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ASZÓDésVIDÉKE
Társadalmi közgazdasági és irodalmi hetilap

Előfizet si árak:
Egész érre . 12 kar. Negyed évre . 3 kor.
Fél évre . . . • , || Egye*  szám ára 30 11.

Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el. 
Kéziratok nem adatnak vissza.

Megjelenik minden vasárnap.

Saorkesztösóg és kiadóhivatal ;
Aszódon. 

Hirdetsek 
ogyosBÓK szórtat jutányos áron kösiiltotnok Nyiltlér ser*  

50 'illér niofizutáluknek natry áronuortináuy

Erzsébet királynénk.
A gödöllői Erssóbot szobor loloplozósóro. 1901 május 19 i 

Erzsébet királynőnk felfámudott, itt van! 
Amint megálmodtak egykor, álmainkban : 
Itt áll érez alakja.
Beteljesült tehát lelkünk igaz vágya . . . 
Gödöllő népei jertek el hozzája,
Jertek el magyarok, imáraI imára!

Ó mert tudtuk mi azt — szerető hű népe, 
Hogy az a kéz. mely őt keblünkről letépte 
Nem rablá el tőlünk.
Hogy az őrök isten, mindünk édes atyja. 
Igaz ügyünk aki soha el nem hagyta, 
Oltári szentünket nekünk vissza adja.

Mert szent veit ö nékünk, anya helyett 
anyánk,

Ő tudja legjobban szivünk búját, baját, 
ö adott irt mindég.
Áldási osztó kezet nem bénitá bánat, 
Ö tőle tanultuk szeretni hazánkat, 
Hifiink, reménységünk fel őbenne támadt,

Aztán vége . . De nem ; Fidiás, vésője 
Igaz lelket lehelt a holt kemény köbe, 
Balga : szive dobban . .
Mélázva tekint szét az ismerős tájon. 
Szellő ne zavard, hisz oly édes ez álom. 
Aki erre megy el, — lábujhégyen járjon.

Erzsébet királynénk feltámadott itt van, 
A mint megálmodtuk egykor álmainkban, 
Itt al érez alakja.
Beteljesült benne lelkünk igaz vágya 
Hazam hú népei : jertek el hozzája, 
Jertek el magyarok : imára ! Imára 1

Nyiry Lajos.

Erzsébet ünnep Gödöllőn.
Múlandó . . .’)

Múlandó minden e ▼ilAgon, 
A húség is csak puszta szó. 
Nincs semmi hú s igaz kívüled 
Természet, tw örök való. " 
Ó boldog, ki megölt s veled tart 
Nőm éri csalódna, so bú. 
Több érő minden ragyogásnál, 
Egy illatos, friss koszorú.

j E vorset Erzsébet király
nő Irta, egy szerotetévol különösen 
kitüntetett leányka emlékkönyvébe 
— magyar nyelven.

Gödöllő és vele az egész Magyarország 
ünnepet ül a mai napon. — Feledhetlen 
királynőnk : Erzsébetnek, a mi pátronánk. 
nak, Magyarország második szent Erzsé
betének érezbe öntött szobra lepleztetik le, 
koronás királyunk és az egész ország 
jelenlétében.

Mesés csodás ünnep, mely misztikus 
varázsával beragyogja a mi lelkünket, di
csőséget hirdet és az erények és a lelki 
nagyság magasztos diadalát.

Hogy ki volt ő nekünk s hogy benne 
mit vesztettünk el: unnak leírását megkí
sérelni egyértelmű lenne az Isten kisértés
sel — szentségtörés volna. Azt azonban, 
hogy öt mennyire szerettük, megmutatja 
az a néplömeg, amely a mai szeretetteljes 
ünnepen, az Ö érezszobrának .leleplezésén 

meg fog jelenni.
Mert sok, sok ezerre megy azoknak 

a száma, akik ide jönnek még messze 
idegenből, még külországokból is, hogy 
tanulságot tegyenek nagy szeretetükröl, 
ragaszkodásukról; imát mondjanak hozzá, 
ki inig élt, vigasztalónk, pártfogónk, gyá- 
molitónk volt minden bajainkban s most, 
hogy elköltözött közülünk, reményünk, 
hitünk, bizodálmuiik lett.

Mcseszerü az a rajongás, amelylyel 
Erzsébet királynő személyét a magyar 
nemzet körül veszi. Legendák keringenek 
a nép között. Szobrok emeltetnek Magyar
ország sok, sok helyén az emléke tiszte
letére.

Méltó dolog, hogy az első ilyen szo
bor, egy monumentális alkotás, ott álljon 
Gödöllőn, ahol ö legszive-ebben időzött, 
ahol élete legboldogabb napjait töltötte, 
Ahova vonult párjával a mézes hetek 
csendes, nyugalmas élvezésére, ahol álmait 
szőtte az üde asszony, u boldog anya és 
a hova megtért örök fájdalmával, néma 
kínjával a megtört, a szenvedő szent 
asszony.

Hiszen Ö mondta kis versikéjében, 
hogy : „több érő minden ragyogásnál, egy 
illatos, friss koszom 1“

Mennyi lemondás van e néhány szó
ban, mennyi megadással eltűrt fájdalom !

Azután következett a mi lelkünk ke
serves golgotája, a mi kálváriánk. Az a 
tör amely vérrózsákal festett a genfi ut 
porába, mindnyájunk szivét által dőlte.

Ki kételkednék ilyen előzmények után 
a feltámadásban ?

*

S most itt áll előttünk.
A végtelen erő, az isteni szikra ihle

tet adott a művész lelkének, aki életet 
lehelt a hideg érezbe és alkotó géniuszá
val vissza adta öt nekünk.

Egy mese, valóságos csodás legenda 
ez a történet, beillenék egy tündér 
regének.

S mi magyarok, hűséges hódolói az 
egykori királynőnek, babonás csodálattal 
jeleltünk meg most az Ö szobra elölt, 
kéjes gyönyörrel tekintünk fel az O érez 
alakjára és emlékezünk ! Széni fogadalmat 
teszünk az (") emlékére, hogy el nem té
rünk arról az útról, amelyre bennünket 0 
irányított nagy szeretetével, lelkének ál
dott jóságával

A hatalmas érczemlékmü pedig, mely
ről lehull mai nap a lepel, hirdesse mind
örökké, időtlen időkig az Ó nagyságái, az 
Ó egyéniségének tündöklő varázsát és ami 
hozzá való nagy szeretőiünket.

