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A szervezés.
Még csak pár hónap választ el bennünket 

attól, hogy községünk önálló leend, hogy meg
ejtse szervezését, köztisztviselőinek, képviselő- 
testületének megválasztását; hogy saját maga 
belkeretében vezesse közigazgatási, adó-, rend
őrségi s köztörvénykezési ügyeit; hogy azután, 
a mint vetett, úgy arassa szervezésének méltó 
gyümölcsét.

Sokkal fontosabb vitális érdeke ez közsé
günknek, mintsem elég korán kezdenűk meg e 
kérdést taglalni, mintsem elég jókor tanakod
nánk már a felett, hogy tulajdonképen egyálta
lában vannak-e községünkben oly egyének, kik
ben a községi választásoknál lakosságunk köz
bizalma összpontosulhat, s kik azok, a kikben 
a bizalom e nyilvánításának adhatunk majd 
kifejezést; s hogy azok tényleg ezen bizalomra 
érdemeseknek fognak-e bizonyulni vagy sem.

Megemlékeztünk már arról, hogy Páris almája 
leendenek közhivatalaink, melyekért sokan fog
nak versenyezni; de egyúttal azt is kijelentet
tük, hogy sokan lesznek a hivatalosak, de vajmi 
kevesen a választottak.

$S ez lény! Mert ha első sorban magát 
a községi bírói tisztet veszszük bonczkés alá, 
feltétlenül osztani fogja t. közönségünk abbeli 
meggyőződésünket s nézetünket, hogy jövendő 
bírónktól el kell várnunk azt, hogy községünk
nek úgy személyi, mint anyagi viszonyait kellő
leg ismerje; számot vessen azzal a körülmény
nyel, hogy e község a főváros tőszomszédsá
gában rohamosan történt fejlődésével egyúttal 
épp oly visszás anyagi s erkölcsi viszonyaiban, 
mint valamikor Újpest volt addig, inig ki nem 
forrta magát.
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TÁRCZA.
ProvLtlo.

A múlt héten nagy titokban 
Gyűlést hívtak össze,
Piaciunkat hogy elvigyék 
A helyéről messze.
A terv mellett argumentum 
Hangzott plus quam satis, —
Hogy légre menjen a gyűlés,
Mozgattak fút-fát is.
A sokaság egymásra néz 
8  felkiált: „Per Dió!'
Nem kell a terv! Nem lesz nálunk 
Semmi provisio.

Kövér urnák van egy háza,
Czukros lakik benne ;
E  háznak a bérét feljebb 
Emelni jó  lenne.
Hogyan? Erre is kész a terv;
Község vegye bérbe.
A terv nem rassz, keresztül megy 
Nem is kerül vérbe.
De már erre a mi kitör,
Az kész ribillíó . . .
.4 bérletet elejtették. —
Itt tincs provisio.

Kis kápolnánkban nem fér el 
A hivő közönség;
Jó lenne ha erre telket,
Venne már a község.

De továbbá, a mennyiben most már nem 
gyámkezek fogják megadni többé az initiativát, 
mint eddig az anyaközség fenhatósága azt eset- 
röl-esetre magadta; a birónak körültekintő, értel
mes, józan felfogású egyénnek, s végül olyan
nak kell lenni, ki az összeférhetlenségnél fogva 
is e tisztet viselheti.

Mert nagy s értelmesebb munkakör vár reá, 
úgy a közigazgatás, mint az 1877. évi XXII. 
törvényezikk állal a községi bíró hatáskörébe 
utalt peres eljárás tekintetében is, a mennyi
ben a jegyző, mint a községeknek értelmi ve
zetője, nem mindig lehet a háta megett, hogy 
öt tanácsával s szakerejével támogassa.

Tehát függetlenül, önállóan is működni képes 
egyénnek kell lennie a községi birónak. Lássuk 
már most, van-e községünkben ily alkahnas 
ember ? Bizony elmondhatjuk, alig-alig találunk 
egyet!

Az intelligencziából senki e tisztet el nem 
fogadná, mert az a megélhetést nem biztosi- 
tandja, s ezért az állásért nem cserélné fel 
állami vagy közhivatalát.

A kire eddig a polgárság köréből elmond
hatjuk, hogy a bírói pálczát viselni, hivatásá
nak is megfelelni képes leéndene, szerintünk 
Gombás István polgártársunk lenne, ki úgy 
értelmiségénél, mint a kiérdemelt közbizalom
nál fogva, melyben eddig is részesült, bizton 
megállaná helyét.

Jelleménél, vagyonánál fogva is elegendő 
garantiát nyújtana arra, hogy a közvagyont jó 
kezekbe tennök le ; hogy mint a község egyik 
régi polgára, helyi ismereteinél fogva eléggé 
informált arra, miszerint községünk vitális érde
keit szivén fogja hordozhatni.

Egy nehézség forogna esak fenn bíróvá leendő

I megválasztatásához, hogy vendéglős üzlettel bir; 
| de mint pusítive tudjuk, megválasztatása ese- 
í téré ezen üzletével felhagyni szándékozik, s 

igy az erkölcsi összeférhetienség akadálya is 
el lenne hárítva.

A mi leendő jegyzőnket illeti, ezen kérdés 
megoldása nem fogna nagyobb nehézségbe üt
közni. Bár hir szerint ez állásra a Szigetség 
néhány jegyzője fog concurrálni; bár emlegetik 
Mészöly János megyei aljegyzőt ; emlegetik 
Soroksár jelenlegi közigazgatási jegyzőjét Baíla 
Zádort; községünknek vasmarku emberre, igazi 
puritán jellemre van szüksége, ki fel tudja 
fogni hivatalának fontosságát; ki a közvagyont 
mint ilyent tekinti, s azt szentségnek ismeri; 
ki azon elvet követi „add meg az Istennek, a 
mi Istené, a császárnak a mi a császáré*.

S ha ilyen egyénre vau szükségünk —  mi a 
mostani szomorú viszonyok közt tagadhatatlan 
— úgy nem kell messze mennünk.

Van helyben oly emberünk, ki ismert egye
nes jelleménél fogva, mintaképe a jegyzőknek; 
ki Kispestet az Augias istállójától megtiszto
gatta, ki a fennálló példák tanúságaként az 
anyaközségiínkben is elharapódzóit visszaélé
seknek elejét vette, s megmutatta azt, hogy „n 
közérdek mindenekelőtt" !

