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Tájékoztató.
Községünk önállósítása küszöbén, most a 

tizenkettedik órában, lázasan folynak azok az 
előkészítő munkálatok, melyek alapján önálló
sításunk ténynyé válása végre-valahára bekövet
kezik. Lapun* minden melléktekintet nélkül — 
kitűzött elvét hiven követve — a közérdeket 
kívánván szolgálni, csak kötelmet vél teljesíteni 
akkor, a mikor polgárságunk tájékoztatására 
ezen czikket hozza, mire különösen felhívjuk 
választó jogosullsággal biró polgártársaink 
figyelmét.

Az 1886. évi XXII. törvényezikk 23. íj-a sze
rint a község önkormányzati joga a képviselő
testület kezébe lévén letéve, ennélfogva ezt a 
jogot a képviselőtestület gyakorolja. A képvise
lők száma nagy községekben 20-nál kevesebb, 
40-nél több nem lehet.

A képviselőtestület felerészben a legtöbb 
egyenes áUamadót fizető községi lakos vagy 
nagykorú birtokosból (az úgynevezett virilisták
ból), felerészben pedig a választó közönség vá
lasztottjaiból áll.

A községben fekvő vagyon után legtöbb adót 
fizető csak abban az esetben lehet tagja a kép
viselőtestületnek, ha az illető egyúttal magyar 
honpolgár is, vagyis, ha honosságot szerzett 
nálunk. A legtöbb adót fizető nagykorú nők s 
jogi személyek meghatalmazottjai is tagjai le
hetnek a képviselőtestületnek, de a törvény

ezen meghatalmazottaktól is szigorúan megkí
vánja, hogy nagykorú honpolgárok legyenek.

A virilisták névjegyzéke — ugyanezen tör
vényezikk 33. §-a szerint — a föszolgabiró által 
minden évben kiirattatík s öt napon át — mely- 
idő azonban mindenkor előbb közhírré teendő 
—  közszemlére a községházánál kitétetik. Ha 
valakinek a névjegyzék ellen alapos kifogása 
van, vagy ha valakire nézve ez a névjegyzék 
sérelmes, ellene a kihirdetéstől számítandó 15 
nap alatt az alispánhoz s onnan újabb 15 nap 
alatt a közigazgatási bizottsághoz félebbezhet.

A névjegyzék és sorrend megállapításánál 
csak a község területén birt fekvő vagyon, va
lamint az azokon élvezett jövedelem után fize
tett egyenes áilamadó vétetik számba.

Az idézett törvényezikk 36. §-a azt sorolja 
fel, kik lehetnek a községben választó polgá
rok ? E szerint községi választó minden 20 évet 
betöltött községi lakos, ki saját vagyonától vagy 
jövedelmé’öl az állami adói a községben már 2 
év óta fizeti. Továbbá: minden testület, intézet, 
társulat, ezég s minden jogi személy, ha a köz
ségben fekvő vagyonnal bir és attól adót fizet. 
Végül a külföldiek, de csak akkor, ha adóju
kat a községben már 2 év óta fizetik s e mel
lett letelepülési jogot is nyertek.

Választói jogot nem gyakorolhatnak a tett- 
Ieg szolgáló katonák; kik bünvizsgálati fogság
ban vannak; kik bűntett- vagy nyereségvágyból 
elkövetett vétség'miatt vád aiá helyezve, vagy

szabadságvesztés-büntetés alatt vannak, vagy 
polítikai jogok gyakorlatától felfüggesztésre szóló 
Ítélet hatálya alatt állanak; kik csőd alatt 
vannak.

A községben fekvő vagyonnal biró kiskorúak 
és gondnokság alatt levők helyett gyám, illetve 
a gondnok, a nagykorú nők, testületek, intéze
tek, társulatok, ezégek, jogi személyek helyett 
a meghatalmazott gyakorolja a választói jogot.

A választók névjegyzékét a képviselőtestület 
által kiküldött választmány állítja össze a köz
ségi képviselőválasztást megelőző utolsó évnek 
második felében, legkésőbb szeptember hó régéig 
a legközelebb lefolyt két évi adólajstromokból 
és más adatokból. .4 betűrendben összeállított 
névjegyzék 5 napon át a községházánál köz
szemlére kitétetik s a következő 5 napon be
adott észrevételek alapján a kiküldött választ
mány által kiigazittatik.

Azt, hogy a névjegyzék mely napokon tekint
hető meg s meddig adhatók be észrevételek: 
az elöljáróság bemondás, falragasz és más szo
kásos módon tartozik a község tudomására jut
tatni.

Azokat, a kik a megjelölt határidő alatt észre
vételeket adtak be, tartozik az elöljáróság az 
elintézésről azonnal értesíteni, hogy ezek az 
értesítés vételétől számítandó 10 nap alatt az 
igazoló választmányhoz, ennek határozata ellen 
pedig további 10 napon belől a közigazgatási 
bizottsághoz felebezhessenek.

TÁR CZ A.
Csak a ferbli járja.

Polgári körünk ügyei 
Ro3z lábon állanak;
Mindenki tudja ezt 8 látja 
Csak az nem a ki vak.
A körnek felé eem néznek 
A tagok rég óta,
Legfeljebb egynéhány kártyáa . .. 
De ez régi nóta.
Nyílt titok az, hogy a körnek 
Egyben nincsen párja:
Benne estétől-reggelig 
Csak a ferbli járja  !

Olvasás végett, hogy lapot 
Vegyen tag kezébe:
Olyan nincsen. Kinek jutna 
Ilyesmi eszébe?
De ha vesz is, lehetetlen 
Olvasni nyugodtan 
A kártyázők lármájától:
Oly nagy a zaj ottan.
Ki ezt hallja, összecsapja 
Kezét: .Jézus Márjaí 
Hát ez is kör? Kártyabarlang, 
Hot a ferbli járja  /

Jő ezimbora, állj be tagnak 
A polgári körbe!
Legyen utad egyenes is.
Ne csak mindig görbe I 
Én ajánllak, biztos lehetsz,
Hogy fölvesznek abban,

Mert nem nézik: ki az a tag ?
Csak azt: már hány tag van?
Kik a tagok? te se nézd azt,
Ne Í8 gondolj rája!
Jöjj a-körbe, hol estenden 
Csak a ferbli járja.

