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ASZÓDésVIDÉKE
Társadalmi közgazdasági és irodalmi heti lap.

Előfizetési árak:
Egész érre . 12 kor. Negyed évre . 3 kor.
Fél évre . . . 8 , Egyes szá n ára 30 Hl.

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

Megjelenik minden vasárnap.

Szerkosztösóg és kiadóhivatal: 
Aszódon.

Hirdetésok
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A cselédközvetités nálunk.
A cselédtlgy, miként mindenütt, úgy 

miiünk is rendezésre vár. Ilt is nagy a 
panasz a tossz cselédek miatt, de még 
nagyobb a még rosszabb lielyszerzők ellen, 
a kikkel sem az alkalmazottak, sem a 
cselédtnrtók nincsenek megelégedve. Az 
itteni cselédszerzők nagy része visszaél a 
beléjük helyezel! bizalommal s nem aczél 
vezérli őket, hogy a hozzájuk fordulókat 
kiszolgálják, hanem az, hogy minél nagyobb 
jövedelemhez jussanak, ami sikerül is 
közülük egyik másiknak, mert ha ma 
beállít hozzám egy cselédei, a kit egy 
hét múlva kénylelen vagyok elkergetni s 
egy év alatt megismétlődhetik, mondjuk, 
neiiiti lo 12 szer — mert vannak olyan 
jeli s est I. tlek, a kikel két napig a ház
ban tűrni is nagy kálvária — nos akkor 
a c-e ödekiöl 20 24. tőlem is 20 — 48
együtt 40 — 72 korona évi jövedelmet biz
tosit magának az a közvetítő csak egy 
háztartásból. Ez unnál hihetőbb, ha tud
juk. hvgy a közvetilők elve az, hogy jó 
helyre rósz, c-elédel szereznek, ez altul a 
l>< pzedietó leggyakor.lm cselédváltozást 
idézvén elő.

Valamikor, néhány év előtt váro
sunkban mar foglalkoztak azzal a tervvel, 
hogy a cselédközvetités megrendszabalyo- 
zasa iránt lépéseket tesznek. E terv pedig 
meg nem vnlósulbnlott. Pedig mindenki, 
minden család érzi a n ai helyzet lariha- 
lallnnságál, kivált városunkban, almi ugyan
csak széles pórázra vannak hagyva a cse
lédek is, a közvetítők is.

Budapesten is a bajok orvoslása czéljá- 
ból a főváros hatósága mar telt némi 
intézkedést. De, ami nálunk eddig tör

Május.
Irta Dura Máté

Illatt'd, fénytől édes a világ.
A porszem is kéjes gyönyört ragyog, 
Szinte hallom a föld fohász d lat,
A mint az utczán \égigballagok,

De hát. ha látszat, álom csak ez is? 
Csalékony, lünő, mint a pillanat?
E szépség koldti*  vá zá vetkezik
8 az életnek még nyoma sem mariid?

Az egyedül örök ur. az anyag
Ismét, csuk átnit. mint minduntalan? 
Kezében az emberfaj csak salak, 
8 egy perez ni.itt örökre veszve van?

Szeszélye, vad dühe szétzlllleti
8 gömbökké gyurjii a na \ végtelent, 
Hogy legyen mikbe halált, Önteni.
8 mutassa : mily semmis, a mit teremt !

Vagy hol nz Isten? Alszik, mit csinál, 
Hogy a természet ily magára van ! 
Mig n nap gépezete lovasznll : 
Emb r világ el'ünik nyomtalan ?

Kérdéseimre senki sem felel
8 ■m színié fázom, félek, reszketek
S mig a tavaszban minden kedvre kel: 
A lét földit én ’*snk  könyezheiek.

Szív Iliből n ’iid.'H. n.fnjdalom
Kitiltja u föld minden örömet
8 azt mondja a tavasz Indigót -gon : 
A tnindenség is czéltalan, sötét. 

tént, nz mind semmi ahhoz képest, a 
miről most Francziaországbaii van szó, a 
hol a lielyszerzők garázdálkodásának tör
vény utján akarnak véget, vetni. A tör
vényjavaslatot a képviselőhazlmz már be 
is nyújtották s ez a törvényjávaslat 
kimondja, hogy fizetéses helyszerző iro
dákra engedélyt nem adnak. Ezentúl csak 
a törvényhatóságok, a nmnkásszindikátu 
sok, munkatöz-dék, segélyezési társulatok 
és jólékonyczélu intézelek állíthatnak 
belyszerzö irodákat, de csakis ingyenese 
két, a melyek semmiféle dijat nőm szed 
he’in-k. Azonkívül minden községi hivatal 
tini lesz olyan jegytiék, amely a munkii- 
kinálaol és keresletet leltnnlcli. Az 
ingyenes belyszerzö Irodák hirdetményei 
dijmenle.-ek leszmk. Eraneziaországban 
tehát, miután a javaslat elfogadása két
ségtelen, a lielyszerzők zsarolása veget 
ér s igy Olt egészségesebb viszonyok 
lesznek. Annak oka. hogy a francziák 
ilyen törvényt hoznak, abban keresendő, 
hogy a lielyszerzők ellen mindinkább több 
a piuasz ós hogy a vizsgálatok csúnya 
d águkat derítettek ki. Nyilvánvaló letl 
hogy tt párisi Imijszerzők sokkal több
c.-e.édet  es munkást csalogattak a fővárosba, 
mint a hány munkásra és cselédre szük
ség voll.

Mindezt pedig csak azért cselekedlék, 
hogy pénzt szerezhessem k. Bebizonyoso
dott az is, hogy a jó állasokat árverés 
alá bocsátották s azoknak szerezték meg, 
akik a lielyszerzöknek legtöbbet fizettek. 
Igen gyakran megtörténi, hogy a kávé
hazák üzletvezetői a hulyszvrzökkel össze
játszottak s az alkalmazottakat csak azért 
bocsátották el, hogy az újabbak által fize
tett közvetítési díjon oztozkodbns-aiiak.

A hűség próbája.
Irta; Diuolel Alfonz.

Egész Paris emlékszik még madame Sora 
gyászára, férjének elvesxiésekoi. A feketével 
bevont ajtó eme számokban kifejezhető, tettetett 
párisi gyász mögött rejtőzött a spanyol nőnek 
borzasztó kétségbeesése, a déli országok minden 
büntető tullmjiásaival, melyek pogányok, bár 
kereszténységben élnek. .Jézus Krisztusnak vértől 
borított képét s szűz Mariát szivében tőrrel imád
ják.