Nyílt homlokkal hivatkozunk ez egyénre, fez 
Bállá Zádor jelenlegi soroksári kőzigazgaiási 
jegyzőnk, kiben, reméljük, községünk nem fog 
csalatkozni; mert igazi puritán jelleme, szak- 
avatottsága, munkássága, hivatalos kötelem- 
érzete elegendő biztosítékot nyújtanak arra, 
hogy megválasztassék, s községünk teendői s 
érdekei becsületes kezébe tétessenek le. Mészöly 
László megyei aljegyzőt, ha való, hogy t-on- 
curráhia hozzánk, szinte csakis a lehető leg-

Telek akad „potom áron,'
Csupa homok-buezkák . . .
Más czélra azt felhasználni 
Talán nem is tudnák.
Ha nincsen pénz, van hitel és 
Amortisatio . ■ . -
Ez a terv is dugába dől,
S fucscs a provisio!

Az ukzáink mind sötétek 
Kéne világosság;
Ezért a kiket csak illet,
Még szapuljik, mossák.
Megmozdul a ludas sereg,
Bántja a sok panasz . . .
Ne félj község, teled után 
Megjő a szép tavasz.
Behozzuk a világítást :
Acetylen lesz jő :
Kissé drága, — de mellette 
Lesz tán provisio.

é
8ok ujságezikk indul most meg,
Mely mindent legyaláz,
Csak egyet dicsér s ez az egy 
Az acetylengáz.
Igaz, hogy sok pénzbe kerül 
Neked szegény község,
D t hát mi ezt igy akarjuk 
8  velünk tart a többség.
De a többség fejét rázza 
8  mint Ítélő biró 
Közbekiált erélyesen:
Nem lesz provisio!

Lantos Adolár.

Egy levélke története.
— Eredeti elbeszélés. —

(folytatás.)
Borsé beleegyezett s a játék folyt tovább; 

az olasz volt az efsö s kitéve az asztalra 
szerződésemet, nekihevülten kiátti: 1000 frt! 
Tartom, válaszold a kapitány, 2000-et vissza; 
megadom, henezeget az olask s még 5000-el 
jobb ! Adom s még 4000-ét rá : mi van érte'? 
A kapitánynak négy felsője volt, az olasznak 
három ásza! Tehát pár perez alatt szerződésem 
a kapitány birtokába jutott!

Ö elhozta s nekem ajándékozta a szerződési, 
elbeszélve, mint nyerte azt el az olasztól; 
eleintén vonakodtam elfogadni, de végre, midőn 
ő szét akará tépni, mégis elfogadtam azt, azon 
feltétel alatt, hogy én ez összeggel adósa legyek 
Dorsé kapitánynak.

— Ez eset történte óta három év mutt el 
Az olasz intendánssal! ealsmjtás után alig 
három hó múlva, a nélkül, hogy Olaszhonba 
utaztunk volna, szegény jó anyám meghalt; 
halála után egy teljes évig visszavonultam 
a színpadtól.

Időközben Borsé kapitány is egy kormány- 
rendelet folytán eltétetett Lembergből, haza 
Magyarországra 8 itt Bebreezenben nyert állandó 
szállást századával együtt.

A nyugalomban eltöltött egy év után, égy vé
letlen meghűlés következtében, hangomat teljesen
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melegebben ajánlhatnék, úgyis mint szakembert, 
de úgyis mint egyik kiváló munkaerejét me
gyénk központjának. •

A rendörbiró személyére ezúttal talán külön 
szükség nem leendene, ezen hatáskör össze
kapcsolandó lenne a közigazgatási bíró sze
mélyével s teendőivel. Ha azonban különválva 
rendszeresittetnék a rendörbiró állása, arra 
jelenleg szakavatott egyént alig tudnánk combi- 
uatióba is hozni.

Pénztárnoki állásunkra a jelenlegi pénztáro
sunk Ludvig József úgy erkölcsileg mint anya
gilag bírja bizalmunkat, nála a közvagyon s 
adópénztár a lehető legjobb kezekben van 
letéve.

Adójegyzőnknek Karetzky István, jelenlegi 
adóügyi segédjegyzőnk ugv szakavatottságánál 
fogva, mint eddigi működését s érett gondol
kodásmódját tekintve teljesen megfelelne hiva
tásának, s eddig is megfelelt a hozzá kötött 
várakozásnak, tevékeny fiatal erő.

Adóellenőrnek nézésünk szerint helyén le
hetne segédjegyzőnk Halom Ádám.

Közigazgatási s köztörvénykezési végrehajtói 
állásunkra Szekrényessy Lajos, adóvégrehajtóira 
Pál Sándor eddigi alkalmazottjaink lennének 
jelöltjeink. Mindketten kötelességtudó, s lelki
ismeretes szorgalommal működő hivatalnokok, 
kik annak daczára, hogy végrehajtók, nálunk 
közszeretetben állanak. — Ez is fehér holló, 
hogy a végrehajtót szeressük! — De így van!

Többi kisebb tisztviselői állásaink betöltését 
illetőleg már nem annyira fontos kérdés számba 
megy azoknak személye s képzettsége, a mennyi
ben chablonszarü hivatalos teendők elvégzésére 
hivatvák; mindazonáltal súlyt fektetünk a 
megválasztandott egyénnek eddigi erkölcsi éle
tére, működésére, munkaképességére s tiszta 
kifogástalan jellemére. Mindenesetre emberi s 
méltányos dolog lenne ezeket a jelenleg már 
tényleg működő egyénekből megválasztani, 
a mennyiben a közbizalomra érdemeseknek 
mutatkoznak.

Nem kevésbbé fontos kérdés a leendő kép
viselőtestület megválasztása.

A képviselőtestület ugyanis, mint tudjuk, 
mandatariusa a község összességének. Ez ta
nácskozik a község érdekeit érintő ügyeinkben; 
a követelményekhez képest határozatokat hozni 
vau hivatva; legvitálisabb kérdéseink eldönté
sénél elsőfokú fóruma községünknek.