Má3 köröknél záróra van,
Nálunk ilyen nincsen;
Ferbli miatt csendőr keze 
Nem jár a kilincsen.
Zavartalanul játszhatík 
Boldog, boldogtalan, —
Nem zaklatják a játszókat 
Rendőrök untalan.
Nappal ám szolid a játék,
Ezt a zseb nem bánja;
Alkonyaikor abban hagyják 
S aztán ferbli járja.

Minap egy ideálista 
Hangoztatni merte:
Küszöböljék ki a ferblití 
Meg is lakolt érte...
Megtámadták az eszméjét 
A kör közgyűlésén:
.Talán biz dióra játszunk,
Mint karácsony-estén?- 
— Mondogatták, ez is az is;
Tőlünk ezt ne várjál 
A mi körünkben más játék,
Mint ferbli: nem járja  / “

Lantos AdoJár.

A ferbli.
Üdvözöllek felséges királya a hazárdjátékok

nak! Üdvözöllek szentesítésed örökemlékü nap
ján, — óh te isteni csendes! Üdvözöllek Téged I

szerény ferbli körünk küszöbén ebben a ma
gasztos pillanatban, a midőn diesöségteljes be
vonulásodat tartod körünknek Téged epedő és 
tárt karokkal váró jól berendezett termeibe!

Légy üdvöz nálunk! Erezd magadat jól kö
rünkben! Mind jó, Érted és Neked élő bará
tokat találsz itt, kik ébren és álomban csakis 
Veled foglalkoznak, mindig Reád gondolnak.

Ellenségeidnek *czupász !> Elkotródtak innen 
mindnyájan, bár kiűzni őket e körből igazán 
«kunszt• volt.

Te «banda» nélkül nem szoktál járni, ezt is 
szívesen látjuk Veled, ha mindjárt sokat 'kóstál. 
is. <Megadjuk» a mibe csak kerül, még
*vakon* is.

Hű két kisérödet: a kis és nagy •girigúrit> 
azonban künn hagyhatod, azokat a mi körünk
ben nem akczeptálják. A kicsiny nagyon sze
rény, semmit sem ér; a nagy sokat igér és 
mit sem ád.

Dicső ferbli! A mióta szentesítettek Téged 
körünkben, asszonyaink azóta el vannak ragad
tatva általad. Eddig neved hallatára is már a 
hideg rázta őket, vaczogott a foguk és zsém- 
beltek.

Szentesítésed óta egészen megváltoztak. Nyá
jasak, szeretetreméltók hozzánk, s ha vacsora- 
falatunkat lenyelvén nem mozdulunk az asztal
tól, ők kérdezik: «Micsoda? Ma itthon akarsz 
maradni'? Nem lesz az éjjel ferbli ? Menj 
Duduskám, hátha összeverődtök négyen-öten 1»

Azelőtt, ha vacsorám után a körbe készül
tem: volt lamentálás. *Te. már megint ferblizni 
mégy ugy-e? Nem maradhat az a nyomorult 
pár forint a zsebedbe! Pedig fára, húsra, 
lisztre is szükségünk volna!»

Ha pedig éjjel vetődtem haza: «Te lump, 
te kártyás, te országos korhely! Most kell
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Községi képviselővé minden 24 éves és nagy* | 
korú, választásra jogosult községi lakos vá
lasztható.

A választás napját a főszolgabíró tűzi ki, 
midőn a névjegyzék elleni felebbezések már a 
végső fokozatban is elintéztetvén, a névjegyzék 
végérvényessé vált. A választást a főszolgabíró 
vezeti, ki’ mellé a választók négy bizalmi fér
fiút jelölnek ki maguk közül. A választás ha
tárnapja legalább 3 nappal előbb szabálysze
rűen kihirdetendő.

A szavazatok összeszámítása nyilvánosan tör
ténik s az eredményt a főszolgabíró azonnal 
kihirdeti. A választás elleni panaszok, választ
hatóság ellen tett észrevételek a választástól 
számított 10 nap alatt az igazoló választmány
hoz nyújtandó be, ennek határozatait 5 nap 
alatt a közigazgatási bizottsághoz lehet meg- 
felebiezni.

A választás befejeztével a föszolgabiró az új 
képviselőtestületet összehívja s egyidejűleg a 
tisztujitás napját is kitűzheti, de erről a köz
séget legalább 48 órával előbb értesíteni kell.

Egyelőre csak ennyit kívántunk választó pol
gártársaink tájékoztatására közölni. S ezzel 
ezikkelyünket be is fejezhetnek a jelen alka
lomra, ha a választói névjegyzék összeállítására 
nézve nem volna egy-két megjegyzésünk.

Az 1883. évi XXII. törvényczikk 39. §-a sze
rint ugyanis a választók névjegyzékét legkésőbb 
szeptember hó végéig kell összeállítani és pedig 
a legutóbbi két évi adólajstromokból és egyéb 
adatokból.

A uii választói névjegyzékünk t'lkészült ugyan, 
de csak ez év január havában; azt is Sorok- 
sar-kozség állította össze a kizárólagosan nála 
levő adólajstromokból, teljesen figyelmen kívül 
hagyva az ugyanezen törvény 15. ipának ren- 
delkezését, mely szerint választó és községi 
képviseleti megbízott, meghatalmazott csak ma
gyar honpolgár leh et! Erről volt alkalmunk sze
mélyes meggyőződést szerezni, amennyiben a 
választói névjegyzéket áttekintve, láttunk abban 
felvéve több egyént és megbízottat, kik a ma
gyar honpolgárságot megszerezni nem tartották 
mindeddig szükségesnek. De láttunk a névjegy
zékben állami tisztviselőt is. kinek Erzsébet- 
falván semmi néven nevezendő fekvő vagyona 
nincsen, állami egyenes adóján kívül egyéb adót 
nem tizet' s mégis mint választó van feltün
tetve. Hát biz ezek szabálytalanságok.

