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Megöltek egy embert!
Polgártársuk I
Arliitlan polgárvér festette pirosra a 

szomszédos Hévizgyörk község utcz.ii porát, 
hogy a jog, törvény és igazság jegyében 
megindult választási mozgalmuknak elneve
zett áldatlan testvérimre^ sötét tanúbizony
sága legyen!

Szomorú dolog ez, polgártársak !
Szomorú dolog, mert azt bizonyítja, 

hogy népünk, ami becsületes magyar né
pünk még ma sincs megérve arra, hogy 
legszebb polgári jogait emberi méltóságá
hoz illően gyakorolja.

A gödöllői választó kerületben — 
melyhez Hévizgyörk is tartozik — tudva
levőleg két. párt áll egymással szemben : 
a szabadelvű párt, amelynek jelöltje Wolf- 
ner Tivadar és a függetlenségi es 48-as 
pari, amely zászlajára Olay Szilárd nevét 
irta A két párt közölt már napok óta 
elkeseredett a küzdelem, mert mind a 
kettő a győzelem biztos reményével indul 
a döntő Imrezba. A két párt ereje is egyenlő 
és már is látható, hogy egyes szavazatokra 
fog menni a dolog, hogy egyes szavaza
tok fogják eldönteni azt. hogy ki legyen 
a gödöllői mandátum bőidog birtokosa öt 
esztendőig.

Mindez némileg indokolná ugyan a 
pártv.’Z 'ínségek tulerns aktióját, mely- 
jyel a választó kei illet minden egyes köz
ségét szinte felizgatták, azonban elfogad
hatóvá soha nem lógja tenni azt.

Igenis, nem habozom kijelenteni, hogy

Az ellenröformatio kara.
Irta dr. Marczali Henrik. A Nagy Képes 

Világtörténet Vili, kötete. Regi mets/.etek. regi 
írások közt lapozgatva, megnieglegyini a múlt 
szellője. A sarga. dohos lapokból az emberisig 
egész történelmének kísérlete száll felelik. Ke
zünkben reszket a lap. melyen hosszú fürtű, tol
las híréin, drága p;di«sfjukban egeszen elvesztő 
vé/.na aggok, egyenes kurdit, erős fejedelmek 
képin..s.i tekiiii r- aiik. 8 a mint elnézzük a’bír 
sonytengerbe elvesző parányi női kezeket, a le- 
hetetbm frizurákat, a csodalatos, minden formát 
eltakaró öltözeteket, ezekről a könraios kis ke
rek képekről, a Urispin Vandasse idomul ui 
metszeteiről, a Janet homályos fesim hlyeiről fe
lénk tekintő szemekből úgy szeretnénk kiolvasni 
a múllak egész történetét. — Kezünkbe meg
reszket a lap, suhogása az évszázaduk suhan.t- 
8át csendíti fülünkbe, s az elforgatott lapok kö
tött ineg-megsimilja a lelkünket egy-egy bárso
nyos szem, szemünkbe ölük egy egy gazdag, 
szép haj korona és oly sokat szerelnénk kiöl 
vasai ezekből a merev szemekből, érezni véljük 
a ruhák suhogását, pillantani latjuk a szemeket, 
mozdulni hz ajkakat es lelkünket körülveszi, el 
bűvöli, elmenti a múlt időknek titokzatossága. 
Úgy érezzük, hogy végtelenül kevés az, a mit 
róluk tudunk, egy pár sornyi fekete betű, nem 
kétségtelenül hiteles adatokból, találomra össze
róva, a melyek kétes valószínűségét nem tudni, 
melyik pillanatban dönti halomra egy német 
magántanár valami hatalmas Beitraggal. Úgy 
epeszt a vágy megtudni valamit ezekbe a ru
hákba temetett, bársonyba fullaszloit emberek 
bek a mindennapi életéből, mert öntudatlanul is. 
akaratlanul is érezzük, hogy utánuk több ina- 
radt az egy sornyi fekete betűnél és annál ji 
gyenge képnél, melynek tekintete oly semmit
mondó fejtélyességel pihen meg rajtunk. Hagy
tak ók maguk után mélyebb nyomokat is. feli- 
Tallanul és lerajzolatlanui, szót, melyet elnyel a 

én a pártok vezetőségéi vádolom a Hévíz- 
gyorkön folyt polgárvéréil '. A párt veze
tőségek és pedig egyformán mind a két 
fent megnevezett párt vezetősége ismeri 
a magyar ember természetét, melyet izgat 
már maga a harcz, a versengés ténye is. 
miért, nn czélböl izgatják, lázilják azt fel 
más párthoz szító polgártársa ellen mes
terséges eszközökkel ?

A gödöllői kerületben a választó pol
gárok eJ vannak árasztva a Wolfner 

I párt részéről újpesti lapokkal, melyek nem 
| jellemezhető erős hangon, valóságos Sima- 
i féle inethodis szerint támadják az Olay 
‘ pártot; sőt annak .pdöltjjét is. személyei 

sem véve ki a pamflettirozáshól. Az OÍay 
párt e tendencziozus kortes közloniények- 

I re oly plakátok kiragasztásával válaszolt, 
I amelyek tisztán az vllanjelöll : Wolfner 
1 Tivadar személyével foglalkoznak, minde

zekhez tessék hozzávenni szósznak egy 
kis kerületbeinazásl. egy néhány prog- 
rnmheszédel és kész van a hógömlmcske 

' a hegy tetején, meg is van indítva, hogy 
lefele gördüljön.

