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Ünnepekre.
Piros bellis nap, ritka vagy szivemnek ! 
Fakó hétköznapok buti élek én.
Rózsák nekem nem nyilunk, nem teoeinnek, 
Csak egy-egy ábránd pünkösd ünnepén.
Siivár m-szngut Lukasztó porában 
Veritékezve a követ töröm,
8 mig végkép el nem bágyadok, — korábban 
Nem permetez rám illatos öröm.

De a mikor már roskadozva sinylem 
A Saharának perzselő hevét:
Egy perez kibontja frissen, üde színben 
Pünkösdi rózsám minden levelét.
Fárad kezemből a pörölyt kiej'eiu, 
Uj vágyban uj erővel heviilök 
Meddő tusaim szomját elfelejtem, 
8 boldogság harmatában enyhülök.

Ez a le pőrc/ed. költé.-zetnek álma! 
Ez a le almod, lelkem ünnepe !
Hozzám a csend tündéré míg leszálla, 
Fehér virigesővel hinte be.
Keksze a hanyatt, bú >ájos b ’ke ringat, 
Az égre nézek mozdulatlanul;
Múzsám a szárnya lengő vágyaimnak, 
Mind dallá lesz mikorra vi szahull.

Pünkösdi rózsa, ünnep a n\ilásod 1 
Ihlet varázsa, pillanatnyi vag\.
Kér-sem, élet ! kincsed, hu elásod ; 
Gyötörj valóddal, csak álmodni hagy! 
Verejték s boldogság öntözője, 
Az ünnepek piros betűje vér ;
A zaj minél tovább tart messze tőle. 
Az ünnep üdve annál többet ér!

Rudnyánzzky Gyula.

Pünkösd ünnepén.
A pUnkösdi ünnep vallási legendája 

az, hogy a Szentlélek liíngnyelvek alakjá
ban leszállóit az apostolok fölé s meg- 
ihlette őket. A megihletett apostolok erre 
el-zéledlek a világba s lángoló lelkesedés
sel hirdették az Igét.

Társadalmunk, közéletünk, mióta ma-

gyár él s Buda áll, talán még sohasem 
érezte annyira, mint most, hiányát, szük
ségét valamely ihlető varázsnak, mely fel
oldozza a nemzet zsibbadt erejét és az 
uj idők nagy munkájában a nemzet fialt 
langlelkll apostolokká avassa.

A XfX-ik század csodás alkotásai és 
átalakulásai után a nemzet mintha kifá
radt volna, letette evezőjét és gyönge csó
nakéban tétovázva, a vezérlő eszmék Csil- 
lagfénye előtt szemet hunyva, szinte moz
dulatlanul ring a népek tengerének hul
lámai közt.

Apostolok kellenének megint, a kik 
fölrázzak a bágyadt magyarságot közöm- 
bőségéből. Apostolok kellenének, akik le
mondva a maguk jutáról, induljanak el, 
hogy lángoló lelkesedéssel hirdessék az 
eszmét.

De a mi társadalmunk, közélelünk, 
fájdalom, a pünkösd ünnepének misztéri
umából ma csupán a szépen nyíló pün
kösdi rózsákat látja, élvezi, tépi ; láng
nyelvek titkos érleimét azonban nem ku
tatja, nem igyekszik megfejteni.

Halljuk a panaszt, a kesergő nótát 
szép hegedüszóban, hogy nem úgy van 
már, mint volt régen ; de nem látjuk sehol 
az önfeláldozó önzetleneket, a kik elmen
nének a pusztába, a csüggedök, kételkedők, 
szegények és üldözöttek közé, lelkűkben 
magukkal vivőn tüzes nyelvek alakjában 
az ihlető Szentleiket. A munkás ökölbe 
gyűri kérges tenyerét és gyűlölködik; a 
középosztály czifra nyomorúság csillogó 
mezébe takarja koldus állapotát és seny- 
ved ; a hatalom, pénz és tudás kiválasz
tottal pedig tanácstalanul hozódnak félre, 
hogy megmentsék legalább azt, a mi már 
az övék.

A szeretet oltárán nem lobog az ál
dozat sehol 1

A világot nagy nemzetközi. tíirsiid.dini, 
erkölcsi, anyagi, társadalompolitikai kér
dések megoldása izgatja. A l(’jlőd“s fo'ya- 
nintauak vilhiinféiiye uu'llutt a hívők és 
bölcsek egyaránt megdöbbenve, ijedten 
sejtik a jövendő vilinnil. Az emberi kéz 
munkáját átvette a gép : a gépet az elme 

1 e-odás találékonyságának minden erejét 
igájába hajtotta a pénz és most a megri
adt, javaiból kifosztott lelek megint a (al
világi rejtelniességek ködében keresi az 
üdvözülést, A népeket ezek a dolgok lázba 
ejti!.- ; ez a láz egy fokkal felszökkenti a 
magyarság vérkeringését is ; de általak >n 
sajna I, kicsi nemzetünknek mostan nincs 
egységes, határozott vezériránya, melynek 
lángnyelvei mindeneket megihlessenek, 
egy közös czél apostolait á avassanak.

A társadalom, a közelet minden osz
tályát egyformán érheti a vád, hogy t em 
teljesíti kötelességét. De piros pünkösd 
rózsáinak e tövisei közül legtü.jóbban 
mégis kettő vérzi a haza szivét: az iro
dalom és a nők hátraszorulása.

Az irodalom helyét úgyszólván telje
sen a zsurnalisztika foglalta el. A koroná
zásig a magyar Író volt a nemzet vezére, 
apostola, fáídyavivöje. A kiegyezés után 

azonban szerepét, hivatását elvette tőle a 
politika és a sajtó. Harmincz éven at 
egyre hátrább szorult az önzetlen lelkese
dés, az oltáron önmagái emésztő lionsze- 
retel és egvre merészebben, egyie sze
mérmetlenebből előre nyomult a lármás, 
ügyes, élelmes üzleti szellem.

Az irodalom 1867-ig ihlető, nemesitő, 
termékenyítő erő volt, ma már osak hasz
nos, mulattató mesterség.

És a nők ? Hol vannak a magyar 
nők? a világhirii magyar honleániok ?

Az egri hős asszonyok, a Perényiék, 
a Zrínyi Ilonák unokái ma a eziezomás

Barnumék Aszódon.
Hazajönnek hozzánk, hacsak eg> napra is 

— mint értesülünk — látogatóba Barnumék. 
Azért mondjuk: .hazajönnek*,  mert itt érezhetik 
magukat a legotthonosabban, ahol a „ma
gukéi*  között vannak. Fgv hozzánk in
tézett angol szövegű levélheti, lelkesülten fejezik 
ki örömüket, hogy végre hozzánk is eljöhetnek, 
hol annyi ynnkeevel találkozhatnak majd s amely 
városról már otíhon Amerikában is annyit hal
lottak. Csak attól tartanak, hogy itt alig nyújt
hatnak s mutathatnak valami meglepő újat se 
állat-, se nions’rumban, mert itt mindenből van 
nem kevés példíny. Ami pedig a humbugot és 
szemfényvesztést Illeti, abban még előbbre va
gyunk Barnumék nál is. Legkivancsiabbak — 
mim írják, a n i nótáriusunkra, aki oly képviselő- 
testűimet é« elöljáróságot tudott magának dresz- 
szirozni. a milyet Barnumék híres állaiszelidüői 
az ő óriási m nazseriajukban sem képesek f-1- 
múlani. Olyan elownjai nincsenek, mint a mi 
politikai czirkuszunkb m laihat-k, különösen a 
pártok g\ülésein, amikor akar törv-n\hatósági 
tagok, akár tisztviselők, avagy p’ána országgyű
lési képviselő jelöltek megválasztásáról van szó. 
Az már a dresszura netovábbja, n mit a mi 
Barniimaitik az ő állatszrliditöikkel produkálnak. 
A ml városházi és meiryeházi Báriumaink 
büszkébbek lehelnek amerikai v lélytár*ai!  nál. 
akik csak vadállatok id nnir isávil die-mkedli'-tnek. 
de a mieink állítólag Isten k pérn tm etilt *t  em
berekből, úgynevezett választó „p dgárok“ ból 
csinálnak automatákat/ amelyek megtagadva 
emberi önérzetüket, méltóságukat, se gondolkozni

