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T. olvasó közönségünkhöz!

Midőn tisztelettel van szerencsénk szi
ves tudomására juttatni, miszerint lapunk 
szerkesztőségében munkarendünk újabb 
és czélszerübb beosztása folytán változás 
állott be, amennyiben a szerkesztői teen
dőket Draskovieh József ur, lapunknak eddig 
is volt öelmunkatársa szíveskedett elvállalni, 
oly hozzáadással, miszerint lapunk pro- 
grammjában semmi változást nem szenve
dett, s mint eddig, úgy ezentúl is a leg
nagyobb objektivitással fogjuk tárgyalni 
községünket, úgy járásunkat érdeklő 
közügyeinket, de ott, ahol kell, kímélet 
nélkül rá fogunk ütni a corruptióra s le- 
álczázzuk a bűnösöket, hogy azután ismét 
programmunk ösvényére visszatérjünk; —  
el nem mulaszthatjuk, hogy t. közönsé
günknek eddigi szives támogatására ne 
appelláljunk, s becses pártfogását továbbra 
is ki ne kérjük.

Ez alkalommal egyúttal azon t. elő
fizetőinket, kik az előfizetési dijakkal 
hátralékban vannak, tisztelettel felkérjük, 
hogy hátralékaikat postafordultával be
küldeni szíveskedjenek, mert a jövő év
negyeddel lapunkat már megnagyobbított j 
alakban szándékozunk kiadni, és mert j 
tekintettel a technikai nehézségekre s I 
tetemes kiadásainkra, a legjobb akaratunk I

mellett is a lap további küldését beállítani 
kénytelenittetnénk.

Kitűnő tisztelettel a szerkesztőség.

A sajtóper mumusa.
Az 1878. évi V. törvényezikk 258. §-a 

igy szól: „A rágalmazás vétségét követi 
el és hat hónapig terjedhető fogházzal 
és ötszáz forintig terjedhető pénzbüntetés
sel büntetendő: aki valakiről többek
jelenlétében, vagy több, habár nem 
együtt levő személy előtt oly tényt állít, 
mely valódisága esetében az ellen, akiről 
állíttatott, a büntetendő eljárás megindí
tásának okát képezné, vagy azt közmeg
vetésének tenné ki.“

A fenti törvény 259. §-a, ha a rágal
mazó állítás nyomtatvány által követtetett 
el, egy évig terjedhető fogházról és ezer 
forintig terjedhető pénzbüntetésről szól. 

Mig a 263. §. igif íangzik: 
„Rágalmazás és becsiiletsértés esetében az 

állított tény, illetőleg kifejezés valódiságának 
bebizonyítása meg van engedve, ha:

a sértett közhivatalnok, vagy hatáság
nak tagja, s az állítás vagy kifejezés hiva
tásának gyakorlatára v o n a tk o z ik v é g ü l :  

„az állítás vagy kifejezés valódiságának 
bebizonyítása a vádlott biintelenségét ered
mény ezi. “

A kir. Curia 3926ISI. sz. döntvénye 
pedig a 3. pontra:

„a  bebizonyítást megengedi, ha az állí
tásnak czélja közérdek vagy jogos magán
érdek megóvása vagy előmozdítása volt

így szólnak tehát a büntető codex 
rendelkezései! Most lássuk, mit mond a 
f. hó 21-iki lapunk „Súlyos vádak" czimü 
közleménye.

Hivatkozik egy bünkrónikára, melyet 
állítólag Motyvai János erzsébetfalvai 
jegyzősegéd elkövetett, mely bünlajstromra 
vonatkozó jegyzék ismeretlen kézből, 
„több polgár" aláírással —  bizonyára 
községünk javát érdeklő személytől —  
szerkesztőségünkhöz beküldetett.

Ezen kéziratot szóról-szóra közölvén, 
megtettük arra észrevételeinket első sor
ban Motyvai János jól felfogott érdeké
ben, s miután egy ily értelmű, de tartal
mában bizonyára illusztráltan kidolgozott 
beadvány Pestmegye főispánjához tény
leg beadatott, mely beadvány a fegyelmi 
s büntető eljárásnak feltétlenül leendett 
beindítását involválta, tekintettel arra, hogy 
annak félretételét fentnevezett, mint lát
szik, jó szívvel fogadta; úgy a községnek, 
mint Motyvainak érdekében helytelení
tettük azt, hogy meg sem kísérletté 
magát rehabilitálni, mi pedig neki erkölcsi 
kötelme leendett volna.

TÁR CZ A.
N in c s e n  re n d b e n  a  dolog.

Ismerek egy kisasszonykát,
Egyenes, mint gyertyaszál;
Halmot — nézd bár mikroskóppal, — 
üzemed keblén nem talál.
E  hölgy minap dús kebeUel 
Mellettem elsompolyog, —
Majd hogy föl nem kiáltottam: 

„Nincsen rendben a dolog.,u

Minap három nővért láttam: 
Kívánatos szép babák ;
Férjhez menni szeretnének . . .
És ez benne a fonák:
Hogy kérő sehogy sem akad.
Oh ! a férfi mind konok.
Mét) biz pártában maradnak! . . . 

Nincsen rendben a dolog.

Egy ifjú hölgy kedvesével 
Evek óta jegybe jár;
Szeretkeznek, turbékolnak.
Akár csak egy gerlepár.
Kiváncsi vagy a végére ?
Nézd csak. a hölgy, hogy zokog! 
Ifja megugrott mellőle . . .