Leginkább azonban azt tartjuk kifogás alá 
esőnek, hogy a névjegyzék az 1895/96. évi adó- 
lajstromok alapján s nem az 1896/97. évi adó
alapon állíttatott össze. Nem mondjuk azt, hogy 
törvénytelenül, de mindeneseire sérelmesen az 
adózó polgárokra nézve, mikor olyan nagy 
probléma, mint községünk átalakulása előtt ál
lunk s a választások által alapját vetjük meg 
egy uj korszaknak községünkben.

Ez ellen u választói névjegyzék ellen okvet
lenül lépéseket kellene tenni, még pedig sür
gősen s indokolni lehetne olyformán: minthogy 
községünk oly rohamosan fejlődik, hogy telek
tulajdonosaink száma évröl-évre több százzal 
szaporodik; a választói megjegyzések alapját 
képező adólajstromok készítése óta több száz 
telektulajdonos telepedett le, kik a választásból 
ki lennének zárva; — viszont a soroksáriak 
által figyelmen kiviil hagyott azon körülmény 
folytán, hogy a választói névjegyzékben sok oly 
égvén szerepel választóként, a kik magyar ho
nosságot nem szereztek s mégis választói jog
gal élhetnének; tekintettel továbbá arra, hogy 
a választások deezember hóban történnének; 
a választási lajstromok az 1896. és 1897. évi 
adólajstromok alapján lennének revisio alá 
veendők. Ennek elrendelésére a fönt idézett 
törvényczikk 33. §-a értelmében a belügyminisz
ter lenne felkérendő.

Ki eszközölje mindezt ki gyorsan ? ez a kér
dés. Községünkben ez idő szerint ezen lépés 
megtételére illetékesebb fórum nincsen, mint a 
• Községi Egyesület*. Fel is hívjuk ezennel az 
általunk mondottakra a «Községi Egyesület* 
vezetőségének figyelmét arra, hogy sietős a 
dolog, nincsen elvesztegetni való idő egy 
perez sem. Anonymus.

Lefelé a lejtőn.
Az igazság keserű labdacs azoknak, kik azt 

nem szeretik. Nem is veszik be, ha csak elke
rülhetik ; de ha kénytelenek mégis lenyelni, 
akkor gondoskodnak az ellenszerről s ez a 
boszü. A nemtelenek alávaló, gálád fegyvere.

Keserű igazságokat vetett oda a Polgári kör
nek az •Erzsébetfalvai Közlöny* múlt heti szá
mában a kör egyik tagja, lapunk jó barátja. 
Minden mellékérdektől menten, jóakarattal mu
tatott rá a lejtőre, melyen a kor egy idő óta 
veszedelmes gyorsasággal rohan végveszedel-

mébe. A legjobb indulattal mutatott rá a baj 
kutforrására, de egyúttal a gyógyszerre is, mi
nek használatba vételével a lejtőn alágurulás 
még megakadályozható, a baj még gyógyítható.

Nyílt őszinteséggel említette fel, hogy a kör 
nem eléggé látogatott, hogy- a kürhelyiségtöl a 
jobb érzésű tagok lávol tartják magukat s hogy 
csak az az. egy-két professionista kártyás járo- 
gat szorgalmasan el a kör helyiségébe, kiknek 
éltető eleme a kártya, kiknek istene a kivilágos- 
kivirradtig tartó ferbli.

Hát ha egy társaskörbe nem látogatnak ei a 
tagok, sőt tüntetőleg tartják vissza magukat a 
körtől, az mindenkor rósz jel annak a körnek 
belállapotára nézve. Ezt még a legbárgyubb 
ember is belátja. Ha pedig ily jelenségek mutat
koznak bármely társaskör egén, ott biztosra 
lehet venni, hogy a vezetés rósz, minden kriti
kán aluli.

Lapunk jó barátja nyílt őszinteséggel meg is 
mondotta, hogy a Polgári kör hanyatlásának 
oka az, hogy a vezetés nem arra való kezek
ben van. Az elnöke nem arra való, hogy ily 
tekintélyes egyesület vezetője legyen. Nem pre
desztinálja erre a tekintélyes állásra öt semmi: 
sem qualificatíója, sem társadalmi állása, sem 
szellemi felsőbbség, sem szervezőképesség, sem 
auctoritás, szóval: semmi, de semmi. Hiszen 
még magyarul beszélni sem tud a jámbor. Bár 
máskülönban jóravaió egyszerű polgárember.

Lapunk jó barátja, minden ellenszenvtől men
ten, nyílt őszinteséggel azt a jó tanácsot adta 
a Polgári Kör tagjainak, hogy ha a kört a biz
tos bukástól megmenteni akarják, úgy az elnöki 
székbe társadalmi állással biró, agilis, eszme- 
gazdag, tettre kész, cselekvésre képes és min- 
denekfölött erélyes, köztisztelet és közbecsülés- 
nek örvendő egyént ültessen s a választmányt 
is arra való elemekből áilitsa össze.

Lapunk jó barátja még azt a jóindulatú taná
csot is adta, hogy a kör száműzze helyiségéből 
a hazárd kártyajátékokat, mik a kört már is 
veszett hírneves kártyabarlanggá sfilyesztették 
alá, s a körhelyiségben tartózkodásra tűzzön ki 
zárórát pl. télen az esti 9, nyáron az esti 10 
órát. Ilyenkor a rendes emberek különben is 
haza szoktak térni. Miért legyen épen a kör a 
nem rendes emberek asyluma? A ki tovább 
akar mulatni, annak ott vannak a korcsmák és 
kávéházak. Ott későbben zárnak üzletet.