A horczegnő levágta lmját, bezárkózott és 
nem fogadott senkit.

Fekete gi ászruhájában, rózsás kis fiatal ar- 
czávnl ujoneznóhöz hasonlított kolostorrá válto
zott palotájában.

Napjait a férjének arczképe mellett töltötte, 
n nngv lőrémben egyedül ebédelt, hol mindennap 
két terítéket rakatott fel. A herezeg botja és 
kalapja az előszobában volt, a szokott helyett, 
inin'lm a háznak örökre elköltözött ura éppen 
most, jött volna haza 8 ez az önfejlileg a külső
séghez ragaszkodó kegyelet mindig lljra élesztene 
a szegény uszony kétség eesméi s mind nagyobb- 
tmk tüntette fiit a közte es elhull férjé közi 
támadt hézagot.

A látogatások, tánezestélyek. elfogadások 
és hmigverst >yok zilrz ív ir.ib il, m-lyb-u ni-g 
ismerkedtek és megszerették egymást s az ő 
boldog-ágiit díszes vil gi keretbe l'o. Iáit", egyet
len egy b.ratnöt tartott vissza. Aneelin grófnőt, 
ki sálon ' nekes volt s szép h ingj'íjlmk köszön
hető. hogy megmaradt a herczegnó megbízottjául

Igv'mull el két eV. épp-m oly fájdalmasan 
folytak le, mint a mily szigorú gyászban töltötte 
azokat az özvegy. Csuk sttrü és selyenipulm haja

I Egy-egy pinezért 4 -50(1 frank lefizetése 
után jó állásba helyeztek', de pár hónap 

i múlva már tol adtak rajta, hogy az. utána 
következőktől megint ily összeget ralml- 

I hassanak el. Azoknak a száma, a klki’t 
ily módon kifosztottad, mindinkább nőt s 

i igy ez a gono-z állapot tarthatatlanná vált. 
Ilyenformán bántak a cselédekkel is, a. 
kiknek gyámolt almi-ágával mi mién féleké
pen visszaéllek. A franczia kormány szá
mítást is telt és arra az eredményre ju
tott, hogy a p iri-i helyszerző irodák éven
ként 7 millió frankot keresnek s hogy 
minden helyszerzőre 21 ezer frank évi 
jövedelem jut. A törvényjavaslatra tehát, 
a melyre vonatkozólag n sürgősséget ki
mondták. égető szükség van. Ha most 
már ez a javaslat törvényerőre emelkedik, 
majdnem kétségtelen, hogy ahhoz hason
lót más országokban s igv tálán nálunk is 
megszavaznak s igy a imir-már mindenütt 
tűrhetetlen helyzetnek vége szakad.

Igazi jótéteményt cselekednék váro
sunk. íltt a eselediigy mizériáinak egyrészét 

i a cselédközvetités megrendszab ilyozásával 
orvosolná.

Alap-oklevél.
- Klbolyozletett a irödöllöi Ernébet-azobor talapzatába — 

Mi, kik e/.t az okmányt, al úrtuk, Üdvözlünk 
téged olvasó 8 elmondjuk mindazt, a mii a kés® 
utódoknak tudomá ára akarunk jiitmtni arról >*  
szoborműről, melynek talapzatába ezeket a so
rokat helyeztük.

Magyarország koronás királynéjának, nem- 
zelíink \ edötingyalának, Erzsébetnek tragikust 
halála gyászba Imritoita e honnak minden gyer
mekét. De a megdicsóüllnek elveszt*  feleli se
hol e hazában nem lehetett nagyobb a fájdalom’ 
mint Gödöllőn, almi oly sósat időzött áldott éle- 

i tőben, s a hová az örötn veröfenyes napjainak 
' emléke fűzte.

nőtt meg újból s hullámzott fodrosán, éfe'efeven- 
ségben. Mintha a gyász megvilágosodott, felvidult 
volna; a sötét színű ruha már csak előkelő 
szeszélykép iónt föl. Ez időbeli történt, hogy 
Aneelin grófnő unokatestvére, ki a herezegnót 
annyiszor látta a grófnőnél, halálosan bel‘szele
teit s arra a gondolatra jött, hogy nőül veszi a 
herezegnót.

De az első, ily tárgyú szóra felriadt a. bér- 
czegnő. Mintha a herezeg meg élne s az ajanbit 
sériésül tűnt elölte föl mint hűtlenségre csábítás.

Barátnőiét sokáig nem latta többe. Az ifjú 
elutazott, igyekezett feledni s visszatért es oly 
nagy szerelmei, oly nagy kétségbeesést, lanusi'o.t 
hogy Aneelin grófnőn erőt vett n részvei s elha
tározd, hogy In fogja küzdeni a herezvgi.ó lel
kiismereti kételyét. ... De hogyan lehessen 
megnyerni ezt n sajátságos jellemet, niv'y soha- 
sem keresett, okokat, honéin csak impulzusok s 
túlzások uralkodtak fölötte.

Meggondolta, hogy nz annyim kizárólagos 
szenvedély, természetszerűleg féltékeny is te
hát n herezeg régi levelei megszerzését kísérlet
té meg. Ez nem is volt valami nagyon nehéz. 
A horczeg migymi sokat irt házassága előtt s 
körmiilései annyi ládában és fiókban voltak el
rejtve. hogy tuínidonosiiőik mindegyike egvi-tluu 
birtokosául vélhette magát n kegyelmes ur illatos 
czimerének.

Aneelin grófnő bátorságot vet magának, 
hogy ismét útját egyengesse a palotába jutlin- 
tásnak, mely mint nz elhalt sírja, néma de vilá
gos sir vol’, amelynél egész nap élő szobor 
sirdogáll: bátorságot vett magának arra is. hogy 
bizonyos banális regény egyes lapjait terjesztet
te az özvegy elébe, kelet, nélküli levelekben . Ka 
nem puszta fájdalom volt, hanoin Ihazerogyáa! 
Szegény kis herczegnöl A boldogság évei, ua
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II - V > .r.-iitt s-/ivv, in Vei t győ-kfiet ma 
tas l<>, U'nne>*ií»5i'mwl;»s;r  V i»»;y '■ ■» »g mjnlxil 
lil • iiRmr-aiit, iwxfűrö^zszc k'flitíl uz örök
Jflll hrmeszel lám. :» Hol »'-alud|i» ♦***»  OttlJOM ede.s 
^benőjét tiif.ilt.-i mrg mi íJig! S*mz< -'.ovim ni .^teirt 
es dicuó •• hely imSíík in •* ’. b>gy G, .urnák 
liifiifére, (Mikié, mes.-X'*  rlköiozótt töhr.

