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Tiszta választás.
Nagyon csalódnak, akik azt hiszik, 

hogy a küszöbön levő választások jelentő
sége és hatása csak ugyanolyan, mint azok 
a képviselőválasztások, melyeket húsz és 
egynéhány esztendő óta csinált az ország.

Nem ! Az idei őszön megtartandó vá
lasztás sokkal nagyobb jelentőségű, mond
hatnék korszakos, mert kiinduló pontja 
lesz a legközelebbi évtizedeken keresztül 
uralkodni hivatott társadalmi és politikai 
szellemnek.

Valamennyien észleltük már, hogy 
egy u|g rendszer szerint, uj szellemben 
kormányozzak az országot, de igazi fun
damentuma az uj rendszernek a képviselő
választás le-z. És nincs kétségünk az iránt, 
hogy tényleg majd az is fog lenni.

Bevégzödölt egy korszak, mely tartott 
1875 töl 19110-ig. Az ipari és kereskedelmi 
fellendülés, a felekezeti problémák törvé
nyes megoldásának és a magyarosodásnak 
korszaka volt ez. De egyúttal az adósság- 
csinálasé, az adóemelésé és a gazdasági 
és társadalmi érdekek kiélesedéséé is volt. 
Az utóbbi években különösen az utóbbi 
volt a szőnyegen és nem járunk messze 
a valóságtól, ha azt állítjuk, hogy a gaz
dasági és társadalmi érdekek folytonos 
erős súrlódása morzsolta össze a rendszeri, 
mely Tisza Kálmántól Bánffy Dezsőig 
tartolt.

S most jön az uj korszak, uj czélok- 
kal és uj eszközökkel. Csak a mai nem
zedéknek újak ezek, inért a múlt század 
huszas évei óta, midőn fellendült az alkot
mányos felet Magyarországon, gyakran ke
resztül ment hazánk a korszellem válto
zásain. Olvassuk csak el almuk a kornak

Gyömbér Matyi.
Irta : Hollósy Mihály.

A Triesztben állomásozó 46. gyalogezred 
4. százada nagyon kényes helyzetbe jutott. Vé
kony dongáin beteges ember volt a “Zabájuk, 
akit az inapiezirung annyira megviselt, hogy kór
házba került, onnan pedig haza küldték „falu 
csúfjának."

A kapitány jobb hiányában egy szili
szabót nevezett ki ti gazdátlan szabó asztal 
mellé, de nz újdonsült „inesti r ur“ bar el is 
végezte rendjén a foltozást, az ngyuaztáláshoz, 
Vagy ujmunkához egyáltalán nem értett.

így történt meg aztán hogy a századpa- 
rnnesnok lépéseket tett egy ügyes szabólegeny 
tránszl'erálása végett; s Így történt az is hogy 
Gyömbér Mátyást utunk indították Trieszt felé.

Midőn a kapitány értesült ügye Jóra for
dultán, nmgn ürült unnak legjobban. Hiába I 
jóravaló szabónak minden katona ötül, legyen 
nz közvitéz, vagy kapitány, insgt n mutatós ru
ha manapság n legszússégesebb Jószág.

Büszke is a század, lm szabója nem tök 
kel ütött I Hát még a azóziidparancsnok !.,. 
ügy vezeti el az ezredes előtt defilirozáskor a 
két mustra glédát, hogy még na öreg haragos 
tekintetű ezredes szájaszéle Is megrándul láttá
ra, mondhatnám hogy csak ti forsrift őrzi hogy 
el ne mosidyodjon.

E szerint Matyira nem mindennapi köte
lesség várt.

Midőn a kihallgatáson Matyi bejelentette 
bevonulását, a kapitány ur szivére kötötte, hogy 
becsülje meg most a szerencséjét, dolgozgasson 
értelmesen és szorgalmasan, s lesz gondja mujd 
rá, hogy jutalmul (elmentődjön minden egyéb 
■zolgálat alól. 

a történetét, mely a pozsonyi országgyű
léshez, Széchenyi Istvánhoz és Kossuth 
Lajos nevéhez fűződik.

Erősen folynak az uj korszak elő
munkálatai. Íme itt iiz összeférhetetlenségi 
törvény, melyet u lasubb felfogású vidék, 
mely nem ludjti magát olyan gyorsan bele
élni nz uj helyzetekbe, nem tart a leg
szerencsésebb alkotásnak. Pedig lehet, 
hogy nincs is igaza. Egyébként nem reá
lis dolog e törvény helyes vagy helytelen 
voltáról igy, elméletileg vitatkozni. Csakis 
a gyakorlat fogja megadni a választ arra 
a kérdésre, hogy szükséget pötol-e ez a 
szigorú törvény, vagy nlkalnmthui nyűge? I

Az azonban már is bizonyos, hogy ez 
a törvény nagy behatással lesz a válasz- 
lási mozgalom kiitlukplására. Mert sok 
olyan érdek, mely úgy bizonyos személy 
köré tömöritette a választók érdekelt hánya
dát, mondom, sok olyan érdek nem nyer
het többé kielégítést uz összeférhetetlen
ségi törvény szerint. De meg van szorítva 
az egy kerület választóinak összeségét 
érdeklő lokális érdek is, Iliidnek követ
kezménye lesz az, hogy n lokálpatriotizmus 
inkább bele tog játszani a választásba, 
mint eddig.

Nem hallgathatjuk el, hogy ez a 
körülmény sok keserűségre fog okot szol 
gáltatni. Mert bizony akármelyik választó 
polgárnak voltuk már olyan ügyes-bajos 
dolgai, vagy anyagi érdekei is, melyeket 
u kerület képviselőjének hathatós támo
gatásával rendeznie sikerült. Míg a nélkül 
nem sikerült volna. Vagy voltak akárme
lyik kerületnek is olyan érdekei, melyeket 
képviselők utánjárása juttatott érvényre. 
S mi volt ebben a rossz? Mi volt ebben 
a tisztességtelen ? Mondhatjuk, hogy az

Elfoglalta tehát Matyi nz uj állását.
Hiszen hordták is hozzá a sok foltozni va

lót, hogy alig győzte. Elfoglalta ez a munka 
egész délutánját.

Másnap azonban hivatja a kapitány ur, elé
je tesz egy félviselt mentét, hogy azt ki kell 
fordítani.

Mátyás a mentét csak nézegeti, csak fór 
gatja, megvizsgálja kívül belül, de netu mer 
szólni ti parancs ellen.