Es önök, tisztult pártvezelőségek, 
! akik meg indították a hólabdát fent a 

hegy tetején, hogy lefelé gördüljön, ma t 
I m -ssák a kezeiket és t*/l  mondják nemes 
i indulattal hogy nem mi vagyunk iul okai, 
■ hogy a hegvielön el nditotl göniböczke 
í lavinává nőtt, nrire a h« gy aljára leért < s 

elsodorta azt. ami Htjaim akadt. Öltök 
most nyugodt lelkiismeretiül szűrésünk 
feketéjüket a jóízűen elköltött gftzd. g 
kortes ebód után. <*s  nem jut eszükbe az

levegő, de mely bennünk még most is rezeg, 
t.-zinét, a mely mar iör‘. nelemmé lett, de a 
melynek viszhatigja századok óta lelkűnkbe 
cseng észrevétlenül, titko-an. melegen. Örökké. 
Csodálattal és rokonszeiivvel tekintünk rajuk, a 
kik csőm kezüket <>ss. e kulcsolva pihennek tem
plomok padlója "alatt, nézve az örökké nyíló 
rózsát a kripta Üvegablakán, vagy vérpadok tö
vében. vagy jeltelen sir«»kb:*n  é*  az ő szemük
ből egy-egy egész sor b kint reánk, mert lii-i 
hiába hal meg valaki, a lelke itt van homlo
kunkon, szemünkön, egy mozdulatunkba és szel
leme visszakisért az unok k unokáiban is. Es 
soha senki nem \olt. aki hiaha élt volna a vilá
gon, mert mint R-man mondja : ..lm mi elveszünk 
is. élve maradnak barátaink, akik rátik gondol
nak é< lm ők elpusztulnak is. még megmaradt 
Bretagne és aki elmegy a temetőnk mellett és 
kis fnkeresztjeinkre pillant egy pillanatra a hd- 
kéke öleli a mi lelkeinket E*  ninint nézzük a 
régi metszeteket, ime a mi lelkűnkbe is hesu- 
hannak lágyan és csendesen a liliomkarcsuságu 
•zép a^sz'Hivok. h hídverő v topok, a kidről ke- 

i veset és mégis oly sokat, mindent tudunk : sze- 
! lettek és szenvedtek, mint mi. 8 a nagy tragé- 
í diák, melyek elszálltuk léjük fölött, cank azt 
1 mutatják, hogy sohasem nőt virág, melyet vihar 
i meg nem tépdeselt.

Ennek h kornak, a melynek történetét. Mar- 
cznli oly mesteri módon irta meg. inegyannak a 
maga nagy Iragédi i. Kezdődik a kötet II. EU- 

’ lop korszakavd. A lovagom nagy királynak és 
' fiának Don C rlosnnk viszályával. Nagy és vé

re*  tragédia ez a hatalmas I irály és az erélyes 
fiatal királyfi közt, a ki kezet emel atyjára, 
hogy meggyilkolja. Oly szomorú és megható az. 
ő történetük, nz alyáé, ki utódra vágyóit, de 
fiát szeretni nem birtn — s a fiáé, a kiben 
minden jó tuliíjdmi-ag hihetetlen szertelenséggel 
párosulva jelent meg. A kit>zeretett. atyja vet
te pl, n trónon, a melyre \ igyott atyja ült és 
atyja érezte, lvgy Ha szerelemben is trónköve

a nyomorgó, koldusbotra jutott, üres ma
rokkal a közelgő tél elé néző család,, 
amelynek feje az önök korles áldozata 
lett ’

Mikor a magot elveti a gazda, már 
akkor kell, hogy rá gondoljon az aratásra. 
Vájjon mi okból nem gondoltak önök t. 
pártvezetőségek, hasőnlag már akkor, az 
önök kortes fogásainak várható gyümöl
cseire.

Es ezt nevezik önök az elvek harczá- 
nak ? Hisz ez mind két részről a személyi 
hajsza netovábbja !

Ha ez igy megy : patakokban fog folyni 
a vér a választás napján és bőséges sze
repe fog jutni u választáson a buszú fiá
nak, meg a csemlőrszuronynak is.

Kesergő özvegyek, nyomorba döntött 
árvák fogjak átkozni az önök mandátumát 
jelölt uraim, lm a közcsend, közi éke- 
helyreálliiásáról még most — ideje koránt 
nem gondoskodnak — Önök vannak hi
vatva arra, az önök és pártvezelöségeik 
kötelessége az, hogy gahit emeljenek a 
lavina elé és feltartóztass*;.k  azt, még mi
előtt nagyobb pusztításokat tenne.

Bizton reméljük, hogy szavunk nem 
fog lift ás nélkül elhangozni és bízva bí
zunk a partid; vezető köreim k a jó indu
latában. Önökre bízzuk megítélni. hogy 
inél'ó-e ez a küzdelem ily kinövése ahhoz, 
a zászlóhoz, melyet önök fennen lobogtat
nak és diadalra kívánnak juttatni? Mi 
nem adunk erre feleletet: adják önök 
meg rá a választ. Mi csak kötelességünk
nek teszünk ideget, midőn e szomorú

telő. S-egény szép királyfi, a kit elsorvasitott 
az izzó casiiliai nyár, n ki elzárva elnyelte gy űr 
rüjének gyémántját, meri halalhuzóiiuk hitte.

A legendák, melyek halála u‘nn keletkez
tek, sötét sziliben rajzolták EiilŐp királyt.

Az ő tragédiájuk nielíett itt a másik is a 
nemzetek nagy ludasa, mely kel mii le kel vá
lasztott színhelyéül A hideg Erzsébet és a gyö- 
nyöi'iisrg- s. szép Stuart Maria állanak itt szem
ben. jelmuve két vallást es két nemzet küzdel
mét, ke’ charaktert is, Az egyik királya nemze
tének, ferli.is es erős, logikus, hat.iroaoti.de let
eltet es. A másik, a milyen hatalmas, olymii 
gyönge, szép és oly nagyon asszony . Sk"tok 
szomorú, szép királynője, reszket kezünkben a 
lap, a mely ró1 képmásad tekint felénk, a szép 
alak, melvet hideg varakim zártak, a szép szem, 
mely börtönéből tekintett távol ország * f lé, u. 
leányos, szép fej, mely legördült a vérpadon. A 
hóhér meg feltartá a fejet, m'dy csak második 
csapásra hullt le és elki ilfn : Isten 'nrsa meg 
Erzsébet királynét, s a pap hozzátette: ,lgy 
vesszen minden ellensége/

A halál mindent kiegyenlít, tetemei ma 
békében nyugszanak a westminszter abbeybetl, 
Erzsébet tetemeinek szomszédságában.