Ezen tisztségnek tagjai csak oly egyének lehet
nek, kik legelső sorban a szó szoros értelmé
ben önzetlenül képviselik érdekeinket, kiknek 
jelleme kifogástalan, előéletük büntetlen, kik 
bírnak annyi iqtelligentiávál, hogy a felmerü
lendő esetekben helyes eszméket adni, s állás-

eívesztém s nem jött az többé viásza soha; 
szerencsémre azonban a ballet-táncznak töké
letesen birtokában valék; ily minőségben 
szerződtem tehát ide s vagyok itt most is ! 
Ez tehát j a levélke története. Meg akartam 
ez este kérdezni a kapitánytól, nincs-e szüksége 
a nálam levő összegre, hogy azt tehetségemhez 
képest törleszteném! ;

ítélje meg, Somlyai ur, nem fűz-e hála 
engem ennyi jó tett után a kapitányhoz ? 
Óh, én fel tudom fogni, mily értéke van egy 
igaz barátnak, mert elhagyatva, gyámolö nélkül 
egyedül állok a világban!

Bevégezvén elbeszélését,elhallgatott s kérdöleg 
tekintett Bélára, ki gondolataiban el vala 
mélyedre. Mariett elbeszélését oly természetesen 
s mesterkélés, hatásvadászás nélkül adá elő, 
hogy Béla szivét egész teljében részvétre 
gerjeszté.

Egy gondolata volt Somlyainak csak: miként 
szabadítsa ki Mariettet a kapitány iránti le
kötelezett helyzetből?!

Darabig beszélgettek még egyröi-másról s éjfél 
után 3 órakor haza indultak a színházból, Béla 
elkísérte Mariettet lakására; a búcsúzáékor 
engedélyt kapott,hogy másnap meglátogathassa; 
végre mindennapos volt Mariettnél s ez igy 
ment pár hónapig, mely tökéletesen elég idő 
arra nézve, hogy két fiatal s z ít  egymásba 
belebolonduljon.

,S ez meg is történt
(Folyt, kör.)
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pontjukat minden háttér nélkül megvédeni s a 
község jól felfogott érdekében azt keresztül is 
vezetni képesek leendenek.

Legfőbb része magából az intelligcntiából 
választassák be, kik már értelmiségüknél fogva 
is leghivatottabbak arra, hogy községünk bel- 
életének helyes irányt adjanak, s erkölcsi s 
anyagi jólétünk felvirágzására a kellő impul- 
sust megadhassák.

A szervezés másik főalkatrészét képezendi a 
szervezett tisztviselői állások javadalmazásának 
kérdése.

Tudvalevő, hogy községünk semmiféle köz
vagyonnal nem bír, tehát csakis az adók fog
ják képezni azon forrást, melyre támaszkodha
tunk, s mely pénzalapból keil majd fedeznünk 
tisztviselőink fizetéseit, úgy a község egyéb 
terheit.

Nehéz feltétel kétségen kívül, de ha köz- 
igazgatásunk helyesen lesz szervezve; ha ez 
eddig oly számtalan esetben jogtalanul vagy 
állítólag tévesen kirótt közterheink tételei a fenn
álló tényeknek szigorúan megfelelőleg, szak
szerű igazságos utón fognak megállapittatni; 
az eddig tapasztalt számtalan visszaélés meg
szüntetésével alig fognak jelentékeny többletet 
felmutatni; de ha mégis jelentékenyebb több
letet mutatnának fel, az esetben is, mert ez 
most már sajátunk leend, s nem gyámkezekbe 
vándorol, elvünk mindén esetben csakis az 
leend, adjuk meg köztisztviselőinknek a tisz
tességes megélhetéshez szükséges javadalmazást.

Ezzel már alapjában véve eleje fogna vé
tetni azon eshetőleges visszaéléseknek, hogy a 
tisztviselő — mely eset manapság, fájdalom, 
mindennapos — a köz- vagy idegen vagyon
hoz nyúlva legyen kénytelen magát, úgy csa
ládját megmenteni a küzdelemtől, az éhség nyo
morától ; mely pedig a leghatalmasaéb zsarnoka 
az embernek, legfőbb tényezője, legtöbb eset
ben kutforrása a hivatalos sikkasztásoknak s 
egyéb bűnöknek.

Csak e néhány vonásban akartunk ezúttal 
szólani t. polgártársainkhoz, s ezekre bizzuk 
elbírálni, vájjon igazak-e ezen axiómáink vagy
sem?

Nem fog ártani már most, ha alapos eszme
cserét fejtenünk ki jövő vitális érdekeink fel
ismerése, megóvása s fejlesztése tárgyában. 
Mert alaposan megfontolva is valamit, hányszor 
lőtt már bakot ez emberiség; hátha még „hü 
bele Balázs, lovat ád Isten" közmondásként 
vakon megyünk neki a községi választásoknak, 
melyeknek esetleg visszásán leendett megtör
ténte után késő lesz majd a bánat s az okos
kodás.

Jellemet, képességet, hivatalos kötelemérzetet, 
munkaerőt s feddhetlen erkölcsöt keressünk s 
kívánjuk meg leendő tisztviselőinknél, s akkor 
jó kezekbe lesznek lefektetve községünk érdekei, 
melyeket szivünkön hordozni s azokat önzet
lenül védeni erkölcsi s anyagi kötelmünk.

_  ___ Cató.

Rendörnégünk.
Közrendészeti ügyeinek tárgyában szeretnék 

egyetmást taglalni, de szinte félve fogjuk a 
tollat kezünkbe, mert erről, miután annak 
nálunk mindeddig tárgya sincs, vagy egyáltalá
ban semmit sem mondhatnánk, vagy ha elfo
gadjuk azon álláspontot, hogy annak tárgya 
van, arról csak a legkíméletlenebbül kellene 
referálnunk, de megkisértjük'a helyes középutat, 
mert .médiám viam tenuere beati".

Nagyon természetes, hogy már maga a 
fogalom, „község* involválja magában azt, hogy 
abban emberek, állatok élnek, s hogy az embe
rek birtokkal, vagyonnal rendelkeznek. A hol 
pedig ember s vagyon van, ott feltétlenül kellene 
lenni rendörtermészetü ügyeknek. Hiszen ez van 
is bőven, de nincs a ki ezzel foglalkoznék, nincs 
a kire elmondhatnánk, hogy bár a rendőrügyek 
vezetésével megbizatott, is, ahoz a kellő teore
tikus és még inkább praktikus ismeretekkel 
bima.