Pedig volt oka rá a miről bővebben csak 
a műhelyben kezdett tanakodni. Szvg-'-ny feje 
jóformán hírét sem hallotta eddig, hogy mi nz 
a fordítás. Nene I a szegedi paraszt forgatja 
ugyan ti subáját, nyáron viszajával, i,télen meg 
bundájával kifelé, de niás günczét soha. A mi
je van, a inig tiszta viseli Ünneplőnek s ha 
megkopik, vagy szilit ereszt husulaara fogja, s 
addig iiyaggatja inig rongyá nem válik.

Különben Mátyás még pltykés mellényt 
sem állított össze világ életében, hogy érthetne 
akkor u mente fordításhoz I

Gyöngyözött a vérejték homlokáról, mire 
mindezt elgondolta, kelletlen bár azért még is 
csak belekezdett, a fejtésbe, s ha majd a gyá
moltalanok Istene segíti, tahin be is végzi.

Az volt ám a fordítás I
Csütörtökön volt a napin, hogy n mentéi 

inunkéba fogta, de még vasárnap délután i« 
csak azon szuszogot a mi Matyink. Hogyne nz 
Isten irgalmáértI Hiszen már háromszor fejtette 
szét, háromszor rakosgatta össze, de ha ez az 
átkozott ruhadarab a régi snájdig formáját se- 
hogysem akarta vissza nyerni I

No ennek még u rossz végét éri ó — a 
csoda bogarát!

A városban lézengett már a legénység Ja- 

ilyen képviselői ténykedések foglalták ler 
sok képviselő működésének nagy réssftjl s- 
úgy a kerület, mint a polgárság jótevőjét, 
támaszát látja benne. S Igazuk is volt.

Nem mondjuk, hogy nz uj' törvény 
az ilyen képviselői ténykedést egyenesem 
lehetetlené teszi, de mindeneseire meg
szorítja s a képviselő, aki kerületének, 
vagy választóinak szívességet lesz, gyakran 
fog drukkolni, lmgy nem követett-e eL 
összeférhetetlenséget

Azt kér de izük azonban : ki fogja iüyy 
esetekben bejelenteni az ö-iszeférhetlensé- 
gél, uz informált miniszter e, vagy az;, 
kinek érdekében uz informálió történik, 
vagy pedig tahin maga az informáló kép
viselő * Mert hisz harmadik személyek — 
ha csak képviselőjüket detektív őrizet alatt- 
nem tartjuk — nem fognak erről tudni.

Ennek a törvénynek bar csaknem kizá
rólag ily circukw viciosus v-an'osak rendel-- 
kezéseiben liatása lesz a választási mozga
lomnál a jelöli személye körüli megállapo
dásra. A lokálpiitriotizmuH talán nagyobb 
faktor lesz mint eddig volt és a központ
ból ajánlott jelöltnek sokkal kevesebb uz 
esélye a győzeleiiM'o mint eddig. Mert mi
nek most központból ajánlott nagy befolyású 
jelöltet választani, ha befolyásának a kerü
let nem veheti hasznát ? Ha van arra való ■ 
ember itthon, válasszuk meg azt. Szilágy- 
Somlyóban támadt az idea. Minden kerület 
csuk saját kerületbeli- embert küldjön az 
országházba.

Az ideát elolvasták, kinevették és' 
elfelejtettek. Bedig érdemes lelt volna 
vele bővebben is foglalkozni. Az igaz, hogy 
ha az álom megvalósul, a parlament kepe 
is egészen más lesz. Mindenek előtt kibu
kik belől? vagy száz pesti ügyvéd, u kik 

va-része, csuk Matyink rekedt otthon a mente 
mellett; toliba, fótiba, mim csizmadia inas a 
boeskort, de oly szomorú elfncsnrodott szívvel, 
hogy még u köiiuye is ki ki pottyant munka 
közben.

Nem is bírta tovább ezt n felki tértiét.
Asztalhoz ült s nmgirta egy telesirt levél

ben. hogy édes apám, ha még »» életben látni 
kíván, mozgasson meg minden követ az ó Bziiba- 
dulásii végett, ha még újabb négy nép iK érti 
öt, elemészli magát.

A mint tovább is gondolkozik, hogy mlt> 
foldjon még e siralmas sorukhoz mennél ijesz
tőbbet, hát csak fnjmik án> valamit i>s udvaron, 
a napos káplár pedig elkiáltji magát a folyosón:

— Berejesappt I
— Nagy zaj támadt erre, utána : látás, fo

tós káromkodás.
— Trombitás l tromitás I hangzik egyszerre 

több oldalról.
— A gazember kiszökött 1 — tör ki a be- 

rejcsapp komendas leikéből a bosszúság nwrge. 
Ezután nyílik m ajtó s a káplár ront be Má
tyás műhelyébe.

— Hamar! Hamar! — kiált nyersen scsnk 
kilöki a fiút levele mellól in folyosóra. O't pe
dig tizenhat kéz is nyúlt feléje egyszerre, s Ma
tyi bizony hármat sem köhinthetett. mire felsze
relték őt totótöl-talpig. így került Mátyás trom
bitás gyanánt herejcsapp szolgálatra.

Az inspekeziós tiszt egy torzon borz bajuszt) 
főhadnagy végig nézi a lég nységet, majd n 
trombitásra vésők a tekintete, de nem a iegluirát- 
siígossabb formán.

— Hát ez a trombitás madzagot nyelt ? 
Nézze csuk káplár, úgy áll itt ez nz ngrolsza- 
kadt, mint egy árva gólya . ,. Jaj de tisztu a
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képviseltek ; | 
száz-kétszáz | 

polgár, aki ismeri

eddig ndnd vidéki kerületet 
ellenten bejött volna vagy 
gazda, tekintélyes városi 
népe szökségleti'l, kerülete érdckkövetelé- 
eeit. Mert az a pesti ügyved leginkább 
csak két íiéttel a Jelölés előtt tudja meg, 
hogy hol lép fel, Békésben vagy Arvabán, 
Vasban vagy Háromszékben.

ö c~ak két hetet szentel „szeretett 
választói*  kitaiiiiliiiifnyozA.-ára éá aztán ha 
•ikerül a „szeretett választól*  révén a 
parlamentbe befurakodni, akkor a kerület 
neki, mint mondani szokták - vurst. To
vább folytatja Pesten az ügyvédeskedést 
tovább viszi a kliensek pereit, amik most 
annál inkább is felmiiporultak. mert a 
doktor úrból íme. képviselő lett. Képviselő, 
aki parolázlk a ininiMterrel, pertu nz 
államtitkárral

Szép, finom, úri élet, aminek, mi 
Isszuk meg a levét, mi jámbor vidékiek. 
Bezzeg ha mi felmerészkedllnk Pestre. a 
nagyságos urnák nincs ideje velünk tár
gyalni. Délelőtt u házban, délután az iro
dában, este e clubban. És még csuk fel 
sem lehet •zóhilni. Hja, uz ország érdeke 
előbbre való mint a kerületé.