Erancziaország története emelkedést mutat 
e korban. IV. Henrik erős uralma alatt felleudűl 
az ország, M <lici Má'ia udvarában vig-<n é| a 
franczia nemesség, Richelieti palotájában nő a 
franczia puli ika és mindéit várja, houy megje
lenjék ő, a Napkirály. Egy nemzetnek fejlődő 
jelleme, pompas/eretete, hin<ága, eljnéssege, 
egész lénye tükröződik azon a szép színes ké
pen. mely azt a jelenetet ábnizolla, mikor XI V. 
Lajos arnnyuyal Idmzett. selyem díszruhák közt, 
rengő tollú haldiáin alatt, teljes udvari pompá
val fogadja Cliigi bibornokot — Egy másik 
képről Cromwell szomorú arcza tekint reánk, 
vasba öltözve; a politikus minden vonásán lát
szik, hogy egy nemzet újjászervezésére született 

hat.iroaoti.de
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esetből kifolyólag itt, e vezető helyen 
figyelmeztetjük polgártársainkat emberi i 
Jogaikra é» kötelességükre, emberi méltó
ságukra, a pártolt tisztelt vezető férfiéit 
pedig arra, hogy ártatlanul kifolyó polgár 
vérért Isten és ember előtt ök a felelősek!

Választási mozgalmak.
Majthcnyi István programmbesnídt.

A erfMÍ választókerület szabadelvű polgár
sága f. hó 23-án d. e. 10 órakor Aszódon a 
nagyvendéglő termében R u d n a y József nagy
birtokos elnöklete alatt gyűlést tartott, melyen a 
kerület szabadelvű képviselőjelöltjéül egyhangú 
lelkesedéssel M a j t h é n y i Istvánt Jelölte, aki, 
miután Kövér Péter uradalmi tiszttartó, 
László Zsigmond nyug. min. tanácsos és 
T a h y István nagybirtokos tagokból álló kül
döttség felkérése folytán megjelent a gyűlésen 
és II jelöltséget elfogadta, nyomban el is mon
dotta'nagy tetszéssel fogadott program beszéd
ét melyet röviden az alábbiakban közlünk :

„Tisztelt Polgártársaim I Szeretett Bará
taim ! Szivem mélyéből jövő hálás köszönettel 
fogadom, a reám nézve nagy kitüntetést, hogy 
engemet a váczi választókerület képviselőjelölt
jéül felléptetni kegyeskedtek. E kitüntetés reám 
nézve annyival nagyobb megtiszteltetés, mert e 
kerületet oly nagynevű férfiak, mint Podma- 
nitz.ky. Ráday s Prónay képviselték. Nagybecsű 
e kitüntetés reám nézve sittért is, mert e választó 
kerületben születtem, itt éltem s szerencsés vol
tam e kerületet az országgyűlésen már két Ízben 
képviselni. Ismerem e választókerületet, összes 
választóit és azok legnagyobb részét büszke 
vagyok barátaimul tekinteni. A tisztelt választók 
is ismernek s tudják azt, hogy ugy a haza, mint 
a kerület és nz ó érdekeiket, mint képviselőjük, 
mindenkor szivemen hordoztam. Nem utasítottam 
el magamtól kerületem legszegényebb polgárát 
sem s főtörekvésem volt annak igazságos 
ügyét előmozdítani, azaz támogatni. Hogy a 
szabadelvű párt zászlaja alatt állok, kötelessé
gemnek ismerem azt röviden indokolni.

Kormányelnökünk s pártunk fővezére : 
Széli Kálmán ó nagyméltósága e három jel 
mondatot tüz'.e ki zászlajára.- jog, törvény 
és igazság. Kormányelnöküuk személye, 
múltja, tényei és haziifisága biztosit bennünket, 
hogy mindezt megtartja s megtartatja, tehát 
teljes bizalommal álltám mint közvitéz zászlaja 
alá s lelkiismeretem nyugodt, hogy ezen zászló 
alatt minden nagyobb megrázkódtatás nélkül el 
fogjuk érni jogainkat, törvényeink tiszteletét és 
nyer a legsz- gényebb polgártárs is igazságot. 
Kormányelnökünk két évi működése elég bizo
nyíték arra, hogy én mint közvitéz is az ország 
javára törekszem, ha az ö zászlaja alá állok.

Megválasztatáson, esetére Ígérem, hogy 
szem előtt tartom azt, hogy ez ország első sor-

Mellette Milton szelíd arczával, 02 éves korá
ban a milyen volt.

A magyar történelemnek nagy hely jut a 
könyvben. A Báthorinuk erdélyi uralmát, a 
hosszú háborút. Bástn és Székely Mózes törté
netet mondja el benne Mmczali, szhiuos keppel 
ilhistralva elbeszéléseit, a melyek közül a leg
több itt jelenik nteg először. Az ország belső 
állapotait külön fejezetben tárgyalja nagy szak- 
avstottsággnl. Bocskay István felkelése, a bécsi 
beke, a Hubsburghózbim kitört testvérharcz, az 
1608 Iki törvények, Báthory Gábor élete, mind 
egész világításban jelennek meg az olvasó előtt.

Marczali történetírói érdemeit nem szükség 
e helyen kiemelnünk. Bizonyos, hogy itt a lég 
jobbal nyujto'ta mindabból, a mit csak nyújt
hatott ; kitűnő gonddal választotta össze nz illus- 
tratiókat. nemkülűnben a térképeket. A színes 
képek közül meg kell említeni XIV. Lajos bem- 
pás képét s Türelme arczképét. A térképek kö
zül különösen kiválik a .Magyar- és Erdélyor- 
szag Bethlen Gábor halála évében" czimü. A 
jó képeknek azonban se szeri, se száma. Vannak 
itt oklevelek, nmnifesztumok, köztük Gusztáv 
Adolfné. német Flughlattok. számtalan erez- és 
éremkép ; egész külön gazdag gyűjteményt tesz
nek ki a harminczeves háborúra vonatkozó ké
pek. köztük Callot, Juliét nagyhírű metszőiéi. Az 
egész kötet mind tamilomra, mind művészi 
gondra es kiállít isheli Ízlésességre egyik első
rangú terméke irodalmunknak.

A Nagy Képes Világtörténet tizenkét kö
tetben jelen meg M irczali Henrik akadémikus, 
egyetemi tanár szerkesztésében. A Vili, kötetet 
maga Marczali Henrik irta. Egy kötet ára dí
szes félbőrkötésben 6 korona; kapható havi rész
letfizetésre és füzetekben is a kiadó czégnél 
(Révai Testvérek Írod. Int. Rí.) és minden hazai 
ltönj v-ereskedés utján. 

bán földmivos ország, uern feledem azt, hogy 
el van az ország szegényedve, iparunk, keres
kedelmünk pang s igy meg kell menteni a föld
birtokot és annak birtokosait, a földmivelő népet, 
tőkét kell gyűjteni s az ipart megteremteni, 
szervezni kell az országot közgazdaságilag és 
ha kell önálló vámterület utján is meg kell 
menteni gazdasági érdekeinket: a mezó gazda
ságot, a kis és nagy ipart és mindezekkel támo
gatni a kereskedelmet s viszont a kereskedelem
nek támogatni kell n mezőgazdaságot és az 
ipart, s a nagy iparnak sem szabad elnyomni a 
kis ipart.