A jóságig I.imlyne ehu.tzlelie nem tudott 
hebmi iigodni Gőtéik) lakos.-ága, érez szobrot 
slliltaott Kit i»' C l ö ií t.iek l

X/- enyészettel dae/.oló, raj >it go szer-ttet, w 
nz inadásig fokozod*  ki'gvtrlei inditoita azt a 
fii » •.g.»lm it. in ly lek első eredménye 1896 no 
reniKm (»:*»»  »‘gy »zo''(>rbiz*ttMag  m-galiki 
Iá su volt.

Elnökévé ; Kapczy Vilmos f«wzolgabiró. 
HÍelnÖ'cké: Daniin ger lnne kir. tan. jo^z.-igigaz 
gn ó ps Pirkuer Erii érd i nest.'r, a v‘grelnji » 
ni'zdsoí •*  o hévé: Ri.ik • Fcme/ it G n -g. r 
igazg uikAc.i. el.e u.ö.ike * dr. P<\iz>i i z J •- 
zsef cMjH'ceH plébán >s es (» iran Dániel ügyved. 
pénzt u'o-ís.i : Ele.'ánry Bili k izségi jegyző, tit
kárrá Brill Lijos ügyvódj'dölt, jegyzővé: upczi 
l’Jynl*  V iiirus szilgabiró. bizottsági tagokul 
pedig: Adun Faron vz bognárm.*ster.  Allierty Pd 
mósz-irosmiesier, Bir.i Is van földmveló, Bródy 
Zsigiri'iiid főrendilin'i tag, Csorba Ferencz kir 
jáásbiró. Egyed Lijo< a lo u ni ton ik. Fekete 
Imre borás'-atí-szövetkezeti iga<giió. G hiezv 
límő ref. lelkész. II‘jk lován sz ib > u •ste.1. 
Jámbor András fut • iros. K ira<z Pál t iknrékp m 
töri igazgat-i, dr Kiéin Józs *f  rabbi, L hí írd Pd 
csendőr százados. Magyar Kazmér főldmiv, i-»k. 
tanfelügyelő. Nick Ede kir. tan. jószágig izg il \ 
Pálinkás Au írás ■fuvaros. Pofiért Hab irt udv. 
vad iszmestpr. Pilaer Lijos ügyvéd. IL’tt-‘gbi 
Ferenc/. ad<>«ár.mk. Récsán Jinos kmcsmiro-*.  
Bzon ly baj >s községi főjegvzÓ, Szvoboli Ln.icz 
kán or laniló. dr. T-re btjos pilpf 'orvos. T*cby  
Guila kir. j.ir.isb.ro. Var i ív Öli) f ie-dé- :. 
Weirich János s/. ibifes; •. \V ilfner Tivil.ro s< 
képv s-ji és Yol baj »s lova;, ei. és kir. u Ivari 
várkapitány val isz'ntt d< meg.

A kegyelmes ezel .negvaí ósitúsára országos 
gyűjt's rendeltetett, mikor bizottságim. mar arra 
gondolt, hogy az einiékmií megalkotása c/.élj i 
hál egyik kiváltó müv '‘szilekkel lépjen ősS'.ekö*  
tetősbe, felénk Ibrdila a Gondviselés Dirinvi 
Tgn'e/ m. kir- nkl.ihvulesugj i miniszternek j n » 
dulatat’, a ki iMgxkdkii fim tgnásávd lehetővé 
lelte «;gy ni i’iuilleiilálísabb tervnek elok**szit* ‘s *r

ügy .inknek ez ujibb fordulatával dönt itt • 
el azt is hogy a?s2obor a ni. kir. főldmiv lé-- 
ügyi minisztérium altul létes tett 52 kar. h »! I 
terjedői nii Erzsébet ligetnek I. sz leiekké.ij v 
beiét 52122 helyr állítüssék f. I.

A bizo:is.ig lelkérte ezek után Z?-> rí József 
Kzobras< mi.és't arri. boga :i dicsoiili királya 
szobrának tervét elkészít se. Róna József e|*»v  ■ 
lemondván minden anyagi húsomról, ni ív-«s i 
szeretettel vállalkozó t a ni ignv.t m f** ’:i 11 r*i.

I. Feienez J"Z«af apostoli kiráh link l'J i» 

özvegység id-je mii e'morlilt a hírig és m *g  
vetés örvényé-itfii! Sem.ni sem m iradt mir bu
ra. mint a forró vágy a bosszú útin. Az mez- 
képet eltávolították a szobából.

Elvétette a m nádik terítéket is uz asztal 
ról. mely rei nézve lehetetlené tette a migauvt; 
h az ed lig zárva volt e'őszobából. m.dy most 
megnyílt a látogatásoknak, eltii.it a bot és a 
kalap is.

Most Ünnepélyek tánczmulatságok, vacsorák 
váltották föl egvm ist a S >ra p ilotab m Miként 
az ég hosszú éj in in I issankint világosabb .szi
liekben gyul ki. úgy sugárzott a herczegnó smi
ke és lila, i-óísit- és kék sziliekben, e,;-sz koráb
bi pompájában.

Mijd egy este, a mint a kis virágházban 
fői s ala jirt. Aaeelin grófnő unokatestvéréhez 
fordult, ki azóta, hogy termeit megnyii >tla, 
áruyékképpel? kővette ót.

— Most ak írok önnek nejévé lenni, — 
SZ'It — ha ön nkarjn.

b.’gjobbin szerette volna polig. ha ez 
azonnal megtörténhetik a virágházban

Ne mok.ira ezután egybekeltek és boldogok 
voltak, az órii'et egy neme vett erőt rajtuk, a 
a férj meg volt h*p*-v- ‘ él zivarodva e hirtelen 
támadt szenvedély fogytán s hosszas vegyebmi- 
zés nélkül élvezte boldogságát.