Az ország érdeke! —. Szép dolog! 
Ismerjük 1

Az ország érdeke mindig dr. X. Y. 
köz- és váltéügyVéd és országgyűlési kép
viselő személyes és üzlet dolgai. Hisz ezek 
túlfeszített nagyságos ■firak, akik aludni 
•e bírnak az ofSzág gondjaitól. Ötévente 
a Májukat som nyitják fel, öt év alalt 
mást se tesznek, Dint a hazáért hallgat
nak. Azért is van, hogy a nagyságos ur, 
a ki öt év előtt mézes inázos szavakkal 
hirdette, hogy a körűiét derék lakosságát 
mennyiro szereti, becsüli s az öt év múlva 
felé «o néz a kerületnek. Keres más vidé
ket, mert a múlt kerület „parasztjai*  nem 
értették meg öt. Persze a hallgatásból so
kat is lehet érteni; igy aztán nagyon is 
kevés az állandó képviselő. Széli Kálmán, 
Apponyi, Szilágyi, Madarász bácsi, meg egy 
pár. Az ujjainkot) lehet imgazámlálni 
őket. De annál több az öt-hat ciklusos 
képviselő, aki sohase mert még egy kerü
letben többször, mint egyszer fellépni.

Ö tudja hogy miért, — Elvégre a 
„parasztot*  is csak egyszer lehet becsapni.

Milyen más azonban az olyan képvi
selő, aki ott nőt fel választói közt, ismeri 
őket, barátjuk nekik. Anyagi érdekei azo
nosak a választó közönségével. Az ilyen 

I

nyög a kerület. I 
mert hisz a kerü- | 

írdeke, kara az ő kára, 
java az ö java. Sokan kifogásul felhozzák 
hogy sok érdemes képviselő bukik igy ki. 
Ezt magunk is elismerjük. Nem is kivált
juk, hogy a szilágy-uomlyói terv törvény, 
kötelező törvény legyen. Csak felhívjuk 
választó polgártársainkat, hogy hozzuk bo 
őzt a szokást Inkább derék kerületbe- 
lit, mint valami joleuléktelen pesti fiskálist.

Ne azért (bukjon meg sok jelölt, 
mórt ö vidéki és ne azért jusson be egye
dül a képvlselöházba sok úri ember, mert 
ő Pestről jött.

Nem mondjuk, hogy nagy, országos 
kaliberű politikust mellőzzünk valami helyi 
nagyság miatt. Ez nem volna okos dolog. 
Mi csuk » pesti fii-kalis bankár képviselők 
serege ellen szóltunk fel. Inkább jó Vidé
kit, mint ilyet.

Különben volt már idő, mikor törvény 
szerint választoltak Igy. 1848. előtt, a mi
kor is nem kisebb urak, mint Kosuth 
Lajos, Széchenyi gróf, Déák Ferenez, Eöt
vös József báró, Csengery János, Pulszky 
Ferenez Ilitek az orsBaggyülésbetl.

Tiszta választás I Ez a jelszó, mely- 
lyel Magyarország belemegy a választási 
küzdelembe. Ki kell ismernünk, hogy az 
összeférhetetlenségi törvény nagyjában 
megfelel e jelszó szelleméin k és bízvást 
reméljük, hogy e szellem kárpótolni 
fog bennünket azokért az áldozatokért, 
melyeket nz úgynevezett purilikáczióért 
esetleg hozunk.

Az idei képviselő választási mozga
lom egyúttal nz ellentétes gazdasági erők 
mérkőzése is lesz. Egy pártban vannak 

i mind a ketlen : merkantilsták és agráriu- 
| suk s az utóbbiak már évek óta hatha

tós agitácziót fejtenek ki, készülvén egyut- 
' tál a választásokra is.

Csak sajnálkozni lehet a fölött, hogy 
a választó polgárság óriási részének nin
csen gazdasági közvéleménye, csak poli
tikai. Hololt az előbbi ma már sokkal fon
tosabb, mint az utóbbi. Gazdasági problé
mák foglalkoztatják most a kormányokat s 
a politikai problémákat azoknak rendelik 
alá.

Kívánjon a polgárság nagyszabású, 
mindent felölelő gazdasági pr< gramot a 
jelöltöl és programbeszédéböl lelkiismere- 
retesen vonja le a következtetést. Es ez 
irányítsa akaratát, lmoy kire szavazzon, 

azzal, hogy jelölik-e felülről a központ- 
bán vagy nem illetőt, ne törődjön sokat. 
Se felülről, sem alulról nem szabad befő, 
lyásolní a választókat: ez a tiszta választás I

Hírek.
Személyi hírek. P 1 ó s z Sándor 

igazságügy miniszter 3 heti nyaralási a Péozelre 
érkezett. — T é c h y Gyula kir. járáshrró 
szabadságáról visszaérkezvén, átvette £a gödöl
lói kir. járásbíróság vezetését. — S z á n t h ó 
Pál sz Igabiró augusztus 1-én tér vissza Gö
döllőre és veszi át a referádáját.

A czinkotai mocsár. Huszkii Gjula 
Czinkota községi jegyző ur levelet, intézett .hoz
zánk s a következők kö/ló ért*  kért fel bennünket :

A .Rákosvidéke*  f. évi juli 21 iki II. szá
mában a fenti czim alatt megjelent közleményre 
vonatkozólag addig is, inig nz ügy hatósági el
intézést nem nyer, szükségesnek tartom nem 
ugyan a czikkiró, de az érdekeltek és nz olva
só közönség megnyugtatására és felvilágosilására 
a következőket, közölni :

Az. annyira megénekelt mocsár tagadba-at- 
latiul egészségi szempontból ártalmas, annak 
onnét barmi módon leendő lecsapolása feltétle
nül és sürgősen kívánatos; azonban nem ugy, 
mint azt a közlemény Írója. mondja, hanem igén 
is u^y, hogy ezen iig ben a kuliurmérnöksóg 
köxbenjöttével az |3I|. évi jiinius hó 3-án meg
tartott hatósági szemlén történt megallup-dósok 
azt akkor kőtelezővé tették. Ezek nem frázisok, 
mint az eddig megjelent közleményekben felsői olt 
állítások, a melyek ellen első Horbtiti magának 
a puszta«zeiitm há’yi ház’p'tő'í egyletének kellett 
volna tiltakozni, mint olyannak, »■ ki az 1K9() 
évben kérelmezte a meg\« ali’pain hivatalánál 
a kérdéses poc-olya lecsapolása iránt nz intéz
kedést, tehát tudja azt, hogy minő megállapo
dások jö'h-k létre. Hogy az akkori intézkedem 
s-*k  helyeden tétettek tm’g, bizonyítéka annak az 
hogy 10 eveit át panasz nem merült, fel; az 
is bizonyos, hogy ezen idő alatt nem a czinko- 
tni, hanem a nzui'tuiháh i hatni lejlád k és 
építkezik, s valószínűbb is az. hog> a szentmi- 
hályi építkezésekkel velejáró trlRjfelemelés, 
töltés az oka annak, hogy a viz lefolyása ma 
már meg van akadályozva.