«Kell-e fiacskám éltet adó tápláló kenyér?* 
— *Nem.» — «Hát gyomorron tó. betegséget 
előidéző ezubor?* — iKelU*

Éppen igy tett a Polgári kör múlt vasárnapi 
közgyűlésén. A jó tanács nem kellett neki, sőt 
mint a veres posztótól a bika: egyenesen meg
vadult tőle.

Elnökké pár szóval megválasztotta a volt 
elnököt. Semmi kifogásunk ellene. Csak az 6 
szégyenük, hogy minden egyébtől eltekint ve. az 
elnöki székbe nem találtak legalább törzs-gyöke
res magyar embert. Ezt a foltot le nem mossa 
róluk senki és semmi!

A hazárd kártyajátéknak a körből való szám
űzését s a záróra-kitűzést meg pláne a legna
gyobb indignáczióval utasították vissza. Persze 1 
nem is lenne akkor polgári kör, ha benne pol
gári kényelemmel nem üthetnék kmlágos-kivir- 
radtig azt a polgári élvezetet nyújtó, polgári 
izgalmat okozó, isteni csendest. Hiszen akkor a 
Polgári Kör alacsonyabb nívóra sülyedne a 
dombszögi kaszinónál is. -

Kibi maga alatt vágja a fát. Ha a körnek 
ezek a rózsás állapotok annyira tetszenek: 
semmi kifogásunk ellene. ízlését nem ócsárol
juk, nem Ítéljük el, bár nem kérünk belőle.

De a mit elítélünk, a minek elítélésére nin
csen elegendő kemény szavunk: az az egész 
közgyűlésen veres fonalként végighúzódó boszu- 
állás, a más becsületében gázolni akarás, miből 
ez a közgyűlés a múlt vasárnapon oly fényes 
vizsgát tett. Jó hogy az osztályozást majd más 
fórum adja meg.

Hogy azonban ez a sikerült vizsga nyom nél
kül ne maradjon, épülésül megörökítjük az utó
kornak.

Mindenkinek élénk emlékezetében van : bizo
nyára az a vezérezikk, mely lapunk márczius 
21-iki számában «Sulyos vádak* czim alatt 
látott napvilágot, a melyért MótyvayJános, köz-

hazajönnöd? Hozzám ne közelíts, meg ne 
érints, mert menten elájulok!* — ez volt a 
fogadtatás, a bevezetés; folytatásul pedig reg
gelig kellett hallanom a végtelennek tetsző 
kukliprédikáczíót.

Most, alig várja anyjukom, hogy lenyeljem 
az Utolsó falatomat, kezembe nyomja a kimara
dási engedélyt, ezt a lapot ni:

K1MARADÁSI engedély .
Férjemnek kártyavári Kiélez Jónás urnák saját 

béreimére és az utolsó napokban tanúsítóit jó  maga
viseletére való tokuite Uiöt esti 8 órától éjfél utáni 4 
óráig az erzsébetfalvai ferbli kör látogatása czéljábóí 
e zennel kimaradást engedélyezek.

Különös ismertető je le k : jegygyűrű ujjún, kapu
kulcs zsebében.

Erzsébetfalva, 1897. junius hó 20-án.

Házi kereszt

Figyelm eztetés: A jegygyűrűnek a mellényzsebben 
való eldugása esetén, az engedély azonnal érvény
telenné válik, s a kapukulcs elvétetik.

A csendőrök, valamint éjjeli őrök tisztelettel fel
kéretnek, miszerint ezen engedély elöm utatóját illő 
magaviselet tanúsítás mellett háboritlanul útját foly
tatni engedjék.

Oh Te, aranyos Ferbli Te! Nem találok 
elegendő és méltó szavakat forró üdvözlésedre. 
Te vagy az én legkedvesebb szórakoztató paj
tásom, legkedvesebb olvasókönyvem, már-már 
feldúlt, pokollá vált házi békém helyreállítója. 
Hogyan köszönjem meg illően ezt Neked, ara
nyos, drága Ferbli?

Azt mondod: Ne Neked, hanem a kör elnö
kének és a választmánynak köszönjem meg, 
ők adtak Neked bebocsáttatást a körbe.

Igazad van. Mindazáltal mégis csak Téged 
üdvözöllek, Neked nyújtom a babért, mert ha
talmaddal, bübájoddal megigézted elnökünket, 
elbűvölted választmányunkat. Tied tehát az 
érdem első sorban is.

De azért elnökünkről sem feledkezünk meg, 
adunk neki fáklyás zenét s borostyánkoszoruval 
körülfont bálványképét a -tök ászt* nyújt
juk át neki emlékül, A választmányi tagokról 
is gondoskodunk, mindegyiknek külön-külön 
átadjuk díszes bádogkeretbe foglalva minta
képüket: a -tök filkót*.

Drága Ferbli T e ! Láthatod a szives fogad
tatásból: minő szeretettel, örömmel és tárt ka
rokkal fogadtunk. Légy itthon minálunk, ne hagyj 
soha el minket! Mi esküszünk, — esküszünk 
Belzebubra, az Alvilág legfurfangosabb vezé
rére, hogy Tégedet szintén nem hagyunk el 
soha! Összeforrunk, egvgyé olvadunk Veled, 
soha meg nem válunk Tőled.

Lásd, már hajadon hölgyeink is Veled kaczér- 
kodnak, ifjaiknak, imádóiknak ajtót mutatnak 
könyörtelenül, ha nem tudnak ferblizni. •Tanul
jon meg előbb ferblizni. barátom, aztán jöjjön 
majd csak hozzánk — mondják neki — s 
akkor beszélhet akár a mamával is!>

A ki mint Te, drága csendes, ily rohamosan, 
ilyen gyorsan tudott bejutni hozzánk, a ki, 
mint Te, imádott ferbli. oly rögtön megtudtad 
nyerni hölgyeink szivét: azé az egész világ, 
az könnyű szerrel bejut az egész világon min
denüvé, a hová csak akar.