A tár-asághan sokat be-uéltek erről a há
zasságról. 8 >t \ncelin grófnő egy ízben regi- 
eyes szóvirágaihoz szokva. <‘gy alkalommal ba
jos kis szilámra jött:

-Nézzétek, szólt, ezt a h n-ozeg iót ! \?t
gondoltuk sin, pedi^ esik turbókéit. Gn-licze- 
özvegy.

Hat h map niu't el. Az új házasp ír viil-k «n 
lakott, pgvik Pirislioz köz'd eső kasié’vbm. ítü 
mexlálogaita őket n grófnő, \ mint m •glntta az 
ifjit párt, a miii» boldogs i >át sz elánul, elege- 
delien, a /.öld réten '*s  lombos tói :vl ik alatt d- 
Vezé, a jó gr irni. kisobismn né<re n j ivót, 
hanoin csak a jelent látta, hirtele.i e szavakban 
Ion ki; 

oldóbor H-an megtekintette Róna két tervét, s 
n»»g:i jelölte ki a keltő közül azt, a melyei leg- 
i okal»l> Gödöllőre valónak Ítélt

A művész 19(11 felír 15-én készült el a sz->- 
hor mega ko ndival, mely ik ö műtermiből a hu 
dapeei D*sd»oroer  A. M és fia őzéihez került 
bronzba ö.ie-s ez -ljábil, s a szerződét*  értelmében 
mar PJ.H nnjih» h • L en teljesen kész, leleplez 
befő allajioibnr vette azt at a bizottság az előbb 
megnevezett ezégtól.

Az Erzsébet szobor talapzata Z:begónyi 
tricbitból készült, s barom lépcsőfokán, nyolez- 
M/'igii formábm em-ikelik három m-tér m igasra. 
A le|>O'i alján po npis bron/koszoru van. melyet 
Kapezy VilinoS llítvélének SZÜL Prepe ic/.ay Irén
nek kezdeményezésére a gödöllői nők megbizá- 
saoól készített Rma József. A koszom sz.dlag- 
j.inak ez » f I r isa.

A gödöllői nők szívében 
Örökké élni fog emlékeik

A talapzat felső része O'Zlopfej szerűen 
vin kiképezve, n^olcz oldalát köböl faragott, 
részben aranpizoll v rágluzérek diszitik, felirata 
a kövei kezű:

Az os/.l ip elrlipjáu: Kr^ 'b-t kii-áli/nén'v 
az oszlop hátlapján : Köva 1 ligásból

A 8/.obor, n> -ly migi 2.5 m -ier mt;as a 
parkban H‘t dó k' álynel ábrázolja, a mm egy 
pillanatra eruyojér • tnmas/.kadva inagall, s inga 
<»|é merő.tg, In zenben 1 *gye z. >t é- séták '/.ben 
szedett néh ■ ív vjr irn

A szobit- leleplez*  nagy iíu.iepóly kere- 
télien a folyó évi május hő 19-ik napj'm fog 
megtörténni s kilát tsrn helyezte megjyle i.-s r ez 
alkalomra I. l’Veaez József apittoh királyink s 
a legmagasabb uríh.iod ' h íz iák több tagja is.

Az Ibi i'*p  é; m melyen a Im lai dalár li a 
( J mz-gyári dalkörrel egyesülten fog kóz: •mű
ködni. reszt vesz :ek a m uas kar ii iny, a lör- 
v.m hozás. Pes'varmegy *, Bulipa-t s/.ék*?sfő-  l 
v iros, a s',ons/.*d  líözsegek, s tíö Liléinek Hin
din lakója

A sí iborbíz ittság a leleplezés ünnepére 
Emlékköuy\el n uott Ripka Ferencz v- grohajtó 
bizottsági (•lnók'.el. m dylieti a kegyes és jó ki
rályné gőd.illöi eleiéi iáv.'m.a az u. ido.iiiak meg 
örökiteni, s a ni ilynek árusítása ut is befolvó 
összeget a bizottság vagyonmak fölöslegéhez 
csatolva.

Erzsébet királyné alapítványt fog I •teuteni 
a gödöllői szegény sorsú iskolás gyermekik I 
fészere.

Jóleső benső érz.‘ss.-I, éd?s fájó koiiynyel 
mánkálkoiltunk ennek nz emlékkőnek a megte
remtésen, mert hisz egye len vigaszunk, egyé len 
büszkeségünk, hogy emléket állith ittuk N dii: 
Nngznrorszag legjobb Királynéjának ezen a 

helyen, s higv e miiben dicső emlékezete’ fen
nen megőrizhetjük, - hogy amit Ö magasztos 
lélekkel innadőtt, a nagy természetet, dics > em
lékének in-göriojévé, •mlékszjlirán.ik méltó ke
retévé avathatjuk.

-- Pedig csak én valók, *\i  ily boldoggá 
tettelek titok »t I Hitelűre! nain liánom meg ha
zugságomat !

— A herczegnö hirtelen felpillantott.
— Mit mondasz? Miféle hsziigság?

— Jő van, ked vesem I Mjs már ntog 
moiidh ltok neked mindent I A szegény berczeg 
nem volt ol\ f.-kete, a minőnek én festettem 
elölted. Azik.it a fnmo'.ús 1-velekoi öt évvel ez
előtt irta! \\kor ni-g nem volt, ltok férj és nő.

- E'.r tettel? - kérde<te a hirczegnő 
niindke:ojáke őrült lekintet el sze liléivé.

Az 'dhalt, "Ifeledt h ‘rezeg, kin-k nevét 
nem visdte többi, egyszere elfoglaLa ismét 
előbbi helyét. A félj észrevette ezt a j’miiilt. 
mozdula ot, melylvel neje tőle távoz tt. ()< ké 
szék voltak egvmiss.il, minden részletezés nélkül! 
A nő bezárk'ZHt s/.ibijába s nyo c< napig tartó 
halál tusiban a győu-ö lelkiismoret mi i len kín
ját áts/. hív 'die. A szerencsétlen nő. Szerelem 
nélkül, c<u »a l)os<ziib d ment férjhez jenét. Most 
hogy a bérez *g  liibijn nem ál; finn gonosztevő 
nek tekintetie magát s meghalt ezég . en • ben.

Milv szíiialmat kellett érezni az oly durván 
elriasztott, s envedély l ittara, in dy most előbbi 
hevességével tért, vissz i! A szegény, szere'ö férj, 
távol tirtuia megái iő'e, tudta, íi így ö többé 
■•‘inmi h mi • n *'.ve,  ho;v az előbbi, visszatért 
azurelem eiv.szírr*  megölte a másikát.