Ámen I

Gödöllői Erzsébet szobor*)
Irta: Ripka Ferenos,

Csodás, bűbájos vnrázsn a természetnek ! 
Csak költői lelkek, magasztos szellemek értik 
meg néma beszédedet. Szivek, amelyekben az 
érzelem legfinomabb húrjai wzdülnek meg. lel
kek amelyekben tisztaság és szeretet honol, se
hol édesebb otthont nem találnak, mint u te 
öledben. „

S ha volt szív, amelynek kristály csengést! 
húrjain az érzelmek minden skálája véglgrez-

Készlet a szoborbizottság albumából.

dűlt, — lm volt lélek, amely magasztos tiszta
ságából a szeretet sugarait hintette szét, minden
felé, ahol megjelent: diesóiilt. nagyasszonyunk, 
Erzsébet királyné szive és lelke volt ott I

Az élet zúgó árjában sok érzelem sodródik 
el nyomtalanul, s megcsökkent fogékonysággal 
csali sejteni Imijük a természet valódi billióját. 
Csak keveseknek, kiválasztottaknak, ellátott meg, 
hogy az élet küzdelmei, a sors megpróbáltatásai- 
és a szenvedések Idketöió csaposai közepette- 
megóvják szivüknek melegét s lelkűknek azt a 
teljes fogékonyságát, nu'ly a természet megérté
séhez és szeretetéhez szükséges.

A kiválasztottak közül a legkiválóbb volt 
0, feledhetetlen Királynénk, akinek legtöbb gyö
nyört a természet nyújtott, akiben igazi tündé
rét találta meg maga a természet is.

A gödöllői park sudaras fái. kies ligetei 
és kertjei örökké fognak suttogni arról a nagy, 
bensóségteijes szerétéiről, amely Erzsébet király
né leikéből ármlt feléjük, S mintha a természet 
maga is le akarná róni a hála érzetét azért a 
nagy lángoló szerétéiért, a diesóiilt Nagyasszony 
emlékére ligetek, kertek és erdők támadtak; 
millió és millió fácsktt hirdeti az 0 dicsőségét. 
És soha köllóibb gondolattal nem fejeztek ki a 
természetnek azt a viszonyát a megdicsöülthöz, 
mint amit az emlek megteremtője és lelkes ápo
lója mondott a fácskákröl : .úgy (lisztének. mint
ha éreznék, mily fenkölt a hivatásuk".

Szent e főidnek minden röge, mely az 0 
lépteinek nyomát őrzi. Tüneményes állomképo- 
ket idéznek fel a múltból, amikor t'élczegen, 
ifjúsága mámóritó bájában, boldogan, szeretve 
és szerettetve itt lebegett a gödöllői fák árnyai 
alatt.

Ide vonzotta szivének minden s-áln, itt 
vert, gyökeret magasztos.természetimádásn. A 
nagy világ zajából ide menekült, hogy megfü- 
röszsze lelkét az örök ifjú természetben, ahol 
családja és otthona édes pihenőiét találta meg 
mindig. A magyar szív és magyar érzés magyar 
szavakban itt nyilatkozott, meg bűbájos ajkain 
s gyermekeinek lelkében itt ver gyökeret a ma
gyar haza mély és kiapadhatlan szeretet e. Cso
da-e, ha édes fájó köny szökik szemünkbe, mai
kor e szent helyeket, járjuk, e szent emlékeket 
felidézzük! Százszorosait szent és dicső nekünk 
e hely most, hogy ö, annaü tündére örökre, 
messze elköltözött tőle.

Napsugár többé áldott fejét nem éri; ma 
üár dalát, szél zúgását, futó hab moraját nem 
hallja. Ajka többé vigasztaló szóra nem nyílik, 
kezét többé, hogy leborulva csókoljuk, felénk 
nem nyújtja ....

Egyetlen vigaszunk, egyetlen büszkeségünk, 
hogy emléket állíthatunk n'"ki e szent helyen s 
hogy e miiben dicső emlékezetét fennen megő
rizhetjük, hogy amit Ö, magasztos lélekkel imá
dott, a nagy természetet dicső emlékének megőr
zőjévé, emlkékszobrámik méltó keretévé avatjuk.

A sudár tölgyek, a kies lieet'k, cserje és 
bozót, fű, fa. virág, s minden, mai szint és éle 
tét nyert egykoron nz ó fogékony lelkében, a 
gödöllői ragyogó emlékeket örökitis meg nekünk, 

' hogy a kegyelet soha nem szűnő érzetével min
denkor áldozhassunk annak, oki maga is díszt 
és fényt adott a természetnek.

Epizódok Erzsébet Királynő életéből.
Gödöllő földnépe, mely imádta Erzsébet 

Királynét., ha méglátta délezeg, feketeruhás 
alakját, tisztelt tteljesen tért ki Htjából, mert 
tudta, hogy a Felséges Asszony nem szereti a 
kiváncsi tolakodást,

Ha megesett mégis, hogy ismeretlenül kö- 
zelgett hozzá’ egy egy öreg anyóka vagy gyer
mek, nyájas beszédbe ereszkedett velük. Hokik 
hallották csöndes. lágy hangját s láttak jóságos 
mosolyát s leereszkedő szerénységét. — Nem 
győzték áldani a megvárok Nagyaszoityát.

Az az igazán rajongó szeretett mely Ki-
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Egy másik alkalomnál sétája közben az 
| i.«aszeglii ut'iii hét-nyolca eves p.araaztlányka jött 
: vele szemben kis bögrevei a kezében. A gyer- 
! mek elbaniés/.kodott s olyan ügy- tleidil ment 
| neki az útjelző oszlopnak, hogy u cserépcsupor
• összetörött. Természtesen zokogni kezdett mire 
1 a Királyné hozza ment, vigasztalta, majd mikot

szülei is cl jói lek. pénzt adott nekik, hogy azon 
| uj csuprot vegyenek a megvigasztalódoll leánynak.