Menj Te kedves, hódítsd meg magadnak az 
egész világot, a mint egy csapásra meghóditni 
tudtad a mi elklabriászodott érző sziveinket!

De esténkint, éjjelre térj vissza mindig hoz
zánk a körbe!

Kíbicz Jónás.

Kibiczné Xyelvemj Xantippe 
feleség.
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ségünk h. jegyzője lapunk ellen sajtópert is 
indított, mivel az említett czikk öt erősen dis- 
qualifikálta.

Belmunkatársunk ezen a napon szokása elle
nére fölment a Polgári Körbe s ott a játékszo
bában függő tagokat ajánló táblán ezt a felira
tot látta: * Hollós;/ Oszkárt tagul ajánlja Móiy-- 
vay>. — Belmunkatársunk ez ajánlat alá ezt 
irta: • Mótyvay ma nem ajánlóképes>. Mőtvvay 
ebben sértést látván, megbízottjait elküldte bel- 
munkatársunkhoz felvilágosításért, ki erre meg
nevezte megbízottait s ezek amazokat meggyőz
vén arról, hogy felüknek még esak szándékában 
sem állott a sértés, az általa eszközölt írás csak 
figyelmeztetés kívánt arra nézve lenni, hogy 
Mótyvay a vele foglalkozó czikk hatása alatt 
ez idöszerint csak blamirozhatná azt, a kit 
tagul ajánlott s e czélból jó lenne ajánlatát 
későbbi alkalmas időre elhalasztani. Mótyvay és 
felei ezen felvilágosítással megelégedtek s ezzel 
az ügy lovagias befejezést nyert.

Belmunkatársunk szókimondása azonban né
hány obskúrus főnek már régóta nem tetszvén, 
ezek most siettek megragadni az alkalmat s a 
polgári kör választmányi ülésében belmunkaiár- 
swní cselekedetét — jóval azután már, hogy ez 
a dolog, mint mondottuk: lovagias befejezést 
nyert, — elítélték s fölötte a választmány több
sége rosszalását fejezte ki, bár erre az alapsza
bályokban mi sem jogosította fel. S ezt a rosz- 
szaláet b'lmunkatársunkkal még csak nem is 
közölték, hanem «kihirdetés» ezim alatt a fekete 
táblán a kör helyiségében kifüggesztették.

A mint Mótyvay ennek neszét vette, sietett 
e rosszakaratú badarságot meggátolni: < Uraim 
— monda — én elégtételt kaptam, itt az okmány, 
mely bizonyítja, hogy ellenem sértés még csak 
nem is szándékoltatott, a hol pedig sértés vétsége 
n e m  forog fönn, ott a bűnöst sem lehet kimon
dani!’ De már késő volt: •djuodseripsi,scripsi* 
volt a válasz a bölcs választmány részéroi

Más, észszei gondolkodó választmány vagy 
rögtön összeül, vagy a következő választmányi 
ülésen hozza helyre az elhamarkodott Ítéletet, 
A mi Polgári körünk választmánya ezt elmu
lasztotta. Kevés fogalma lévén a becsületről, 
azt hitte: mit sem tesz, ha más becsületén fol
tot ejthet.

így ál Iván a dolog, belmunkatársunk a vá
lasztmány rosszaló határozatát a közgyűlés elé 
vitte felebbezés alakjában. Azt hitte, itt nem 
lesznek rosszakarattól elvakitott, obskúrus gon
dolkodású emberek. Azonban csalódott.

Az alapszabályok egyetlen §-a sem jogositja 
fel a választmányt arra, hogy a körtagokat 
rosszalásra Ítélhesse. De hát kit az isten szel
lemi vaksággal sújt, annak beszélni nem lehet; 
daczára, hogy Mótyvay gentelmann-módon itt 
is kijelentette, hogy sértés nem volt, tehát bün
tetés sem lehet, daczára, hogy ezt az érvet han
goztatta más is : a közgyűlés nagy többsége is 
helyesnek Ítélte a választmány eljárását. Bel
munkatársunk most majd felsőbb fórumhoz fe- 
lebbezi meg ügyét, hol megfontolással, okos 
fővel szoktak igazságot szolgáltatni s hogy a 
választmány ítéletét megsemmisítik: az több 
mint bizonyos.

Ha nem roszakarat és boszú vezérelte volna 
a közgyűlést: a végtelen butaságnak tudnék be 
a közgyűlés eljárását ez ügyben s kétségbe 
kellene esnünk ily tömeges butaság láttára. De 
mert határozottan a roszakarat és boszú mű
ködött itt közre: csak mosolygunk rajta, mert 
ezek ellen a jog és igazság fegyvereivel küzd
hetünk s még csak kétség sem fér ahhoz, 
hogy melyik részen lesz a győzelem?

A kör ezen eljárása csak ösztönzésül szolgál 
arra. hogy az őszinte szókimondással ezután is 
a közjó javára működjünk, hogy ezután is a 
megkezdett utón haladjunk; a polgári kör pedig 
csak haladjon tovább is lefelé a lejtőn, mi 
többé nem igyekszünk visszatartani. Előre lát
ható gonosz végére busásan rászolgált. Regnie- 
seat in pace! Szerkesztő.

V E G Y E S  HÍ REK.
Azon t. előfizetőink, kik még hátralék

ban vannak, tekintve a lapunkra fordított 
♦otpmns költségeinket, tisztelettel felkérjük,

szíveskedjenek mielőbb (Szilágyi Lajos- 
utcza 26. szám) beküldeni az esedékes 
összeget. Nemkülönben vidéki előfizetőink, 
akik nyugtáikat megkapták ugyan, de azt 
mindeddig ki nem egyenlítették, szívesen 
kérjük postafordultával kiadóhivatalunk
hoz beküldeni. Tisztelettel a kiadóhivatal.

