322 koronára emelkedett, mely állomány az 
1,440.463 korona 78 fillér összeggel növelt 17,555.478 kor. 
72 fillér összegű díjtartalék áltál fedezetet nyer. A biztosi- 
tásitási alap változatlanul 200.000 korona, az árfolyam
különbözeti tartalék 43.808 korona összegben van feltün
tetve. A hivatalnoki nyugdíjalap 339.646 korona 49 fillér 
összegről 389.004 korona 26 fillér összegre emelkedett. A 
közgyűlés a hivatalnoki kar hű és buzgó működésének 
elismeréséül az idén is 6000 koronát szavazott meg., 
Beállott esedékességek címén a múlt évben 1,538.706 kor. 
02 fillér, az 1909 évnél 57.545 kor. 12 fillér összeggel több 
fizettetett ki. A dij- és illetékbevétel 3,529.288 korona
65 fillérről 3,834.286 korona 32 fillér összegre emelkedett, 
tehát 304.397 korona 67 fillér összeggel növekedett, a kamat 
és házbérjövedelem pedig 733.896 korona 85 fillérről 
797.705 korona 01 fillérre szaporodott. Az intézet vagyona 
19,212 100 korona 86 fillért tesz i i, melyből 11,094 885 kor.
66 fillér elsőrangú értékpapírokban, 8,117.215 korona 
20 fillér pedig bank- és takarék-betétekben, 3 négyemeletes 
sarokbérházban slb. fedezetét leli. A mérleget és az igaz
gatósági jelentést egyhangúan megelégedéssel elfogadtak 
és a felmentvenyt megadták. A jelentés megemlékezik 
korán elhunyt érdemdús főorvosáról, Somogyi Lajos dr.-ról, 
majd rámutat az alapszabályok néhány pontjának szüksé
gessé vált módosítására, melyek közül az intézet címének 
helyesbítése a legfontosabb. A hosszú, elavult és az intézet 
működési körének meg nem felelő cimre jogosan mutat rá 
a jelentés és javasolja az Unió élet- és gyermekbiztositó 
intézet mint szövetkezet cim felvételét. A közgyűlés az 
intézet cimhelyesbitésére, valamint az egyéb alapszabály- 
módosításokra vonatkozó igazgatósági javaslatokat egyhan
gúan elfogadja.

Földm űvelés.
— Gyümőlcsészeti tanfolyam. A földmivelés- 

ügyi minisztérium részéről, — mint a „Szőlő
védelmi Közlöny" irja, — a folyó évben Buda
pesten (a m. kir. kertészeti tanintézetben) május 
hó 1-től 6-ig 12 lelkészt vesznek fel 32 kor. 
utazási átalány és 6 kor. napidij mellett. Lőcsén

Menetrend: Budapest—Aszód—Hatvan és vissza.

K o c h l á c s  L a j o s
„W reprise“ —  Aszód 0  Vldflfí temetkezési Vállalat —  Aszódon.

A Feuermann-féle házban a városházával szemben.
Ajánlja magát egyszerű 
valamint díszes temetések 
rendezésére helyben és 
vidéken. — Kész fa
koporsók és érckopor
sók mindenféle nagy 
Ságban. — Szemfödelek, 
halotti ruhák, fakeresztek, 
müvirágkoszoruk, ércko- 
szoruk és koszorú-szala
gok, valamint minden
nemű temetkezési cikkek

,, a legnagyobb választékban
nalam a legolcsóbb árban kaphatók.-------Hullaszállitásokat bel- és külföldre elvállalok. —

Aszódi „Pttőfi- Könyvnyomda nyomása.
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