bh akarni nem mernek hanem az illető közpon
ton rángatott zsinóron mozognak, ugrálnak, hasra 
vágódnak, éljeneznek, igent, vagy nem-et ejtenek 1 
ki, szóval, parancsszóin működnek, loyalitási 
görcsökben rangatódznak s a cxirkusz közönsé- . 
gétől „hazafiaknak*  csúfolt utnak ...

De azért Barnuméknál is akadnak m vezetes 
látnivalók. Többi közt legnagyobb ritkaságai: 1 
egy örmény, aki nem kártyázik, egy ezredorvos. 
aki nem zsidó, egy zsidó, aki m in minden rend- i 
szer alatt kormánypárti, egy varosbiro. au ml- ' 
varias és nem meríti vaios.it milliókra rugó 
adósságba, egy magyar, nki inág nem képviselő- , 
jelöli, egy oláh, aki titokban nem gyűlöli a 1 
magyart, egy politikai gonosztevő, akivel Széli 
Kálmán még nőin p.k'ált. egy iskolás fin, akit , 
a tanítója in’g meg nem veit, egy iahfelügyelő, 
aki titokban a választásoknál a kormány jelöltje 
mellett nem korteskedik, /egy asszony, aki a ■ 
férjével mind m tekintetben me; van elégedve, egy 
férj, aki nejét még «ohasein csínta meg. egy m.igvnr 
iparos, aki pontosan a megig rl h H ridőre elkészíti 
a megrendelt, munkát. eg\ ip irinr uhui elnö1, akit 
a többi iparos előbb ui'dib nem vágyik n « g ukimni 
egy kritikus, aki a neki kosarat adó színész
nőt is megdicséri, egy hadá.-z, nki nemcsak 
Moltket tekinti magához im'l’ó katonának, egy 
ember, ki a gödöllői szobor leleplezési ünnepé
lyen helyével megvolt elégedve, >gy orvos, aki 
kollegáját, nem véli e nherirtónak, egy pénzinté
zeti igazgató, aki intézetének egy nem részvé
nyeset is tiszteletreméltó embernek tekinti, egy 
zsidó, a ki a reája kivetett kii'lu-zmü-t nem so
kalja, egy utazó, aki vidékünk bármelyik vendég
lőjében egészen tiszta bort ivott, egy ember, a

kit még a társaság alaknak nem’ nevezett, egy 
fiatal ember, ki nem a nagy hozományt tekinti 
„eszménye*  legékesebb •Tényének, egy út i lány, 
ki nem katonatisztet óhajt f- fjének, egy pék. a 
ki nem margarint használ vaj helyett, egy borá
szati részvényes, aki szívesen ei nem cserélné 
részvény*  t egy aszódi takarékpénztári részv« ny- 
uycl, ®gy háziúr, ki önkén' leszállítja a házbei t, 
egy ügyvéd, aki csak az igazságot védi s kli
ensét lehetőleg nem nyúzza, egy minői ita, 
aki a coelibatust megszegni hajlandó, egy unió, 
aki a férjét -zivesen el ne c<er Iné. egy ur, aki 
ugyanazt nem tenné a feleségével. (h i csak 
ideiglenesen is), egy piólitn, aki megtudja jó
solni, hogy mikor „lesz mrunk fiig^etiensegi 
part*,  kellően szervezve, egy un ő, ki valamely 
üzletben, vagy a szabójának nem tartozik, egy 
fürdőtulnjdonos. kinek a fürdőj 1 öl mindig tisz
tán lehet kijönni, egy buta embert, aki okosnak, 
egy rossz színészt., aki lehetségesnek nem tartja 
magát, egy bortermelő, akinek termését vásár
láskor a borkereskedő me :d c^ri, egy hab i, ki 
meg nem vetné az agglegényeket es a gyermek
telen szüléket, egyetlen lényt, amelyet m-g ip 
nálunk meg nem rágalmiizliik, egy kocsis, kit 
állatkínzáséit az itteni rendőrs’g megbüntetett, 
egy rabbinus, akit Flaneurunk tévedésből a neje 
vagy leányn helyett megcsókolt, egy -pácz i, aki 
nem óhajtana asszon) s egy asszony, ki ne vagy 
na — legalább rövid' időre — ismét fiatul apuén 
lenni, slb, slb . . . Megjegyezzük, hogy ami még 
Barnuméknak a fentenilitélt ritkasugok, vagy 
a farkasok és majmok némelyik ' fajából hiány
zik, azt itt szándékszik beszerezni . . .

vaios.it
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kir fólmrezeg-jk. Klotild, Auguszta és Erzsébet 
Heiirietie kir. főherczegnök rendes kistelükkel. 
Tova'di i: Apponyi L íjos gróf magyarországi 
udvarn igy Szeli Kdmaii miniszterelnök. Lukács 
Liszb’i. 11'geiliis Sándor, lí trauyi Ignacs, \\ as- 
sic- Gyula, Plosz Sándor. Szeclmnyi Gyula gróf 
és Cseh Ervin miniszterek, To'-pke Alfréd, Nagy 
Ferencz. Cseörgeö Gyula, nemeskéri Kiss Pál 
és Gronmn De,.so áiiamtitkarok. Lobkowitz Re
zső herczeg, hadte.stparaiiu.snok Megjött a lorendi- 
ház küldöttségé: Szapiry Gyula gróf Glnezy 
B la aliaborn igv, Ke imny K límán bar i. P dia 
viuzini Ede oigi öl es Nyarv Jenő b it ó és a kép 
visuluhaz nagy küldöttsége, a melyet Purczel 
Dezső e nők vezetőit.

Ó felsége pontban 11 órakor érkezett meg 
remek fogatokon kíséretével a park kapujához 
hol az Összegyülekezett kir. Imrczegek és l’őher- 
czegnok fenséges t írsa.sága, a miniszterek es a 
főieiidek és a szoborbizottság kÜldJ'i.sé ie fogad
ták O fel-égi- itt rövid uerele u au k írja' nyúj
totta Kló ild fuhercz-g asszonynak és m •gkezdt.e 
a níene'el a díszsátor felé,

A Imzöimé; lelkesen üdvözölt'*  az útvonal 
mentén az elhal el > ősz uralkodót, aki s .iV'-s 
tisztelgéssel fogadta n lelkesült éljenző <l.

A sátorba m ‘gérkezve, a Fenséges asszo 
nyok helyet foglaí'ak a háttóiben elhelyezett 
disz Imi.' dókén, () fe.ség•• azonnali ne n óit le, 
ha.mm m-'galt a sdor eloreszen es jeli adott 
az Ünnepély megkezdésére.