A ni id'rn besz'dt vele, mim idegennel, 
biztosi ott « őr bocs illatáról sárról, hogy az ö 
bűnt d ’U • • ’ó -ö1 ni >g van győződve.

Midin az mól ti érv kőztdge.tt s Aneeliii 
grófnő ö i«iireTinvásnitól gyötörve, a nélkül 
hogv bib liai k-dlöleg felfo j.i vön i. a beteg 
ágynál s r ingáit, a herezegnö i köiinvehu.i lény
hez bajait, ki á' n“ szőtte ö '’gyenes, ^szigorú 
uijit, s oly bők Ili i -o i sz'ilt, bige az nem ha- 
sonlitott i sz“ n •ahány ishoz.

— Li'od. ii'ii turbékolok ... inegh alok!
8 úgy is volt.

Ti pedig derék utódaink, lm tzen legner- 
im-sebb érzelmekkel állított emlék, (melyet mi 
szent ereklyeként fogunk őrizni, » a melynek 
pz-eretettel való gondozására titeket is kérünk,/ 
a századok súlya alatt m ;gis rombadölne, állít
sátok azt fel újból a magyar hasa mindenkori 
▼édöangyalának, Erzsébet legjobb királynénknak 
emlékére s még haló porainkból is halas köszö- 
netünk száll érte felétek!

A magyarok Istene áldjon benneteket I
Kelt Gödöllőn, 1901 évi május hó. (Aláírások.)'

Hírek
Ibi-r ..«i t,A gödöllői Erzsébet 

szobor bizottság értesíti a közönséget, 
hogy m'jgdiesötllt Erzsébet királynénlc 
szobráról a léle ölendő Erzsébet alapítvány 
javára kis relief (féldo.nborn) szobrocská
kat készíttet mindazok részére, kik ilyet 
előre megrendelnek. A reliefek ára bronz
ból (kívánatra ez(btőzve) 4 korona, tiszta., 
eztlslböl 15 korona; bársony vagy pilis 
koréi hozzá 1 korona. Megrendelések a., 
pénz bokllhlAse melleit e hó 15-éig a szo
boréi zoltsag hoz. intezendök.

Ö Fe:sógo a király, f. hó 2 án <1. u. 4 
óra 45 pereikor érkézéit <ró I >1 lón-udvari klllöit 
vonatán. l’’ .;a'las ír i ine -jele ltok a pályaudvdr- 
ban l\ a p e z. y Vilin >< ló.zolgibiró a Eerencz 
dozsef rend lovagin. I.é na ró Pil csendőr 
százados és Egyed L rjosjálloinasi tömik, kiket 
(> Felsége niegazólitásá.al niatetelt ki. 0 Fel- 
ságe iímeii nz, Erzséoet. írón á< cgyenesi-n a. 
királyi kastélyin hajt.dőli, hol (rdió Inni vár- 
kaniiiiy. Nek El- kir. tináesos j is/.:lgig;izg;itó, 
dr Tegze L íjos p ilo a >rvus, Pirkuer Ernő fő*  
érd) m‘Sier és Pe.tyra Hiibert cs. és kir udvart 
fova-kisz fogadtuk. O Felség! u fogadására egy- 
bc’yült urakat k il.ua isan tisztelegve üdvözölte,, 
aztan lakosztály.ib.t vo mit vissza. Pénteken f. 
h- 3 ái és szombaton illír nagyobb szabású 
vad i</ltok voLiik, melyekb’ii () Felségét Pet- 
ti”’.i II I1) u-t fivtiLs'. ni'st‘1- kalauzolta. Ö Fel
sége mint •‘rtesT Vik -• li n+zabb ideig fog 
m i-t Gö.I.illőn l ii t í/.iío ln‘: s e<ak egv-^gy napra 
fog bemenni idoiikin: a fővár )sba J;y szerdán, 
f h> 8-án és 14 ón fog bem‘mi Hadára, a várba. 
E'. alk dómmal kihallgatást is ad. F. író 19 élb 
jelen fog leimi Gödöllőn az Erzsébet szobor 
lel ‘plex ii iin i‘pélyén s valószínűleg még ugyani 
a/ nap delinan el fog utazni Becsbe, hogy f. hó*  
20-án egy nagvohb szab i<u k őonai jubileumi 
p .r idén reszt v tv *n  G > I »ll in való tartózkodása 
alatt mindé.i n i,» v i laíz.ii fog — (lávád ikra.

Szoborbi’.Obtslgi gyűlés. A gödöllői1 
Erzsébet szobor bi/.ousaga I. «-. ápril 28 án gyű- 
lé-t tarlóit G id • .lön a kaszinó helyiségében, 
Kipcz.i Vilmos lőszolgubiró, a Ferencz József’ 
rend lovagja éln i dude alatt. A jegyzőkönyvet 
Brull Lajos lit.k ír vezette. Jelen voltak r 
Alim Ferencz. Alberiy Pál, Cserbii F.e- 
rencz kir. t iblai bíró, Deininger Iliire min. tana- 
esős. Egy (I Lajos állomás főnök. Fekete Imre 
biraszni egy -iii li igazgató, Gallé Antal várka- 
pif íny, G u a i D.uii'd kaszinói elnök, Gönczy 
Be i í ref kik'sz. H *jk  István kő'g^am, Ivanicli*  
fo ué. -bik, .1 mibor Andris, dr. Kiéin fórabbir 
L ind Pil cr ii I »rs azados, Nick E le kir. taná
én. j hz igig zguó. Pirkner Ernő fo erdő ines- 
le. dr. Pa i.i . »y József espann plébános, 
R Hegi F rencz a ló tárnok, R.‘tsán .János, Ripka 
F reuc'. Ganz gyári fötitkái. Selley Sándor 
min. tan icsos, Szondy Lajos főjegyző, Szvoboda 
III••*•  kántor tinit', Tavy fő erdő tanácsos, 
d; Tegze Lijo-i k r. palota -rvos. Técby Gyula 
k j irasbiró és Wolfner Tivad ír orsz. gyűl- 
k ‘pvis ‘1). A le nlüleies etiiöki megnyitó után 
B. dl Lajos titkár, mim h. jegyző felolvasván a 
m űt gyűl *s j*.:yző  könyvet, Deininger Imre 
m u tan ics ).< ie<< nzuiin előterjesztést, mely 
Sí'H’int Dirmyi Igiáez ■fóhlmivelé-’ügyi minisz- 
t-r is ni‘t. szép lanujelét ailia Gödöllő iránti 
é deklődés >iie.< és kijelentette, hogy készséggel 
b izzá járul a szoboríeleplezési ünnepély költsé- 
g 'inek az m löszéhez, a melyek fedezetet n bízott- 
s.i; pénztáriból nem találhatnak. A tűzoltók 
ni 'gvendégel.-sét is elváhilta a miniszter, a díszí
tés költs‘gtfihez is lioiza járul, azonban mind
ezekre nézve egv végleges r'S'-letes költségjegy- 
z *k  belerjeszi"M* ‘t kívánja és csak azután fog. 
h itározni a*,  os zeg tekintetében A miniszteri taná- 
c<o< ur ezen ebit erjesztéseit s magát, a tanácsos 
urat, aki a biznit.M.ig kérelmeinek oly luithatós 
t iinog.il-j i mmiszieriiél, lelkesen megéljenezte a 
ffviil *s ; nzii'án a részletes köliségjegvzék inog- 
á lip ti ihíz lő'iák, iiMlyn *k  során Wolfner Ti- 
\ 11 i ■. Sell • > Siiidor. G irin Dániel, Csorba. 
F • enez. Nick Ed«*.  Tavy Gviil.n, Brüll Lajos, 
R pka Ferencz, Kapczv Vilm-'H és Deininger 
Imr«‘ szóllahuk fel iemételten. A költségvetés 
mvgaliupitasa után Selley Sándor min. tanácsos