Nem szükséges bővebben mustrálnunk azon 
tényt, hogy községünk a főváros határában 
épülvén fel, úgy a fővárosban előfordult 
rendőri kihágásokban vagy pláne bűntényekben 
ludasokká vált egyéneknek a legalkalmasabb 
menedék- s buvhelye, ezek lennének a méltán 
úgy nevezhető „transitó* természetűek, —■ de

magához községünk területén, is oly szép szám
ban fordulnak elő közrendészeti törvényeinkbe 
ütköző cselekmények, hogy úgy a személy 
mint a vagyonbiztonság tekintetében, — mely 
ügyek nálunk valóban kritikán alóliak — égető 
szükség leendene az, hogy egy szakképzett, ugy 
az elméletben mint a gyakorlatban jártas egyén 
kezébe tétetnének le rendőrügyeink vezetése, a 
személy- s vagyonbiztonság körüli intézkedések 
hatásköre.

Csendörségi intézményünk ugyan megfelel a 
kivánalmaknak, s megteszi kötelmét ott, hol 
törvénynél fogva hivatott a beavatkozásra, de 
most nem erről akarunk szólni, hanem községi 
rendőrségünkről, mely nincs.

Könyves Kálmán királyunk kimondotia a 
boszorkányégetés korszakában azt, „de strvgi- 
bus quae non sunt, mulla amplius questio fiát 
A boszorkányokról, melyek nem léteznek, többé 
ne legyen kérdés. Akkor voltak legalább a nép 
felfogása szerint boszorkányok s kimondatott, 
hogy nincsenek, most nálunk nincs közrendőr
ségünk, nincs szakavatott rendőrbirónk, s az 
mondatik hogy van. Ez azonban optikai 
csalódás.

Mert mi is tudjuk, hogy van a ki e czimen 
szerepel, s bele is avatkozik mindenbe, legiökép 
oly ügyekbe, melyek az ö hatáskörét nem, is 
érintik, vagy azt jóval túlszárnyalják, beavat
kozik bár nagyon természetesen illetéktelenül 
még a sajtó által az ő személyét közelről sem 
érintő ügyekbe is magát azokkal azonosítja, 
holott a közleményekkel eszünk ágában sem 
volt vele foglalkozni. Fenyegetődzik „hirlap- 
elkobzással", ászerkesztőség agyonkanesukázá- 
sával*, „szem kitolásával elzsuppolíatással" 
s ha a nürnbergi vas szűz még élne, ugy ebbe 
is beleszoritana bennünket s ki tudná mind 
megmondani, mi minden iiiquisitori kínzással 
nem rémitget, no de ismerjük, ezt csak akkor 
teszi, mikor amu okosabb, de a törvényt épp 
ugy csak hiréből ismerő urak felbiztatják, hogv 
mutassa meg a m. kir. észt és erélvt, mert 
magától bizonyára, nem tenné, mert különben 
jó gyerek.

De hiszen nem is ez a baja a mi rendőr
ségünknek s vezetőjének, ha ugyan van kit s 
mit vezetnie, hanem az, tjogy ott, a hol tenni 
kellene, hallgatnak mint a bölcs közmondás 
tartja. Ez is ismét azon alapszik, hogy a rendör- 
biró fizetése valamijei kevesebb lévén évi 
1000 forintnál, legalább a hallgatás aranyaival 
nyeri a consolatiót fizetéséhez.

Nem akarják látni s olvasni azt, hogy mit 
mond a törvény, ha pedig ezt mások netán 
megmondják, nem hiszik el..

Nem akarják tudni, hogy ha már Aeetyíen 
nincs, jó  lenne petróleum is útjaink világítására, 
nehogy nyakunkat egy kissé kitörjük.

Nem akarják elhinni, hogy útjaink, közterünk 
s üres telkeink a miasmának. a nyavalyák bacil- 
lusainak valóságos melegágyai s ezek kertésze 
maga a rendőrség.

Nem akarják tudomásul venni, hogy falunk
ban lépten- nyomon találkozunk kóborló czigá- 
nyokkal, betörőkkel, kik szemtelenül kéregetnek, 
ott, a hol nem tudnak lopni s esetleg erővel 
rabolni is.

Nem akarják észrevenni, hogy nálunk tuezat- 
számra vannak oly egyének, kik a főváros terü
letéről rendörhatóságilag kiutasítva vannak, 
hova azonban itt- ott mégis csak beugorván 
operálnak s itt rejtik el bűnös keresetök 
gyümölcsét, mig a detektívek be nem viszik 
vendéglátogatóba. Nem akarják megtisztogatni 
behomályosult pápaszemüket, hogy lássák, mi
ként ütik, verik, kínozzák a kocsisok a lovat 
azért, mert nincs elég physikai ereje, hogy a 
feltöltött utezákon annyi téglát vagy egyéb ter
het biqon még, mennyi három lóerőre sem 
volna megvetendő rakomány; sőt még azt sem 
hallják meg, hogyan szórják az áldást e legé
nyek arra, ki az utakat feltöltetni tervezte s 
feltöltette.

Nem akarják kapiskálni, hogy községi hidaink 
utaink oly gyatrák, hogy mig amazokon ember, 
állat, egyaránt lábát töri vagy kanálisba poty- 
tyan, emezeken csak kificzamithatja, vagy orra 
bukva egy gyenge érvágásban részesül.

Nem tudják sehogy sem megérteni, hogy 
sajtóközleményekhez egy árva kukk közük sincs, 
hogy annak bírósága az esküdtszék; hogy a 
sajtó feletti ártatlan mérgükben hangoztatott
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hikacsöközés stb. fenyegetódzésük csakis testi- 
monium paupertalis, — szegénységi bizony it- 
ványuk.

No de mi mindezt zokon nem veszszük, ezen 
nem csodálkozunk, hiszen i eudörbiróságuuk 
nincs, ép úgy mint Kálmán király boszorká
nyai, erről tehát szó sem lehet. Szántszándé
kéra, illetve önkéntes rendörbirónk pedig maga 
mindent csak nem tehet, még akkor sem. ha 
akarná ; annál kevésbbé akkor, ha egyáltalában 
nem akar.

Törvényt a csirkefogók, betörök felett nem 
ülhelt, mert ehez nincs hatásköre; de ezt a 
törvény sem ruházhatná rá, mert — nem ru
házhatja! Pedig ez volna ám igazán eleme; 
ha a mi Jancsi bácsink számadás és felelős
ség kötelezettsége nélkül dolgozhatna, ekkor 
kiseperne mindent, a mi „unrein und níeht 
richtig !*

Mit, — kiseperne? — elseperne mindent, 
még talán magát a községet is. De mindenek
előtt eltisztogatná a földgolyóbisról legelőször a 
(hitenberg utódait, a nyomdászokat, s a mi 
fő, az irní olvasni tudó lapszerkesztőket, mert 
ezek sekogysem férnek bele az ö jóindulatába.