Egyszer a Királyné sóiéra indult, Útjában 
az egyik terebélyes ta alatt, a hős árnyékban, 
rongyos vándorló legény rdudta délutáni almai. 
Feje alatt kis batyuja, keze a mellén ésszefonva 
kalapja pedig a feje mellett ; látszott, hogy alvás 
közben csuszáit le arczai'd.

A Király né észreveszi. Nemes lelkében föl- 
. villan egy eszme, odafordul a kísérő udvarhöigy- 
' hoz :

- Örömet akarnék ennek a szegény em
bernek szerezni. Van a grófnőnél pénz?

I’dvarhölgye kivesz a t.irczaból ól darab 
ezüst forintt sí.

8 t kivetkező perczlipn Magyarország Ki
rálynéja . , . óv it ;san a vánd 'r mellé lep, s 
leli tjol, hogy az öt ezüst forintost a zsíros roll 
gyos kalapba tegye . . .

Aztán szin'én olyan óvatosan visszalép, s 
pár b pésre távoznak. Ekkor a Királyném < esze- 

j be jut. hogy az oi csillogó ezüst forintost költy 
nyű mcgla'i'i al.ái kinek, s könnyű elvinni is!

X’j.sszasieinek !• hal. s a Királyné mg egy 
papirforintost is kér a grófnőtől. Abba szépen 

I liegöngyölgeti az öt ezüst forintost, leteszi a 
' \ándor mellé, sa kalappal lebontja . . .

Így . . . most mar lökelutes a jólek nyság 
I műve ! Megindti'nr.k s mosoly ogva még egyszer 
1 visszanéz, s magasztos. szép léikében v< ;telen
• gyönyört erez.

... A vándor ped:g fölébredve, L bonás 
I félelemmel, s mégis féktelen örömmel konsia- 
1 tálja, hogv tündéi járt körülötte.

... Az ! Tündér! Mtgyirorszig koronás
i tündére !

Igy élnek ez--k a történet k ák vidékünk la
kói közt s mint igaz mondák szállnak nemzedékről 
nemzedékre, hogy megörökítsék emléket megdi- 
csőült Királynénknak.

ráln vnenk iram a gödöllői nép szivében meg most 
is vl, rgen/. mriíckorl tűzön nevéhez.

I’urev ehiit történi, hogy ;• Királyné Bes- 
nyuic liaj»a«oit rf mi'döu le-zailott volna a fogat
ról, meghagyta a kocsisnak, hogy hol és mikor 
varakozék reá. A Felséges Asszony ezután el
mem egymaga a „Juharos" b.t sétálni. A gödöl
lői erdősegeknek legszebb reszel kepezi ez a 
hely, melynek hegyei a Cserl’áinak végső kia- 
gaKH&aihoz tartoztak. A Királynénak mar regi 
óhaja volt e h'lyeket bejárni,

Alig múlt el három óra, a Felséges Asz- 
szony útnak indult s keresztül-kasul bejaita az 
vge.-z erdőt. Midőn elérkezel az idő. mely re ko
csiját megrendelte, vissza akart menni, de nem 
tudta, melle. Kissé ijedicll jal l-kell az erdőben, 
mikor két pai asxtemnerre t.dalt, kik lát szed
tek a tdósban, A Királyné hozzájuk sietett és 
kerte őket, vezetnék ki az or.-.’.aglltra. Az egyik 
kereket, kijelentette, hogy o biz nem ér rá, 
mell sietős a dolga. A másik szerencsésebb volt. 
Azonnal lerakta bátyúját s kész volt a kalauzo
lásra. Királynénk útközben kiiudakolta nevet, 
lakásai és családi viszonyait. Midőn az országot 
ra ettek, a Fulseg'-s Asszony megköszönte szí
ves-égét s ezzel elvoltak.

M ismip egy erdőör állított be a paraszthoz, 
hogy az erdöme.-teri hivatalba vigye. A szegény 
ember kétségbe \olt esve, hogy följelentettek, 
ainiort fal szedett. T.irea p dig kárórvumlve mo
solygón szomorú sorsán.

Az erdöniesteii hivatalnál azonban csakha
mar eloszlott kétségbeesése, midőn a föerdőinvs 
tér tudtál a adta neki, hogy az a hölgy, akit 
tegnap kiseri ki az erdőből — a Királyin- volt, 
a azzal ÖL dalab ..lányát adott at neki.. A jó 
embert nagjon meghatotta a dol"g :

— Hej. ha tudtam \olna, má-kép beszél
tem volna vele !

Kedélyes kis epizód fűződik a Királynénak 
egy m isik besiiyői mjah »z, még a nyolezvanas 
évekből.

A besityői zárda sekrestyés friteránnk nz 
volt a szokás i. hogy ha beereszteti valakit a ka
pun. először is kezet fogott vele s’akár nő volt, 
akar férfi, hatalmasan megrázta kezét.

Egy alkuiuiiiinal Királynénk csöngetett be 
n klastromba. A fráter bei részié s megmuiaiott 
:ieki mindent., azután ismét kibocsájtotta, anél
kül. hogy fe ismerte volna a látogatóban Király
nénkat. A gvárdian épen kinézett az ablakon s 
észrevette, hogy a Felséges Asszony lávo.Jk a 
zárdából. Lélekszakadva rohant le az emel.-írói 
8 ez volt az *lső  szava a fráterhez :

— Megrázta a kezét ?
— Nem! -- fejelte egykedvűen a fráter, de 

látván a zardafönök ijedt arezal, kíváncsian 
megkérdezte ;

— Miért?
— Szerencsétlen, hisz a királyné volt!
— A Királyné? . . . s a szegény fráter 

majd öss: eroskndl ijidlében.
Máskor meg a Királyné a hesnyói k> 'ostor 

feletti erdőrészben eltévedt es az erdőből a ki
járást nem tudta megtalálni, mert drótl,< rii ‘s 
zárta elölte iiz utal. Szerencsére egy besnvoi 
knpuczinus barát került arra, akit a Felséges 
Asszony megszólított.