A mocsár hírlapi czikk- zéssel nem fog ki
száradni, hanem igenis azzal, ha a 1U év eltilt 
történt megállapodások ma ismét, végrehajtat
nak s hogy C'inkola kőzs g nem akar semmi 
elöl kiférni, semmit másra háritaii’, igazol m 
azzal, hogy Czinkota község már előterjesztist 
tett a lecsapolás eszközlése tanyában készült 
munkálatoknak olókeresése és foganatosítása 
iránt.

Várjuk tehát, mi következik; addig ne 
akarjuk egymást akár közönyöséggel vagy pláne 
roszakaratial és kihívással vádolni.

Eddig a k'izlemény.
Kijelentése melleit annak,, hogy Huszka 

Gyula községi jegyző ur. fenti sorai teljesen 
objektíve világitják meg a helyzetet és Ilii ké

nyakrávalójaL Hat még ez a vaffenrokk ! Nin
csen tisztességé*  szabójuk. nki ezt megigazítsa ? 
Hát ez micsoda ? — dörgi a főhadnagy s lekap
ja a sapkát Matyi fejéről, melyben bizonyara 
belő volt már várivá „Infauteriszt Mathias Gyöm
bér" .névczedulúja. Erre ugy vagdalta orron a | 
a sapkarózsával a mi Matyinkac, hogy még a 
szeme is szikrát vetült.

Szegény Mátyás csak tiirt a törökkel, 
dehogynem tudta megfejteni, hogy mit véthetett, 
ő ennek a haragos németnek.

— Núr wuriet elich Kerle ! — haragos a 
főhadnagy szava — dér Laufschrltt wird adton 
éuch Kelten . . .

Ez a Jiiúfsschritt., egy neme a büntetés 
nek, mely katonáékmM szörnyen labia kapott 
Úgy kezdődik, hogy a feljebbvaló kiadja a pa 
rancsot a a legénység erre futásnak ered a fit' 
a meddig lélekzsttel győzi, vagy meg nem sza 
kad a szerint, a mint az a feljebbvalónak ínyé 
re válók. Legrosszabb dolga van ily alkalmak
kor természetesen a trombitásnak, mert neki a 
futás melle még fu/ni ia kell a világ legkeser 
vesehb „mars"-át.

Tudta is ezt Mátyás! Nem inai gyerek, de 
még ilyet nem látott hála Isten I...

Elhangzóit, a vezényszó . . .
— Haupt acht I Laúfachriit '. — Mar.*  eh !

- ? ezzel megkezdődött a magyar labak e'öli i 
idegennek h iszo gyanús származású gyakorlat.

Kiabál ám a főhadnagy, a hogy a tüdeje 
bírta . . .

Trompeter bilisen! Trompeter blnsen !
A káplár is böki ám oldalba M-dyit a gyik- 

l-'sóvel, hogy a tiu m id összeroskad s aztán i 
oda súgja neki. bogi : Pnjjad te szamár I

Ily értelmes biztatásra gondolta Matyi, 
okosabb, ha a többségnek enged s a közkivá*  '

naira oly túlvilági hangokat rikkantott a réz- 
trombitaba, hogy előbb n káplár, azután a legé
nyek fogtak a pölögéshez, mint a forró kása.

A főhadnagy pedig fúria gyanánt vetett'*  
maga a viezefromhitasa után s jól megkardla- 

I pozta a Szerencs tóm Adást, folyton csak azt 
hajtogatva : Trompeter blasen : Ttrompeter 
blasen '. . . .

Jaj szegény Mátyás ! K ;kre zöldre verték, 
a mely bánatos dolgot sírva fejezte ki 'övéi
ben, ismételve, .hogy rövid ide múlva agyon 
lövi magát.

Pedig hatra volt még a fekete leves . . . 
Ugyanis haza kellett vinnie a kapitány ur 
agyonforgatott mentéjét, mert ünnepségre ké
szült

H i festő volnék ezt a jelenetet szeretném 
’ meglestem, a mi most következe:.!.

E< volt aztán a mente! Ruhadarabot szabó 
meg nem forgatott ki eredeti formájából ugy, 
mint e/t a mentei, az mar széni igaz I Meg
volt i z ni Ibiditv.i szó szerint minden. A mente 
jobb eleje b..l oldalra várivá; egyik ujia hoflz- 
szabb, a nyaka ferde, a váll < görbe, jobb eleje 
tenyérnyivel hosszabb, mint a másik.

Micsoda szeczesszio-*  látványt nyújthatott 
Ma'vas rémülettől verejtékező arc/a ; a nevető 
görcs rRen küzdő inas, meg a kapitány dühtől 

i szikráz" tekintete.
— Hisz ez haramia, kiszabadult zsivány 

vezér, ordítja a kapitány, a kit lubunkozni ke 
ne I Hogy engedheti meg az állam, hogy ilyen 
veszedelmes ember Európában szabadon járjon, 
keljen Erre l< vette a ruhaforma csodamüvet, s 

i ugy verte Matyi bdldogiiihm fejéhez, hogy 
ónak ugy .rengett, a szoba

— Áristomba vele ! Majd nRgtiinitlak én 
* emberségre !,..

H >zzászokott ő már h börtön egyhangú
ságához,de a valódi fájdalom most vett rajta 
erőt légig izabban. Megfájdult a lelke, hogy ő 
mennyire elhagyatott. S oly keserves sirnsra 
fakadt, hogy jobb és bal szomszédjait is elkese
rítette. Vigasztalták is az emilymi-amolynn ad 
tát., óhajtottak*  neki oly szerencsét, egészséget, 
hogy az égzengés csak f< ILősuhogás ahh z 
képest

Éjjelre mór a láz is kitint rajta. Vizet 
nem adtak be hozzá talán feiedékenységből mit 
legyen hát szegény teje döngetni kezdi a falat, 
hogy vizet inna ó, ha tudná, hol ú I.