Csak egy névtelen szerkesztőt szívlel meg, ki 
szinte tud Írni s olvasni, de nem tud írni; mert 
ezen mesterséghez nem elegendő az abc isme
rete. Tán rövid idő múlva Jancsi bátyánk dobja 
rá az első követ, utána a többi l Éz több, mint 
bizonyos ! Jani bátyánknak különben ezen egy 
paragrafusból áll az egész élete: „delendum 
lesse eenseo" ! ,
> De bízunk benne, hogy ezek az állapotok 
rövidesen alaposan meg fognak változni, s a 
"község szervezésével rendörbirónk is a jól ki
érdemelt nyugalomba vonulni; inig rendőrségi 
intézményünkre majd csak akad valami olyan- 
;féle szörnyeteg ember, ki szereti a röndöt is, 
meg azt a feki szerkesztőt is, bárhogyan hív

ják is az illetőt.,S akkor rönd nálunk is lösz, 
(mert rendnek muszáj lönnyi! Spitzli.

A népiskolai hatóságokról.
E czim alatt lapunk 12. számában hozott 

(közleményünket bizonyos körök feljajdulással 
'fogadtak. Helyes! Legalább látszik, hogy a 
gyógyszer hatott. Nem is irtuk másért. Czélun- 
kat tehát elértük.

Hogy- mégis visszatérünk e thémárn, mely- 
közérdekű ugyan, de tárgyánál fogva nem oly 
..tenyészető, hogy napirenden tartassák, tesszük 
,ezt azért, mert czikkünknek, melyben semmi 
'sértő szándék, semmi bántó kifejezés nem 
volt, bizonyQs ;urak oly interpretációt adtak, 
minővel az nem birt.
! : Nézzük tehát mit is állítottunk mi korábbi 
iczikkünkben ?

'Először is azt. hogy, az iskolaszéki és gond- 
iióksági intézmény áldatlan voltát, a tanügyi 
(körök (pardon! uraim! ez alatt nem csak a 
tanítókat, hanem a népoktatásügy hivatptt 
vezetőit: a tanfelügyelők óriási nagy többségét 
is értjük) általánosan konstatálták a múltban 
s elismerik a jelenben. Ez állításunk nem tet
szik egy — bizonyára újdonsült — gondnoksági 
Tagnak s ezt a nein tetszését bús Jeremiádá- 
han zengi el az „Erzsébetfalva” hasábjain.

Hát mi mindennek daczára tisztelt gondnok
sági tag uram, fentartjuk állításainkat, s hogy 
.elmondhassa a „mea eulpa“ -t utalunk az összes 
'tanügyi lapokra, közlönyökre és folyóiratokra, 
■szíveskedjék azokat 1868. évtől fogva lapozgatni 
is tanulmányozni, majd meg fogja látni, akadt-e 
még széles Magyarországon tanügyi iró, ki az 
iskolaszéki és gondnoksági intézményt józan 
iészszel helyeselte volna ? Hiszen ha ez a 
„csodabogár intézmény* oly nagyszerű volna 

“tanügyi eredményekben, hát akkor már rég 
meghonosították volna a középiskolák és egye
temek mellett is.

... A tisztelt gondnoksági tag urnák sántító 
Jogikája, melylyel ez intézmény védelmére kel, 
-őzt a geniális kérdést veti fel: hogy ha oly rósz 

az intézmény, miért tartják azt mégis fenn ? 
én miért nem ajántottam helyébe jobbat? 

tegyen nyugodt kedves gondnoksági tag ur, 
azt, hogy az önvédelmébe vett intézmény 
tarthatatlan, azt a legmagasabb körökben is 
nagyon jól tudják és értik, de nem törlik el 
•előbb, inig a népoktatásügy revisiója napi

rendre nem kerül, és pedig tanügvpolitikai 
szempontból még nem volna időszerű, előbb a 
nagy reformot megelőző átmeneti intézkedések
nek kell létre jönniük, mely intézkedések 
hivatvák arra, hogy az iskotaszeki és gondnok
sági fonák intézményt eltörüljék tanügyünk 
mezejéről, a megérdemelt semmiségbe. Nem 
siratja senki. Hogy pedig mi nem ajánlottunk 
jobb intézményt az iskolaszékek és gondnok
ságok helyett, annak ártatlan oka, az hogy a 
jobb intézmény ajánlása minden oldalról meg
történt már egyhangúlag s a tanügyi legmaga
sabb körükben tisztában vannak már az uj 
intézménynyel.

A gondnoksági tag ur azt is kifogásolja 
czikkünkben, hogy az ügyvéd, orvos, pap stb. 
a tanügyi téren csak laikusok. Már édes repli- 
kázö gondnoksági tag ur azt az egy örömet 
sehogy sem szerezhetjük meg önnek, hogy az 
ön által említett foglalkozással bíró egyéneket 
szakembereknek nyilvánítsuk a tanügyi téren. 
Hiszen ha ezt kimondanék, rögtön elcsípnének 
s vinnének oda. hova ily állítás után valók 
volnának: a Lipótmezöre. De hát még ennyire 
nem szenvedünk értelmi megfogyatkozásban, 
jeléül annak, hogy mi más szakiskolát végez
tünk, mint a t. gondnoksági tag ur, ki úgy 
látszik azt az elvet vallja; kinek az isten 
hivatalt ad, észt is ad hozzá.

Szakismeretet esak is szakiskolában lehet 
elsajátítani t. gondnoksági tag ur s tanügyi 
tekintetben. az az. önök által oly kevésre 
becsült praeparandia'épen oly szakiskola, mint 
a leendő ügyvédeknek a jogi, az orvosoknak 
az orvosi, a papoknak a theologiai fakultás, a 
vasutasoknak a vasúti tisztképző tanfolyam s 
végül, hogy a végteleniségig ne menjünk; a 
csizmadiák részére a csizmadia-műhely. Min- 
denik külön-külön szakmára képesít, ügy látszik 
azonban a t. gondnoksági tag ur csak a prae- 

"parandöit nem akarja elismerni szakiskolának, 
ezzel pedig nem árul el egyebet, mint'azt, 
hogy- a mai tanítóképzők nívójáról fogalommal 
sem bir, pedig nem ártana, ha beiratkoznék 
egy tanfolyamra, legalább megtanulná becsülni 
a társadalom azon munkás embereit, kik önzet
lenül, csakis hivatásszeretetböl szolgálják a 
hazát s nemzeti kultúránk fejlesztése s a 
nemzeti géniusz felébresztése körül minden
esetre maradandóbb emlékű munkát végeznek, 
mint a minő munkát végez s t. gondnoksági 
tag ur.