j.ir.isb.ro
Tivil.ro
eltii.it
Azik.it
egvmiss.il
il.ua
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elhatároztatik, hogy névreszóló , perez alaU befutja. Minthogy mi magunk is ké
telkedünk nnemosekélj tárolságu ultink oly ró 
vidra szabott idő'arla.u alatti megfutá-u fölön, 
rendkívüli érdeklődés-el tekintünk elébe a köles 
győzelemnek, melyre előre is felhívjuk t. olva
sóközönségünk b. figyuhnét.

Meghívó. Aszód község képviselőiestül" 
téliek 190 L. május hó 15-én d. u. 3 órakor 
községházánál tartandó közgyűlésére az 
tagok tisztelettel meghivatnak. Tárgy: 
rendezésé. Kelt Aszód n, 19)1. április 
Martonossy s. k. jegyző, Majoros M. s. k 

A szerenose Nincs a világon senki.
ro szeretne szerencsés lenni. Az i*g\ik  a jöve
delme gyarapodásában, a másik a kényelmes 
életmódban, a harmadik gyermei neveltetésének 
síkról,en, inas viszont a jó hivatali állásban véli 
fellelni szerencséjét. Nagyon gyakran mlljiik a 
társaságban, hogy a szerencsét keresők ige i\ • * 
nem túl magasak" és azon törik a fejüket, heg 
hogyan és mikép tudnak ültökön ragadni a sz 
roncsét. Azt a szerencsét, mely vag.on', p n 
jelent, meri hiszen a szerrnic-e ló*  I na nem i> 
m-s, mint sok, nagyon sok pénz. Es milyen ke 
vés azoknak a száma, akik a szerencséi helyes 
elun keresik. Keresik i t is o;l is és sehol se 
ál dják. Pedig olv pgy<z*-ríi  a módja «*n  lek. 

hogyha h ívesen fogjuk fel e sors játékát. hng\ 
a még szegény ember holnap mar gazdagsagri 
ébiedhei Az oszt alysorsjátők mind -nkil eg\ fór 
ma szerenes *v  I kecsegtet, ha ktdl i kitartass.il 
veszünk ahb m r *szt,  és bizony nagyon s >k e n 
la r ennek a nálunk mo t már meghonosodott 
I diónak köszönheti sgonmeuMét. Ez i soir i i- 
lékn. m *ly  egv napról a másikra gazdaggá teli d 
bárkit. Es ha T *rök  A. s Tsa Imn1 hazát (Buda
pest Váczi körül 4| •, Muzmim körút II Erz-é e\

Indítványára ( . . „
jegyek adatnuk ki az ünnepélyre, melyen úgy 
Gödöllőről, mint ajárásholi községekből bárki 
niegjelenhetik, ha személyazonosságát 
képes ; elhatároztatik. hogy az ünnepi 
misén, csak a bizottsági tagok részére 
fen tartatott helyek a templomban f. hó 
Több apró és kisebb jelentőségű dolgot 
el azután a bizottság, m dyek megtörténtével na 
elnök az Ülést este 6 érakor bezárta. A nagy
számban megjelent bizottsági tagok az elnököt 
szép záró beszédé’rt. lelkesen megéljenezték.

25 éves jubileum. Csendes, hogy úgy 
mondjuk, — családi körben ülte meg Mayer 
Gyula takarékpénztári főkönyvelő júbikumát a 
gödöllői takarékpénztár a mull hó 24-én. Csnk’a 
tnk.iivkpénzur belső emberei vette < részt azon. 
Méltó volt ez nz ünnep a< ünnepelt egyénisé
géhez. Hiszen a magánéletben is kerül minden 
cnllugást. s c*ak  a munkának: hivatalának el. 
L»*gmeltóhh  tehát hoz'á, ha hivatalában hivatal
társai linnepl'k. Huszonöt éve hogy a takarék 
pénztár könyvelőiének választotta s azóta min
denki szeretete és ragaszkodása, veszi körül mint 
a puritán egyszerűség eszményképét és mintá
ját a jó hivatalnoknak. A takarékpénztár most 
főkönyvelői ezimmol ajándékozta meg. Ös-int n 
graiul-úunk mi is a derék hívat linóknak ^jubile
uma alkalmából.

A gödöllői Erzsébet szobor bizottság 
értesíti a közönséget, hogy a f- hó 19-an tar
tandó leleplezési ünnepélyre e hó 5 tol kezdve 
(léliitáu o óni tál () órtiif/ adatnak ki belépő jegyek. 
A rendező bizottság a jelzett időben a (jödöllői 
erdoh injaiban tartózkodik, a Imi bárkinek is szí 
vesen szolgál az ÜHiepdyre vonalköz" fe'vilá 
gosilásokk il. - EigyelmeZ’éljük a közönséget, 
íiozy jegykért niiir{l idiibb jtb ni’n-z:ék mivel 
vid kiöl m ir minJ a jel m k-zo. Imgy ő-ü nap 
ala i valós/.inüiug egy iiialaliai. nem leilet mar 
jegyet k ipni.