Nincsen rendben a dolog.

Az. iimő kis lánya mellé 
Név elán ót kerestet,

Képességét nem nézi, csak 
A mellékelt arczképet,
„Ez kell nekünk! Nézzed férjem /“ 
„Ez a rút arcz ? Ez undok!
De az úrnő nem választ mást . . . 

Nincsen rendben a dolog.

Háztartási naplót vezet 
Rendesen egy szép asszo7iy.
Mivel nagyon kiváncsi rá :
Mennyi az évi haszon? . . .
Most zárja le számadását,
Szive lázasan dobog,
Bánatossá válik arcza . . .

Nincsen rendben a dolog.

Böskefalván lap indult meg,
Föczélja a közérdek;
Missiót töU be és már is 
Ellensége tömérdek.
KeU is itten  világosság,
Hol annyi a vakondok!
Sötétség ezek eleme . . .

Nincsen rendben a dolog.

Éárom agglegény versenyez 
Egy csinos hölgy szivéért,
Mindegyik hiszi magáról,
Hogy övé lesz a babér.
De a hölgynek egyik sem kell, 
Imádóin mosolyog, —
Férjhez megy egy negyedikhez 

8  most már remiben a dolog.
Lantos Adolár.

Egy levélke története.
— Eredeti elbeszélés. —

(Folytatás.)
A sok orvosolás,gyógyítás segített ugyan valamit 

rajta, de végre is ő buskomor maradt. Egy 
magyar huszárezredes csábította s csalta meg, 
ez okozta a gondolkozó ész megbomlását. S én 
e szerencsétlen helyzet közepett is elégedettnek 
éreztem magam, mert alkalmam nyílt szegény 
anyámat — kit bálványoztam — ápolhatni, 
gyámolithatni. Óh, ha visszaemlékszem, mily 
különcz volt szellemszegény jó  anyám!

— Egy napon „Faustéban léptem fel, 
Margarétát énekeltem; az előadáson ott volt 
egy idegen olasz ur is, kit csak később tudtam 
meg, hogy a velenczei operaház intendánsa. 
Ez olasz ur az előadást követő nap meg
látogatott lakásomon s szerződési ajánlatot tett 
12 ezer forint, tehát előnyösebb feltétel alatt, 
mint a jelenlegi volt. Én tapasztalatlan észszeí 
s még anyám beleegyezését, vagy csak meg
kérdezését is mellőzve, aláirtani a szerződést, 
melynek egy pontja teljes kártérítést követelt 
azon esetre, ha én a szerződést bánni okból 
megsemmisíteném. Rendkívül örültem ez uj 
szerződésen, régi vágyam lévén a szép, festői, 
regényes Itáliát láthatni; azonban örömöm nem 
sokáig tartott; házi orvosom, mint mindennap, 
úgy ma is meglátogatott, nem is annyira ugyan 
engem, hanem szegény jó anyámat. Közöltem 
a tervet orvosunkkal s már az elutazást is 
megállapítani márczius 22-én, azaz a virág-
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Az ébredés.Kifejezést adtunk abbeli óhajunknak, 
hogy mi is hinni "szeretnénk büntelen-
ségében.

Felállítottuk azt az alternatívát, hogy 
vagy bűnös vagy nem; mindkét irány 
eredménye a vizsgálattól lehetett csakis 
függővé tehető, nem pedig ad acta teendő.

Ez a rövid tényállás! De most áttérünk 
a dolog érdemére.

.1 hit-átkozott szövegnek nagyon természe
tesen nem ragynnk értelmi szerzői, a hozzá
fűzött interpretatiónak azonban igen. Mi 
következik ebből? az, hogy a czikk azon 
részéért, mely az ismert undok bünlajstromot 
rzitdlja, mi semmi esetre nem vagyunk fele
lősségre ronhatók : a commentárban pedig 
szintén vétség nélkül, talán érdemetlenül 
is iparkodtunk megvédni Motyvai karak
terét, helyesebben közhivatalnoki qualitá- 
sát, megadtuk neki a tanácsot, hogy neki 
magának kellett volna mindjárt akkor, 
mikor előtte az acta félretélelét kimondó 
határozat Soroksáron kihirdettetett, meg
kérni a fegyelmi vizsgálatot.

Ehhez pedig úgy látszik, nem volt 
elegendő bátorsága! Most azonban, 
miután véletlenül ,,ég a gunyhó s ropog 
a nád“ , nem szorongatja azt a barnát, 
hanem melege van, s mint értesülünk, 
szaladgál, futkos Tarnóczvhoz vízi puskáért, 
mert tudvalevőleg ennek vannak a 
legjobb fecskendői, s mint elejtett sutto
gásokból. megértettük, belénk akarja buj- 
tatn i a félsz-t, hogy rettegjünk, mert jön 
a m ujnus! A sajtóper! Mi a sajtóbiró- 
ságot más szemüvegen n ézzük, mint 
bizonyos Motyvai János, s az e -j. küdt- 
széket oly egészéges és felvilágosodott 
elemekből összeállított bíróságnak ismer
jük, mely bár a sajtótermékekben eset
leg elkövetett sérelmeket megtorolni van 
hivatva, feltétlenül olyannak is ismerjük 
és tudjuk, mely bíróságunknál még nem 
volt eset arra, hogy evidens eeclatan vak
merőséggel elkövetett corruptiót s bűnöket 
elpalástolná, hogy a közhivatalnok irányá
ban fenforgó esetekben, mely esetek

vasárnapot követő hétfőn voltunk indulandók, de 
az orvos meghiúsította tervemet, amennyiben 
határozottan ellenezte anyámnak Olaszhonba 
való utazását; a tenger kigőzölgése, az ivóvíz 
sajátsága s általában a meleg éghajlat 
— úgymond — óriási léptekkel fogja siettetni 
jó anyám halálát. Én tehát lemondtam az el
utazásról, de ki is tc-tt volna hélyzetemben 
másként? A lelkiismeretfurdalás talán őrültté 
teend vala, tudatában annak, hogy azon nemes 
lényt, kinek életem köszönöm, én öltem meg!!