Önök szeretnék magukat olybá feltüntetni, 
mint a kinek tudja isten minő hatalom adatott 
a gondnoksági kinevezésükkel kezükbe s azt 
gondolják, hogy most már ítélhetnek elvenek 
és holtak, pardon a tanítók fölött.

Azt mondja a tisztelt gondnoksági tag ur, 
hogy tanácsunkból nem kér. Pedig bizony kár, 
mert ha tanácsunkhoz tartva magát járna el szép 
megbízatásában, sokkal magasabb nívóra emel
hetné a tanügyeket, mint oly eljárással, minő 
legutóbb kezd lábra kapni a gondnokságnál, 
hogy t. i. hivatalos irataiban a tanitószemély- 
zetet gúnyolja, kicsinyíti, csakhogy magát mint 
„hatóság* annál nagyobbnak tüntesse fel. 
Tudja-e gondnoksági tag ur, hova vezet ez? 
A szakemberek elkedvetlenítéséhez, a munka
kedv kijöléséhez, a kölcsönös bizalom meg
semmisítéséhez.

Mi azt a tanácsot adtuk, hogy a gondnok
ság sohase a személyt tekintse, hanem a reá 
bízott tanügyet. Miért mondottuk ezt? Mert 
bőséges tapasztalatunk volt arra nézve, hogy 
a gondnokság eddig nálunk személykultuszt 
űzött. Csak a legközelebbi napok bizonyították 
be, hogy az, ki a gondnokság szeme fénye 
volt, kit a tanitószemélyzet közül a gondnok
ság 100 frtos jutalomra akart ajánlani, iskoláját 
oly kritikán aluli állapotban hagyta hátra, hogy 
ezen mindenki megbotránykozott. Nos t. gond
noksági tag ur! Ez az eset nem mi mellettünk 
szól? S mit tesznek önök még tovább is? 
Ezt az embert, ki mit már többé nem tanitó 
Erzsébetfalván, kinek itt léte a tanítótestület
ben uralkodott egyetértést feldúlta, kinek 
marakodó természete, szabályt, utasítást lábbal 
tipró eljárása az itteni tanügyet úgy szólván 
tönkre tette: önök ezt az embert még ma is 
pártolják, s hogy intrikáit folytathassa, befoly
hasson tovább is a tanügyre (ha mindjárt bom- 
lasztólag is) dédelgetik s továbbá működése 
ellen nem tiltakoznak mint az tisztük volna.

Tisztelt gondnoksági tag ur 1 ilyen irány 
uralkodott mindig a gondnokság körében nálunk. 
Mi ezt perhorreszkáituk s ez önnek nem tetszik. 
Tanácsunk nem kell önnek. Így is jó. Meg
szoktuk már, hogy a gondnoksági tag urak 
iskolákat nem látogatnak. Mutassa ki kérem 
nekünk, mit tett a gondnokság úgy a mait 
mint a jelen iskolai évben a rémesen terjedő 
iskolamulasztások meggátlására ? Menyi összeg 
folyt be e czimen az iskolai pénztárba ? 
Mutassa ki a gondnokság, mit tett a tanítók 
munkakedvének emelésére eddig? Mert mi ha 
kell százával tudjuk ki mutatni azt, hogy mit 
tett a gondnokság a tanítók munkakedvének 
kiölésére; mutassa ki a gondnokság, hogy mi
kor állott a tanítók mellé ? Mert mi igen 
sok adattal szolgálhatunk arra nézve: mint 
igyekezett a gondnokság az egész tanító
testületet megalázni. S mert ezeket tudtuk és 
tudjuk, adtuk a jóindulata tanácsokat, mit önök 
teljesen ignoráltak. Mert tudtuk a gondnokság 
minden tanügyi mulasztását, azért üdvözöltük 
a gondnokság kiegészítését. De önök v. lega
lább ön t. ezikkezö gondnoksági tag ur félre
ismerték intenciónkat, félremagyarázták szava
inkat.

A t. gondnoksági tag urat általunk idézett 
Kossuth-móndat egészen kihozta a sodrából, 
íledig mi ezt a mondást legkevésbé sem vonat
koztattuk a gondnokság t. tagjaira. Talán van 
tudomása a tisztelt gondsági tag urnák Maszopus 
nevű individuum cselekményéről, mit a havi 
értesitő könyvecskével elkövetett. Nézzen utána, 
nem is oly rég történt. Hát Szabó László nénak 
egyik legbuzgóbb s legtevékenyebb tanítónőnk 
ellen intézett kirohanásáról nem volna tudomása? 
Nos hát mi ezen egyénekre és nem a gond
nokságra vonatkoztattuk a Kossuth-mpndást.

| A mit mi az iskolaszékekről és gondnoksá
gokról általában elmondottunk, azt ma is fön- 
tartjuk, de engedjen meg a tisztelt gondnok
sági tag ur, hogy szavainknak mi lehessünk 
első sorban is értelmezői ezeket szintén nem 
helybeli gondnokságra, hanem az általánosan 
fennálló sajnálatos tanügyi viszonyokra vonat
koztattuk. Önök intelligens, derék emberek, 
kikről feltettük már eleve is, s felteszszük a 
jövőre nézvést is, hogy a határvonalat meg
tudják huzni cselekményeink körül s nem 
engedik magukat a pillanatnyi indulat által 
befolyásoltatni — s igv önökről ilyet nem is 
állíthattunk volna.

Önök azonban, —  úgy látszik, —  félreértet
tek bennünket s mi intencziönk megvilágítására 
nem sajnáltuk a nyomdafestéket. Ezentúl sem 
sajnáljuk. Természetesen: a minő a „jónap",- 
olyan a „fogadj Isten ! Béke velünk ! „

VEGYES HÍREK.
— Meghívó. Az erzsébet-kossuthfalvi refor

mátus egyház f. évi április hó 11-én virág
vasárnapján a ' délután 3 órai istentisztelet 
után közgyűlést tart, melyre az egyház tagjai 
tisztelettel meghivatnak. (Cri-utczai iskolahelyi
ség) Erzsébetfalva, 1897. április hó 3.