A program első poirja : a budai dalos kör 
és a Gauez gyár dalosai alfal énekelt K ilcsey 
Himnusz nmlyet a közönség levett kaiap,) d Imi 
gatott végig. Ekkor lápéit elő Kapezy Vilmos 
fÓSZolgabiio a smb'r b. '.oisag elnöke, es !i i al
ul is csengő hangon, remek beszédben kérte 
felségét a szob ír leleplez •senek nmgenged .‘Sőre. 
Beszédű körülbelül igy hangzóit:

Császári ás apostoli királyi felség I Legke
gyelmesebb írnak ! Megdicsőillt és fid ‘jthetetlen 
Erzsébet király mik emlékének megörökítéséül 
egy szón o*  aili i itott f ii, mely hivatva le md 
vegleleilRegtg Iliidé ni a magyar n ‘p rendilhe- 
tuti'n rajong •sál. eszm’myi szeretetet, kugyele ót 
és h"dolatteljes tiszteletet mjjgdicsőült felség 'S 
királynénk iránt Altijuk emléké mi, áldjak, kik 
niáiiu k következnek mind örökké, meri kinek 
szív-ben szeretet « jóság honolt, a'm igyar nem
zet hálájában és kegyeletében örök lesz emlé
kező e. Császári é< ip >stoli kirahi felség, lég 
kegyelmesebb urunk, odalerjed hód 'lattoljes ké
résünk, hogy a szobor leleplezését l■•gkegyelmö- 
sebben megengedni mel'o/.tassék.

Ő fels ■•ge erre érczes, messze ható hangon 
igy válaszolt :

Szivm mélyéből köszönetét, mondok mind
azoknak, a kik Istenben boldogult felejthetetlen 
hitvesem emlékét itten, a hol mindig oly örömest 
időző t, kegyeh*iteljesen  mogörökiteitők. És most 
hulljon le a lepei 1

Megható pillanat következett most. A szo
borról lehullott a nemzeti színű lepel s előtte 
alt o felségének remek szobor képben bo loguít 
hitvese

A király n.‘*ghatottaii  nézte f 'y’ona'szob 
rőt, a kozö iség pedig kira'yat. A p II *n  it ko
moly fennagyban emelte Ktii \ii d lii.n- 
niisza 1110.5 nek inda akordj ii •* nem v d.i.ip ki
való előállás (Inczára is lelkűkig halottak. G fel 
s;go is k'imiy-ze.tl. I) Jias tér.11 *l.e kissé 'meg
hajolt. A közönség is elerzeken > edve nézte ezt a 
jelenhet s n >m gy hu’lajt nt könnyeket t» bol
dogult királyné zo’.ogo ud . aih ’lgvet vei.

A hi 11 in ;z ol’iaigza t u.an iioii *pi  c<eml 
ben kuzdle iii*g  Ripk.i Feuncz végrehajtó bi- 
Z'tMigi elnök beszéd t. mely igy hangzott:

Nagyin iltós igu minister 11 I G idői: i kö 
zön 'égéii G legt is/iább lojalitás.ib il fakadt amaz 
eszni •, b g\ n • ize illik ü Iv i :ült v *d  rigv dán ik 
szobrot. a'lit>.i 1 . itt Gö löllőn. a hol oly sokat 
időzött al.lo t élőében, n hol miniig édes pihe
nőt talált foitsézes családj.i kördj.m. Elvesztőn 
nem tudunk megnyugodni; szembeszáidunk az 
en\-észe t'd és ríjo.ig') szerotetünk, im idatig fo
kozni) k *g\'de ’.ii ik. a művész íhl -lév d uj életre 
hívta a m *gdi  sőültH. S'.ohrot. á!:tmin ik neki I 
Ebben az d kbin fog élni az im idolt királyné 
emlek“. a mig m igvar szív d >bog e Iimi gyer
mekeiben. H •• liget, felett itt I')g lebegni a meg- 
dicsőiül s/. dlem •, szere el el ö.k hív * azok felelt 
a kikn-k I ■ ;m ig.isz.tosab ) iil *álj  1. védő agyain 
volt Faji il • ogV'Zersnffit boldog s édes érzis 
tölti el k"b ;j I hogy bizottságunk hiv.it isát 
híven tel'e-iive litjuk s midón k<i <z i 1 ;■! m a
dilik mi 1 I íztk'ii'v, a kik hi*imünk>  t .'»••!» (á no 
gaitak. "'i á k.jik m diós igád it, h »gv ezt. 11 
szem omi'm:. • i-dy *1 királyi kooi a.ddmi te
rületei nliitoitiink fel. megőiizn' es gmnlozásra 
kegvos hí átvenni mólt. «ztass »k Hi telünk, akik 
annyi sor -tot . l ós od tudással munkálkodtunk 
unnak 1’ieg ilkolasában,

E<kor D 1 r á 11 y i Igniez föld aivelősügyi 
minisier lépett 0 felsége elé ős a következőket 
mond dia :

divniok uriitiybAlványai körül tolóméinak. 
Viiiizn ókel még mii is n jótékonyság, I 
kivált ha i.állal, szeieple -sel kötik ossza; j 
cgy-egv Imngosabh jelszóra lengetik még i 
ma i» a liimes kendőt, de ki meri mgadni 
liogv a magvar nők lobbá nem államik 1 
babon.is erejll lüildéreklll u nemzeti munka 
csatiisorabuii ?

Kisebb nemzetek asszonyait csodálva 
látjuk, mini lobogtatják a zászlót. De ha 
itthon nézünk körül, piros pünkösd napjait 
•szinte akar itbinnl kitör szivünkből a t'o 
húsz, Imgy bár avatná a Szentlélek leszálló 
láng'iyel • ek alakjában isii't a magyarság 
apostolává az irodalmat és bír változnak 
a magyar nők keblén a viruló pünkösdi 
rózsa nemzeti kokárdává !

A nemzet legjobbjai szivszorongva 
várjak ezt a szép pünkösdi csodát.

Gödöllő ünnepe
Rengeteg nép kérést • tel Gól illőt nz Er

zsébet szobor leleplezésére t. hó 19 n Olt volt 
az egész P.*st  várni 'gye. a H'.omsz*dos  Heves és | 
az egész hivatalos Magyarország.

Gödöllő n így ünnepségek színhelye volt e | 
napon. Uiezai zászló i'iszt öltőnek. Az Erz-éhet I 
park fokapuja es uz iilioz vezető lü gyönyörűm I 
v dl diszitve zászlókkal dreppermval, fenyógalyak- ' 
kai. czi derekkel.

A szó toi'iól oldalt három részre oszt itt sá- | 
tor állt, a melyei piros bársony kúp » a védett a 
naplói. Középső ré.-ze perzsa szőnyeggel volt ie- ; 
borítva ég irányozott karszékek voltak Irmáé az 
udvar részére. R gg'd t’-l nyolc/. órakor kezdő
dött. nz Ünnep A kapóinál) m mise vol . a melyet 
Csaky Karoly gróf \áezi püspök mondott. A mi
xeli mel.ien a király is megjelent, a szuoorbizolt 
fiág lestülwlileg veit részt. R ő n n Józsefne gyö
nyörű betéteket énekelt II a c k e I L'jos lm I i 
pesti zenetanár kis‘relével. A karéneket a 
gödöllői iskolait növendékei énekeli'*.,.  Kori 
r»gg‘*l ’ől kezdve löbu külöiivoiial ezre vei hoz i 
Budapestről és Kassa telál a közönséget Gödöllőre 
A k'áiil i»l-•‘égek a szoborhoz vivő ut kél old ti in 
voltak felállítva t iblak alatt ott láttuk: Aszód, 
Bagh. Boldog. Cső.nőr, Czinkma. Kelep--, M» 
gyúród. Csik Taros i. Szadi, 11 viz Gy ii . Tu •-. 
j|eviz. Versegh. N igy-Knr'iil. has mg. Pecz I. 
ítikO' Csaba. Rákos-Keresztül'. Z- tmbok. I)mony, 
Jklad Valkó. Vácz S t Liszló, D mv. Visegr id, 
Macsa és J.iszfénysznu községek kii'da legeit.