— Másnap reggel azonnal tudősitám olasz 
intendánsomat, hogy a szerződést nem fogad
hatom el, illetőleg felbontom azt; megírván 
neki az indokokat is körülményesen.

Egy óra múlva eljött hozzám.
Kért, rimánkodott, bizonyítgatta az ellenkezőt, 

mit az orvos mondott; de midőn látta, hogy 
velem ily utón nem boldogulhat, fenyegetett 
s követelte, miszerint én az aláirt szerződés 
értelmében három nap alatt tartozom neki 
a 12 ezer forintot kártérítés fejében lefizetni; 
jól tudtam, hogy nem fizethetem ki a kívánt 
összeget, pláne oly rövid idő alatt: még sem 
bírtam lelkiismeretemen erőszakot követni el. 
Nem tudtam, mit tevő legyek, mig végre a gond
viselés küldött egy jóakaró barátot Dorsé Frigyes 
kapitány személyében. Egy alkalommal, midőn 
a reggeli próbára mentem, az utczán találkoztam 
Dorsé kapitánynyal; e taláikozást megelőzőleg 
pár héttel mutatta öt be nekem egy barátnőm, 
a színházi pénztámok neje. A kapitány illedel
mesen köszönvén, megkérdő, hová megyek?

közérdekű természete kétségtelen, ne 
tartotta volna szent és társadalmi kötel
mének a bűnesetek vagy vétségek bizo
nyítása szabadságának érvényesítését.

No hát ez mind igen szép dolog, mi 
ettől a mumustól egy cseppet sem reti- 
rálunk, lévén mi nem katonaszabaditott, 
hanem igenis katonaszolgált emberek.

Nem is akarunk reflectálni s praeju-' 
dikálni egy szóval sem a közlemény 
meritumára, melyet csak Motyvai nem 
akart megérteni, mig minden józan bíráló 
belátta annak jóakarata intentióját.

De ha Motyvai János idedobja a keztyüt, 
mi elfogadjuk s felveszszük a harezot!

Nem olyan értelemben ugyan, hogy 
talán addig, mig nem fog napfénytisztán 
rehabilitáltatni, tán helyt állunk neki; 
ennyire magunkról nein fogunk megfeled
kezni; nem is talán személyeskedő czik- 
kekben fogunk parírozni, mert akkor meg 
programmunkat sértenők meg; attól még 
Motyvai szépségéért el nem térünk; hanem 
helyt állunk neki a fenyegetőzött esküdt
széki eljárásnál; helyt állunk nemcsak a 
meritumra nézve, de a codex fentczitált 
263. §-ának 1-ső pontja illusztrácziójában 
bizonyltunk, még pedig erősen erkölcsi 
ütegekkel, habár nem is él már Kaltnecker 
Józsi bátyánk! —  Élnek mások!

És most ezek után ismételve kijelent
jük, hogy bennünket megfélemlíteni nem 
lehet, de azt is határozottan kijelentjük, 
hogy e tárgyra többé vissza nem térünk, 
ha csak nem a közérdek kívánja; végül 
akkor, ha ezen ügyben az esküdtszéknek 
leszünk szerencsések szavatolhatni.

Az esetre azonban, ha Motyvai János, 
tisztességtudásból legalább, még a község 
önállósítása és szervezése előtt —  mely
hez neki úgy sem lehet valami vérmes 
reménye, mint a madár ismét egy szebb 
hazába menne vigadni, úgy neki őszinte 
szívből kívánnánk szerencsét ujabbi válla
lataihoz, s ezen ügyet, ezen szerencsétlen 
halva szülöttet mi is eltemetjük, s csak

Én természetesen megmondtam neki s ő 
engedelmet kért, hogy odáig elkísérhessen, mit 
az illem megsértése nélkül nem tagadhattam 
volna meg tőle. Útközben beszélt sokat, de én 
nem igen hallottam felét sem; gondolkoztam, 
hogy miként s honnan teremtsem elő három nap 
alatt a 12 ezer forintot és e gondolat annyira 
elfoglalta egész lényemet, miként többször, 
ismételtetnem kellett hozzám intézett szavait, 
hogy azokra felelhessek. E szórakozottságom 
fel is tűnt a kapitánynak, igyekezett okát ki
puhatolni, de persze eredmény nélkül. A véletlen 
mégis tudomására juttatta az egészet.