Ebküv >. Dabraczy Gusztáv t. hó 12-én 
d’ u 4 órakor tartja esküvőjét a nagykartali 
róni, kaili. templomban Erős Juli .ima kisasszony 
nyal. Erős Mórion és neje szül. Gergely Z*m-  
zsánna kisk irtali lakosok leányával.

Ünnepi mise az E-zs b t szobor leleple
zni napján f hó 19 én regg I. mint értesülünk, 
rövid isteni fisz lelet le.>z " »a'h. templomban, 
m l\et gr. U-mky Károly á ■-a p i ;pök f >g edeb- 
lulni. Mise alatt Róna József szobrászművész 
felesége régi magyar egyházi énekel fog e őadni. 
Az istentiszteleten, mely reggel fél 8 órakor fog 
megtartatni, részt vesz nz íirahodó csalad is. A 
s/oborhizottság testületileg jelenik meg a misén.

nz aszódi javító in évet kitüntetése. 
A Búd ipesten 1899 évi szeptember hó folyamán 
megtartott nemzetközi gyermekvédelmi kongresz- 
szu-sal kapcsolatosan rendez.*ti  k alli ásón Javító 
intézeliinü is r’*szt  vett. Az ott kiálliiort tárgyak 
és eszközök czélszerüségoért é< a külföldiek 
előtt is feltűnést, keltet' csoportosításáért a kong
resszus szervező bizottsága elismerése jeléül ja- 
vitó-intézeiünket a napokban díszesen kiállított 
következő tartalmú, remekművű „e in 1 é k- 
o k m á n y*-nyal tüntette ki.\ ..A Budapesten 
1899. szeptember h«» 13—18 ii'pjai folyamul 
József cs. i*s  kir. foherczeg 0 Fensége magas 
védnöksége alatt meg ártott nemzetközi gyermek
védelmi congresszus szervezőjbizotlsaga hálásan 
elismeri, hogy az aszódi m. kir. tiu javító intézet 
az emliiett kongressuss l kapcsolatosan rendezett 
kiállításon részt vett és unnak általánosan elismert 
syép erkö csi sikeréhez lényegesen hozzájárult, 
Budapesten. 19fX). évi február hóban. A nemzet
közi gyermekvédő cungressus végrehajtó bizott
sági nevében: Rakovszky Ishán s. k. elnöki 
I)r. Katona Béla s. k, alelnök, 8cbi*rer  István 
s. k. titkár. A gyermekvédő kiállítást rendező 
bizottság nevében : Dr. Kovács Gyula s. k, el
nök. Kullmann Géza s. k. titkár. Ezzel kapcso
latban még megemlítjük azt is, hogy a 
nemzetközi gyermekvédelmi kongressus végre 
hajtó bizottsága az értekezletek tanácskozásait 
Urgyazó naplót (évkönyvet^ is adott ki. melynek 
egy díszes példányát Ra k " v s z f István, az 
állami számvevőszék elnöke, mint nz 1899. év
ben tar "tr nemzetközi gyermekvédő értekezlet 
elnöke és D é g e n Gusztáv dr. őrs?, gyűl, kép
viselő kiket a király múlt hó 29-én kihallgatáson 
fogadott, Ő felségének is átnvujtotlnk, aki ke- 
gyesi*n  kérdezőskö lőtt, ni értekezlet a*lolyasárúi  
és eredményéről é« nagv mege'*gmlóssel  fogadta 
a felvilígositásokat, amelyeket Rakovszky István 
adott, s az évkönyv-ti< kegyesen megköszönte.

Egy érdekes fogadás. Városunknak 
egy közkedveltségben álló és mindenki 
előtt ismeretes atlétája — kinek nevét ez al
kalommal elhallgatjuk — egy kisebb lársasághnn 
a napoklun azt a m*tn  mimbmimpi dolognak 
latszó érdekes és ünnepélyes fogadást tette, 
hogy kétszáz korona fogadási dij fej'beii n hi
telbank épület ótól sgész a hevizgyörki község- 
házáig terjedő távolságot 30 mondd : harinincz

igazolni 
reggeli 
lesinek 
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körül 54). mely hazánk h*gimgyobb  detiil oiz- 
tálysorsjaiék üzlete, mint szerencsés bankházat 
említjük lel, tesszük ezt azért, mert rövid idő 
alatt körülbelül 5 millió koronát fiz lelt ki Sze
rencs.*a  vevőinek, úgy, hogy bátrán elkeresztel
hetné bankház I..Szerencseház*  nak. Ennélfogva 
biz 'lommal vásárolja sorsjegyeit Török A. és 
Társ i bankházánál.

Uj vasúti menetrend M >.<t május else
jén mint minden évben, uj vasúti menetrend 
|e|)'*rt  eleibe. Oly czélt tartanak szén előtt az 
összeállitésnál, hogy egyrészről hasznos szolgá
latukat tegyen a magyar iparnak, kereskdelem- 
nek, másodsorban k é n y e I m e s h é tegye 
a nagy közönség részén*  z utazást. Csak egy 
tétele ellen van alapos kifogásunk a pecz *liek-  
kel egyetemben, l'gyanis az esti árakban nz 
utolsó vonat a In á osba 8 ér ikor ín luk 
Azontúl a nap további folyamán végleg meg
szűnik a személy forgalom i közlekedés a fővár
osban. Pedig a nyári évad túl nagy sv.eui ly 
forgalma méltán megkövetelő a helyi menetrend 
azon megváltoztatásai, hogy a junius középé.ol 
dirskl vásár és ünnepnapon induló esti 10 órai 
személy vonal menet ide jel illetőleg nőin tisztán 
csak az állandó indulás megkezdési határnapja 
május közepére rendeltessék el.

Felelős 'Z.'ikn<zio Nyiry I.ajos

-—------"TTRMESZFrtJ
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vgv óra nbift szállíttatnak. 16-52 .1

S

KURÁS PÁL temetkezési vállalata
\>Z(>!>< >>.