Szidták érte Matyii a szomszéd katonák, 
mint az éretlen gyümölcsöt, .de aknát közöltük 
egy irgalmas szamaritánus is, i ki közbe szólt.

—- No jajgass te porosfülü buildus I Olt a 
kupa a prics végén balra. Szidd tele magad, 
oszt vesz m'*g,  a ragyogódat ’

Egyesekb'-n ott. tartották a karbolos vizet.
Matyi szerencsésen rátalál az edényre s 

gyanakodás n-'dkiil felhajtja, de néhány perez 
malva bizony még az őrség is összeszaladt, oly 
sivalkodást vitt véghez a szerencsétlen fiú

Egy álló hónapig nyomta az ágyat, utána.
Mikor féUldlllt. valahogy az az öröm érte, 

hogy parancsba -hirdették reklnmácziójat. A 
szán vevő őrmester kapitánya elé akarta vezet
ni őt, hogy távozását személyesen bejolentfn’, de 
a k'pit.ány még a színéből is kikelt mikor a 
Gyömbér nevet, meghallotta.

Látni sem akarom! Hinaus mit. dem 
Fusch-Tl Nur hinaus!

Matyi távozott, de legközelebb mcgyózÖ- 
dünk attól, hogy mi hasznára vált ez az erős, 
kemény leczke . . .
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pét adják Cz.inkotn község ez ügyben elfoglalt 
s laptársunk által okadatoltan eddig iniviilsem 
kifogásolt álláspontjának, hangsúlyozván azt ie, 
hogy nem szándékunk ez ügyben hírlapi polé
miába bocsátkozni annál is kevesbbé. mert tör
vényes intézkedések alatt álló függő kérdések 
nyilvános tárgyalása által az intézkedésre híva- 
tutt;tényezök véleményét befolyásolni a döntés 
megtörténte előtt nem óhajtjuk, sőt még csak 
látszatát sem akarjuk megengedni annak, mintha 
ily dolgok faltevését hírlapírói működésünk ke
retén belül elfogadhatónak tartanánk, mindazon 
által foglalkozunk az ügygy.d mar csak azon egy 
okból is, nehogy a közvélemény uz egyoldalú 
infonnácziók által tévútra vezettessék.

A dolog t. t. ugy áll, hogy igaz ugyan, 
hogy a kérdéses mocsár Czinkota határában 
fekszik, az is igaz, hogy közegészségügyi 
szempontból veszélyes, ée viszont igaz az is, 
hogy az Ehninn Viktor-telep építkező buzi urai 
által vályogverés, telekfeltöltés és egyéb czélokra 
mi.időn engedély é» előzetes megkérdezés nél
kül elhordott föld kiásott helyén összegyiíluiuleti 
vizet most nincs hova levezetni, mint azt n 
szakértők az ísmételien tartóit helyszíni szemlék 
alkalmával már konstatállak. A l. laptársunk 
által egyedül idvezitönek ajánlott alngcsövezés 
tehet nem ér semmit unnak daezár.i, hogy iguu 
nagy pénzálduiatokkal is jármi. Azon az úron 
CXiuWit község kisajátillalhatja és megveheti 
örök' áron az Khman-telep e kérdésben érdekelt, 
néhány házacskáját. 8 a ezél még sem lenne 

. etéröe,^inert valahova altkor is csak kell tenni 
a vizet, azt pedig, hogy az akar a főváros 
tulájdumit képező országútin, akár a csinkotai 
— n telepnél értékesebb — földekre vezettessék 
a víz, nem tételezhető fel, hogy akár az egyik, 
akár a másik tulajdonos megengedje.

Nem az tehet itt u tokerdés : Gzinkota vagy 
Csömör község, vagy az Eliinnnn telepiek, vagy 
hogy végül a rákos szt.-nidinlyi k fedezzék-e a 
kétségtelenül szükséges niscsarlecsapulas és 
szárazzatutsl .költségéit, hanem uz, hogy egyál
talán lehet-e II bajon segíteni? Ezt pedig csak a 
szakértők dönthetik el.

Végül megemlítjük még hogy tudunk egy 
hasonló esetet a főváros területén. A Gellérthegy 
aljúban, a Kelenföldi ut. men'én, szemben nz 
úgynevezett .Gellérthegyi három hiv-ztd" is van 
egy — időtlen iduk óta létező, azonban éppen 
közegészségügyi szempontból kellő mélyre kiásott

• és álhiudóan felügyelet uhut tartott kis terje
delmű mocsár, amelynek vize fekvésénél fogva 
szintén nem vezethető le. E t a főváros behor
dó. nlt'd kis területre szorilutta, kcdoleg mélyi- 
tette s évenkint kotratju, tisztittaija és nincs is 
vele semmi baj, a vize tiszta, szagtalan és nem 
fertőző.

•s Nem lehetne-e a czinkotai mocsáron ia 
ekként segíteni ?

Ne gyanúsítsunk tehát senkit negligsntlával 
vagy rosszakaraitál, hanem azon gond dkozzunk 
inkább, hogy miként lehetne a hajon segíteni ?

Uj lap Gödöllőn, ügy értesülünk, hogy 
inár a jövö hó folyamán uj hetilap indul meg 
Gödöllőn, niély főleg a községi ügyekkel kíván 
foglalkozni. A lapot Seper Kujetán fogja szer
keszteni és valószínűleg ugyanazzal a czímmel 
fog megjulenni, mint Bepes Kis Pesti lapja, a 
,D a r á z 8." Érdekesnek tartjuk megemlíteni, 
hogy a Dnráza oly állapotokat teremtett Kis
pesten, hogy nz egész elöljáróságnak n főjegy
zőtől az utolsó Imkterig meg kellett válni 
állásától.

Az issaszeghi bősök omlóké. Az 1849 
április hutodiki isnszeghi győzedelmes csatában 
elesett honvédők sirja tőle díszes emlékszobrot 
emel a kegyeld, A szobrot, melynek elkészíté
sével Rndnay Bélát, a Pázmány szobor alkotóját 
bízták meg, tegnap vette át a bizottság a mii- 
vésztől. Az öt és fél méter magas szobor ma
gyar homokkőllöl készült és egy támadó honve 
det ábrázol, a ki a balkézben zászlót, a jobb
kézben pedig kardot emel. A szobor díszesen 
képzett impozáns talpazatának elülső részén 
márvmiytáblára vésett fölirnl van:

At isastci/lii qi/ötelmes 
cisatábíui elesutt /Mi 
honvédek emlékének 

1849.
A talpnzat hátulsó részén Klapka, jobbról 

Aulich, balról pedígDimjaiiieh relilkópe látható. 
1849 április 6-án, nagypéntek nnpján ugyanis 
Klapka és .Jellasich között heves csata folyt 
lsaszegen. A már-már k-'-tes ütközetet Aulich es 
Damjmtich magyar tábornokok meglel -nése te- i 
nyes győzelemmé válloztitta. Az elesett hősök 
emlékére fölállított szobrot szepten bér [lö-é.i | 
leplezik le nngy ünnepséggel.