Merev álláspontot az önálló vámterületért 
nem követelhetünk ; de ha a társországokkal — 
Ausztriával — reánk nézve kedvezőbb egyezsé
get nem köthetünk, követelnünk kell az önálló 
vámterületet. A mezőgazdaság terhén segíte
nünk kell, de azért a kereskedelmünket elnyomni 
nem szabad. A nagy ipar mellett támogatni kell 
a hazai kis ipart, mert ez ad sok önálló csa
ládnak kenyeret.

Ezek után áttér a kormány azon fe
ladataira, melyen megoldása a jövendő ország
gyűlés feladatat fogja képezni. Ilyenek a kato
nai szolgálatnak a terhes és ssükségten, sót fe
lesleges 3- esztendő helyett két évre leendő le
szállítása. Hogy tlegeugő a két esztrndó arca, 
hogy a legénység kiképeztessék, mutatja a hon
védség példája. 0 felsége mindég külön megdi- 
elérendőnek tartja a gyakorlatok után, olyan 
kitűnő a kiképzése. Kívánja n katonaságnak az 
aratás idejére való haza bocsátását, hogy mód
jában legyen a szolgálati kötelező'tségét teljesítő 
ifjúnak hozzá tartozóit munkájával segíteni. Ki
váltja a kis birtok földadójának leszállítását, 
hogy u teher viselés arányos legyen a haza 
minden polgára közt, legyen az szegény, vagy 
gazdag. Kiváltja a tisztviselők fizetésének fele
melését, mert azt, hogy az anyagi gondokkal 
küzdő hivatalnok. Jól megfeleljen hivatásának : 
kívánni sem lehet. Kívánja a teljes vallás egyen
lőséget, Minden szülő ol.v vallásban nevelje gyer
mekét, amilyen a maga vallitsn. A reverzúlis 
vétel — miután az a liberális törvényhozás 
alapelveivel ellenkezik elvetendő. Szóval teljes 
legyen n jogegyenlőség a hitfelekezelek között.

Kifejti még, hogy ti szabadelvű zászló ma 
oly kezakbe van letéve, melyekben biztonság
ban van s ezért föltétien hive Szél Kálmánnak 
és politikájának s szent fogadást tesz, hogy 
mint eddig, ezen túl is a hm és az ő szőkébb 
hazája: a kerület és annak polgirságn érdekeit 
fogja mindég és mindenhol szivén viselni.

A lelkes, igazán a nép szivéhez szóló prog
ram beszéd mély hatást tett s elhangzása után 
a termet zsúfolásig megtöltő sót még a folyosón 
és a lépcső házban is szorongó a sokaság lelkes 
éljenzésben tört ki és ünnepelte a népszerű 
képviselő jelöltet. Még Rudmiy elnök, majd Mo- 
ravesik aszódi ág. ev. lelkész, és Kö
vér Péter tiszttartó intézett hatásos buzdító be
szédet a néphez melynek elhangzása után sör 
giinyt küldtek ii miniszter elit dchöz, a szabadel
vű párt elnökéhez, és a főispánhoz. A gyűlés 
ezzel a jelölt éltetése mellett véget ért s * 
párt átvonult a szomszédos Krenkó féle vendég
lőbe, hogy részt vegyen azon a népies kaiiket- 
t»n, melyet a párt a jelölt tiszteletére rende
zett.

A gödölliii kerület 48-as jelöltje 0 l a y 
Szilárd vasárnap tartotta prognimbeszédé' Új
pesten. A közit'i villamos vonat állomásánál nagy 
közönség várta n fővárosból kocsin jövö jelöltet. 
Az újpesti függetlenségi 48 as kör saját, zászlaja 
alatt tollúit ki. 200 lovas bandérium és ROfehér 
ruhás leány várta » jelöltet, ki megérkezvén. 
Aradi Béla dr. ügyvéd üdvözlő beszéde után 
köszönetét mondott a lelkes fogadtatásért. 
Ezután megindult az óriási menet a Szémitérre, 
a hol nagy sokaság mintegy 10,000 ember 
várta mar. Itt az újpesti függetlenségi párt el
nöke üdvözölte és felkérte programmbeszedének 
elmondására. Olay Szilárd egy órás beszédet 
mondott, melyben az igazi függetlenségi eszmék 
ba.ltokénak jelentette ki magát. Újpestről Rá
kospalotára ment a jelölt, a hol az evangélikus 
templom előtti téren Fischer Dezső, a rákos 
palotai függetlenségi kör elnöke üdvözlő be
széde után mondotta el programmbeszádét Olay 
Sziláid. Beszéde óiiasl hatást, tett a jelenle
vőkre. Kívüle meg Mártonffy Imre lapszerkesztő 
és Nagy György ügyvédjelölt intézeti nagyha
tású beszédet a néphez.

A Vrfrí választó kerület központján Vácon 
Vasárnap . mondta el rövid programbeszédét 
Bossányi György, a néppárt jelöltje, támogatá
sára eljött Molnár János apát és Révész István 
dunakeszi plébános, ki,öt év előtt ebben n kerü
letben néppárti jelölt, volt kik annál többel beszél
tek. A választási harc igen heves lesz, mert az 
egyházmegye papsága Ismét néppáiai és erősen 
korteskedik. Többek közt Veresegyházán, a fő
város kőidében, Demka plébános a temp’om 
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tornyára tűzte ki * néppárti zászlót. Szödön pe
dig Kation káplán azzal korteskedik, hogy csak 
az üdvösül, ki Bossányira szavaz. A szabadelvű 
választók gr. Csáky Károly megyés püspök 
közbelépését kérték ki, s a püspök rögtön szigo
rú vizsgalatot indított az izgatók ellen. A válasz
tás elnökei Rudmiy József és Tahy István föld
birtokosok. B os s á n y i Aszódon f. hó 29-éu 
Vasárnapon d. u. 3 órakor fogja tartani prog
ram beszédét, melyre báró Kain lvor is el fog 
jönni a fővárosból.