—  Fölhívás. A községi egyesület elnöke: 
R. Burián László ur lapunk utján szólítja és 
kéri fel az egyesület azon tagjait, kik az egye
sület által rendezni szándékolt községi öröm
ünnep czéljának előmozdítására kibocsátott 
gyüj tőivet kaptak s még nem szolgáltatták 
vissza: azok szíveskedjenek azt az elnökséghez 
mielőbb visszaszármaztatni! Egyúttal tisztelettel 
tudatjuk az egylet t. tagjaival, hogy7 a legköze
lebbi összejövetel az ünnep végett egy héttel 
későbbre halasztatik.

—  Kitiltották a vásárcsarnokból hamisított 
tejfelárusitásért Engler Pálnét, Grosz Pálnét, 
Siedl Istvánnét. Hieber Andrásnét, Bieber 
Györgynét, Weidinger Jánosnét, Scheiringer Jó- 
zsefnét, Polster Fereneznét és Preininger József
iét. Ezek a herostratesi hirre vergődött Mega
rák mind soroksáriak. Szinte kéjelgünk abban 
a tudatban, hogy a fővárosnak szánt hamisított 
tejfeleiket, markaikba nevetve, mint értékesítik 
a mi piaczunkon. Itt nem ellenőrzi őket senki. 
Bátran űzhetik tehát mampuláeziójtikat. Quo 
usque tandem?

—  Műkedvelői előadás. Az Erzsébetfalvai Mű
kedvelő- és Olvasókör jul. 4-én tartja második 
előadását. Színre kerül a ’ Tigéczek’ . A próbák 
már serényen folynak s mint az előjelekből 
látszik, az előadás szépen fog sikerülni. Mele
gen ajánljuk müpártoló közönségünk becses 
figyelmébe ez ifjú egyletet.

— : Orvtámadás. Pár nappal ezelőtt két buda
pesti lakos, erzsébetfalvai háztulajdonos az 
este kilenezórái vonatról lekésvén, a viczinális 
mentén karonfogva indultak hazafelé. A honvéd- 
menház tájékán egy vonat közeledett feléjük, 
s lök annak rendje szerint mintegy másfél 

' ölnyi távolságra kitértek a vonat elől. Mikor 
azonban a vonat mellettük elrobogott, a gépről 
egy hosszú nyelű vastüzpiszkálóvai az egyik 
polgárt a gépész leütötte, s az ütés következ
tében lerogyott úri embert fiakkeren vitték be ' 
a budapesti állomásra, hol a két polgár jelen
tést tett. Kíváncsian várjuk, milyen elégtételt 
kapnak polgártársaink ez orvtámadóval szemben 
az igazgatóságtól.

—  «Á közvágóhidi viczinális állomás* .czimü 
vegyes közleményünkre vonatkozólag a vezér- 
igazgatóságtól levelet vettünk, melyre észrevé
teleinket — . helyszűke miatt —  esak a jövő 
számunkban fogjuk megtenni. Azon két tekin
télyes polgártárstól pedig ezúttal szintén bocsá
natot kérünk, hogy panaszaikat jelen számunk
ban ugyanazon okból nem hozhatjuk. Türelem! 
A mi késik, el nem múlik.

—  Hidaink napról-napra szedik áldozataikat. 
A Kossuth-utczai rozzant hídról tegnapelőtt egy 
szénával telt szekér fordult bele a mélységbe, 
kocsistól lovastól, s mint halljuk, a lovak ott 
vesztek. A múlt héten pedig a János-utczai hid 
mellett esett egy munkás az árokba, hol karját 
törte. Az utóbbi balesetnek alapos oka az, 
hogy az utezajárda az árok szélén nincs kor
láttal ellátva, s éjjelenkínt a rendes utón járók 
esak úgy potyognak a vízbe. Vájjon mikor éb
rednek már fel a fakirok?

—  Lapunk múlt heti számában téves érte
sülés alapján hoztuk a hírt, hogy a Hitel Márton- 
utczai hídról alábukott gyermek meghalt. Sietünk 
e téves ínformátión alapuló hírünket vissza
vonni s igy az azon hírünkhöz fűzött kommen
tár is elesik,

—  Fényes esküvő. Dr. Czetz Dénes kolozs
vári gyógyszerész múlt szerdán tartotta eskü
vőjét Köiíly Gizella kisasszonvnyai. A násznép
d. u. 2 órakor indult kocsikon először Sorok
sárra az anyakönyvvezetőhöz, innen 1 24 órakor 
á  helybeli róm. kath. templomba. — Nyoszolyó- 
leányok: Költlv Jolán, Vilma és Teréz kisasz- 
szonyok voltak, vőfélyek pedig; Dr. Odor Béla, 
Czetz József és Költlv Gyula urak. — Az es- 
ketést a vőlegény egyik iskolatársa: Szmolen 
Pál kolozsvári letkész végezte. Az ünnepély al

kalmából úgy a soroksári anyakőnywezető, mint 
az eskető lelkész szívhez szóló szép beszédet 
tartottak a mátkapárhoz. Esketés után szűk 
rokoni körben kedélyes ebéd volt. mely után 
a mátkapár azonnal útra indult. Még egyszer 
szívből kívánunk sírig tartó boldogságot az egy
máshoz illő uj párnak!

— Cserkóczkyt. a múlt héten elveszett ker- 
tész-utczai háziurat tegnapelőtt Tököl mellett 
a Duna kivetette a partra, már alig lehetett 
ráismerni. Rejtélyes eltűnéséhez sokféle kombi- 
nácziók keringenek, sokan nem hiszik, hogy 
öngyilkos lett, már csak azért sem, mert az 
illető ép a napokban adta el házát s péiize 
volt bőven. Már pedig pénzes ember kevés 
van. a ki a Dunába ugrik, mielőtt pénzét 
elverné.