Gödöllői lakos vagyok — mondó — sze
retnék hazatalálni, merre lehetne kijutni az er
dőből *?

Az öreg barát felismerve a Királynét, a 
kolostor kelljen kérésziül - a besnyöi temp
lomig vezette

A Királyné megköszönte fáradozását és 
kijelentette, hogy „ha mar itt van, benéz a 
templomba is“. S ezzel bement a kolostor ódon 
templomába és térden allva, összekulcsolt kezek
kel fohászkodott.

Egy délelőtt a haraszti erdőben j irt a 
Felséges Asszony, hol egy töpörödött vén kol
dussal találkozott, aki kisasszony kának szólítva 
Királynénkat, alamizsnáén könyörgött. A Királyné 
rendesen nem szokott maganal pénzt Imid ni s 
igy nem volt nála akkor sem. Hiába csiiitgatta 
az. öregei, hogy várjon csak, majd visszajőve! ad 
neki alamizsiiat, — az csak lo' óbb kérte. — A 
Királyné megsajnálta a szegény koldust, h az 
ep arra menő » időéi től kért kölcsön egy forintot, 
mit odaadott a szegény ember kalapjaim. A jó 
öreg alig akarta elfogadni a forintot, mert úgy
mond . „Nincs egv krajezarom sem. nem tudok 
viszzaadm belőle", de midőn látta, hogy nincs 
ra szüksége, áldotta a ..kisasszony k if*  ki oly 
hamar elsietett, hogy még a kezet sem csókol
hatta meg.

A haraszti (‘Kiében máskor egy öreg em
berrel találkozóit, aki a hatan nagy köteg fát 
ciripelt. Az agg-styan köszönni akart és a mi or 
a kalapjai megbillentette, az vélmlenül leesett a 
földre. Nnm udoii uraim hajolni, hát egé-z alá- 
gaiosaii mok'l,ei le íz (dőlte ismeretit*!)  uriasszonyt, 
h gy segítsen a baján. A Királyné mosolygott I 
és felemelte a zsíros kalapot.

Program. Dicsőült nagyasszonyunk Erzsé
bet királyné szobrának Gödö lén. f. évi május 
hó 19-én d. e. 10 órakor tartandó leleplezesi 
ünnepre a sorrend a következőkben állapiratott 
meg: • „

1. () császári és apostoli királyi Felsége hó- 
dolatteljes fogadtatása a .szoborbizottság ; Ital.

2. Kölcsey hymnusza. Éneklik a dalárdák.
3. A szoborbizottság •Inöke Ö császári és 

apostoli királyi Felsége legmagasabb engedélyét 
kéri a leleplezésre

A lepel lehull.
4. A lelepíezés alatt a dalárdák Kern Au

rél hymnuszát éneklik
5. A végrehajtó bizottság elnöke a főldmi- 

| velésligyi minisztert felkéri a szobor őrizetbe 
, vételen1.

(> A földmivelésügyi minister válaszol.
i. Vörösmarty szózata. Éneklik a dalárdák 

végül.
8. A szohorbizoi t-ág (•Inöke () császári és 

apostoli kir.ily i Felségének legmagasabb eng'-- 
délye folytan bemutatja a szobor alkotóját és a 
szoborbizottság tagjait.

A/ linm-p íy alkalmával a katonai személyi
segek di'/.iö\(\.g<-l. a szohorbj-ot’tagjai 
nemzeti disz*  Huny ben. minden más mruhivott 
veiid«‘g i'-jjcli s-taöliözekl>. n ('fekete kabalbaiij 
e hölgy közöns' g utczai öliö/.ekhen (kalappal) je
lent.ek meg.

Az ünnepre a szoborbizotlsíg által meghi
vattak a felséges uralkodó ház tagjai, a királyné 
mellett, szolgai :ot t Ijesitett udvttrl.ólgyek és 
iirttk. a ni kir. kormány tagjai, az országgyűlés 
mindkét háza (melyek küldöltségileg kép iselle
tik magukat), végül P-st Pilis-Soli Kis-Kun vár
megye és Budapest székesfőváros törvényható
ságidnak küldöttsége.

Hírek
Ö felsége a király Oódüllón tartózkodása 

alatt száll ul id d 't leginkább vadászattal tölti. H 
héten ismét nn-sés vadászszm'encs'*|ti  volt. 
Szombatim egv öl) kilós vmlknnt lóit a juharos 
eri|öségi„.||. I.rdden f. hó Id én p«'dig a besuyői 
fenyvesi.mi esőik ószett, melynek eredménye is
mét kél, hamlnms vadkan volt. V s.irír p délután 
kiséreteV" hosszabb sétát lett (Jíidöl o útezáin 
s a királyi parkban () felsege killlmj színben 
van, eg..«z-.-av viiliozatlnnul ,i" s killönüsen jót 
te«z m ii a Gödöllői j.. levegő. Midőn kísérete 
utján l'lllel e jutott, hogy a gödöllői remlőilmtó 
ságuk mindéit óvóintézkedést megtesznek és na. 
gyón tartanak valami k' llenmllen inezideiistől az 
Ünnepély alkalmából, Ő felsege, — mint mond- !

jók — mosolyogva jegyezte meg : Felosleges 
minden aggodalom ! Midőn engem az én gödöllői 
n-pem v» sz körül : semmitől sem félek I 8zép 
szavak koronás királyunk ajkáról I Büszkék lehe
tünk ra Gödölőjpolgárai.