Valahol a játékasztal mellett kártyáztak 
hárman vagy négyen; a kapitány s az én 
olasz intendánsom is köztük volt. A szerencse 
mindig oda száll, ahol nem várják; attól, 
aki hajhászsza, száz mértföldnvire jár; igy 
történt ez a kapitánynyal is. Á játék alatt 
folytonosan roppant szerencséje volt s közülök 
csak az olasz vesztett, még pedig jelentékeny 
összeget s végre már az utolsó tételt is vesztve, 
dühös lett s mint minden vesztesfél, erőlködött 
pénzét visszanyerni. Épen a kapitány adta 
a vízit; osztanak, az olasznak igen jó kártyája 
ment; félrehivja a kapitányt s etmpndja neki 
— mutatva az általam aláirt szerződést — 
hogy én 12 ezer forintig lekötelezettje vagyok, 
mit három nap alatt nekem okvetlenül meg 
kell fizetnem, ellenkező esetben el lehetek 
készülve az adósok börtönébe jutni stb., tehát 
ö még játszani kivan s megkérdező a kapitányt, 
hajlandó-e készpénz gyanánt elfogadni ez 
okmányt ?

(Folyt, kör.)

A hetek óta oly nagy gonddal, oly furfanggal
s eltakart kulisszákkal előkészített ütközet tehát 
megtörtént.

Községünknek nem kevesebb két vitális érde
kéről volt szó e hareztéren, mint első sorban 
piaczunknak a legvakmerőbben kieszelt rafiné
riával leendett kihelyezéséről, másodsorbán a 
Suda-féle háznak! egymást követő hat évre ter
vezett bérbevételéről.

Az a lázas sietség, melylyel ezen két fontos 
kérdésnek tüzzel-vassal leendett keresztülvitele 
terveztetett, volt épen árulója a haditervnek, 
melynek szitáján lakosságunk keresztül látott s 
betekinthetett a kulisszák titkaiba.

Hogy miért kellett ezen két vitális kérdésnek 
épen most, erőnek erejével a szőnyegre kerül
nie ; miért terveztetett a Zsigmondy-féle telkek
nek gyenge 17 ezer forintoeskáért épen mostani 
megvétele; avagy a Sudg-féle bérháznak hat 
évre 1100 frttal — 6600 forintért leendett bér
lete, s ezek szerint a községnek egyszerre nem 
kevesebb mint 23,600 forintig tervezett jóaka
rata eladósitása, holott először a község semmi
féle vagyonnal nem bir, s leendő szervezésénél 
csakis pótadóira szoritkozhatik, másodsorban 
miért épen most akarták ezen keeskelábn ter
veket keresztül vezetni, melyeket lábairól isme
rünk, mikor néhány hónap múlva úgyis önálló
sítunk s szervezünk; azt csak azok tudják, kik 
ezen vakmerő terveket kovácsolták, s a község 
egyenes terhére' megvalósítani szándékoztak. 
Azaz, csak ők vélik egyedül tudni, de a motí
vumokat magunk is jól ismerjük.

Mi érdek köthette a nemes keblű vezető ele
meket ezen nagy alkotás megvalósításához, mely 
tisztességes eladósodásunkat vonta volna maga 
után ?

Talán a község érdekei iránt mutatni akart 
ügybuzgalom ? Korántsem!

Mert ezzel maguknak, a küszöbön álló szer
vezéshez, melynél reuzálni a legnagyobb részé
nek úgy sem lehet reménye, semmiesetre kapi
tálist nem kovácsoltak.

Avagy talán egy, minden háttértől ment, s 
maga magában álló nemes érzék sugallta, hogy 
községünk jólétét emeljék s annak hasznára 
legyenek?

Még kevésbbé sem! Mert hogy használtak 
volna a községnek akkor, midőn a teljesen va
gyontalan községnek könnyelműen 23,600 forint 
adósságot akartak nyakába varrni?

Vagy talán e jóakarók között volt valaki, ki 
ezen terheket maga akarta, a községnek szor- 
zendett meglepetésként, a sajátjából fedezni, s 
mint nagylelkű Maecenas feltűnni? Ilyen fajta 
legényt ezen urak között nem ismerünk!

Vagy végre most, a 12-ik órában akarták 
kimutatni alkotó képességüket; most akarták 
bemutatni a közönségnek, hogy ki a legény a 
gáton; midőn esztendők óta nem láttunk tőlük 
teremtő erőt, legkevesebb jóakaratot, legkeve
sebb érdeklődést közügyeink iránt; most akar
ták kimutatni összes tudományukat, hogy tudnak 
a község terhére adósságokat csinálni, a köz
séget terhes szerződésekbe beugrasztani, a midőn 
ezen urak szereplésének napjai vagy hetei már 
bizony meg vannak számlálva; ez teljesen ért
hetetlen, azaz, hogy tökéletesen érthető! De 
ők legjobban értik!

Örömmel ragadjuk meg az alkalmat, hogy 
gratuláljunk közönségünknek, hogy egyszer már 
felébredett szunyókálásából, s még jókor észre- 
térvén, egy oly súlyos következményekkel járó 
actiónak vette elejét, melynek következményét 
évtizedekig sirattuk volna.

Gratulálunk a nagygyűlésen megjelent s egye
nesen gondolkozó ellenzéknek, hogy az annyi 
raffineriával lerakott ellenséges torpedókat min
den habozás nélkül felrobbantotta, s azoknak 
készítőit magukat ejtette el.

Ismételve is kérjük és figyelmeztetjük polgár
társainkat, ne gescháfteljünk. ne kössünk semmi
féle terhes szerződést községünk önállósága s 
szervezésének megejtése előtt. Ne hallgassunk 
az édes szavakkal mételyezö álprófétákra, mert 
ezen néhány hét eldönti sorsunkat, s akkor 
saját magunk önkormányzata alatt tisztán lesz 
előttünk helyzetünk, hogy mennyi terhet bírunk 
meg, mennyit sem.