A gödijllii kerület szabadelvű párti képvise 
lő jelöltje, Wolfner Tivadar f. hó 26-án tartot
ta meg Újpesten óriási közönség Jelenlétében 
programbeszédjét, amit a jelenvolt párthivek 
nagy lelkesedéssel, zajos éljenzéssel fogadtuk. 
A progrnmbeszédre nemcsak Újpest lakossága 
gyűlt össze nagy számban, hanem a kerület más 
községeiből is sokan megjelentek ott és élénk 
ovácziókkal, virággal és bandériummal fogadták 
a szabadelvű jelöltet, ki hosszabb beszédben 
fejtette ki programját. Szólották még a néphez 
llek Vinose plébános és még többen összetar
tásra buzdítván a pártot. Azután 100 csikósból 
álló bandérium kisérte lakására kiveinek ová- 
cziói közt az ünnepelt jelöltet.

Hírek.
Gödöllő vendégei. A király veje, Lipót 

és unokája György bajor herozegok f. hó 25-én 
délben Visegrádról hosszabb tartózkodásra ide 
érkeztek. A herczegek a hosszú utat kocsin tet
ték meg. Fogadásukra megjelentek a palotában 
az udvari főméltóságokon kívül Gallé várkapi
tány, Retteni fővadász mester, Lénárd csendőr 
százados és még többen. A herczegek délután 
a toskánai nagyherczeg társaságában vadászni 
mentek, mely alkalommal 7 szarvas és löbb apró 
vad került a térítőre. Lipót és György hercze
gek ma utaznak el néhány napra Milrzsbergbe, 
hol nagyobb szarvas vadászat lesz, melyen 
Ő Felsége a király Is részt fog venni

Uj dalárda. Péczelen e hónapban már 
két Ízben gyűli össze tanácskozásra a fiatalság, 
hogy egy d dárda alapításának a tervét, módo
zatait megbeszéljek, de teljesen eredménytele
nül, daczára azon kői ülmenynek, hogy a gyűlés 
igsn látogatott volt. Már egyszer Szönyi Tódor 
vezetése mellett működött egy daloskör, de mi
velhogy ebből a polgárságot egyszei ^mindenkora 
kizártuk, igy természetesen csekély részvétel 
miatt rövid időn belül megszűnt. Energikusabb 
embert kellene a kezdem-nyezés élére állítani, 
ki szivvel-lélekkel kezébe veszi az ügyet, mert 
bizony ma Péczelen semmiféle olyan intézmény 
nincs, mely a nagyszámú polgárságnak szóra
kozást nyújtana. Ha e terv 'sikerül, ugy igazán 
nemes feladat teljesítése vár reá.

Hymen Zempléni Árpád áz általánosan 
(ismeri népszerű poéta lapunk kiváló munkatár
sa, megnősült. Nőül vette Révész Anikót, a Fel
ső Magyarországon általánosan ismert kiváló zon
goraművésznőt, néhai Rtszdorfer Jánosnak. Nyí
regyháza volt főjegyzőjének leányát. A házas
ságkötés a nyíregyházai anyakönyvi hivatalban 
tegnapelőtt történt s az miyaköny vezető tisztét 
ez alkalommal Benes László polgármester telje
sítette. Jexttnstky József tekintélyes polgár 
Péczelen eljegyezte Erős hztindikn kisasszonyt.

Péczeli temetsezésl egylet, mint utólag 
értesülünk, ez idei közgyűlésén is szép elöhala- 
dásáról tanuskodoii ugy any. gd g, mint hivatá
sában. Az egylet vagyona migualadju a tizen
egy ezer koronát d.icznra azon érlhetlen kö
zönynek, melylyel keidéiben lépten-nyomon 
meg kellett küzdenie. As alapítója, illetve a 
terv megpenditóje : Konez István volt, ki heted 
magával állott, az igazan humánus ügy élére. 
Ma már az egyletnek háromszáz tagja van.

Gyászrovat. Vasárnap f. hó 22-én d. u. 
4 órakor temettük el közszeretetben álott bi- 
ránkal, Miskey Adámot. A jó öreg Miskey bá
csi tehát már nincs többé. Kikisértűk utolsó út
jára nagyon sokan. Ott volt Gödöllő szilié java, 
de n vidékről is számosán jelentek meg vég- 
tizzte-'scigén hogy igazi szomorúsággal meggyé- 
szoljuk őt, aki életében örökké derűs Jókedvé
vel. zamatos humorával mindnyájunknak annyi 
derűit pillanatot szerzett. Nyugodjon békével ! 
Áldás poraira 1 Az engesztelő szent mise áldo
zat, nz elhunyt lelki üdvéért 1. hó 23-án reggel 
9 órakor mulattatott be a Mindenhatónak n hely
beli udvari kápolnában. — P o p o v i c s 
Sándor, már. ellenőr, Mária-Besnyőn elhunyt 
negyvenöt éves korában.

Péoseli községháza kibővítése. Fölötte 
életre való dolog volt a péczeli községházának 
a tanácsi érmét kiépíteni, mivel már a fejlődő 
viszcnvoknnk semmiképen sem felelhetett volna 
meg. Csak egy élhetőségre nem számitoita kép
viselő testület, mikor a kibővítési határozatot 
hozta. Hu most októberben, mint egy jogérvé
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nyes határozat .15 írja, az adóügyi Jegyzői ál- 
Hit betöltik, ugyan hol fognak külön iroda 
helyiséget adni rendelkezésére, mert ezt úgy 
követeli meg maga az Állás tekintélye? Annyi 
blronyos, hogy a községházán nem, mivel ott 
külön irodára alkulntas helyiség egyáltalán nincs.

Programbesséd. Martinelek István, a 
gödöllői szociáldemokrata párt képviselő jelöltje, 
f. hó 29-én — vasárnap — fogja programbeszé 
dót megtartani Gödöllön, Szalay V. Aranysas 
szállodájában.