A királyi család Gödöllőn. Az Erzsébet 
szobor leleplezése alkalmából f. hó 19-én vasár
it. p érkeznék meg a f<»h(‘rczegi udvarok Gödöl
lőre. Eddig, mint értesülünk, F r i g y e s föher- 
czeg. .J ó z s e f foherczeg, József Ágost 
főhercz.eg. K I o t i I d és A u g u s z t a főher- 
czegnők és József főherczegiö két legifjabb le
ánya E r z s é bet He n r i e t te és K 1 o t i 1 d 
M a r i a fiiherczegnők jelentették be megérkezé
süket. I V. F e r d i n a n d toscanai nngyher- 
czeg és M a r i a V a I é r i a fóherczegnö egész
égi viszonyaik mi .itt nem jöhetnek el az ünne- 

1 pélyre. Az ünnepély után udvari ebéd lesz, 
I mely re Gödöllőről Kapczy Vilmos főszolgabíró, 
1 a Ferencz .József rend lovagja, szoborhizottsági, 

Ripka Ferenc' Ganz-gyári titkár, végrehajtá 
bizottsági elnökök «'s dr. Pruzsinszky József u 
hiv.italos.-ik. Ö felsége f. hó 19 én e-»te 7 órakor 
külön vonaton B »e-be utazik.

Uj alapítványi hölgy. Ó felsége a király, 
mint értesülünk, Beniczky Ágota kisasszonyt, 
Beniczky Ferenc;; főispán és neje. Bajza Lenke 

j írónő leányát kinevtz'e brúni alapítványi hólgygyé.
A gödöllői n5k koszorújára újabban- 

I adakoztak: Korecz Is vánne 20 fillér. Grál Ig- 
I náczné 1 korona. Maiinka Klemwnt I korona, özv. 
; St.uhaa Mihályne 1 korona, özv Kuszen Józsefné 

1 korona. NemesáiiS'ky Józsefné 3 korona, Trsz- 
1 ’yanszkyno még egyszer 3 korona és özv. Gróf 

K-iday Gp(|(*oimé  még egyszer 10 koronát. Az 
eddigi gyűjtés összes eredménye: 415 korona. 
További adományok Kapczy Vilin >sné úrnő czi- 
niére Gödöllőre küldendők

Névmagyarosítás. Drolmi Géze, aszódi 
lakos, a m. all. vasutak üzlet vezet őségének lis«t- 

I viselője, előnevel a belügyi miniszter engedélyé- 
' vei D r é g e I i re váll óztatta át.

Kitett csecsemő-hűl la. Ifj.fKiss Pál pé- 
i czeli lakos f. h i 9-en est'1 munka után hazafe

lé ment Dobi A'idrás, Laczkó József és Patonai 
' Mihálv torsaival Ráhosesnl>ár<'l a vasút menién, 
I mid in ott a 191 »*s  j-dző ov.lop mellett a vasu- 
I ti árokban egy zsikbi iiöiuy'lt. 2 hónap snak 

láts .o, már feloszlásnak indult fieg ermek-hul- 
lat t il ilt. A vizsgilat mex dlnpitotta, hogy a ha- 

I Ix '/á' ö:a már mintegy 5 -G hónap telt, el » 
lehet, hocy a holttest már ennyi idő óta fekszik 
az árokban. A gyilkos anya kinyomozása iránt 

| az eljárás folyamatban van
Aszódi vásár. F. hó 17 én volt nálunk 

a tavaszi na y v.isar. Mint minden évben, úgy 
most, is a legeik- rüitebb vásárok közé Bzámil- 
haiju'-. A'l mondhatni, hogy több volt a vevör 
miül az eladó. Es ez egyrészt szerencse, mert 

I az cl nini szándékozók - különösen a vidékiek — 
nem hiába farad ak be piaczunkat, fölkeresni. 
Az idő is rt ndkivül kedvezett; szép, tiszta verő
fényes napsugarak világítottak be a vásáros 
sá orokba. csak a késő délutáni ólakban zavarta 
mi*! ’ egy kis pei nelezé eső a haza Siető közönség, 
jó k'*  Ivét, no m "4 tán az alkalmatlan zsebmet- 
szok g.iiázdall.od.isa. Egy kis komolyabb inci*  
densröl is meg kell ez alkalommal emlékeznünk, 
E<\ jőnevii v« nd /ő’m‘11 ö<szesz dalkozott egy 
]>:ir siheder legény s bieskaszurasokkal iparkod
tak egym.-s közötti felmerül ügyet békésen 

i elintézni: íznibaii a csendőrök őr>zcme meg- 
' ak i I ily-iz i i ko n ilyabb híj kifejlődését. Re

méljük. hogy a biuskazu sihederek elveszik méltó 
büntetésükéi.

A rikos-ssant-m hályi templom felé- 
piit tese ügyében a mozgalom egy K*  nagyobb- 
a a i\ok i' Gf-z-l ölteni, különösen a hölgyek kö- 
ruhen. akik íz ügy Inthalós támogatása végett 
egv hölgy-bizottsággá alalíultak, mely a temp- 
lo népii. czé’j dra szükséges nagyarányú gyűj
tés rende/t'se határozta el. A gyüj es a legna- 
g óbb buzgalommal és kitart áss il folyik s már 
eddig is miiit'-oy |*j  korona helyeztetett el
gy übiiülc-özo rg :i vácz-e -ybáziívgyci hatáságnál.

Aszód fejlődése.Miként, lapunkban jelez
tük is, Aszod > i*p\isehiiestülete  f. hó 15 én tar- 
|o|ia meg gyú'e.'ét az utcznk járdáinak kikövez- 
teiése tárg\ dián. A g.Vúiés által h -zott eg\ hangú 
h it irozat iidn kot kluiíal. hogy a község körül
iedül 3', ez.or k 'loiia am-iftizácziói kölcsönfelvé
tellel annak idején közzé leendő árlejtési 
pdyázat inján a F/> út mindkét oldalát 120 —, 
a Posta-, pt-sii é-< Váezi utczák egv-egv o'dulát*  
valamint a jelenlegi piacz-tér közepét is 100- 
10'1 eméter szélességben kikövezleti. Előre is 
örvendünk n k-pviselőtestiilet által hozott, köz
ségünk fejőd'*  ét migymérvben előmozdító hatá
rozik'mik. mór*  ennek mielőbbi megvalósulásával 
a közönség rég óhajtott vágya fog teljesülni.