A közönség, melynek somban számos disz- 
magyar is volt láthi'ó. még tiz óra előtt, elfog
lalt i h ’ Pe.,i varmegye kii dó.'tségoi B m; •zky 
Fmejicz loispin vezeiie. A k'i l illsé^bea részt 
vettek: B miczky L'jos alispm. Firka-*  Á lo.siou 
főj gyzó. gr. Raday Gedeon. P *1  n miuz , \ Géza 
báró. Vigyázó S mdor *s  Ferenc/, grolök, Wolf- 
ner Tivadar, Pró.my Dezsd és G ibor bárók, Sza- 
páry Díván gróf, Károlyi S mdor gr f Keglevich 
Gábor gróf, Teleki József, Tibor es Gyula gró
fok és inasok. Budipest székesfővárost Mókus 
.József főpolgá' mester. Hdilios János p>'garin»*s-  
ter, Matuska a'ajos. Rózsavölgyi Gyula alpol- 
gármegterek es több bizottsági tag képviselte 
A peslvideki kir. törvényszék kőid i.tségel R -n.iy 
Kamill kir. ihsótábl.ni b'io vezette. A f ihl.ii'v ■- 
lési minÍNztérium tisztikara majdnem teljes szám
mal j'dent meg. A honvédelmi minisztérium 
tisztikara részéről Bihar Ferenc/. Jablaae/.ky 
Sándor, Lmer Győző alt.áhornagvok. Csalán.y 
Géza vezéréin így, Stessur György vezérőrnagy, 
Bernolák J-i'.suf v-’zériörzsor' os. II mskarl Sán
dor tábornok hadbíró és több főtiszt viselő jel nt 
inog. A iiegyvennvolez is honvedek ors ágos 
egyesületének k*p  izoletében Csntnry Lajos dr 
miniszteri tanácsos iilelnök és Mikár Zdgmond 
fóiegyzo vettek reszt az ünnepen A lm I «pesti 
hegyek küldöttségében ott volt: Csáky Albinná 
grófim iimneskéri Kis Pdné, B.intTy Gvörginé, 
Radváuszky G *z»mé  bárónők, Pejacsevich Tó- 
dóriié, Tííz • Kálmánná grófnők*,  ö'.v. Teleky 
Sáudornó, Kemény K dm iim-*  báróim. Brthyánv 
Lajosné grofne, Prónay Gáborné bonnié, ifj. 
R id iy G.d iné grófné, B •rzeviezy Aiberlné. Rúd- 
nay .1 rzsrfnó. Korinyi F<igyesaé. Arany Lisz 
Ióné. (’dk\ Kálmánná, báji Paiay Gyűl mé és 
H iherern Jonathanné. On voltak további : a gö
döllői nők választmánya, a h.irminezket mlik 
hadkiegészítő parancsnokság 'iszik ira. a I -ő 
honvádp'raiicsnoks ig lisziikara, a 3 emu lőr 
kerületi sz iriiyparahc-no1.-ág tisztikara, a M \. 
V. elilöks *ge  Ludwigll G.iia elnökigazg i'ö ve- 
zetesevol, az aszódi ev.mg. leanynevelo intézet 
fasi 'lj kora, a Goizgvai ig i 'g dóság.i Asbólh 
E Ilii mii.i'Zteri tanácsos. v<«-.érig »/galó vezető- i 
Hel W' az E.y-'to ni kor kiküldöttei.

Tiz óta v dt midőn udvari külön von ito i j 
mügéiken k. Frigye-, Jjz*el  és Józ el Ágost

Császári és apostoli fenség! Legkegyelmo- 
sebb urunk ! Egy láthatatlan erő vonzotta a 
megdicsőiÜt királynét? hozzánk közelebb és kö
zelebb. Tdnmnényes volt, hogy mennyire meg
szerette a magyar földet és ni'igyar népet. A 
magy ír néplton, a in ig.var nép nagy rétegeiben 
— palotákban és na (fedelek alatt — egyaránt 
megtalálta azok u az esz iuiiy.*ket  és erényeket, 
melyek ó bmnie 0I3 csod'isi'i egyesülve voltak. 
Ez m igyarázz i meg, hogy népünk egész gon
dolat. és érzelmi vil igát mmyira fölfogta és any- 
nyira megérteik.. Fölismerte 11 ‘magyar nemzet 
lovagi is és egyenes jelle.nőt, fölisnvrte benne a 
felsege I f.»| xen sze li ’dye iránt érzett kiollbatat- 
lan halit e- ra_i iszkodásr, a táiilorilhitatlan hú- 
s >get es e hűséggel elvadi uatlanul egybeforva
I híz inak végi- len szerereiét. De nemcsak a
nvg'licsőúl: királyné szerette a magyar nép-t; 
a 111 igv " ni sz-'i'-uetl. lem imádott ki
ralynét u;y, mmi t megdiosoiilL Erzs hetet,. Nmn 
is hilli it m>*g  az, ki wgy nemzet szivében van 
eltemetve. Elmúlhattak napjai; de élni — ól 
tovább a 11-p <? n! ,*k  : ;‘tőben es Irigy 0111 inyáb ui 
a nép költészetében és imáiban. Császári és 
apóst )b királyi le -: igéd Imgkegvel.nesebb e'gi- 
delmével e szob 'Ot, a mely a királyi körömi 
u 11 do ii t"rd,e., '!'i i!l, kegye!- e,s őriz‘tb.i ve- 
szum. De e szobrot nem őrzöm egyedül, velem 
egvütr, őrzi azt G >.lő ló becsületes magyar népe ; 
velem együtt őrzi < a :L sz izak es ezrek n vi«- 
lenül. jut ilm.it nem k •r ,sve, szivük nemes ösz
tönét köveivé csupán. De nem! Egy jutalmat 
mégis k örnek, h )gy a mi ni‘gdiusőült N tgyasz- 
szonyunk vessen eg\ t- kiidetel az égből le rá
juk. Ez az ő hiliik. ez az ő reménységük. Most 
p'*dig  tegyük azi a föld in, — itt ezen a földön, 
mely az ő( emléke .illa’ van megszentel ve, — a 
mit n mi Őrangyalunk az égben lesz. Fohász
kodjunk : Ist-m old meg a királyt ! Isten áld 
meg a hazái !