A gödöliői polgári kör f. hó 21-én 
gyűlést tartott szerkesztőnk elnöklete alatt, lile 
ly-en konatiitállatván, hogy a tagok nem lellek 
kellő módon megidézve s ez ókból kevés szám
ban jelentek meg arra, hogy határozatot hozhat
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tak volna a megalukulás tárgyában. Ezért a 
közgyűlés ellmlnszlnlmi s f. hó 28-án d. u. 5. 
árukor lóg megtartatni a Szal-iy féle „Artinysas 
szálló" nagy tertm-ben. Ha valamire, ugy e körre 
van legnagyobb szükségé Gödöllő polgárságán <k, 
l *ty  legyen végre egy érintkezési hely, hol ér
dekelt megbeszélheti, nézőiéit, eszméit kicserél 
heti polg irt.áraávtd. Nem érijük lehat azt a nagi 
toku közönyt, melyet ez ügyben polgártársaink' 
részéről tapasztalunk. Megérdemelni*  a iípdegebi*  
érdeklődést legalább azon 100. tag részéről, 
amely mar beiratkozott.

Gyászrovat. Bertalan 
szül. Mészáros Irina, Mészáros Imre 
nagybirtokos leánya viruló ifjúságában, eii-.o- 
nek 26-ik, boldog házasságának hirmm'ik évé
ben I. e. július 24 én elhunyt Domonybnn. A 
megboldogult földi maradványai f. évi július 
26 :m helyeztetlek' fényes gyászpompával nagy 
részvét mellett örök nyugalomba a domonyi 
temetőben.

Bosszuból verekedés. Hévizgyörkön 
lílevon István valami okból kifolyólag 
arezul vert ugyanott lakó Sápi Jánost, ki 
aztán biintalnuizo.ja ellen altként forralt 
bosszút, hogy néhány társával Eleven Ist
vánt az ulczán niegtátnadlák, a földre te- 
perlék és alaposan elverték. A vereke
dők tetteiket beismervén, a gödöllői 
járásbíróságnál 
elnyerését.

Közgyűlés,
hó 26 áu <1. u 3.

I tartott. A I- özg) 
i A (lám bíró lemondása telte szükségessé. A 

rói állásra Redl Jó/sef, Báni István, Z 
! Ferencz terjesztettek fel kandulahis 
í főszolgabírónak.

Nagy tűz Koropeson. F. hó 19 ón nagy 
lilz volt Kerope.-eu. A tűz id Rejz Mihály por 

• táján a zsúpfedelű Rert'-sólhan keletkezeit, hol 
nevezett örizHl'-n otthon hagyott gyermekei ját
szónak gyulával A 'Űz az ólról airagult a hazr.i 
s onnan Zlainvik Xlihalv hi ára és Btógl József 
ista híjai a Kluncz ház és melléképület eseti a 

; tűz martalék ivá. A tár becslés szerint mégha- 
1 ladja n 4000 körömit Csak az isteni gondvisu- 
. lésnek és a gyors segélynek k i zö..lmio, hogy 

uz egész falu le nem égett, mert az uralkodó 
í nncy s/él a szikrákat a község északkeléii részé- 

bői - hol a lüz volt — a szomszédot utcánkba 
sőt a község középpontjába ír égjre szólta. 
A szerencsétlenség d u. I őri tájban kezdődött 
é« 4 órai nehéz munkával v dl csak loka.izallmtó.

HC1'C8 llVtígf- 
yj-ííl. Vígan mulattuk együtt a héviz- 
györki Breuer-fóle korcsmában Sápi And
ris és Sápi Lajos gazdák; de jókedvük 
csakhamar véget ért, mert közben Össze
szólalkozván, ugy gondolták maguk közt 
az igazságot földeríteni, hogy hazamenet 
az utczán egymást megragadták és dula
kodás közben Sápi András a másik dula
kodó társa jobb kezének középujját meg
harapta, kinek lármájára a korcsmában 
ülök kirobánván, ez?k egyike a keze ügyé
ben levő seres üveggel Sápi Andrást fej 
be ütötte.

12748 korona a kár. melyet, az a 26 kis 
gazda szenvedett, akiknek a rákoskeresztúri sxé- 
rüs kertben berakodott gabonájuk a múlt héten 
leégett. A tűz Fekete István gép’*sz gondatlan 
Ságéból keletkezett, ki a gép keményéről a szik
rafogót levette.

Beküldetett. Tekintetes Szerkesziő Ur! 
Becses lapjának legutóbbi számában a községi 
hirójelöltek közt csekély személyem i« felemlít 
telelt jelölt gyanánt. Nagyon köszönöm polgár
társaimnak jeiólendőstgem iránti bizaln át, de 
azt. el nem fogadhatom. mert több érdemel aka 
rok szerezni ipari munkásságommal e községben, 
mint hogy már most - amink rovására — a kóz- 
llgyek terére lépni. Másrészről Üet J élei koromra 
való tekintetből sem fog nlhaiom el a különben 
megtisztelő bizalmat, noha a köz-ég ügyeit szi
vemen viselem. Végül oly csekély javadalni'.z.is 
mellett csak egy törzsvagyon felett rendi Ike/.o 
egyén vallalhatjialunk jeiöliséjtet.. hunéinak li', 
hogy vagyonikig nldozaiul es-on Gödöllő, 1‘JÜl- 
JtiliuH 27-én. Kiváló tisztelettel, Rózsa István.