— Vonatkisiklás. Múlt vasárnap reggel a Buda
pestről Soroksár felé közlekedő vonat viczinális 
vasutunk helybeli pályaudvarán helytelen váltó
állítás következtében kisiklott. Ezer szerencse, 
hogy a vonat már lassított menettel robogott 
be a pályaudvarba, különben nagyon sok utas 
fizette volna meg a váltóőr gondatlanságát, 
így azonban az utasközönség körében semmi 
baj nem történt. A mozdony és az utánna 
akasztott 2 kocsi kerekei mélyen beleásódtak 
a talajba, az egyik III. osztályú kocsi erősen 
megrongálódott, vasrostélyos íépesőzete elgör
bült, ütközői összetörtek stb. Az erős kisiklás 
következtében még az egyik vágányain is el
görbült. Az utasok ijedten ugrottak ki a kocsik
ból s várták a másik vonatot, mi egy negyed
óra múlva a közvágóhidi állomási főnök veze
tése alatt meg is érkezett ugv 10 óra tájban. 
A kisiklott kocsikat esak nagy iigygyel-bajjal, 
hosszú idő múlva bírták a földből a vágá
nyokra kiemelni. Az egész dologban az a leg
feltűnőbb, hogy semmi rendőri vizsgálat nem 
történt. Vagy ily vizsgálatot csak akkor szok
tak megejteni, ha emberáidozatot kívánt a 
gondatlanság ?

—  Dr. Bruck Sándor egyetemes orvostudor 
tisztelettel tudatja a n. é. közönséggel, miszerint 
lakását Budapestről Erzsébetfalvára (Hitelmárton- 
uteza 24.) Czebner Ede ur házába tette át.

Karczolatok.
Spitzvögel Slojm thüprengósei. Jőíésen valtham. A 

phalgári khürnek khüzjölésén. Engemre oz o  benyom ás 
thette ez o  jö lés, mintho íette volna én edj 
vásárbo. Valthak otthan orak, okhik nem  ofditották és 
valthak otthand olejanok okhik- edj re urdithuzták, de 
ezek nem  valthak orak, Oszthot hiszem, hogy cshok 
phorosztok valthak.

Gatt iiber die W e lt ! Onnyi usthubaság nem gehört 
hab ich  egész éiethemba, mint o  mengyit ezekh a 
phoroszt oreshAguk lucshugtok üssze-visszo.

Oszt m ondjo oz edjik or, —  riadjon hosszó ember? 
ókholáré vált az üvé oreján, —  hojd  meg khüil thiltoní 
o  Khüzlüngy szherkesztü oreságnak, ho jd  nem szhobod 
nekhi oláirás nélkhöl ezhíkkeket khüzülni az iívé 
zojshágbon. W ie hászt ? Hojdjan okhorjó megthiltoni ? 
Hunnan von  ti nekhi ola jon  nodj hotholom  ? Ez oz ó t  
bizem oshan nadjon jú l beebédelthe m ogát és itto rá 
sokhat, de nem vizt.

Edj másik oreság, okhinek oz isthen nem odta bojószt, 
s Khüzlüngy szherkeszthüjéthül őzt okhorto rnegthodotni, 
hojd  ki o z  o  ki a phulgári khürre merte im i czikkt ?

Nekhem ez az oreság odj thőnik fhül, m intho nem 
sok a bajósza m entbe el thüle, honem  edjéb is. N odjon 
usthubánok khüil nekhi lenni, hodj még őzt sem thodja, 
hojd  eztet o  khérdést sok o  sojthó-biróság fültehet s 
hod j o  phulgári khür még nem letthe esködtszhék.

Ez o  bojósztolon oreság niandatt még m ás buíundságt 
is, ho jd  o  jö lés bizzo m eg o  választmányt, hod j a czikk- 
irút zárjo ki o  khürhül. F fyorcsa! oszt sem thodják khi 
irt és khizárni okorja . De kh it?

Edj khuposz fe jő  oreság phedig, okhi van  áne von  
íinsere Leit, —  o Khüzlüngyt okhorjo kitliiltoni o  khür- 
büi. W arüm ? Mer a  Khüzlüngy m erte megmandani oz 
igozt? Nadjon rusz ember lehet oz o  khupószfejő 
izraelit phulgárthársa nehem, merül nem szeretbi oz 
igózt. Nekhemnek odj thetszik, sok o  ghunuszemberek 
nem szheretnek oz igozmandás.

Saha thübbet nem  m edjek a phulgári khür khüzjölé- 
shére. Attand ógrálnok <e thog oreságok mint o m ajm ok, 
cshinálnok nadj lárma shem m iért és nem m andanak 
mást, cshok osthoboságt, eshok szhomárságt,

Phedig o  shok csők m egártjo ebből is. Nekhemnek 
megárthotta, megcshümürUitthem thüle s  kranklich 
vad jok bele.

Szerkesztő üzenetek.
Többeknek. Lapunk szűk tere o ly  annyira el volt fog 

lalva helyi dolgozatokkal, hogy lehetetlen volt minden 
beküldött czikket és  tárezát -  bárha bevágott is —  
közölnünk. Májd utána nézünk. Apró hirdetéseink szin
tén ezen okoknak esett áldozatul.
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Regény csarnok.

N a g y  u r a k  i n k o g n i t ó b a n .
(2) —  Eredeti regény. —

Irta : T ö lg y e s s y  M ih á ly .
(Folytatás.)

— Lakolj, hitvány, kíáltá s a palaczk tartal
mát villámgyorsan Ipanow arcza felé fröcs-
esenté.

A fiatal ur rögtön gyanitá, hogy vitriol van 
a palaczkban s bámulatos gyorsasággal ugrott 
félre.

Melanie utána futott, hogy a palaczk tartalmá
nak legalább a maradékát arezába fröescsentse, 
de Ipanow fölemelt karjával felfogta d mérges 
folyadékot, mely rögtön elégette á kabát szöve
tét — arezának azonban nem volt bántódása.