L 'irhatla'i hatást k'dtetiek a miniszter sza
vai, alig akart szüli ii az éljenzés. A/iil.m ö 
Felsege cerc'ei tartott. A szoborbizottság tagjai 
közül többek b-miu*  it 1s.1t fogadta, több két — 
igy K ipuzy Vil nos 'dnö.áit, ennek nejét. Róna 
József szobrász művészt ennek nejét. Ripka Fe
renc/. v *gr.  e.n i vit, Briid Lajos litk rt El«- 
fánty B d.i p m : a no < •:. Tecny. Gyű 1, D dningel, 

1 Imre, Niek Ed-, M g\ar Kizner, Piikticr Ernő 
I bizirsági tagokat, Kern Aurélt, Hald N. Lajos 
; k írna ;yot illegsz‘ilitasáv d tünteti ki. A eerelo 

illan > Felsege egész iJscreiével felment a szo
bor ni 'gi'ti sziklacsoport teraszra s rövid ott 
idöz ‘S u: in 111‘gin lull a menet, a kJ irat. fele. 
I' Közben ni'g gv kedve; jr.eiiot játszódott le. 
A g xl dr i s.o.h gyér iiefiuk ónokéit dí a távozó 
uruliodóiiak egy alkalmi dalt, aki inogiillott kí
séretével és n e: ’uilgalla ókul. A dal \eg»'Zté- 
vtd egy 2-mp kis leányka : Szomly Erz ike. Hzon- 
dy L íjos gö I ii 01 főjegyző nyolez eves gyer.ueko 
lepett ebi es igiz.m ke.lvts bátorsággal szép 
gyöngyvirág csokin rskat. nyújtott át neki. 0 Fel
ségét láthat )'ig k'dl'mi“S m érintette és meg-- 
hatotta ez a gyéig ml figyelt? 11. Átvette a virágot 
és a közŐtrég lökés éjuizese közölt távozott 
az ünn *|)ély  színhelyéről.

M *g  kell i 1 eiiiliieniVik, hogy az Ünnepély 
sík ere igazan csak a közönség magáiul b<S)iiiak 
vdt köszönhető, mert a rendező bizottság és 
k 'Z'*gei  egvall. tlán n mi remekeltek A jegyeken 
ki; d,ili hel?ek i.c 11 voltak meg c.irivu a kordo
II >k alka' na <;is i!i.)| A kordoni larió liU'dtók 
többször igiziJ) a alitas-i il vonták összébb kor
don tik it sói m *g  a m<*gpd<  in úri nokot sem 
kim diék. Arra azonb 1 1 x olt g md fordi V:i, hogy 
a d o-'ok.iak és család.tiknak fölösleges helye
ket larisa mk fé m es akkor midőn szorongani 
la mk a m igasra 1 igu küldöttségeket, környék
beli elő >e!o<‘gokot családaikkal, a kiváló nota- 
bilii'i.-okn ik tekintett dulárok őt ezer ember 
h'dyéii sétállak mintegy h iro.nszázan kedvük 
szerint.

Megj 'gvezdlk még ízt. i<, hogy 11 dalárda 
felalitasi he y • nem volt szeleiiCjsésen megvá
lasztva, ni 'ii kisié emelkedett helyen alván. en«- 
kii'< egy j k ré<z » nem h il itszol.t. Különben se n 
n igyon lene!, ki magukért. Aninii a gödöllői 
dalárda is produkált volna.

*

Dőli I degv órakor villúsreggeli volt a ki
rályi palota1’.in a melyen részi Ve'tek : Frigyes, 
József és J »zsef Ag 'st királyi here'.egek. Klould, 
AujiHZ'a. Erz■‘éhet Henrietté es K'otild Mária 
királyi h rezugnik, Szol Ká mán miiiiszieridnőli, 
S ■ cheayi Gyűl 1 gróf, Lu\ac< László, Wlasics 
G .ul.i. I) r nyi Ignácí, Cseh Ervin. Plósz Sán
dor és lí‘goLis Sándor miniszterek, Hm null 
M ni 1 T‘lézi 1 grófnő. II Ivmlolie berczeunő, 
A idras-y Al id.'r g ófnő. Smchmyi grófim p 1- 
lofih ílgy k, neh d Erzsébe' királyné uihurhol- 
gye : F tieli Marin, Sztár.iy Írni 1 grófnők, 
Seimyei Miczi b írónő, továbbá Ferenczy Ida ala
pit vány i hölgy, Kotz báró Frigye- királyi her- 
ezug foudvurmesiure, Vécsci báró százados, Jó-
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isef királyi herezeg hadsegéde. Szirmay grófné, 
Klo'ild kir. herezeg udv irhölgye. Szapá'ry Józsid 
gróf szolgálattevő kamarás, Zichy grófné udvar
hölgy. Lobkovnz R *Z8ö  herczeg hadtestparancs
nok, Perezel Dezső a képviselőhöz elnöke, Be- 
nifiky Ferencz főispán. Benitzky Lajos alispán, 
Márkus József főpolgármester, Halmos János 
polgármester, Csáky Károly gróf váczi püspök, 
Kapczy Vilmos h rzoü'rbizotisag elnöke, Bika 
Ferencz a végrehajtó bizottság elnöke, Róna 
József szobrász, Pruzsinszky dr, plébános, Lidi 
teiisiein herczeg első foudvarmesier, l’aar gróf 
és Bolfrass főhudsegédek, Apponyi Lajos gróf 
magyarországi udvárnagy, Ivmig osztályfőnök, 
Kerz dr. udvari kamarás. Piliik őrnagy, * Hőiméi 
és Apor bárók számvsrgédek, Hitle r sorhajó 
kapitány, és M.irguti törzskari kapitány.

Ebéd előtt 0 felsége félórii m.igáukihal- 
gntáson fogadta Sz dl Kálmán miniszterelnököt.. 
A villásreggeli mán ereiét tartott a király és 
hosszabban beszélgetett 1).irányi és Hegedűs 
miniszterekkel, Márkus József főpolgármes ereel 
és Csáky Károly gróf püspökkel kit remek arany 
keresztel és lánozal aj.ind dí 'zott meg a mise 
emlékére. Igazan szép figyelem volt a szobor 
bizottságtól, hogy a leleplező n ipjáu megkoszo
rúzta ita Béeshen Erzsébet királyim nyugvóhelyét. 
A koszorúi, — melynek sz. dogján Erz.s- b i ki
rálynénk hűséges Gödöllőjéről leiirat állott - 
Bors os Ferencz telte le a koporsóra,

A leleplezési ünnepélyen a következő ko
szorúk érkeztek a szoborra: I. a nemzeti ka 
színé koszorúja, szalagján ..Erzsébet királyné 
feledbe len emlékének*  íelir.Hs .l

2. P‘St vármegye közönsége koszorúja, 
szalagjai), „ feledhet hm ‘áldott emlékű Erzsébet 
kit dynőnknek" felírással.

3. gr-f Karolyi Sándo- és neje koszorúja, 
„legyen alduii einh ke“ felírassál.

4. Gróf Andrássy Almi ir.n1, Arany L’iszlóná, 
báró Baiifty Györgyim. gr»( Batthyány Lajcsiié. 
Berzeviczy Albertn ■. gról Cviky Albinná, Csiky 
Kálmánná, br. Kemény Kálmamié, Nemeskéri 
Khs Pollié. Korányi Frigyesné, baji Pal.ay Gyu
láim, gr. l’eiacseGcs Tódorné. báró Próimy Gá- 
borné. ilj gróf R ida\ G •duóim •. br Radvánszky 
G‘z.ané. Rinbnty J •z«-fn •, özv. gióf Teleky 
Sandorné, Tisza K dmánn. L .zuluja „Fény ne
vére, áldás emlékére4 feliiossai ;

5 Emich Gusztáváé ki.s/.oruja „Elköltözött, 
de szivünkben él emléke4 — felírassál ;

6. Egy magyar koszorúja ..Magyarország 
örökke feledketlen Uranayabimik felírással.

7 A gödöl ői nők kos..uruja „Magyar hazánk 
védő angyalának'*  — felírassál.

8 A gödöllői Erzsébet szobor bizottság ko 
szoruja, „Erzsébet királyné emlékének'' — fel
ír ássál.

’J A gödöllői m. kir. korona uradalom ko
szorúja, „Dicsőüli Erzsébet királyné O Felségé 
liek hódolalteljes kegyelete jelűül''.