Résen legyünk, a mi intő szavunk nem fog 
elmaradni soha, a mikor arra községünk érde-

azt írjuk fej fáj ára, hogy —  «f uit»! Cató.
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kében szükség leend, mert majd késő lesz a 
a bánat, melyben mi sírunk, s amazok nevet
nek! Csak addig tartsunk ki, mig magunk 
szárnyain tudunk repülni, ha megerősödtek 
szárnyaink, akkor már hiába fog csapkodni 
felettünk a kánya. _  & .

Karczolatok,
Az aeetylen gáz híre még Bodzás köz

ségbe is eljutott. Nagy port csinált ez az uj 
világitó anyag, amely még a lé-gszeszt, sőt a 
villamos világítást is felülmúlja.

Vitatkozások, felolvasások követték a hirt. 
Mentek egymásután az előfizetések erre meg 
arra a lapra. Még a bodzási „Olvasó egylet* 
is megmozdult. (Voltak itt kérem szívesen nagy 
fizikusok és kémikusok!) Az Írástudó Pántlikás 
Bandi is megrendelt egy hírneves fővárosi 
lapot. Olvasta pedig szorgalmasan, sőt tanul
mányozta odahaza, már csak a politikáért is, no 
meg azért, az újfajta gázért.

0  sem akart a világtól elmaradni. Szinte 
fellélegzett, midőn egy-egy szájaize szerinti 
passzusnál az országgyűlési „szo!nok“  az ő 
elvét fejtegette és vágta a sok panziót szaporító 
kormányt. l)e fel nem foghatta, miért van 
olykor-olykor záró jelben : ..derültség11.

-— Éhe megvan! Ez bizonyosan ujmódi szokás 
az' „éljen11! kiment divatból. Nagyon urasan is 
hangzik. Egészen finoman pászol!

Nem sokára hírül jött, hogy valami pesti 
gépész-mérnök, (magyarul indseílér) felolvasást 
fog tartani az Olvasó egyletben.
1 Jó, jó, nagyon jó lesz ; azt magam is meg
hallgatom, ha addig élek is ! A jóképű elegányos 
„indseílér-1 el is jött. Magával hozta a masináját is.

Lett lótás-futás Pálinkás Bandi uram volt az 
első a distingvált hallgató czibil nép között, 
aki az uj gáz iránt érdeklődött.

Folyt az előadás nagy érdeklődés mellett. Az 
előadó areza mosolygott az örömtől, mint a 
ketté-vágott csányi görögdinnye.

Pántlikás Bandi uram figyelt legfeszültebben. 
Az intelligenezia bámulta Pántlikáz Bandi türel
mét . . . Hogy hogy nincs beleszólása? Pedig ha 
egyszer . . . Mikor pedig a mester a kalczimn 
karbitot vízzel hozta érintkezésbe s a fejlődő gázt 
meggyujtotta, az elnyomót tudománvszomj s a 
lékesedés kitört Pálinkás uramból

Tele tüdővel kiáltotta oda :
— Derültség 1
Erre a jámbor kifejezésre a publikum neve

tésbe tört ki. A nevetés elfogta az előadót is.
Az .előadást félbe kellett szakítani mert, 

minden komoly szándék dugába dűlt. Még a 
a „masinát1- is kivittek a teremből.

Pántlikás uram meg méltatlankodva és 
boszankodva hagyta el a szálát.

Palóezóniában uj iskolát állítottak. Az 
évzáró vizsga nagy ünnepséggel ment végbe. 
Igen ám, de nem mehetett.

Vasas Estók állott a legnagyobb tekintély
ben. Ő volt az első diák. Adott is az „esperes 
ur“  olyan vaskos könyvet a kezébe, hogy alig 
bírta felemelni. Valami szent irás-féle lehetett.

Fordít az elnöklő esperes egy lapot. Olvasd 
ezt fiam, te vagy a legjobb tamilé.

A textus igy kezdődött: „Sohasem estem 
szerencsétlenségbe1- . . .  A nehidó büszkén 
jártatja végig tekintetét a hallgatóságon. Nagy
számmal voltak azok. Hát igyekezett is kitenni 
magáért. A plébünyos ur uj mándlit Ígért neki, 
ha a vizsgán kitünteti magát. Fogja hát a 
könyvet és kezdi a textust harsány hangon 
olvasni .-

—  Sohasem ettem szerecsenyt lenesébe!
—- No azt még én se — mondja rá higgad

tan az esperes. A vizsga további folyását 
mondanom sem kell! *

Finom Antal czukrász és Dratva János 
csizmadia elvi ellenségek voltak. Sehogy se 
ment a fejébe Dratva uramnak, mért megy 
annyi úri nép a czukrászhoz, ő hozza meg csak 
holmi középszerű polgárok járnak. Még tán 
nagyobb embernek tartják a czukrászt, mint öt. 
No bizony, csak az kellene még! Az ö adója 
több is, mint a ezukrászé; aztán ö vadonnat 
uj bankókkal fizetett mindig, a czukrász bezzeg 
alig tudta kiguberálni . . . azt is holmi pené
szes forintjával meg krajczárjával rakta össze.

Vagy talán azért, hogy a ezukrásznak szebb 
czégtábiája van! Avagy talán azért, hogy az 
van kiírva czifrábbnál ezifrább betűkkel, hogy 
„czukrázda‘  ?