Véres arató ünnep Verseg községben 
szokásban v:in, hogy az. arn’ók. az uralás be
fejezte alkalmával, az uraságnnk koszorút visz
nek, a mely cselekedetük ünnepélyességgel van 
egykekölve s ezen iLniiepélyessegnek pedi< az 
aratókul nézve n legfontosabb része, a midőn n 
koszorú átadása után n_z arató gazdánál...az ara

tók összegyűlve, az uraNiíg bőkezűsége ful\iáil 
hatalmas dinoin-danomot csaphatnak. Igy lörlónt 
ez I hó 2l-ón is, h midim az összegyűlt árulók 
Gál József ara*ős  gazda házánál csigán), bor és 
pálinka mellett összegyűlve mulatlak ; ugy egy 
óra tájban Farkas István, ifj. Farkas Mih tly és 
id. Farkas Mihály, valamint I*  -link.is Jones, Han
gya Isiván és Ki-s Jówf közölt — künn az 
ntezún — nézeteit *r>''S inmadt, ebből ö-s»eszó. 
lulkozás; ebbe már a bicska is helyet kért ma
gának ugy unnyiru, miszerint a dolognak a vé- 

I ge az lett, bogi Hangya István és Pálinkás Já
nos élet vészéi) esen megszurkalva. Kiss József 
pedig kevesbbe sérülten de színien tn ‘gizurva ke
rült ki a csatából ; Paünká< János megsebüsitö*  
jet Farkas htván szemé yében kinyomozia n 
csendórség ■ az a tettel beismerte; a másik két 
esetlnm azonban a nyomozó' meg lolyik.

Mára narosszigatl gazdasági és házi- 
iparkiállitás. Maramaros vármegye székváro
sában. Máramai'us Szigeten a gazdasági egyesü
let gazdasági és háziiparkiállitast rendez t évi 
augusztus 25 löl szeptember 1-ig, A bár<-Rosznwr 
Ervinn.*  — Forgách Klutild grnfno védnöksége 
alatt álló kialli ás, melyben Márnnmros erdészete, 
bnn\ás.-ala s az egész vármegye lakossága szö
vetkezve Ugocsa vá»*.neg\ével*  részi vesz, nem 
csak erre :i vármegyére lesz előnyös, de érde
kelheti az ország ös-zes vármegyéit, mert egy 
m-yezetes alkalomból közelebb im'za e halai- 
széli, egényes megyét Magyarorszag összes 
megyéihez. Ki lesznek állítva e kialliinaon Mára- 
maro' varmegye gazdasági, kerti házi és mUipari 
termékei, melyek h-'t főcsoportl> m foglalnak 
heljel. Az egyes főcsoportokat képezik : I. Házi- 
ipar: li. Késmü és gyáripar; III. Gazdaság; 
l\ Erdészet és vadászat; V. Bányás/at; VI. Für- 
dóűgy; VII. Néprajz A mit Máramnros faragó 
es bognár iparh.ui, szövő, kosárfonó, női kVi 
és müiparbaii, fa. vas, Imr. agyag és üveg, ruhft- 
zaii és vegyi iparban prudiiká ui képes, be hsz 
mutatva a mezei és kerti termén) ék
kel, g\ Ümölcsökkel, állattenyésztésével, mehés/.et 
icjg-zdasag. gazdarági szerszámai és gépeivel, 
melyek melle sorakoznak: a fatermelés, külön
féle erdei (élmények, vadászat, a legfe-tó bb 
helyek fényképéi, térképek. Máramaros és az 
ország kincse; a sóbánják, továbbá az érezba- 
nyak, kőbányák ép ugy lesznek, mint az ásvány
vizek, a fürdők és fürdöb'Tendezések féli) képek
ben bemutarva. Eb megjelennek a kiállítás eme
lésére n magyar, mién, román, német vizeletek, 
hogy a kiállítást látogatók előtt eg-sz Máramaros 
a imiga valóságában tűnjék fői. A kiállt.ás vonzó 
urejeii kiviil kiváló alkalom nz migusitu*  25 tol 
szeptember 1-ig tartó kiállítás ideje arr.. is, hogy 
azok, kik Maramaros regényes vidékei iránt 
érdeklődnek, ide eljöjjenek. A m -szigeti turista 
bizottság, melynek, feladata, hogy az idegeneket 
tájékoztassa, mindent elkövet., hegy pontosan 
telje’i’se örömmel elvállalt tisztét Rendezendő 
ünnepségek, melyek Maramaros társadalmának 
képviselőit vannak hivatva összegyűjteni: mind 
emelik az érdekességet, amely megérdemli, hogy 
Máramarost a hazai nagy közönség fölkeresse e 
e határszéli derék vármegyét megismerje.

Megdézsmált árpatermés. Takács Pál aszó
di lakos földjéről e napokban 6 kereszt 
árpát loplak el mintegy 64 korona érték
ben. A nyomozás megrjtetvén, a tettes 
egy a Takács Pálhoz czimzett névtelen 
levél lartalma alapján Rajka Pál aszódi 
lakos személyében gyanusitlatik, ki tettét 
nem ismerte he ugyan, de a nyomozás 
alkalmával megejleti szakértői vizsgálat 
megállapította, hogy Az udvarán volt öt 
egébZ egyketted kereszt-árpaterinés nenn 
azonos minőségű a Rajka Pál arputermé- 
sével Az ügy a gödöllői kir. járásbíró
ságnál vár végleges eldöntésre.

Éjjeli betörés. "Hévízről írja tudózitóhkF. 
hogy ott 24-én éjjel a legnagyobb zivatart Kö
csög Pál Bzolgalegény urra használta töl, hogy, 
lopási szándékkal belopódzott Réz László olUní 
kereskedő ráki árhelységébe, akit különben ia 
ebien iártott az orkánszerü vihar s igy eszro 
vette, hogy raktárában idegen ember jár, töltött 
fegyverrel síelőit tehát a magáét védeni, Kö
csög neszét vetle a bajnak es futnának eredt> 
mire Réz utóim lóit, de oly szerencMéllenÜl ta
lálta, hogy a lövés Köcsög balkarját egészen*  
széjjel roncsolta. Eszméletlen állapotban szidlitol*-  
ták be Aszódra.

Szerkesztői üzenetek.
G. J. Swnkl magánügyeibe aom aviitkostink I Hw 

köiórdekröl van szó, mi résen állunk
Fotográfus. Ez szoikesatoségl titok ; n «senO|*  

nem akarja inagat mugnevemi.
„Ha olvasnád e sorokat." Ha ni Ön sorsit olvas

ná, menten inogfordulna sírjában Hagyja tuegáuyt nyu
godni!
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LE88IVB PDENIX.I 
a világ legosélesorübb 
Aa legkedveltebb moaö- 

eazkőze a valódi 

Lessive Phenir mosópor, 
a mely a legtöbb kórház

ban. gösmoaodákban 
kolsh-rbau, nyllvdnoa Imá- 
iHtek és előkelő háztartá
sokban nagy előszeretettel 

hnsrnAltntik-
Érv próba a valódi 

„LESS1VE PHENlX ■ 
mosóporral 

meggyözödtet a rendkívüli 
előnyökről, póni-, idő- és 

személyzet megtakarítása 
és a i uha rendkívüli tiszta

ságáról.