10 B l Inpest székesfőváros koszorúja 
„Erzsébet, királyné emlékének4 — felírással.

11. A magyar országgyűlés főrendi haza 
koszorúja „Fele III11’len djcsöiilt k.i.ilynőnk etil 
lekenek4 — fel I ss.il.

12. A magtár országgyűlés képviselő h <za 
kosz ruj.t „Áldott királyunk einlúKenek'*  — fel
írással.

13. A nmgvar kir. kormány koszorúja 
„Magyarország feledheti.-n emlékű királynőjének, 
a magyar nemzet őrangyalának**  — felírással.

Hírek.
Piros pünkösd napja Ma vasárnap van 

pünkösd napja, a keresztény egyházban a szent 
lélek eljöveielén k emléke. A tei mészet ilyenkor 
legszebb pompájában, virágzásban van ; üde lég 
és illatár a levegőben, Ilit és remény nz embe
rek szivében H dlhatobb. csengőbb le<z a temp 
lomba hívogató harangok kong is.i, kedvesebb és 
lágyaid) az egymást szerető emberek hangja, 
pünkösd Ünnepm. Virágok diszelegn-k a legsze
gényebb gunyhók asztalai! es zi.d galy fű/.érrel 
ékesítik az emberek lakóházukat. A szivekből 
és szemekből örömsugár p.ili.an ki a természet 
kincseinek mind uit kielégítő varázsollak látására, 
felejtve lesz bú és bánat, Ütni pelni vágyik 
mindéül, i

Lapunk t olvasóinak, b irátain <k es mun
katársainak boldog Ünti pékét kivárniuk.

Ö felséga a király. F hó lilén utazod 
el Gödöllőről kisóre'ével. A Felséges ur udvar; 
lartása f hó 20 áll és 21 én köbözködö i (1 
f’dsége az elui.izása alkalmával niegjeh ni urak
nak feletnliietle, Imgv őssz-d •rzmdekozik ismét 
hozzánk — Gödöllőre vissza térni hosszabb 
tartózkodásra.

Kitüntetések Őfelsége, a király Kapcyy 
Vilmos főszolgabíró, a Ferencz József rend lo 
vagja, szobor bizo tsági elnöknek a 111. oszt. 

vRskorona rendet, Rima József szobrászánűvész
nek és Ripka Ferenc^ végreh íjtó bizottsági el
nöknek a Ferencz József remi lovag kérészijét 
adományozta a gödöllői Erzsébet szobor létesí
tése körül kifejtei buzgalmaként,

A király adománya. 0 felsége, n király 
a göddólloi szegények és szűkölködök részére 
(iíll) (hdszáz) koronát adományozó.t magánpénz
tárából.

Távozó községi jagyzö. B o g n á r Zol- 
tán gödöllői segédjegyzőt mii.t értesülünk - 
S'kalnok község (göinör megye) egyhangúlag 
jegviöjén de váhrzt -tia meg f. hó 20 an. A jeles 
l< pzetlségü szinpaiikus fiatal jegyző már legkö
zelebb megválik tőlünk. Sajná'juk távoztál., bár 
őszintén gr i'ulalunk elő hal idusához.

Házasság. 11 a u I i t s Elemér jó hírnevű 
iparos f. hó 23 an esküdön örök hűséget az 
aszódi rom. kom templomi) »n L u d s z k \ M.i- 
tvas kántor tauiló kedves I '..inniuk A n l ó n i- 
n n a k.

Jegyző választás. ísasz.egen f, hó 23-án 
\olt jegyző választás I’ lyaz.ak heten kik mind
annyian jwliilve voltak. Szavazató kupon : Bugái' 
<1 mos püspök-szilágyi jző 15. Kaíix Zsijmund 
rakoske: esziuri s. jzo. I -. Se,kel\ Miklós iklmli 
jző 2, és Fav Aladái le . Mm hogy :u. nbsolui 
löh'is’g nem ér-i.tt el Bugar •> Kál:x közöl 
uj választó; volt, mely Ivilix szótöbbséggel hír
lent megvalasz a<át eiedinéii.sezle. A választás 
ellel) a Bugái*  pán részéről egy az eredményt 
megdöntőt! szavazni beadasa és e.fogadása miau 
— felebbvzés adatott he.

Megszökött a pénzzel. K •rn<tok Nándor 
puszta s'.ent-mikalyi l.i\os Fodor Mi. I >s ugyan- 
o l >ni lakosnak 120 kmon t adott at •••zzd a 
megbíz iss il. 'mgy ez az ■ piik«-zésh ‘Z szükséges 
t •gl.u bevásárolja Fodor Miki ís azonban a biza- 
Imimi d rútul ' isszaélt Megszóköit a ralnzo't 
p mzz I egyiiit s most a csciidőrség nyomozza 
ini< (h nf -le.

Dr. Benjámin Jenő ügyvédi irodá
ját Aszódon a Csápp féle házban megnyi
totta.

Elgázolt gyermek A napokban Barsi 
András zsidói l.ikos s<d»*s  v.igiatas közben Do- 
mony község egyik utr.za kanyarulat mii kocsi
jával eoj'i.ofpit egy 4 óve< ki; f'ii . ki a kocn 
k.-rekei al i kerii.v‘a. tus én su y ilib . iernió 
szélű .-érűlést szenvedett. A vicy izall.in k -c-ist 
elfogtak és feljel.-um:-rfk a bir »signal

Elvert szatócs. Sclmidial Jakab gödöllői 
szatócsnak kel'einet l-n k Iliid-a ltjai voltak a múlt 
héten. K mák Llvan (c-'.igaiiy) és Káposztás And
ris (cseléd) Gödöllő td'le publikuuának-ft az két 
virága bement űzbiéhe fenvi’s nappal dvmt n 
4 órakor és moll hitelbe adni nem akart, bele
kötöttek és el is vertek alaposan a deiék vi
tézek. A bíróságnál lesz az esetnek folytatása.

A vasviti sinek között Rikoskeresziúr 
és Munkás-otthon telep közölt a 138-as számú 
szelvénynél a sinek me le t eszm-delien állapot
ban fekvő embert talállak, kit a budapesti Ró
kus-kórházba szállítottuk be. hol meg nz napon 
kin«z<mve(l:‘it. Ruház tár<d mcgállapii'aioit, hogy 
az illető a vasúti személyzethez tart ■-•zott s való
színű, hogy valamely javi uit géphez kis i'őiil 
volt kirendelve, s útközben elaludván, a mozdony 
rázkódása következtél) n kieseit.

Vörös kakas Aszódon Eh" 21 edik*nek  
virradóján s okallaii veszkürt,dá'» riasztotta fel a 
lakosságot, pihenéséből. A temető ula'f lakó 
To I m a o s i Is’váu haza tüzet fogott és a hozzá 
|.iirl0Z''i kél melléképülettel együtt Irége't. Az 
uralkodó szélcsendnek es a liekheli ilizoltóság 
erélyes munkálkodásának köszönhető, Imgy na
gyobb katasztrófa megnátlasával s'kerüli a tüzet 
mégis idejekorán lokalizálni. A tűz kel'dkezés •- 
liek oka ismeruilun. Valószinü.eg gyújtogatásból 
eredt.