Melanie ezt látva, végső elkeseredésében tőrt 
rántott elő s azzal rontott tpanowra.

A fiatal ur már tovább nem fékezhette magát. 
A falról lekapta a szélpuskát, melyiyel czél- 
lövésben gyakorolta magát s a dühöngő fúriára 
lőtt.

Az alig hallható csettenést éles sikoly követé : 
Melanie holtra sebezve a szőnyegre rogyott.

lpanov egy perezig merően nézett rá. Aztán 
hirtelen homlokához kapott:

— Nagy ég, mit csináltam!
E szókat nem éppen a megbánás adta ajkára, 

hanem inkább a félelem, mert mit fog csinálni 
ezzel a lánynyal, ha csakugyan agyonlőtte volna 1*

Izgatottan dobta félre a puskát.
A leány ajakén véres hab jelent meg.
A vér "láttára szörnyű izgatottság fogta el a 

grófot.
— Rettenetes! kíáltá kezeit tanácstalanul 

tördelve, ha valahogy vér wocskitja be a sző
nyeget . . . akkor minden kitudódik. Óh, én 
boldogtalan, mit csináltam 1

Szinte haját szerette volna tépni kétségbe
esett haragjában.

— Az a Száva is, nem tudom, hol a pokol
ban késik ! — kíáltá csaknem magánkívül a ha
ragtól. — Azt se tudom már, mit kezdjek!

Gyors léptek hallatszottak. Ipanow lihegve 
felfigyelt.

— Talán csak nem egy újabb hívatlan 
vendég ?

Izgatottan sietett az ajtóhoz s kinézett, hogy 
nem idegen jön-e, a kit e pillanatban semmi 
áron sem lehet és nem szabad a szobába 
ereszteni.

Izgatottsága valámennyire lecsillapodott, mi
dőn látta, hogy megbízottja, Száva érkezett 
meg nagy sebbel-lobbal.

— No, csakhogy megérkeztél valahára!
— És jó hírrel jövök, fen . . . akarom mon

dani gróf ur.
— Egyelőre hagyjuk a jó hireket, jöjj be 

hamar.
— Mi az, mi az? — kérdé Száva rosszat 

sejtve, midőn urának kikelt arczát meglátta.

— Gyorsan, gyorsan! Ne kérdezz oly sokat ! 
kiáltá Ipanow.

Száva a szalonba követte urát, ki a szőnye
gen fekvőre mutatott.

— Melanie! — kiáltá Száva megütközve. —» 
Mi történt itt?

— Mondom, ne kérdezz sokat, hanem nya
lábold fel hamar s vidd el. Nem akarom, hogy 
kiömlő vére pirosra fesse a szőnyeget, mely 
ezen a helyen éppen fehérrel van beszőve! 
Siess, siess!

Száva felkapta a leányt, kinek ruhája már 
kezdett átázni a kiömlött vértől.

— Hova vigyem? — kérdé lihegve.
— Bánom is, én akárhova... csak el innét! 

De várj csak! Most jön egy jó  gondolatom! 
Vidd a fürdőszobába, ott legalább fel lehet 
mosni mindent.

Ez valóhan jó gondolat volt és Száva, a 
nélkül, hogy tudta volna, mi történt, sietve 
vitte a fürdőszobába az élettelent. Ott lefek
tette a mozaik-burkolatra s visszatért urához.

— Az égre kérem, gróf ur, mi történt Mélá
méval? kérdé.

Most megpillantotta a földön fekvő palaczkot 
és meglátta gazdája kabátja ujján a kiégetett 
helyet is.

Most már világosodni kezdett előtte a dolog.
(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő és k iadótu la jdonos:
E R D É L Y I  M I H . i L  1T.

r t L t r o u  h í r m o n d ó
a leggyorsabb hirszolgáltató, reggel V2IO órától esti V2II óráig a legújabb híreket közli.

s z e n z á r z i Ó K  h i r t  r i a d ó j  e l  e l ő z  m e g ,
Összes állomásain az

i p T  O p e r a h á z i
népszínházi előadások * házi hangversenyek

katona és czigányzenekar hangversenye is hallható.

E l ő f i z e t é s  n a p o n t a  c s a k  5 t  I x r a j c o á r .

Előfizetéseket elfogad és felvilágosítást ad Mtítyvay János ur Erzsébet falván.

Öt évi jótállás mellett

R É S ZLE TFIZE TÉ S R E !
____m m  sa já t  sfyár-fcnaányu. m ------

Arany-, ezüst-ékszerek,

sseb- és fali órák:
legolcsóbb  árak mellett kaphatók:

M e n c z e r  M á r k - n á l
BVDAPEST, 4-15

K á r o ly -k ö r u t  1 3 . szá m .

Kedvező feltételek  mellett

*• R É S Z L E T F I Z E T É S R E !  mm
Saját készítésű arany- és ezüst ékszerek,

INGA-, SSEB- ÉS FALI ÓEÁK,
i in in y - é «  e z f l s t ^ - f i r n k , r fig '^ ö k  ó h  lá u o z o k  

olcsó árak mellett kaphatók

HERZL NÁTHÁN aranyművesnél
E i z s é b e t l z l r  i n ,  S z i lá g y i  L a jo s -u tcz a  6 0 .  szára, a la t t .

i Fa- és szénkereskedés.
^  Van szerencsém tudatni a t. közönséggel, hogy a múlt télen C sillag -u trza  ^
^ 5. szám  alatt megkezdett, azonban az építkezés miatt beszüntetett p
£ fa- és szénüzletet ^
Ű julius 1-én ismét megnyitom. Minden törekvésem az leend. hogy t. vevőimet 8  
5  visszaszerezve, továbbra is megtartsam s a nagyérdemű közönség pártfogását kiér- ?  
^ demeljem. Tisztelettel I V o h e j l  é s  t á r s a .  p

, PÁTRIA" irodalmi és nyomdai részvény társaság nyomása.