Elvállal mindennemű temetések rendezései legegyszerübtöl a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt laií inhidenlóle l.opoi'HŐkból, Erez 
kemény fa fényezett fenyőfa koporsók minden nagyságban.

Szoba beim<ib>i ravatal felállítása személyzet disz egyenruhában fák
lyával fiMK tlisz.e*  ay ÁNzk <>< "ssi.

Temetések loukoronatól Imit) koronáig. -■ Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

<j.\:i»zjeleiitések egv óra aluli szállittalnak •" —

Saját készítésű ph yjxx.eiúi polgári bútorok Sj
kaphatók a legolcsóbb szabott árakon Ászodon, Kurás Pál épület és niübmor asz- 

falusnál. d

O
.<

kitartass.il


AsZoD ES VIDÉKE lögl. rnójus 5.

l€ln<l<» vilim ölelt.
Laukó Mihály fenyvesi dűlő, Szentk!- 

hílyi umn fekvő i h ki 750 négyszögöl ieiü 
Jelű telke nngy utazni frontul ulesu áron szabod 
kézhó! eladó. Cgynök közvetítése kizárva. Bő
vebb értHsIPM a minjdonusniil Vagy e lap I '■ 
dílóhivat J.iban nyerhető.
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ESETLEG A LECNAGY03B NYEREMÉNY?!

Az őszen 50.000 nye einany 
JEGYZEKE.

A legnagyobb nyerutuént I azeratuaftaobb buti

.1.000,000 korona
A nyeremények részletes beosztása a követkéz S:

Korona

Jutalom 6OOOC&
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Jobb és megbízhatóbb

I v á 1 Ö M X O f <3 II

T <> 14 O If-n 6 L
Nagyon sokan szerencsések lettek általunk.

Öt millió koronánál többet nyertek ná
lunk nagyrabecsült vevőink.

Az egész világ legesélydúsabb sors
játéka n mi in. kir. szab, őszialysorsjátókunk, 
mely nemsokára ujlxd kezdetét a eszi.

100,000 sorsjegy 50,000 
pénznyereménynyel sm-soltntik ki. tehát nz 
össze, sorsjegyek fele nyer n mellékelt sorso
lási jegyzék kiniiitatiisn szerint

ö hónap alatt ö«szusen Tizenhárom mil
lió 183,033 koroiát, uzy hii'ilnts összeget 
sorsolunk ki. Az egész Valiidat állami felügye 
let alatt áll.

Az I hö osztály eredeti sorsjegyeinek
- " ---------' kivetkezők:

nyolcznd ('/„) frt—.75 vagyis 1 50 kor. 

negyed (',) „ 
fél ( ,) „ 

egész „
A sorsjegyeket utánvéttel vagy :i pénz be

küldése ellenében küldjük sz I ilivumlus ter
vezet dijtul.múl Megi en lelésoket berlinit le- 
kinleiti-l arra hogy a nyoeeményhtizások már 
május hó 22. es 23-an lesznek, azonnul, oh 
legké óbb

f. év május hó 22-ig
bizaloninnij hozzánk klild ni.

Török A. és Tsa.
-V > i< í r .a. z;-----------

1 tutin p*.M| ,
Hazánk legnagyobb de-ml osz'ély sotsj. lók üzlete 

í'öárudánk osztály sorsjáték osztályai:
1. A'.. X .‘(nv-i-t,/'.fut
2. .VI uzttllin-köeu: II.
3. Ö-4.
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( utánvételeim kérem )
( postautalvánvnyal küldöm ) A nemfaUzö tör
( mellékelem bankjegyekben (bélyegekben) ) lentié.

Kér-k részeim é I. oszt. in. kir. «snb. osztok sorsjáték eredeti sor.je-
gyet a hivatalos ivrvezatti 1 egylVt küldeni.

i Az összHgpt 
összegben

g s z d s í»<i ét karti-m agyak 
nem léteznek, mint a minőket 

37 év óta szállít

MAUTHNER ÖDÖN
es éa kir udrvri m i?kerejkad5je 

BUDAPE8TEN
Irodák ói ) VIj Rottenbiller-utosa 38 
raktáruk:) (Körúti villamos megállóhelye 

Kiárusító ) VI. Andrá8sy-ut 23, 
helyiségek; ) (A ni kir. operával szemben:

226 oliliilru terjedő képes :irj»*g\zék» ‘t kivn- 
n.itrii ingyen ős bérmontv© küldi. I

vo rí ixx.t i l < > I ulxln mi
évtizedek óta el vannak terjedve az egész vl/ágnn* s kevés azon család a hol ez a páratla 

hlii gyógyszer hiányzik
K labdacsokat az orvosok különösen az oly bajoknál ajánlják amelyik nehéz emésztésnek ■ 

dugulásnak kövclkozmónyol, miut pld zavar az epekoringósbon máji’ájdalmak, szélbántalmak 
kólika, aranyér xtb. slb

ii/i i \órtl6/tlló hatásuknál fogva kiválóan jó hatást gyakorolnak vérszegénység eseteiben 
hnm- '‘ í ’-Hh aazó ba.Hknal, mint ideges fejfájás, sápkór stb. Ii vórtlsztitó lapdacsok nagy olönyt 
k°?ls"'ímn li»«">"lí;.itjAk‘l|,!' n 'OligyWébb zzervezetl.,1 blrö egyénok, sőt győrije-' 

l"1?0'.........   ” l«l»lH<--*">l  rtl 21 kr t tokorra, mely C doboz 1 frt 05 kr A pénz előzetes bekilldé.
után bé.iuen.ve; 1 "'keresi frl 25 Ir 2 tekére- 2 'I .10 kr. .1 télére !l frt 35 kr 10 tekercs V “ 20. J IHT Hiszmilmt uins-l.,s mellékein.

Egjodüli készítő éa szétküldés! főraktár
]’ M It. 14 1 I < > •<1 ]4 ,j |r , ó^y-zei-tAru

Ie-es. I, Ringorstrnsse 15.
El'orjoc’tségüknél fogva o tapdno-o’i a legkülönbözőbb alakokban <•« növök alatt utánoz ' 

oiak aerhofor-féle vértiailltő labdacsokat Rjrjon, a oaak azok t 
valóoi..k a melyaz dobozainak fedelén plroB azlnben ,J>serhofor' kézírása látható.

Nyomaton az aszódi inngy kit. javító intézet kijny vnyoiudájábau.'
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