Sertés vész. Az idei tavaszon ismét fe« 
nyegetőleg lépnit fel a seilésvész Magyarorszá
gon, járásunkat, azonban eddig in !g megkímélte. 
Most értesülünk csak, hagy Gnlg. Hévizén erősen 
uralkodik és szedi áldozatait. Az állategészség
ügyi hatóság a m kir. állatorvos rendeletéit nz 
óvóinlézkedosak tekintetében minden járásunkhoz 
tartozó községben a legpm'o libán liijtatja 
végre s igv kilitás van in. hogy Hévíz nem 
fogja infiezi Ilii járás nkal. Me- k< II i l emlí
tenünk, ho;y n< egri, gv i.uv isi. h itvani és he
vesi járások több község - is inticziiTva van allat 
betegségek ál’nl. Légy nek tehát gazdáink óva 
tosak o tény nyel szemb m és előzetes állatorvosi 
vizsgálat nélkül ne vegyenek semmit.

Mu'atságok. Az aszódi polgári kór 
saját könyvtara jiivárn p ü n k ö s d h é t f ő- 
jén II kisli Igi erdőbe i tavaszi lánCZIIlUlntságOt 
rendez. Mint értesülünk, a vidékiek is sz»-p szám
mal fognak részt venni a kü'önben is sikerült
nek igTkező mulatságon. — 1) o m o n y b a n 
az iparos ifju-ág ugyancsak pünkösd hétfőjén 

szintéi) mulatni fog a Grün-fele vendéglő helyi- 
egeiben A r a k o s c s a b a i takarék- es 
es önsegélyzők''’ Morei Sándor helyiségében u 
ho 2li an díjtekézéssel, tombola- es világposiavul 
egybekötött zártkörű nyári láiiczmulatságoi rendez.

Megkerült pisztoly. Foldusi Lajos szí
nész a hazai műveltség ierjesztés.jre Túrán ütött 
t 'liyát es -érdmnlll le*v  n b'Trttlva a dér de 
imáinknak - elég sz‘p sikmrcl t iilolta elo- 
adásaii. Történt azonban, Imzy oldalas közben 
a vendéglő nyitott ablakába le !<• |t*  fo-gó pisz
tolyát, nini llgvnn eleg gOlld .1 l.i.isag \ d’ lulu, 
amint a köveiKezé-í h i)i"i»m nuta. iihh a pisz
toly szőrin szal ui eltűnt. Feljelentene karai 
Földesi a csen lórségnél, nem s »k reményt táp
lálván az eredmény iránt. A c -endőrseg azon
ban - mint érie-ülii ik - k.nyoai »zi.a a lettest 
Szas/.kó János es 4'óih Jáims jómódú lurni le
gények személyében, kik már vissza is adták a 
pisztolyt jo;/os mlajdoiiosanak. Az eset Kü.ön
ben feljelenlcle It.

Ebzárlat Versogon. F hó 19 én regijei 
úgy 5 óra tájban egy veszett kőbőr kutya 
Rdiollka l'. l községi komi s bojtár Keze 
f.-iái niegli:.r.ip'a ki' is f. hó 22 en L iczik István 
kozöégi bíró beszállított a bnd ipesti Pasteur in 
l"zelbe. A viszel! nllat hulláját Subn István 
gödöllői kir. járási áll.t'orvos f. ho 22 ón bon- 
ez Ha föl, mi Ion is nz allat veszed volta 
kéiségteleli b igazolási nyervén a község 4l> 
napi zár ala helyeztetett.

Lopások. A gödöllői királyi lakhoz tarto
zó egyik kamarába bevezetett vízvezetékről az 
elzáró rézcsapot K ó d <» Samu helybeli lakos 16 
é\es Sándor nevű fin ellopta. A tettes beisniü- 
r sben van. — Poz^'iv Samu gödöllői lakos a 
község alsó végén pihenés közben elaludt J u- 
r a k János budapesti lakos a mellényt) zsebéből 
egy ezüst ólát láncul együtt ellop Ut. — Hvtóié- 
ses lupiis. F. hó 20 mi éjjel Sz u h a j Pál csö
möri lakos hazában ismerell'-n lettesek betörtek 
s onnan m itt tégy 500 korona értékű ingóságot .ru
ha és ágyneműt, s élelmi-zert loptak <1. A csen
dőrség a betörő tolvajokat nyomozza.

Eladó. A Keszthelvi m. kir. g'xdnsngi 
taninlez inéi 1 db. faji.ehén, 8 db 1 éve-*  meri- 
us prec m faj kos, 12 db. iimng.iliezn süldő kan, 
az ad ii m. kir. földmivesiskol.inál 64 db. man- 
ealicza .-zopós inalacz, a rimaszombati m. kir, 
földmives iskc'ánál 7 db. niezka hempsind ke
reszt k s. Eladás darabonként. Venni vzámluko- 
z"k közvetlenül az intézet igazgatóságához in
tézzek tudakozódásukat.

A Magyar styll. Művészeti és nemzeti 
érdekből egyaránt igyekeznek újabban magyar 
styiusi. t.•leinteni, a sikernek kevés jelei\el la- 
lalkodiimi azjubin a téren, mert a styluvnak 
sxib.itos fejlődése megkívánja, hogy a kultúrá
val együtt fejlődjék és hirtelen uj stylusnnk az 
alakulása télies *g<el  lehetetlen. A régi Btyliuok 
hozzánöltek az épülethez, elemei megvoltak a 
régi, egyszerűbb kis épületnek elemein és mint 
az épület, nőtt, széliében és a m ig isság felé, a 
szerint változtak .elemei is és u;y miit a styl és 
nagy épületek. De mai kialaku l upitesz'tünkre 
egyszerre ráadni a magy ar styll uj ruháját, igen 
merésznek látszik, annyival inkább, mert komo
lyan véve, a szó szoros értelmében, ezzel a ma
gyar stylussal is alig vagyunk tisztában. A né
pies, a népnél, használalbati levő dolgokon, kis- 
sebb tárgyakon, ládákon, ágyakon, cserepeken, 
korsókon található motívumok sokkal kisseklmk 
hogy sem épület díszéül alkalmiak lehetnének. 
A magyar ház nemzeti jellege kivihetetlen a mi 
bérházaii k óriási arányai!) in Igy sem dtszicó, 
sem alkotó ele i) *t  nem nyujihit. a magyar st.y- 
lus a már egészen kifejtett épületnek, vagy le
galább nem parancsszóra. Az épületben, a ruhá
ban a kostnopulizmiB egészen kiölte a nemzeti: 
és egyéni jelleget s a vtlágs'er’e egy modorra 
épüli házaknál már csak igen kis elenyésző
ben lehetne uj elemeket alkuim tzui Magyaror
szágon különben alig volt siylu<. mely gyöke
ret verhetett v)lna. Rigehbi épületeink mind el
pusztullak, alig maradt egy-két emlék. Nagyobb 
elterjedéssel egy építészeti styl sem dicseked
hetik nálunk Sz ■rvány »s emlékeiek minden 
stylusmik megőrizték egy-egv h'itását ; nyiluik 
itten a csúcsíves építészet finom kővirágni. fa
ragták itt a román styl gömhölyded kőcsipkéit 
és fóui'a'iik kastélyain sok helyt ott voltak a io- 
coco lágyan hintett rózsái. A maga nemében 
legszebb építészeti emlékünk a román stylü jaki 
templom, in ilynek sikeiült repró luetióját találni 
a Nagy Képes Világtörténet 113 füzetében. A 
12 kötetes nagy munka szerkesztője dr. Mar- 
czali Henrik, egyetemi tanár, az V. kötet szer
zője dr. Mika Sándor. Egy egy kötet ára disz- 
bőrkötésben 16 kor. füzetenként, is kapható 60- 
fillérjével. Megjeleli minden héten egy fű et, 
kapható a kiadónál (Révai Testvérek Írod. Int. 
Részvénytársaság Budapest, VIII. Üllői-íit 18sí.) 
8 minden hazai könyvkereskedés utján.
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4 ASZÓD ES VIDÉKE

kermit-

metlahl és

cement lapok.