A Mátyásföldi nyaralótulajdonosok 
o;{vosül0to“ nők v dasztmányn terjedelmes je
lentésben számolt bu a hó. 14-én tartott
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közgyűlésen a mintaszerűen adminisztrált nyara
ló-telep múlt évű történetéről. A választmány- i 
nak u lelek vásárlási kedv fokozása ezéljaból I 
különös gondját képezte a vízvezeték, fürdő es I 
világítás kérdésének végleges megoldása. A te
lep világításának javítása ez‘íjából a M a n t h- 
n e r-féle ezég 19'31 junius l-ig terjedő időre 
próbavikigitásra nyert engedélyt és a közel 
jövő meg fogja hozni az állan
dó világi t á s r is.

Osztrák ministerek Gödöllőn. Érdekes 
vendégei voltak Gödödének f. hó 1 l-én sz mibaton. 
K o e r b e r osztrák ministerelnök W i t e k va
súti ministerrel érkezett m»g első osztályú külön 
vonalon. A ministereket Ö felsége magán midi- 
enczián fogadta.

JL vérségi nők koszorúja Megható la
nti bizonyságát adtak a vérségi nők, ennek a ki
csiny, félre eső falucskának tiszta magyar lelkű 
honleányai — boldogult Nagyasszonyunk Erzsébet 
királynő iránti rajongó szeretetünket Össze ad
ták filléreiket es remek mivii hatalmas -lő 
virág koszorút fognak a begyül t. összegből el
helyezni a leleplezési ünnepélyen Gödödön, nz 
Erzsébet szobor talpazatán. A sz-retet ezen ne 
mes megnyilatkozása igazan kitünteti a vérségi 
nőket. Ilyen anyákra büszkén hivatkozhatnak 
majdan unokáik.

Hús ellenőrzés. B o r n .József gödöllői 
kir. állatorvos, — mint biztos forrásból értesü
lünk, — mar meg kapta a kinevezést Gödöllő és 
hozzá két kilométeren belül fekvő székek es hen
tes üzletekben eszközlendő hús szemlére nézve. 
Fontos ujitas ez városunk köz 1 1.nézésé szem
pontjából, mert a mai viszonyok melleit a fo
galomba hozott hús minőség1 és beszerzési for
rásának megv lasztása a mesterek lelkiismereté
re van bi v >. Tudunk olyan me-ier’, aki nem is 
magi 'áj.1, hanem kész árut szed össze a szom
széd l,ö/s. g kben. es nzi inéi i 11. Hozzá járul eh 
hez mész.iro*  >;s hentes mesteie nk kényszerhely
zete a vágóhíddal szemben. Sertés vágóhidunk 
egyé t dán nincsen, m .rha vágóhidunk ugv»n 
van. de nincsen kellőleg berendezve. Ideje 
mar h >gy lllatékesh d.ven ezen tárthatatlan ál
lapotok megváltoztatására is gondolnak, s itt 
örömmel koust Bálh itüik, hogy az Iránybani fel 
sz-'lalasaink kellő eredményre vezettek s most 
már van kilátásunk arra, h*gv  ha drágán is, de 
legalább jó m nőségü húshoz f-gu ik jutni végre 
valóimra.

Halálozások. Fábián Zzigmond vendéglős 
f. hó 12-én M. Besnyőn meghalt 64 éves korá
ban. Temetése f. hó 13-án d. u. 4 órakor volt 
nagv részvét melleit. — S /. e in ő k P á 1 rá
koskeresztúri lakos, a cziiúotai ág. ev. egyház 
felügyelője oki. érd. és földbirtokos f. hó 7-én 
(I. e. 10 órak >r hosszas szenvedés után életé
nek 46-ik évéb m elhunyt R ikoskereszturon. A 
boldogult hűlt, tetemei f. hó 9 én d. e. 10 óra
kor helyeztettek örök nyugalomra Rákos kérész- 
túron, a családi sírboltban óriási {részvét mel
lett.

Drágul a szabad jegy A kereskedelem
ügyi ni. kir. ininister ur ó nagyméltóságának 
f, é. ápril hó 20-án kelt 24596s^. rendelete alap
ján énesiijÜk az érdekelteket, hogy a in. kir. | 
államvasutak igazgatósága és iizletvezetöségpi 
a féláru vasúti jegy váltására Jogosító egyszeri ; 
utazásra szóló igazolványokat ujabh megállapo 
dás értelmében nem közönséges, de ajánlott levői- j 
ben küldik meg a folyamodóknak. A folyamodók 
kérelmük előterjeszt ‘sekor az igazolvány meg
küldésének úgy ajánlati, mint levél diját is küld 
jók be a in. kir. államvasutak igazgatóságához 
illetve üzletvezetőig. hoz. Ez p-dig nem más. | 
mint ujabh megsarezolásn a jegykérő közönség 
nek. Tudvalevő dolog ugyanis, hogy minden ti
zedik kap (I. i. amelyiknek megvan h- zza a 
kellő protekeziójaj szabadjegyet a vasúton ha 
különben meg is volna hozzá a jogezime. A 
megtagadóit jegyekért l'eliyujlott kérvények b ■ 
lyege eddig is az állam Ims/nu volt, most, mar 
ez kevés: posta portot is dobjon ki a válaszra 
az a merész halandó, aki jogai tudatában pro- 
tekezió nélkül elég merész reflektálni vasuli 
szabndjegyre. Mikor is lesz már egyszer vége 
ennek a szabad jegy panamának.

öngyilkosság. V iilliis .Iános 42 éves 
urad Imi ispán f, hó 16-én hajnali 5 órakor szi
vén lőtte magát a miatti hámdáhan, hogy gaz 
dója elbocsátotta a szob ái Iából.