»rf xxxxx-s «X“XX‘X,,<
v ic i < < >-<d o « rs -a. o 

különlegességet

A valódi ..Lesei ve Phe üx mosópor hazai gyártmány, 
teljes olorinentes, jutitUlás mellett, ártalmalan a fe
hérneműre és csakis oly csomagokban valódi, a 

melyek egyedüli tulajdonosa J- P I O T 
PABIS aláírással vannak ellátva. MT SsAnatalan 
•lismerő levél “B| Kapható minden fúízsrkoies- 
k« difi ben és drogériában használati utasítással együtt 

Igazgatóság : Budapest, Károly-K-őrut 19_

PFAU és TARSA

t
8

eságz. és kir. udvari szállítók 
fiumei c e g nac gy á ráb óI 

ajánl : HAUER LAJOS gyógyszertár*
„Az Angyalhoz'1 Hatvan, 3-10

n város középpontján a Kert utczában, alt 
legszebb helyen oleaé áron 1 t

etacűá 11 
vagy egész évre bérbe kiadó. ! ? 

Bővebb értesítést a háztulajdonosad ■ , 
Gödöllőn, Kert uteza 536. szám, Hőbe villa. . .

3-3. u

4» 
<• 
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Dijnoki állást keres
•gy nagyobb vidéki városban ügyvédi 
irodában szerény fizetési feltételek mellett 
azonnali belépésre

Harza Béla,
Budapest, IX. kér. Rimolder-utcza 25. sz. 

földszint 4.

anyagok:
■Ml, gipsz, portlandi és román ce
ment, fali tégla, tető fedlemez, kát
rány, sodrony szövetek és kerítések, 
•sörös sövény sodronyok,

kahlheiml- 
keramit | 

metiahi és 
cement lapok.

Tűiátló chumotte téglák, cha 
Riotte agyag és ohamotto liszt.

Mint különlegességek:
•ppslni portiund cement, agyag és ce- 
mul csövek és kémény feltétek, 
mindenkor jutányos árban és legjobb 
■illőségben kaphatók.

Beton Irozáaokal, kövezéseket, va 
Isailnt grunit-ierazzó inúnkákut jutá 
nyos ár mellett elvállalok. Költségvetés 

ao-is ingyen.

Sllktm @8&fe4u»
Budapesten, V., Lip t körút 8-

MecreHéeléseket a gödöllői tiyarulóm- 
] b*u  í tízei la utaz a 63.) is szívesen Átveszek, 

hél u ntkii.be vágó felvilágosításukkal is 
I MMséggel szolgálóé.

135 darab csak frt. 185
b‘o

KURÁS PÁL temetkezési vállalata
A SZÓTAOIN.

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől » legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart sniistleiitóle l«»pos*MÓI<t»úl, Érca, 
keinényfa-, fényezett fenyőfa-koporsók minden nagyságban.

Szoba hehuzntok. ravatal felállítása, személyzet dísz-egyenruhában fák
lyával díszes gyászltoerú.

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

Gvászjelentések egy őrs alatt szállíttatnak. S3-B1

Sajtit készítésű <lÍN*xeM  ejjyHz.erü polgári bútorok 
kaphatók u legolcsóbb szabott Árakon Aszódon, Kurás Pál épület- és Umübuior-«ss- 

taiosnúl.

1 alagánv «ia 3 évi jútáláasa! aranyozott lánczal együtt 
1 nagyon díszes Collier keleti gyöngyökből, a legino- 
dsrnabb női óksser, 1 isyöaylrű asóp szivar szipka bo» 
rostvánunl, 1 nagyon dlssee nyakkendő tő slmill brlllás- 
sál, l u>egAiis gyűrű drágakő utánzattal uraknak Az höb 
gyeknek, 1 győnyőril patent zarral ollátott kezelő, gallér 
is mellgomb készlet, 8 darab valódi vászon ssobhendő 
1 ángyon oloirans nlkol z<«b író készlot angol gópoaet> 
Hl. l gyönyörű toiiette tükör otul finom fésűvel, 1 pá
ria! brosti legnjabh fanon hölgyek rezére, 1 erősen kö
tött saebkönyv (nolli). 80 darab kUlönfélo levelozéshnz 
saükspfes saikös, l finom talHiár 72 darab angol Irodai 
toll ás még 200 darab különféle a háznál hasznot és 
elkertllhetlenül Mükségta tulkk — lágyon. Megrendül- 
ható postán utánvétellel,
H Bplngarn kh|l«U áruháshnM Krakkó, posta fiók 
H». eaánt
fW*  Megrendelésnél kérjük lapunkra hivatkozni I Hfi

KAMUIAM
építkezési vállalkozó

osement.ú ru gxúra (> ÖDÖI.I.Ö.’V 
--------------------------------------

Raktáromon vannak nagy választékban 4—G—8 szögit, természetes és színes 
ez<‘mwnilnpok. esetleg díszített keretekben; továbbá terazójajiok csiszolva, színezve 
szinten kivonatra kerettel, 25--30 em. nagyságú méretekben, a zzegélylupok is több 
rendbeli választékban s vnlaineim.ví hallatlan olcsó áron kaphatók.

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

tok mllkö lépcsőket telezne szerinti hosszúságokban vörösmárvány utánzásáéi; ugyan 
Ilyen kivitelben talapzat köveket, megrendelés uiáni méretekben. Oszlop talapzat kövek 

ób kemény feltételek. Tllzltd és keritésfnl fedlttpok. Mindezt megrendelés szerint 

minőségben nagyon olcsó árakon adom el mint saját készítményemet.
(MT*  Vannak raktáromon többféle szobrász munkák is, oszlopfojezetek, sár 

kövek, tojás- és fogsorok, tnrtányok és más egyéb betétek, sut.
Elárusítok azonkívül I-só rendű beocsiní porilmid czementet is a legolcsóbb 

Betonlrozésokiit gránit teruzzó munkákat és lépcsőket nz épitésí helyszínén 
készítve Is elvállalom.

Megrendeléseket a Buját hozamban (Gödöllőn Erdó-utczn)és zz építés helyszínén 
le elvállalok és mindennemű felvilágosítással, esetleg költségvetéssel is szolgálok.

Hazafiul tisztelettel

Persler Kálmán,
építkezési vállalkozó.

áron.

NyoiuutfU m waxódi kir.javitó-iutézet könyvnyomd ójában

ntkii.be