A ref. egyház gondnoka.
— Helyreigazítás. Múlt számunk „Vegyes* 

rovatában a polgári-kör belügyeit érintő köz
leményünkbe „a kör jegyzö“ -je czim tévesen 
vétetett be, amenyiben csupán a kör titkári 
állását akartuk érinteni.

— Mint hírlik Síida János takarékpénztári 
igazgató ur s ügyész, csakugyan belátta ezen 
két állásának összefórhetlenségét, az első minő
ségéről le fog mondani, s megtartja az ügyészi 
mandátumot. Magának a pénzintézetnek jól 
felfogott érdekében csak helyeselhető ez elhatá
rozása s általános jó hangulatot fog kelteni 
ezen tény megtörténte.

— Mindenkinek szálka a szemében a mi ked
ves plébánosunknak a templomtéren épült uj 
háza, hová f. évi májas hó t-vel a lelkészt 
hivatalt is áthelyezni szándékozik. Ezen házacska 
ugyanis 7000 frt építési költségvetéssel oly ala- 
possan el van puskázva, hogy annak magaslati 
színvonala csak addig magaslat, míg a Szilágyi- 
utezát a legközelebbi jövőben nem fogják szabá
lyozni ; míg ennek megtörténtével a magaslati 
vonal a legpompásabb alacsonylatba fog le-
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zuhanni. Nem tudjuk ki építette, de az építő
mesternek tenyerébe Falb időjós professor való
színűleg a pap egész életére s házára stabil 
szárazságot jósolt, mert ha netán Falb ur téve
dett volna, akkor kedves páterkám a legelső 
záporesőnél alkalmasint az asztalra felugorva 
kergetjük majd a pagátlit.

— Báthory Vilmos kir. ítélő táblai irodatiszt 
házába, ennek távolléte alatt, fényes nappal, 
egv elzülött betörő erőnek erejével be akart 
hatolni, mit az éppen átellenében lakó szer
kesztőnk az ablakból észrevett és a megrémült 
gyermekeknek segítségére sietett. Három ízben 
kísérletté meg a betörést e gazember, mig a 
szerkesztő végre is revorverrel felfegyverkezve 
akadályozta meg az elszánt zsiványt tervében, 
mikor Le akarták tartóztatni, kereket oldott s 
elfutott. És ez történt nálunk fényes nappal a 
déli órákban az Urnák 1897-ik esztendejében 
Erzsébetfalván! Gyönyörű közbiztonsági álla
potok ! Báthory barátunknak pedig azzal a jó 
tanácsosai szolgálunk, hogy jó lenne, ha a ház 
felügyelete ne csupán öt kis gyermekére bízat
nék, nehogy egyszer véres tragédia színtere 
legyen családi tűzhelye, mitől talán ez esetben 
is a jó  véletlen mentette meg a házat.

— Piszkos természetű panaszok merülnek 
fel egyes építkezési vállalkozók ellen, kik azon 
eljárást követik, hogy az építkezéseket egész
ben felvállalván, a lakatos, asztalos stb. mun
kákat alvállalkozóknál rendelik meg, mely 
szerencsétlen embereket azonban eszük ágábau 
sincs becsülettel kifizetni, mig ők maguk az 
egész költségvetés összegét felszedve, markukba 
nevetnek, s kaczagnak a beperelés fenyegeté
sére, mert semmiféle vagyonnal nem birnak. 
Figyelmeztetjük iparos polgártársainkat, misze
rint tekintve az e téren már számtalan esetben 
felmerült üzeijneket, a szakmunkájuk elválla
lásánál ne az építőmesterrel — értjük azoknak 
ezen jellemzett töredékével — hanem magával 
az építtető birtokossal lépjenek szerződésre, 
nehogy véres verejtékkel szerzett kenyerüket 
mások kaezagva falják fel, kik ellen nincs or
vosság még a patikában sem. A szerkesztő.

— Felhívás Erzsébetfalva munkásaihoz ! Az 
erzsébetfalvai munkások f. évi április hó 4-én, 
délután 21 2 órakor a Batthyányi- és Hunyadi- 
utezák sarkán lévő Pflum-féle vendéglőben nagy 
népgyülést tartanak a következő napirenddel: 
1. Az általános választói jog. 2. Május elseje 
és jelentősége.

Nyílt tér.*)
Válasz

„Matkovits 4 (Üomp. Erzsébetfalva.*
Azt írja Matkovits ur, hogy tovább nem 

polemizál I Ezt helyesen is teszi, csak hogy 
már előbb kellett volna, még mielőtt elkezdte 
lapjában a személyeskedést. Ami pedig ez ügyet 
magát illeti, az hírlapi polémiával úgy sem lett 
volna elintézhető. S mivel ön a „Fotográfiaért* 
a felelősséget elvállalja, ezt tudomásul veszem 
s kijelentem, hogy az ügy befejezve nincs 1 

Ami pedig Adler ur replicáját illetve czéloz- 
gatásait illeti, engedje meg, hogy saját kölcsön
kért szavaival éljek, remélem meg is érti „hogy 
a kinek vaj van a fején, az ne menjen a nap 
alá!“ — Eme kijelentésemmel ez ügyet Adler 
úrral szemben teljesen befejezettnek nyilvá
nítom. Kiss István.

Nyilt tevéi
Matkovits A. úrhoz, az „Erzsébetfalva* czimü lap 

címzetes szerkesztőjéhez.
Az „Erzsébetfalva* múlt hó 28-ki számában 

az ön által közölt nyilt levélben a többek kö
zött, védnökével együtt azt állítja, hogy én 
levelem homályos észszel irtani, pedig csakis 
akkor lehettem elhomályosodott, a mikor olyan 
tökkel ütött fajankőktól, mint öntől és puszi
pajtása Adlertöl hazudozásaikkal félre hagytam 
magam vezetrji. Én, tévedésbe ejtve, a jelen sem 
volt elnököt megtámadtam, a nélkül, hogy az 
egész ügyről meggyőződést szereztem volna 
magamnak; a midőn azonban az egylet veze
tését átvettem, az ügyet megvizsgáltam és sza
bályszerűen a választmány elé terjesztettem, 
a mikor is kitűnt, hogy sem visszaélés, sem 
pedig sikkasztás elő nem fordult, hanem csu-

* E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a 
szerkesztőség.

pán be nem szerzett nyugtákról volt szó, a mely j  

tételeket a választmány el nem fogadott, az j 
pedig, ha valaki valamit az egylet részére be- | 
vásáréi és nyugtát nem kér, és sajátjából meg- ! 
téríti, ez nem visszaélés, hanem jóakarat.

