
A mult szazad vegi Budaorson sem volt fenekig tejfel az elet, legalabbis elharapasokmarnemjonnekszamba.
arr61 tajekoztatott a mar tobbszor idezett "Buda es Videke" cimu lap Ezellenabudaeorsiekmartrainirozva
1894. februar 2-an, hogy a Budaorsi ut igen gorongyos, nyaron paras, vannak. De minden rosznak meg van
tavasszal es osszel pedig saros. ime a korabeli cikk: a maga j6 oldala is. Ha valmelyik, budaeorsi polgartarsunknak hosszu-

-A budaeorsi-ut. Mikor Herkules a des Oczean -csakhogy gar kiadasban. nyelvU oldalbordaja van. ez csak egy-
'"alasz-uton volt. nem kovette a sima. A budaeorsi svabok es lovak a meg- szer hozza Ie ot szekeren es a kegyes
aszfaltos utat. mely a gyonyorok utja mondhat6i annak. hogyegy-egyutjuk oldalborda fegyverenek csorbajat a
,.olt. hanem az igazsag gorongyos es be a varosba es vissza. feler egy zsebeben viszi haza.
tengel~rttora utjat. Ezt Herkules meg- Golgotha megjarasaval. A szegeny De vege mar az aranyjuezi allapo-
tehette. De azert nagyon tamasko- budaeorsieknek nem eleg az. hogy a toknak. Horvath Zsigmond utmester
dam. hogyha latta volna a budaeorsi falujok elott leva meredeket meg kell nemregiben a budaeorsi Herkules-ut-
utat. hogy ra lepett volna-e? Alig hi- maszniok. hanem lent a sik ulan is b61 olyan utat keszitett. hogy az And-
szem. hogy napjainkban lennenek vigyazniok kell. hogy az egyes doczo- rassy-utnak is beillenek. Alkalma-
olyan Herkules-fele csodabogarak. goknel vagy ok nero ugorjanak ki kel- sabb helyet es m6dot tehat nero tala-
kik jobb szeretik a zotyogos. goron- letlenul a szekerbol vagy a lelkuk ki ne lunk. mint lapunkat. hogy neki koszo-
~'os utakat. mint a kenyelmes sima- zokkenjen a szajukon. Az egyes nyelv- netet mondjunk.
kat. A budaeorsi-ut nemregiben meg " ". "..
amolvan Herkules-fele ereny-ut volt. Az Itt Idezett, humoros elemeket sem nelkulozo korabell Iras vegul IS
~yaron -nem is kellett h'ozza sok megnyugat6 kozlessel vegzodik: Horvath Zsigmond utmester rendbe
fantazia -Szaharanak velte az ember. hozta a budaorsiek legfontosabb kozlekedesi palyajat.
Ta\.asszal es osszel pedig el;t\' kis C'sen- Bata.ri Gyula