A Oáinkotai viozinális \ ez nkot.ai viczi- 
liális vonala inéntón lakó közönség arr.i kérte 
a fővárost, legye meg n szükséges lépéseket, 
hogy a ciii'Otai vicinálist villamosra alaki sók át. 
8 hozzák be a v ros belsejébe. Az érd. keltek 
jártak a kerested Imi miniszternél is. a vá la- 
latnál is. Az Ügvos'.tály óvatosan azt a javaslatot 
tette a közlekedési hizo'tság ülésén, hogy a kéret- | 
met klll Ijék föl a kereskedelmi miniszterhez. A l 
bizottság azonban másként határozott H »sszu ! 
vita után a tanácsot hívták föl, hogy taimlmá- | 
nyúzza az átalakítás ügyét. Kétségtelen hogy a : 
vicinálisnak villuino ni való átulukitásu fontos

ASZÓD ÉS VIDÉKÉ

érdeke a vonal menetén lakóknak, a rákosfalvi. 
Mátyás földi es czinkotai közönségnek. De mégis 
mérlegelni kell, hogy n*m  hó imük-e nagyobb 
teher a fővárosra, ha ö szólítja föl a vállalatot 
az alalakitasra. A másik s fontosabb kérdés a 
vasútnak a város belselyébe való bevezetése. 
Ez o.a'< a Kerepesi utón a foldalatt történhet
nék m ‘g. Erre mar vannak is tervek, sőt a kö
zigazgatási bejárást is megtartották néhány év 
elölt. Akkor azonban a főváros fontos érdekei
nek a veszedelmei I itta a vasút meghosszabbí
tásában s a közig •• 'tás| beiará'on maga a pol
gármester nagyszabású beszedi) n id'.iio/.’tt el
eme s csak m'gv nehez'-n sikerüli m- gakada 
lyuzni a tervek végrehajtását.

A posta találékonysága. Morvaország 
egyik legkisebo faluiib.m egy levelezőim) adaton 
postára e cimzess'd : „An D-m Bokaiiiiie-'ten 
Grőssten \V arenlmiB**  anélkül, hogy a re .del- 
tet'-si hely megjelö lelett volna A z.liiii posta 
hivatal Becsbe küi lle azon u égyszeres kérdo|el- 
lel - Vielleicht Budapest ? . ? ’A A b-esi pos 
lahivatal a kaityat Budapestre küld' ■ és magái. I 
értetődik, hogy az országszerte ismerős legna- 
gv >lr a' uh áznak, a Párisi Nagy Áruházunk 
Budapest, Kerepesi u! 38. szolgait ma ki Örven 
• lelt < te ;y. hogy hazánk ezen vall dalt I is akk p 
i ulszai n • alla Au-z ria . hogy annak hírneve még 
Morvaország legkisebb fa ujáh i is berérkőzö t - 
Le ez nem is csoda, mell a jóue.ű áruház nem 
kiméi semmi költségét, csak lm <y a közönség 
minden igényét kielégítse. A nem rég megjeleni 
főárjegyzéken kivdil pünkösdre nyári czikkekben. 
mint: női blouzok. leány és liu ruh k, szalma
kalapok. nyakkendők, cipők, derékövek, minden
fele fiirdőczikkek, sport és egyéb nyári játékok 
és utazási cikkekben egy pótárjegv zéket adott 
ki, melyei bárkinek szívesen bérm ütve és in
gyen megküld.

Csőd alatt? A gyermekek már pilmnőre térlek 
és a P ék kicsike lakószobájukban az est be- 
kés nyugalma uralkodott. P. asszony egy regény 
olvasásával volt elmerülve, .‘inig a férj, amint 
látszott, egy kevésbé kielégítő számola-ba im'- 
lyedt, mert időről időre mély sóhajok törtek ki 
belőle ,I)H kis uram, mi bajod van *? “ — 
„Kedves angyalk im. most mar neked is bevallom : 
nem vezethetem tovább üzletem; a v-gére jut t- 
10111!" Megdöbbenve kérdi az issz-my : „és nincs 
mentségünk?u — ..Nine*.  holnap d l-lóti csődöt 
kell magam ellen kérni !“ — A kínos nyugal
mat, mely ezen nyilatkoza’ot követte, élénk 
cs’önge ylijelzés zavarta meg P né ajtót nyit : 
„Az esti lap! — és az újságot asztalra teve, 
hozzáteszi — talán in értük az osztály-sorsjáték 
mai lm ásón ?“ — ..Annál rosszabb reánk nézve !4
— szól közbe a lehangolt férj, „mert midőn a 
legutóbbi hu ásón nem nyerünk, nem újítottam 
meg sorsjegyünket!“ „De én igen, órácskám !"
— „Te ?“ ..Igen, a háztartásban megtakarított 
pénreniből". Hallgatagon n*  zi át P. a lapot, de 
midőn a sorsolási jegyzéket átnézi, elhalványulva 
újból kérdezi fele légét: „Es valóban megujitot 
tad sorsjegyünket ?“ Igen, ’ei mészeb s, a 
Török A. én Tsa bankházában, melynek barom 
üzlete (V. Váczi körút 11. és VII Erzsébet körút. 
54.) állit'dag n gy szerencsével játszik !“ — „O, 
le aranyos asszony ! - - Es én szamár, majdnem 

eldobtam magamtól szerencsénket! Sorsjegyünk 
Töröknél főnyereményt nyert!"

„A tizenhárom aradi vóitanu“ czim- 
me| t gy valóból meglepő s/.iidiatásu, aipiarell 
münyomatii képet küldöttek be hozzánk mutat- 
ván.vu1, mely a tizenhárom tábornokot hadita
nácsba gyűlve ábrázolja. E képen van alkal
munk honfiú megindulással szemlélhetni a sza- 
bad-ágharcz v •rtanuiiiak örökké dicső alakjait, 
tábornoki te-ymiruhában, egy csoportképben kor
hűen megfestve. A képét meb z bensós'ggt I al
kotta meg a festőművész s a reprodukáló mii- 
intézőt is a legnagyobb ehs n roo . demli mű
vészies kivitehn-ri. Az 1H-IS-l'.i !l«m\ódiumba# 
lop nemesin kn a képre vmmlkozó. köve kezo el- 
ismeró sorokat küblié kiadóján d< . Tckinieltvs 
Székey \l.al o képki i lov >il latna:; Bu I ipelsen, 
\ II.. KI uizal utc'aő sz. A ki óla .n niegpóeiit 
és hozzám bonuiitoii „T i z e n h a r o m a r a- 
d i V e r t a n u c ábrá/.ob> 'eUményt meg e- 
kmtetl'-m é< sziVesmi tudatom önnel, ho-y a 
mártírhalált szenvedet', lmhio.mil Ta orimkok, 
kiket szem • e en isin rt m. alakjokra né'.vo 
ko lliiek és 'estin ny mel ó : na. hog.v s éles
körökben elterjedjen. Szeniiiidrey Kálmán az 
81S-I9 H mv • d aeiiliá/. főparancsnoka, Mi is 
.janijuk e képe l olvasóim,mik moh mindm 
vidéki képkereskedesben. valamint a kiadónál 
IP d pesten s • r /.hel >.