— No de nem fog ki rajtam 1
Csizmadiánk szépen hazamegy, egyet gondol, 

elmegy a festőhöz megalkuszik. . .
Másnap már ez állott czifrábbnál ezifrább 

betűkkel boltja felett: Csizmadiarázda
Prcsok Gyurka

t ___ERXSKHETFALVAI KÖZLÖNY.

VEGYES IIIREK.•
— Soroksár anyaközségünk adóügyi osztá

lyánál csak nem tudnak kibontakozni a ren
detlenségek s könyelmü szabálytalanságok töm
kelegéből. Mint halljuk utóbbi időben ismét 
valami adófőkönyv-bajokról, illetve hamis könyv- 
kivonatokról szól az ének. Beh kár, hogy 
nem áll az adóügyosztály főfelügyelete is 
Bállá Zádor keze alatt 1 Majd ez ismert vas 
markával destillálná a kavargó piszkos folya
dékot, mely .egyáltalán bem akar megülle- 
pedni. hogy a salak belőle eltávolítható légyen. 
Drákói szigor segíthet ott csak . a bajokon, j 
nem pedig a dédeigetés.

— Viczinális vasutunk érdemes igazgatósága 
még mindig nem tartja méltónak, időszerűnek, 
hogy az általuk proponált kérelemhez képest a 
kossuthfalvi megálló helyet rendes állomássá 
s az érzsébetfálvi állomásokat egyenlő zóna 
osztályúvá proclamálja, mert mint indokolja 
„ez más viczinális vasútnál is csak igy van.1- 
Oregapáink is azt hajtották, hogy én is mög-

: éltöm mint bérös a fiám se lögvön prókátor 
mestörembör.“ Minek is lenne, belátással az 
igazgatóság a mi publikumunk iránt, hiszen 
erzsébetfalváröl alig százan utaznak naponkint 
ez útvonalon, azért pedig nem érdemes az a 
kis, sokszor emlegetett figyelem.

— Az Acetylen-féle világítás kérdése úgy 
latszik dugába dőlt. Nem is nekünk való drága
ságánál de veszélyes voltánál fogva sem. S 
berendezése oly méreg drága, hogy annak még 
approximative sem akarják megadni a költség 
tervezetét. Nem jó lenne-e községünk világí
tására használni az ugvnevezet Auer-féle égők
kel ellátott lámpákat, melynek fénye köztudo
másúlag a villanyfénynyel vetekedik, s beszer
zésé olcsó is, mig világítási anyaga óránkint 
szinte csak egy és fél krajczárba kerül s a 
mi fő, éppen nem veszélyes természetű. Éhez 
nem kellene sem gáztelep, sem vezetékek, s 
nem lennénk kitéve annak, hogy csepgáz kép
ződés folytán egy .szép reggel mint a bomba 
szétpukkanva Ábrahám kebelében mondjunk jó 
reggelt a mennyeieknek.

t~ Erzsébetfalván e napokban egyszerre 
három-négy helyen láttuk a gyászlobogót len
geni. Megdöbbentünk e látványra mert azt 
hittük, hogy valami epidémia látogatta meg 
községünket, s egyszerre magában úgynevezett 
belvárosunkban többen gyászolják kedves halott
jaikat. Mig végre kisült, hogy csakugyan epidé
miával állunk szemben, az erkölcsi epidémiával, 
a : mennyiben ezen néhány gyászjelvény a 
legnagyobb magyarnak, Kossuth Lajosnak volt 
szánva, k:nek emlékét, ma már majdnem tiz 
ezer lelket számláló községben éppen 4 polgár 
tartotta érdemesnek megtisztelni. A sovány lel
kektől nem lehet várni kövér hazaszeretetek

— A közvágóhidi viczinális állomás váró
termében egy exquisit társaság naponkint dél
előtt úgy mint délután elfoglalva tartja a ter
met annyira, hogy az utazó közönségnek alig 
van leülő helye, de a legépületesebb a dolog
ban az, hogy az egész társaság a legékesebb 
német nyelven parlirozván, hatalmas lendületet 
ad a germanizmusnak. Meg lehet, hogy téved
tünk, mikor azt hittük, hogy ez az utazó 
közönség részére fentartott terem, nem tudtuk, 
hogy az egy qonversatíons sálon, hol a szom
széd gyárak érdemes tisztviselői tartják össze
jöveteleiket s német nyelvgyakorlataikat. Ezek 
most tudomásul vehetnék azt, hogy azon nem
zet iránt, melynek kenyerét eszik, annyi regarde-al 
mégis tartózná nak viseltetni, hogy annyi évek' 
óta, mióta itt nálunk alkalmazva vannak, azt 
az édes német nyelvet a sutba dobva, a magyar 
nyelvet is jó  s talán „még hasznos is lenne 
eisajátitaniok.

3. oldal.