B*' Tűzálló cliumotte légiák, cha 
motte agyag és chamutie liszt.

i
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VÓl’tiwxtitÓ IflhxllKJMIti
óvtfzodflk óta el vannak terjedve az ogész világon s kovás azon család a hol er. a pAratla 

n éugyógyeier hldnyilk
rtM»,iAft,",uCSOkat °a orvosok kfl,'inöson ftz oly bajoknál ajAnllák a nelyek nehéa •méaatésnek 8 

köJotk®w‘*n>’0,« mint pld eavar ai epekeringésbea májfájdalmuk, uzélbántalmak, 
Mólikft, nranyér «tb- slb

élből szrirnin/ó 1m!oki!dib'min^Mf0gVft í’-ÍJÍf” h,ntl'st PFfkorolnnk vérszegénység eiotoiben s 
hogy szelíden hatnak fájdalmat nln? B^Pkór ’tli. E vérlisztltó lupdncsok nagy előnye,
kok Ib butran liaNznalhntjlk * * okoznaks így a leggyöngébb szervezőt tol bíró ogyénok, sőt gyerine- 

után bérmentve’ nákerce kr 'b°7 J írt 05 Ur A Pénz előzet0R beküldés
tokptcbj nt 25 kr 2 tokoros 2 »t 30 kr. .1 tekercs 3 nt 35 kr. lo tekercs 1> .rt 20 

Használati Utasítás mellékelve TÜHJJ
Egyedüli készítő és BiétküldéBi főraktár

1 Iti 1< II <> |<' p] || Ky<>tfeVM«eiiÁrfi
B cs, I, Singerstrnsso 15. 

tatnák.^hf^níndonV^osak^erhnfÍA'?8ktAÖ?bÖ“öb'3 ft,ak°:cb'xn 08 nevek alatt utánoa 
valódiak u molyek dobozainak fadnUn ^’i® vórt B8tltó labdaosoúut kérjen, s oaak ások 

muiye* dobosainak fedelén piros salnben „l ou Jiofer' kóairásu látható.

1899 V. !H2|iO számhoz. 1901 vgrh. 876 szám. 
Árverési hirdetmény.

Alulírott kiküldött híróeagi végrehajtó ezen
nel közhírre teszi, hogy a gödöllői kir. járásbi- 
rósúgihik 1899 évi V. 182 számú végzésével 
Dr. Rósenberg Gyula Ügyvéd ábal képviselt 
Hazai hit bizt r. t. •végrehajtató részere 
Májer Lajos végrehajtás szttiiv-ecktt ellen 

221 K 54 F- követelés és jár. erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás folytán végrehajtást szén*  
védettnél lefoglalt 692 K. 00 F.-re becsült ingó- 
aágukra a gödöllői kir. járásbíróság fenti szánul 
végzésével ax árverés ••Irendeltetvén, aunak a 
Leitersdoi lér D. es fia 88 fit, Newyork élelbizt. 
r. t. 158 kor. 60 fill. Kálmán István 122 kor. 
fellllfoghiliülők követelése erejéig is amennyi
ben azok törvényes zálog jogot nyertek volna, 
végi eh ijtaat szenvedett lakásán Csik Tarosán 
leendő megtartására hutái időid LfcOl. évi má
jus hó 29 napjának délelőtti 10 órájára 
tűzetik ni, mikor a biróilag lefoglalt szobabúto
rok h egveb ingóságok a legtöbbet Ígérőin k 
kézp nzfizetés mellett, szükség esetén becsaron 
alul is el fognak adatni.

Fel hivatnak mindazok, a kik as elárverezendő 
ingóságok vételárából a végrehajtató követelését 
megelőző ^kielégít teleshez tartanak jogot, 
miszerint elsőbbségi bejelentéseiket az ár
verés megkezdéséig alólindt kiküldöttnek vagy 
húsban beadni, avagy pedig szóval bejelenteni 
tartoznak.

A törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól 
számit tutik.

Kelt Gödöllőn, 1901 évi május hó 15 napján. 
(P. H.) Trsztvánszky Kálmán s. k.

hír. bír, végrehajtó.

Epitö anyagok
mész, gipsz, purtlandi és román ce
ment, lali tégla, tető fedlemez. kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
szúrós sövény sodronyok,

kehlheimi-

Mint különlegességek:
oppslm portland cement agyag és ce
ment Csövek éa kémény feltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
minőségben kaphatók, 

üelmiirozásoknl, kövezéseket, vn 
lainint grmiit-ierazzó múnkákat jutá 
nyos ár mellett elvállalok. Költségvetés 

ingyen.

Budapesten, V, Lipót körút 8-

Mofreiideléseket n gödöllői nyaralóin 
bán iGizella utozu 63) is szívesen átveszek, 
hd a inakinAba vágó felvilágosításokkal is 
kaassvgael szolgalo!

építkezési vállalkozó

ozementÁru g;vái’u GÖDÖLLÓIV
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Raktáromon vannak nagy választókban 4—fi—8 szögii, természetes és színes 
ezementlapok, eset'eg diszitett keretekben; továbbá terazó lapok csiszolva, színezve 

szinten kivánatra kerettel, 25--30 cm. nagyságú méretekben, a szegélylapok is több 
rendbeli választékban s valamennyi hallatlan olcsó áron kaphatók.

Raktáromon kaphatók továbbá szintén rendkívül olcsói: kis és nagyobb Indáknak 
alkalmas beton csövek 1 méteres darabokban 20 cintől 100 cm. bőségben. — Szállít- 

tok tnlikó lépcsőket tetszés szerinti hosszúságokban vörösmárvány utánzással; ugyan, 

ilyen kivitelben talapzat köveket megrendelés u'áni méretekben. Oszlop talapzat kövek 

és kémény feltételek. Tűzfal és kerilésfal fedlnpok. Mindezt megrendelés szerint 
minőségben nagyon olcsó árakon adóin el mint saját készítményemet.

Vannak raktáromon többféle szobrász munkák is, oszlopfejezetek, zár
kövek, tojás- és fogsorok, tartányok és más egyéb betétek, sat.

(55ET Elárusítok azonkívül I só rendű beocsini portland czementet. is a legolcsóbb 
áron.

i ,o

JPBáff"' Betonirozásokiit gr'Ilit terazzó munkákat és lépcsőket az építési helyszínén 
készítve is elválliiioin.

Megrendeléseket a saját házamban (Gödöllőn Erdő-utcza)és az épi'és helyszínén 
is elvállalok és miiidenneinll felvilágosítással, esetleg költségvetéssel is szolgálok.

Hazafiul tisztelettel

Persler Kálmán.
építkezési vállalkozó.

KURAS PÁL temeikezé
AfSZlÓlJ.1 >.>.

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől n legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart inimién lei<- l.n,>.>i'si'>iibi>l, fircz, 
keményfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szoba behuziitok. ravatal felállítása, személyzet dísz-egyenruhában fák
lyával <«.-*  oyászk<><-.-.i "TjKiJ

Temetések 100 koronától 1000 koronáig. -- Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatnak.

G.vászje'entések egy óra alatt szálliltirnak.

S.ijál készálésü <íímx«h óh (‘uy^zei-ü pol r.-'u-i l>ti t oi-ol. 
kaphatók a legolcsóbb szabott árakon Ászodon, Kúria Pál épület- és mühuioi-asz

talosnál.