A buta kifakadásait illetőleg, jól tudom, hogy 
honnan erednek, ha ön tahin nem tudná, majd 
megsúgom Matkovich uram! Hát egyszerűen 
onnét ered. mert ön kitalált az egylet II. elnök
ségéből pottyanni, vagyis a nyomtatványok szál
lításából ; mert azt csak megengedi, hogy úgy 
hébe-korba nem volt babonaság egy-egy ismer
kedési estély egybehivásához 7—8 frt áru meg
hívót felszámitni az egyletnek'? No de hát ezt 
nem is vehetjük Öntől rossz néven, mert ön 
előttem is kijelentette, hogy nem is másért 
vállalt tisztséget az egyletnél,yvalamint „cwargli*- 
takarójának ezimzetes szerkesztőségét csak re- 
baehért vállalta el.

írjak még többet*? Matkovich uram, mert van 
még egy adag, vagy hagyjunk máskorra is 
valamit! ?

A mi pedig Adler uramat illeti, ez önnel 
egyenlően fekete sze recsen !

„Adler14 urnák a nevét ieltaláJtam a pénztári 
könyvben, hogy 3 frt önsegélyt kapott 1895. 
évi márezius hó 25-én; igy gazdálkodtak az 
egylet megalakító elnökei. Ugy-eszép, Matkovich 
uram! *?

,,Den schuldigen Mann, geht das Grausen 
an.u Hát úgy látszik, Adler urnák tényleg rossz 
az emlékező tehetsége! Mert nem a volt elnök,, 
hanem ö kelme kapott önsegélyt.

A mi pedig a ,.szabad lopást14 kifejezést 
illeti, erre tán elegendő válasz lesz a „nyolcz- 
forint óra báli jegy44 szomorú története?

Akinek vaj van a fején, nem is jó  annak a 
nap alá menni! — Ebben igazuk van!

Ováry József.

Lapunk kiadóhivatalában az

„ELSŐ BIZTOSÍTÓ INTÉZET11
katonai szolgálat esetére

O cs. és kir. Fensége J ó z s e f  f ő -  
h e r c z e g  védnöksége alatt bizto
sításra felvétetnek fiuk születésüktől 

fo g va  14-ik életévükig. 
Érdekelt szü lők és gyám okn ak  
m indenkor szives felvilágosítással 

szolgál

E r d é l y i  a ^ i l iá ly ,
az Erzsébetfalvi Közlöny kiadótulajdonosa.

T U S X P  Ü - E  L A D A
Van szerencsénk a n. érd. közönséggel tudatni, miszerint Erzsébeti 

d u á lis  vasúti á llom ás udvarában, egy szolid alapon álló

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

Maradtunk teljes tisztelettel
R o h o i m  K á r o l y  á m  F i a .

m ii  i h í  m -s.ísi/ss.'ES-íaíss&g$3g]
2657/07. tk. sz.

Árverési hirdetményi 
kivonat.

A pestvidéki kir. törvényszék, mint telekkönyvi 
balóság közhírré teszi, hogy Kiss József végrehajt a tónak 
Mráz Kúrolyné szül. Gróf Katalin végrehajtást szenvedő 
elleni 30 frt 15 kr. tőkekövetelés és jár. iránti végre
hajtási ügyében a pestvidéki kir. törvényszék (az ócsai 
kir. járásbíróság) területén lévő Soroksár-Puszta-Gubá- 
cson, a soroksár-puszta-gubacsi 2840. sz. tjkvben Mráz 
Károly és neje Gróf Katalin uevén álló A. -f- 2. sor, 
8013/a. hrsz. a. felvett egész ingatlanra ... — 1 frt ki
kiáltási árban;

továbbá az 1881 : LX. t-cz. 144. sz. alapján és a 
146. §. értelmében az ugyanottatti 2850. sz. tjkben 
ugyanazok nevén álló A 9 4 - 2. sor, 8012/a. hrsz. 
ingatlannak Mráz Károlyné szül. Gróf Katalin megillető
felerészére ..1 ... ... ... ................. ......... . . ___ 1221 frt
(Egyezerkettőszáz huszonegy frt) kikiáltási árban, azzal, 
hogy a mennyiben az előbbi egész ingatlanért 77 frt 
vételárnál és az utóbbi félingatlanért 331 frt, 10 kr. 
vételárnál magasabb Ígéret nem tétetnék. KontaÁdárané 
utóajánlattevő fog árverési vevőnek tekintetni, az ár
verést elrendelte, és hogy a fennebb megjelölt ingatlan- 
részek
•z 1897 . évi május hé 5 -ik  (ötödik) 

napján délelőtti 19 áraikor
Soroksár községházában megtartandó nyilvános árve
résen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni
fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanrészek 
becsárának 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881 : LX. 
t.-uz. 42. §-&ban jelzett árfolyammal számított és az 
1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igazság- 
ügyminiszteri rendelet 8. S-ában, és az ennek pótlása 
tárgyában 35172/1. M. 1888. sz. a. kiadott rendeletben 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezéhez 
letenni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 17<T. §-a értelmében 
a bánatpénznek a bíróságnál elöleges elhelyezéséről 
kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kelt Budapesten, 1807. márezius 3-án.
A pestvidéki kir. törvényszék, mist telekkönyvi hatóság.

PÁPAY,
kir. tvszéki bíró.

olcsó és jó ára
beszerzésére.

Minthogy üveg-, porczrU án-, kő
ed én y-  és lám paraktáram at Át
helyezem H U elm árton -u teza  31 . 
szám alá (Piacz-tér): az összes rak
táron lévő áruimat, úgy mint: díszes 
asztali- és ffiygölám pák'} finom 
aranyozott asztali-, thea-, kávé-, 
m osdó-, sö r -, b or-  és likőrkészle- 
tek, valamint vendéglői-, kávéházi
ig háztartási berendezéseket a

•«- bevásárlási árban -mm
adom eh

' Tisztelettel

Soidstein Syuia,

„PÁTRIA" irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