— Pflum-féle vendéglő termeiben f. hó 20-án 
a fegyvergyár alkalmazottai igazán sikerült 
Józsefnapi mulatságot tartottak, melyen a 
fegyvergyár igazgatósága, s üzletvezető mér
nökei, hivatalnokai a munkásokkal egyetemben 
virradtig mulattak. Milyen szépen elfértek a 
nagyságos urak a munkások mellett, s mily 
dicséretes egyetértés uralkodott e társaságban, 
igazán jól esett látni. A mulatság kedélyességéhez 
különben dalárdánk is hatalmasan közreműkö
dött, s az egész vendégsereg mint egy kis 
köztársaság, melynél sem â rangküiönbség 
éreztetése, jsem az arrogantia nem okoztak dís- 
harmoniát, kitünően mulatott. Az ilyen után
zásra méltó s példányszerü leereszkedés a 
gyárvezetöségek részéről alighanem a legjobb 
orvosság lenne a gyári striek-ok ellen, s ily 
modor mellett a strick-okat csak híréből ismer
nénk.

— A polgári olvasó kör fakir álmát alussza 
s valószínűleg eszébe sem jut abbeli erkölcsi 
kötelessége, hogy közgyűlését egybehívja, hogy 
vitális érdekeit megvédje, s a kör jegyző s tit
kárt érintő allaifban jobbra vagy balra állást 
foglaljon. Vagy tán addig vár, mig a titkár 
rehabilitáltatik,! no akkor várhat még vala
meddig, mert ezen kérdés definitiv elintézése 
aligha bele nem esik az önállósításba, s akkor 
minden bizonyával tárgytalanná vált fakir álmá- 
bóli ébredése.

— Beküldetett. Az erzsébetfalvi „Chevra- 
Kadisohá szent egylet f. hó 23-án Hahn Kálmán 
termében rendkívüli közgyűlést tartott. Elnök 
Graner Sándor röviden bejelenti, hogy tiz lag 
óvást nyújtott be nála, miszerint f. hó 11-én 
megtartott közgyűlésnél, a választás megejtése 
alkalmával szabálytalanságok és visszaélések 
fordultak elő, melyeknek kifolyásából nem 
Davidovits Adolf lett volna az egylet 1. gond
noka. hanem Jelinek Rezső. Ez megvizsgáltat
ván csakugyan kitűnt, hogy az említett vissza
élések megtörténtek, minek folytán a gondnoki 
választás megsemmisittetvén, újból megej
tettük mely alkatommal Jelinek Rezső nagy 
szótöbbségei az egylet gondnokává meg is 
választatott.

— A múlt héten tartott fényes leánybálon
Felülfizettek: Fiasz Izsó 5 frt, dr. Pártos 
Henrik 5 frt. Korner Andor 3 frt, Ecker Mór
4 frt, Halász Vilmos 1 frt, Steiner Jakab 2 frt, 
Stein Henrik 1 frt, N. N. 1 frt, S , iegel N. 1 frt, 
Goldstein Sámuel 1 frt, Goldstein Gyula 1 Irt, 
özv. Münz Fány 1 frt, Stödele C. fiai 1 frt, 
Bartos V. és fia 1 Irt, Halász Mór 1 frt, Braun 
Kálmán 2 frt, Vitális Mártonná 2 frt, Bartos 
N. 1 frt, Kosenstrausz Istvánná 3 frt, Schmiedl
L. 2 frt. Fischer Géza 1 frt. dr. Schwarez 
Ede 5 frt, Waldbauser Mór 50 kr., Schünfeld 
Lajos 50 kr., Freud Miksa 50 kr„ Schwarez 
Miksa 1 frt. Perlgrund Ignátz 1 frt. Lukács 
Ignátz 1 frt, Bartl Józsefné 60 kr., Csides 
Géza 1 frt, Davidovits Adolfné 1 frt, Galambos 
Jánosné 1 frt, Sonneufeld Miksáné 1 frt, Weisz 
Somai 1 frt, N. N. 3'10 frt, Gráner Sándor 
25 frt, Lovag Deutseh Lajos 20 frt, Braun 
Ignátz 2 frt, Grüner A. 2 Irt, Bettelheim és 
Ta 2 frt, Engel és Ta 2 frt, Schnitzer és 
Weisz 1 frt. Halász Miklós 5 írt, Weisz Test
vérek 5 frt, Schmidl és Fia 2 frt, Politzer 
ignátz 2 frt, Steiner Dávid 2 frt, Kaebán 
Náthán 5 frt, Fayth főtisztelendő 5 frt, Leíp- 
niker M. Gyula 1 frt, Beck Dénes 1 frt, Haraszti 
Jelűnek Henrik 5 frt. Kőszénbánya és téglagyár
5 frt, Rendi Gyula 2 frt, Goldstein N. 2 frt, 
Salamon és Wellisch 1 frt, Lusztig Ede 2 Irt, 
Itzkovíts Anna l -50 frt, Hálm Kálmán és neje 
5 frt, Háhn Dávid 2 frt. dr. Dauer (iábor 5 frt, 
Gráner Rezső 6 frt, SehoKz Frigyes 3 forint, 
Leidörfer Jaeques 2 frt, Ilollánder Dávid 2 frt, 
Spitzer Alfréd 1 frt. Tiszta jövedelem 380 frt. 
Fogadják a t. feiüliizetők a kis angyalkák 
forró köszönetét.

N y í l t  té r .*)
Községünkben egy téves hir terjedt el, mintha 

én az összes birtokomat 90,000 írtért eladtam 
volna; jónak látom ezúton kijelenteni, miszerint 
ezen hir teljesen valótlan, mert még arra vevő 
sem volt. Ez csak egy rossz tréfának a követ
kezménye. Englwt József.

* E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a 
szerkesztőség.
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A P R Ó  H I R D E T É S E K .