Uj zenekar. Bodi Lássló kitűnő czigány- 
primás, a péezeliek közkedvelt muzsikusa, 
ugyanitt egy hat tagból álló lenekért szervezett. 
Ajánljuk a nagy közönség szivis figyelmébe,

Választási küldöttségek megalskulása. 
A váczi választókerület vál. elnökül és az I. 
Rznvnzatszedó küldöttség elnökéül Rudnay József 
(Vácz-Hartány), vál. jegyzőül Selinap Lajos 
(Szód). A II. szavazó fezedé küldöttség elnökéül 
és h. vál. elnökéül T.ihy István (Budapest), vál. 
jegyzőjéül Fóthy Gyula (Vácz). Á III. szavazat- 
szsdö küldöttség elnökéül Markovics Lazár (Vitéz), 
jegyzőül dt'. Göndör Sándor (Vácz) Helyettes 
elnökül dr. Morlin Zsiga (Vácz), h. jegyzőül 
dr. Tragor Igttácz (Vácz), Gosztonyi Tibor (Vácz 
Hártyán), jegyzőül Szlaesányi János (Vácz Duka), 
Bugár János (Püspök-Szilágy/Trupp Antal (Kis- 
Ujfalu). Szavazási sorrend az 1. küldöttségnél: 
Verseg, Kariul. Aszód, Iklad, Doinony, Galga- 
Mácsa, Galga-Györk, Püspök Hatvan, Ácsa, Cső
vár ; a II. küldöttségnél Vácz város ; a III. kül 
dött-égnél: Szada, Veresegyháza, Vácz Kis-Ujfnlu, 
Zsidó, Csornád. Püspök Szilágy. ör-8zent-Miklós, 
Kis-N'émedi, Vácz-Duktt, Vácz Rátot. Szód, Vácz- 
Hártyán, Vácz Bottyán. Szavazó helyiségek : az 
I. küldöttségnél Korona vendéglő Váczon. a II. 
küldöttségnél a városháza, a III. küldöttségnél 
a Tornyos vendégtó.

A gödöllői vál. kerület választási 
elnökül és az I. aznvazatszedő küldöltség elnö
kéül dr. Freislnger Lajos (Vácz), vál jegyzőül 
Jnmrisko Lajos (Péczel). A II. szavazatazedó 
kü.dótiség elnökéül és h. vál. elnökül Illek Vtn- 
ez" (Uipeet), Jegyzőül Weszelovszky Béla (Rakos- 
Paloi.it). A III. saavnzntszedö küldöttség elnöké
ül Gorán Dániel (Gödöllő), jegyzőül Tóth Káz- 
mór (Fótit) Helyettes elnökül Mády Lajos (Új
pest), dr. H-ulerváry 8 ina (Újpest), Wágtter 
Manó (R -Palota), h. jegyzőül Berét.yi Antal 
(Újpest). Dlbusz Antal iMogyoród). Igló Elek 
(Ecset). Szavazási sorrend al 1. küldöttségnél : 
Gödöllő. Isaszag, Czinkota. Kelepce. Nagy- 
Tárcán. Kis-Tiircsn, R.-Palota, Csömör. Dány ; 
a II. küldöttségnél : Újpest, a 111. küldöttségnél: 
Boldog, Mogyoród, Héviz Györk, Gttlgn-Héviz, 
Ecser, Maglód, R. Keresztár, Bog, Vácz 8zent- 
L<siló, Valkó. Péczel, Dunnkeez, Zsiintbuk, 
R.-Csaba, Fóth. Szavazó helyiségek : az 1. klil- 
döltségnel községi épület telkén levő bódé; ti II. 
küldöttségé a régi csukrázdn telkéu levő bódé ; 
a III küldöttségé az uj czukrászdával szemben 
levő hódé.

Megöltek egy embert A gödöllői vá
lasztó kerületben f. hó 22-én este 7 óra iít|han 
gyilkosságunk' lett az előidézője a pártpolitikai 
véleménykülőtnbség Hévizgyörkön Dudás Pál 
fiatal gazdát az Utczáll megtámadta Bobály Mi
hály s ti választás fölött heves vitát kezdtek. A 
vita vége az let». hogy Bobály egy kalapácsot 
rántott elő s úgy ll'ötti- meg vole Dudást, hogy 
es rögtön meghalt.. A gyilkos hogy magáról a 
gyanút elhárítsa, a kocsiutra húzta ki a holr<-s- 
tet, mintha Dudást az arra járó köves kocsik 
gazolták volna el. De lettét észrevették s n 
csendőrüknek feljelentették, Bobálv elmenekült 
de még azon este elfogtak s a peatvidéki tör
vényszék fogházába szállították. Legjobb a do
logban az hogy sem a gyilkos sem áldozata 
netn szavazó polgár s igy tulajdonképen egyik 
párthoz sem tartozik.

Bíró választás A gödöllői bíró választás 
október 5. napjára tűzetett ki.

Idol buoaujáratok. Az Idei bucaujárat 
kerületünkben először Maglódon fog megtartatni 

inig Pécseién 
. .................. ..... .......... ......... , azaz tizen

harmadikán, mivel az uj templom szűz Mária 
nagyobb dicsőségének van szentelve.

A nagytarosai ügy elintézése. Az isme 
retes nagytaresni fegyelmi ügy. mely már n 
napokban a fővárosi lapok hasábjain Is tárgyal- 
tatott, végre (lintézáHt nyert. Mayer Laj B köz- 
’égi Jegyző és Sipiczky János pénztárnok hivatal 

I 
I

október hó ':elsö vuRÓmupján. i 
ugyan e hó második vasárnapján,

vesztesre Ítéltettek « egye tóiul eg koteleztettek a 
hiányzó összeg megtéi’itésóre néhai Sipiczky 
Mihály örököseivel. Ez utóbbiak csuk azon 
összeget tartoznak megfizetni, mely imlmi Si 
piczky Mihály pénzt arnuksaga alatt sikkaszlah'tt 
el. — Ez tehát u kínos szetizicziót kellett ügy 
utolsó fejezete.

Lapunk sikere. Nem rég-n lapunk ha
sábjain latiak napvilágot a poezNi l inügyi lm 
jókról Írott czikkek, kiemelve benne azon jogos 
szükségességet, hogy a tlirhetlen állapoton se
gíteni mulharlan kötelessége az illetékes körök
nek. A kerület püspök'*  tudoinási szerezvén 
lapunkból a viszás helyzetről, tan.ies 
kozás tárgyává tette az ügyet, mely végeved 
menyben oda irányult, hogy az iskola épiiieie a 
maga egészében a belső berendezései el együtt 
álalakittassék. mi kezdetét is vette, aöt mái 
annyira előre haladtak nz építkezésben, hogy az. 
iskolai év elején at is adhatjuk rendeltetésének.