Fos/.erkosztő: Nyiry Lajos.
Fele'ős szerkesztő : Fekete Győző

V. 972|8 számhoz 1899.
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezen
nel közhírré teszi, hogy a gödöllői járásbíróság
nak 1899 évi V. 972|8 számú végzésével 
dr. Szen'györgyi Adolf ügyvéd által képviselt 
Wirth Sándor felperes részére Földeák Ignaez 
alperes elbm 1360 kor. követelés és jár. erejéig 
elrendelt kieb“»iiesi végrehajtás folytan alperes
től lefoglalt 604 kor. becsült ingóságokra, a fent- 
idézett gödöllői járásbíróság fenti számú végzé
sével az árveres elrendeltetvén, annak főlülfog- 
laltat/'k követelése erejéig is. a mennyiben azok 
törvényes zálogjogot nyertek volna, alperes
lakásán C/üdölh'iii leendő meg'arlására h téridőül 

éri május hó uupjioi délelőtti 9 órája
tűzi tik ki. mikor a biróilag lefoglali bútorok, 

| szikvi gyár, ló, kocsi s egyéb ingóságok a 
| legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett szük- 
l ség esőién becsáron alul is el fognak adatni. 
I Felhivatnak mindazok, kik ax elárverezendő 
í ingóságok vételárából a végrehajtó követelését 
I megelőző kielégittetéshez tartanak jogot, a 
1 mennyiben résziikre f ghilas korábban «siközöl- 
I lelett vő!, a és ez a végrehajtási jegyzőkönyvből 

ki nem liinik, <ds ihbségi bejelentéseiket az ár
verés megkezdéséig alólir-öt kiküldöttnél vagy 
Írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

A törvényes a határidő hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól 
számittatik.

Kelt G- döllőn, 1901 évi május hó 14 napján. 
P H. Bölil Ambrus s. k.

kir. bír. végrehajtó.

lmhio.mil
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Epitö anyagok

keramit-

mstlahl és

M»gr»n<lulésekHt n gödöllői n.ynralőm- 
i lom /Gíavlla utozn 68.) is szivestül átveszek, 
. kel s •Mkiuábit vágó felvilágosításokkal is 
j készséggel szolgálok.

Budapesten, V., Lipót körút 8.

cement lapok.

O" Tűzálló cliHinotte téglák, cha 
' motta agyag és olnnnolte liszt.

mbi, gipsz, purtlandi és román ce
ment, fnli tégla, tető fedlentez, kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
szúrós sövény sodronyok,

kehlhelml-

Mint különlegességek:
oppelni porlland cement agyag és ce
ment csövek és kémény feltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók.

Betonirozásokal, kövezéseket, va 
laniint granit-tenizzó munkákat juta 
nyos ár mellett elvállalok. Költségvetés 

39-62 ingyen.

Gödöllő nagyközség elöljáróságától. 
26G5 szám, kig: 1901,

Arlejtési hirdetmény
Gödöllő község által létesíteni szándékolt 

községi ovoda, kir. járasbirósági épület és egy 
vágóhíd felépítésének biztosítása végett, n ver
seny tárgyalás kibírd.-itetik s unnak foganatosí
tására határidőül 1901 évi május hó : 30 ik nap
jának <1 e. 10 órája Gödöllő község tanácster
mébe ki tűzetik.

Az ovoda építésre előirányzott összeg 
18990 kor. 67 fillér.

A kir. járásbíróság épületre előirányzott összeg 
39750 kor. 27 fillér.

A vágóhíd épületre előirányzott összeg 
13720 kor. 64 fillér.

Az építkezésre az ajánlatok külön külön 
lesznek megteendők, mindazon által mindhárom 
építkezést egy válalkozo is elígérheti.

Arhjtezni szándékozók az árlejtés meg
kezdése előtt kölehsek az. előirányzati összeg
nek 5 százalékát kepező kézpénfc vagy árfolyam
mal biró ér'ék papírokat bánatpénzül letenni, a 
bánai pénz a legelőnyösebb ajánlatot tevő részé
ről vissza! irta'ik és csak a munka telje*  befe
jezése illetve a szabályszel 11 átvétel megtörténte 
után adatik vissza.

Az árlejtés megkezdéséig szabályszerű bá
natpénzei ellátott iráfbeli zárt ajánlatok is elfo
gadtatnak. UtAajánlatok nem fogadtatnak el.

Ajánlattevők ajánlata azonnal kőtelező, 
mié ellenben Gödöllő községre nézve csakis a 
képviselő testület és :» Tekintetes törvén)ható
tág Jóváhagyása és engedélye után válik 
lezó erejűvé.

Az építkezésre vonatkozó tervrajzok, 
ségvetések es részletes feltételek Gödöllő 
ség tanácstermében a hivatalos órák alatt 
tekinthető és pályázati szándékozók által 
latok megtétele előtt aláirandók.

Ajánlattevők kötelesek kijelenteni hogy
■ öltségvefést valamint az épi- 

bm rik. 
a letolt liá-

építési terveket, k 
tési feltételeket és a helyi viszonyokul

A munkát elnyerő vállalkozó 
natpénzt azonnal tar’ zik 10 szazainkra kiegészí
teni.

A zárt ajánlatot tevők a bánatpénzt nem 
njánlainikhoz csatolják, hanem nz a község pénz
tárnoka kezeihez nvirrt i ölömében fizetendő le.

K-lt (lilö'iíin 1901 évi május hó: 16-án. 
A< elöljáróság :

> fizomly Lií'S s k. Bira htván s. k.
Jegyző. (P. IU h bíró.

Nvomalttt uz Mszodi iímgy kir. jiiviló-uitéxet könyvnyomdájában