HA Valakinek eladó telke van ;
Hu valakinek eladó háza van ;
Ha valaki telket akar v e n n i ;
Ha valaki házat a kar v e n n i ;
Ha valakinek bérbeadó háza van ; 
Ha valaki házat k eres  bérbe és v ég re  
Ha valaki gyorsan  és biztosan akar 
hirdetés utján ered m én yt elérni, az 

ford u ljon  bizalommal az

..Erzsébetfalvai Közlöny"
hirdetési irodája és kiadóhivatalához 

Erzsébetfalván, Erzsébet-uteza 55. 
Mindezen apró hirdetések alig pár 
krajezárba kerülnek s a leggyorsabb 
eredményt érik el. Az apró hirdetések

ben egy szó 2 kr.

Kerestetik
egy két szobás, és hozzá való kamara 
stb. tisztességes lakás, melynek előre 
fizetett házbére biztosítva van. Előnyben 
részesül a külön udvarral biró magános

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Egy ház üzlethelyiséggel
minden órán kiadó. Áll egy üzlethelyi
ségből lakással, továbbá 2 lakás, pincze, 

kamara stb.
A telek 300 Q öl. Ezen ház ajánlatos 
örök áron való megvételre is, melyről 
bővebb értesítés nyerhető a kiadó

hivatalban. 26

Megvételre kerestetik
egy szolidan épült ház, kellemes ud
varral és kerthelyiséggel, lehetőleg be- 
fásitva. Értéke lehet 2500—3500 írtig. 
Ezer frt készpénz van, a többi 3—400 
frt törlesztéssel fizethető. Bővebbet a 
kiadóhivatalban. 29

Eladó vagy bérbeadó
egy igen szép helyen fekvő ház, mely 
áll 5 lakásból, esetleg egy üzlethelyi
ségből. Házbér olcsó. A vételár elő
nyös és szintén olcsó. — Bővebbet a 

kiadóhivatalban. 27

Szabad kézből eladó
egy ház, mely áll 2 szoba, 2 konyha és 

kamarából. A telek 300 □  öl. — Hol t  
Megtudható a kiadóhivatalban. 30

Lakásra felvétetik
2 tisztességes fiatal ember. Bővebbet * 

kiadóhivatalban. 31

Egy könnyű kocsi
igen olcsón eladó.

Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 32

H I R D E T É S E K .
4 Üzlet-megnyitás. 5*
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, 

hogy Ösz-utczában (Sudatelep), a Császár-féle 
házban

m é s z á r o s *  é s  h e n te sü z le te t
nyitottam, hol a legszebb csikkeket a kővetkező 
árakért szolgálom : zsír 1 kg. IIO kr., sertés
has 1 kg. Ott kr., fg j  negyed bárány 
5 0  kr., borjúhús kilója 5 3  kr., marhahús 
41 kr.

A t. közönség szives látogatását kéri

Rothfiseher Nándor,
mészáros és hentes.

T  ír ZI F  IL-E L A D Á S .
Van szerencsénk a n. érd. közönséggel tudatni, miszerint Erzsébetfalván, a 

vicinális vasúti á llom ás udvarában, egy szolid alapon álló

tűzifa-raktárt
nyitottunk, melyet, mint teljesen ölezett, finom és száraz tűzifát, mint a legköve- j 
telőbb igényeknek is megfelelőt, ezennel a t. közönség becses pártfogásába ajánlunk. | 

Maradtunk teljes tisztelettel
Roheim Károly óo Fia. »

‘Üzlet-áthelyezés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses 

tudomására juttatni, hogy Erzsébetfalván, piacztéreu 
volt üzletemet ennek szomszédságába, sa já t házamba 
helyeztem át.

Fűszer-, vas-, norinbergi áruk, röfös czikkek, vetemény- 
magvak, lőpor s vadász-felszerelésekben, kitűnően belőtt 
revolverekben, liszt, korpa, dara, mindenféle tüzelőszerek
ben, é/j/tés/' vállalkozóknak szükséges vasalkatrészek, kész 
lakatos munkák, felkötő vasak, takaréktűzhelyek, kályhák, 
konyhaberendezésekben raktáraimat tetemesen kibőví
tettem s azon kellemes helyzetben vagyok, hogy ve
vőimnek csakis jó s friss árukkal, pontos mértékkel 
s a legculánsabb szolgálattal állhatok szives rendel
kezésükre.

Midőn üzletemet úgy helybeli, mint járásunk közön
ségének b. figyelmébe ajánlom, —  kitűnő tisztelettel 
maradtam

Erzsébetfalván, 1897. márczius 7-én.

Stein Gyula,
kereskedő.

olcsó és jó ára
beszerzésére.

Minthogy ü ve g -, p o rc z e llá n -, k ő 

e d é n y -  és lá m p a ra k tá ra m a t  át
helyezem R ite lm á r to n -u te z a  3 1 .

§j szám alá (Piaez-tór); az összes rak
táron lévő áruimat, úgy mint: díszes 
a s z ta li-  és f iig g ő lá m p á k  ;  finom 
a ra n y o z o tt  a s z ta li-,  th e a -, k á vé -, 

m o s d ó -, s ö r - ,  b o r -  és lik ö rk é s z le -  g j  
tele, valamint ve n d é g lő i-, k á vé h á zi
é i  h á z ta rtá s i berendezéseket a

i árban -m
adom el.

Tisztelettel

Soídstein Sy u la ,
épület-üveges

üveg-, porczellán- és lámpakereskedő.

„PÁTRIA" irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