A. siketek hallanak A ,.b i e i I I u s t- 
r Í r t e W e I t“ folyóirat 27 «k sz mm, Cilin- 
wich High Road, No. 626 London, W. egy csu
dálatos kúra leírását tartalmazza siketség es fej- 
lugas ellen, a mely kúrát a beteg otlh *n  a la- 

alkalmazhatja és a melynek mindenkor 
J van. A nevezett lap ezt a 

bérmentve megküldi kivá- 

I

kitűnő eredménye 
számát mindenkinek ............. _n____ ____ _
natra, aki címét a folyóirat szerkesztőségéhez 
beküldi. (52 —11)

Olvasóink figyelmébe. Akik egy min
den állással összeférő tisztes mellékjövedelemre 
szert tenni akarnak, azoknak melegen ajánljuk, 
küldjék be czimeiket ,,Hasznos Munka" jeligé
vel az által mos tudósító Hirdetési osztályához, 
Budapest. VII. Erzsébet-kőrut 54. mely azokai 
rendeltetési helyükre továbbítja. A mellékjöve
delmet. amelyről szó van, minden nagyobb fa
radság nélkül szerezhetik meg mindaz k, akik 
ismerőseik és barátaik körében-e-setleg lágabh 
körben is egy pártolásra méltó ügyért tevékeny
séget kifejteni hajlandók.

Zászlógyár Gödöllön. Megható tantijeiét 
adták haiaszeretetúknek a gödöllői leányok. 

„. ----------- .< házánál es egoszösszegyűltek Jutka Ferencz 
kis zfealógyárat rendeztek be. melyben az Olay- 
zászlókat maguk készítik nz ó rózsás ujjacs- 
káikkal. Ilyen honleányokra már bizulommul 
tekinthet a jövö Magyarország I

Elhalasztott kiállítás. A heves vármegye 
gazdasági egyesület mzóIó és bor kiálliibmit 
mint elmünket hivatalosan értexiteiiek — a köz
be jöti képviselő választások miatt elhalasztja 
és azt f. é. október 5. 6. és 7. napján fogja 
megtartani Gy ön gyónó n.

A választási küzdelem izgató hevébeu 
vagyunk. Korteszajtó viszhangzik az egész or
szág. A közönség érdeklődésé a legmagasabb 
fokra hágott A sajtó természetesen igyekszik 
ezt a nagy érdeklődést tőle telhetóleg kielégíte
ne Valaiiiemiyi újságot azonban fölülmúlja a 

Minden háztartásban nélkülözhetetlen czikk

©
Magas rendelet alapján minden kereskedő árusíthatja és orvosi szaktekintélyek 
által ajánltatik a

József t á p-1e a
Köhögés, melfájás, nehéz lélegzés (assthma). elnyálkásodás ellen az

I-sö számú József táp-tea
(1 doboz ára 50 fillér.)

Nehéz emésztésnél, székszorulásnál, bágyadtságnál, tulhizásnál es mint 
vértisztitó teát orvosi szaktekintélyek ajánlják rendes használatra a 

Ilik számú József táp-teát 
(1 doboz ára 50 fillér)

Viszonteladó nagyobb vételnél előnyben részesülnek.

Fö és síétklildésiraktár : Vogler József iéi, Budapest VI. kér. Külső Vácai-ut 140: 
Képviseletet vidékre, minden városház adok. 1-10
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..Budapest'*  képes pol, napilap, a inel\ neinc>ak 
hü é< gyors tudósító**••iban.  Ii inem sikerüli ki 
vite ü képekben is tájékoztatja olvasóit a Vá
lasztási mozgalmikról, a ,,Bu I ipesf’ egyébként, 
a legiobbnn ajanlh to újság. Vez- rcikkeit ismert 
nevii publicisták irjik, köztük K■•*suth  Eerencz, 
az orsz. függetlenségi es 48 ar pírt img\nevü 
elnöke. Hírrovata um^oizh Un és lris<; legényei 
érdek fesziiók l’jevkor mimlea előfizetőjének 
egy igen szép naptárt ad ingyen, hetenként ju- 
talonikőiK veket ős egy J-Hdiv-RiWHiegyuktfl sor
sol ki. A mellet a legolcsóbb napilap, mert ha
vonként. csak két koronába kerül. A kiadóhiva
tal Bu'lap'sten, IV. Sarkuntvns utcza 3 .-z.nii 
alatt v in. a hova az elófizeiea pénzek külden
dők. Kívánatra egy pár miitatvanyszam-'t is kiilrf.

Tűs Rákoscsabán. Vasnrnap f. hó 22-* ;u 
d n 2 őrikor lüz volt Rákoscsabán. Nagy 
György ndvarában °gy szalma kazal kigyuladt 
és leljen n 1-éget.t. A lüz átragadt a sz.ahniv 
mellett levő széna boglyám és az is leégett. 
Csak a hirtelen érkezett segítség mentette meg 
az épületet is a pusztulástól meg »z inteni gond
viselés bog}’ a csendes időben a tűz a házra is 
át nem ragadt. A kár 8'KI k'Tona. A ny mosni*  
kideritette. hogy a szalmát Rlehter József 5 
éves hasonnevű fia gyújtotta meg gyufáiul ; 
pajtása: VitnriiM János szinte 5. éves gyer
mek még azt is megmutatta a nyomozó csen 
dőtségnek, hogy melyik sarkát gyújtotta m»*<r  a 
kis Ricbter fiú. A gondatlan szülőket h-ihelv 
minden esetre a felelősség a szerencsétlenségért.
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... . |, 150 czentiinéter hosszú 95 széle# 1.50 frt. v. 3 kor. 20 1111.rzsébet zászlógyar Raczkevén. 2 méter „ . i.«0 . „ 3 . «<>.

Választási zábkIóI*  és jelvények h legjutAnyosabh árért. Disz- és korteszászlók 3 írttól feljebb.
A Követek ezinUrtóseágáért felelősséget vállalok, költségvetés és árjegyzék ingyen.
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4 aszód es vidéké

LESSIVE PHENIX ! 
a világ legcxélBzorübb 
és legkedveltebb mosó* 

euxköiíe a valódi

a mely a legtöbb kórház
ban, gözmosoíiákban 

kóklerban, nyilvános imé- 
it«tek es előkelő haztarta- 
aukban nagy előszeretettől 

használtatik 
Egy próba a valódi
LESSIVE PHENiX" 

mosóporral 
meggyözödtet a rendkívüli 
előnyökről, pAnx-. Idő és 

személyzet megtakarítása 
és a ruha rendkívüli tiszta

ságáról.

LESSIVE PHENIX_ _
“<>|. <11 .Lessive Phenix mosópor hazat gyártmány, 

cjorinnnles, jólát lás in«lli-ll. ártalmatlan > te- 
tn-rnamJre c, csakis oly csomagokban v.lodn a 

melyek egyedüli tulajdonosa .1 1’ I K O T
PARI8 alaíras.’al vannak ellátva Számtalan
elismerő levél “Wl Kapható minden fúszerkeres- 
kedésl-en é*  drogéi inban használati utasítással együtt 

Igazgatóság : Budapest, Károly-Körut 19.

_ _ _ I Életmentő 1- - - - -
gyakran a pontos óra.

Valódi 
scliwciczi lleiiion'.oir zsebóra 

kitűnő minőségben
iiHi'om forint

ms a postaköltóegl 
Utánvét mellett rendelhető

SERÉNYI órásnál
Budapest, VII Erzsébetkörut28 sz I. em

Képes árjegyzék ingyen.

! ! Majdnem ingyen ' I
878 értékes tárgy csak 3 kor. 60 fillér.

I finom óra. lan zai 3-vi j • alas m“l>ett, 1 drb. selyem 
úri nya.kuitió, uj.iotisag ! 1 drb. csinos aimili
gyémánt nyakkendő-tű, 1 drb. három részből allé gyÖ- 
nyorn íróeszköz. 1 e u nituni, mely kezelő, gallér < s .szn 
badzaru mellgombokból (duuble-arany) arany all, 1 pá
rizsi női brus, 1 drb. gyönyörű férfi vagy női gyűrű 
ntá'izott uanvból, drágakövei, 1 pár gyönyörű nő. fül
bevaló siir: _-y».Hanttal. 1 drb. j-illatu pipere szappan, 
1 drb nyakak keleti gyönygökkel, 1 drb hasznos zseb
könyv. 1 drb. borostván szivar s«op"l<a, 1 drb. wsebkes, 
1 bőrpénztarrza, 1 gyújtó eszköz. 1» drb. levelezési ess 
köz és még 300 drb. más hasznos és a háztartásban 
1 3 szükséges tárgy ingyen.

Ez mindössze, uz órával együtt, a mi maga rregeri 
a penit. csak 3 korona 60 fillérbe kerül Mind •», 

utánvét mellett küldi a krakkói árukiviteli ház.

F. Windiscli. Krakau 23. sz.
Nem megfelelő árukért a pénzt viszuküldjiik.

KURAS PÁL temetkezési vállalata
AMZODOA

Elvállal mindennemű temetések rendezését legegyszerűbbtől a legelegánsabb 
kivitelben. Állandó raktárt tart mindenféle koporwóklrAl. ÍJrcz, 
keményfa-, fényezett fenyőfa-koporsók mindén nagyságban.

Szobit behuzatok. ravatal felállítása, személyzet dísz-egyenruhában fák
lyával fjfiH diéá/.e-í wyitazkoCMi. SMi

Temetések 100 koronáiéi 1000 koronáig. — Megrendelések vidékre is 
olcsó áron elfogadtatunk.

(t\ :i.-zjelentések eg1 '

- - ----------------- - - ----------
Saját készítésű <tis-z.ea és egyszerű polcért bútorok 

kaphatók a legolcsóbb szabott árakon Aszódon, Kurás Pál éuillet- és jntlbutor-asz- 
talosnal.

n.-zjelentések egy óra alatt szállíttatnak. 88—M I »
T.XlíéiíS^

•t*  kaphatók a legolcsóbb szabott árakon Aszódon, Kurás Pál éuület- és jnttbutor-asz- I t 
»»» latosnál.
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A’iMZont. <dh riisdt < >lí. kedvező fehólelek niolletí, keresd nek !

Hazai ipar! ..EMKE padlfénymáz ! Magyar gyártmány !

III
I

Borul B. Pété, Mór Szolnok. 6-58

Nyomatott az aszódi kir-tuvilóintézet könyvnyomdájában

Nem kell osztrák, nem kell német, nem kell külföldi gyártmány, hanem vegyülik Berkes-féle

padi ó-f é n y m á z t,
- ----------- — , , . ------------- -------------------------------- ------i szolgálunk, mert 5 százalék
„EMKE“ Javára szolgai A Berkes tele „EMKE" padló lakk : a szobapadlók fényezésére kiválóan alkalmas, mert 
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„E M K E
s így elérjük, hogy kitűnő legjobb^ jn-igyai^ gyártmányt kaphatunk s e mellett kiváló közművelődési czélt
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--------------------- |..........- ......... . . u iv/o zvrj j vuvovi v navuawnu dl A tLAlllilB, Illőit

szubiipuill" fénymáz: rögiön szárad s igy a fényezett szoba már 1 óra múlva használatba vehető, 
szobapmlló fénymáz: szagtalan, tehát nem kell a kellemetlen Terpentin szagot napokig a szobákban tűrni, 
szobaptulló-fénj utaz: mosható, s szárazra törülve fenve még fokozottabb.
szolmpadló-fenymáz: víziói nem lesz foltos, mint a többi lakk
szob.-ipatlló fenymáz: fényét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb, 
szobaptirllo-fénytnáz: üveg keménységűvé válik, s így legkevésbbé kopik.
szobtipiiilló-féliyniáz: szeszszel liigithnló.
szobnpndló fenymáz: kitünően alkalmas konyhabútorok és más eiős használatnak kitett tárgyak mázolására. 
RzobiiDiKlIo-tenyninz: a ragadós padlókul sziuiixzn teszi.

• iiveig-, lióiineut ><■ litíihová, U kot*.
,, , ... “ KJadási Murozkó Endre kereskedése Hatvan, Kiéin Adolf Czegléd,
I :>| vas kereskedő I jpest. Berger \tlmos Jász Ber-ény. Boros B. Péter Mór Szolnok. 6-öS
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víztől nem lesz foltos, mint n többi lakk
, - : bbl.Vét a többi hasonló gyártmányok között legtovább tartja, tehát legtartósabb,

szobapadló-fenymnz: üveg keménységűvé válik, s igy legkevésbbé kopik. 
szobapa(lló fén.\niáz: szesszel bigilhnló. 
sí 1 . 

szobiipiulló-tenyniáz: a ragadós padlókul sziu uzza teszi.
l kir-ow

Gyártás és fóeladási hely: florkes Bertalan Nagyvárad,
Túrna v
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