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A választások előestéjén.

Döntő csata előtt állunk. Igen rövid időköz 
választ el bennünket attól, a midőn polgártár
saink az urnák előtt megjelenve szabadon, leg
jobb belátásuk és legtisztább lelkiismeretűk su
gallata folytán törvény biztosította választói 
jogaikat érvényesítik alakuló községünk előnyére 
v. hátrányára.

Más községekben az ily választások rendesen 
nagyobb emőczió nélkül szoktak végbemenni, 
nem ütnek valami különös nagy zajt vele, nem 
vetnek valami rendkívüli nagy hullámokat. Csen
desen megejtik a választást az arra jogosított 
adófizető polgárok s azután vége mindennek. 
Napi rendre térnek fölötte nyugodtan.

Nálunk ez nem így van Községünk most 
van alakulófélben. Itt a választások nagyobb 
hullámot veinek, mint más községekben s ha 
a polgárság körében a választások esélye nyug
talanságot, bizonyos fokú izgalmat okoz, az 
csak természetes, azon nem is lehet valami 
nagyon csodálkozni, megütközni pedig éppen 
nem. Mi a lét és nem lét küszöbén állunk. 
Nálunk a választásoktól igen sok, —  mond
hatjuk minden tügg.

Tapintatosan megejtett választásokkal köz
ségünk egészséges fejlődésének, mindnyájunk 
által óhajtott felvirágzásának vetjük meg biztos 
alapját. Községünk nagysága, haladása és jóléte 
forog a koczkán. Minden okos körültekintést 
nélkülöző választással elveszithetünk mindent s 
meglehet, hogy a késő utódok fogják legjob
ban megsinyleni az elhamarkodást.

Lapunk eddig távol tartotta magát minden 
mozgalomtól. Nem elegyedtünk a keletkező pár
tok tusáiba, hagytuk a pártokra oszolt válasz
tókat a maguk utján haladni. Ez sem közöny,
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sem gyávaság nem volt részünkről. Az alkal
mas időre vártunk. A jóbornak is idő kell, hogy 
kiforhassa magát. A mi időnk csak most érke
zett el. Sorompóba lépünk tehát mi is.

A midőn pedig kibontjuk zászlónkat, kell, 
hogy tájékoztatásul elmondjuk programmunkat. 
A ki tőlünk valami hangzatos phrázist vár, a 
ki azt hiszi, hogy nem is programm, ha nem 
izgat, ha lehetetlent nem igér, ha elérhetetlen
nel nem kecsegtet, ha beteljesülhetlent nem 
helyez kilátásba: úgy az akár meg se hallgas
son bennünket. Igen csalódnék bennünk. Nekünk 
nem kenyerünk az izgatás, mi a félrevezetést 
megvetjük, nem rokonszenvezünk az érdekhaj- 
hászattal, a hazugságot pedig szivünk és lel
künk mélyéből utáljuk. Ha hasznot nem tehe
tünk, kárt nem okozunk. Egyesek gyanúsításá
val nem tolunk előtérbe senkit. Bennünket a 
közérdek vezérel és semmi más. Mi községünk 
érdekét töléje helyezzük minden néven neve
zendő magánérdeknek s az igazságtól el nem 
térünk soha. A köpönyegforgatás nem mester
ségünk. Mi nem emelünk égig az egyik percz- 
ben senk't, hogy a másik pillanatban lerántsuk 
a piedesztálról, sárba döntsük és rajta gázoljunk*. 
Mi a velünk egy nézeten nem levők magán
ügyeibe, családi szentélyébe nem lopózkodunk, 
hogy azután abból tőkét csináljunk s revolverez- 
zünk és.zsaroló czélu leveleket firkáljunk.

A mi működésűnk olvasóközönségünk előtt 
tisztán áll. A mi közönségünk bennünket jól 
ismer s ezért számítunk is rá, hogy szavaink 
nem lesznek a pusztában elhangzó szavak, a 
midőn azokat most az utolsó, a tizenkettedik 
órában felemeljük nem hányunk falra borsót, 
nem találunk siket fülekre, a mikor a küszöbön 
álló képviselőválasztásokról elmondjuk nézetein
ket, ismertetjük szigorú, pártatlan elveinket. j
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Polgártársaink! Erzsébetfalva választó pol
gárai ! A községi képviselők választása előtt 
álltok. Rövid nehány nap választ már cs;:k 
benneteket el attól, hogy törvényadta alkotmá
nyos jogaitokat érvényesítsétek. Jelenjetek meg 
egytől egyig az urna előtt és szavazzatok! De 
gondoljátok meg jól, hogy szavazatotoktól, 
választástoktól függ Erzsébetfalva jövője. A ti 
választástokon fog múlni, hogy e sok tortúrán, 
zaklatáson keresztül ment község végre-valahái a 
biztos révbe jusson. Abba a révbe, ahonnan a 
község minden egyes lakosára csak nyugalom, 
biztonság és jólét árad szét. A ti szavazástoktól 
függ, hogy Erzsébetfalva virágzó, természete
sen fejlődő nagyközség legyen.

A ki közületek igazán szivén hordja Erzsébet
falva érdekét, a polgárság nyugalmát és jólétét: 
az fontolja meg jól, kire adja szavazatát. A 
képviselőtestület — kikre szavazatotokat adjá
tok, van hivatva arra, hogy községünk s 
benne a polgárság érdekét védje és otalmazza. 
Ez a testület oly működést van hivatva gya
korolni a községben, mint a szív az emberi 
testben. Valamint a szív bocsátja a nagyszámú 

.jyeken át az éltet adó vért a test legel rejtettebb 
izomsejtjeibe is s ezáltal a test életműködését 
folyton ébren tartja: úgy a képviselőtestület is 
intézkedéseivel, szavazatával irányítja a községi 
életet. Beteges, gyenge szív mellett a test élet
működése is zavart lesz s bénító, ölő hatásúvá 
válhat a szív gyengesége; azonképen a község 
élete is ! —  vezetésre gyenge, képtelen képviselő- 
testület mellett a község jóléte veszélyben forog.

A képviselők ellenőrzői a község háztartásá
nak. Ezek ébersége, előrelátása, jógazdálkodása, 
értelmessége féken tarthatja a bírót, a jegyző
ket s megóvhatja a községet minden vissz a- 

| éléstől, minden garázdálkodástól. A képviselők

T A R C Z A .
A m e n y a s s z o n y .

— Igaz történet. —
Irta: Magyar Gyula.

Menyasszonynyá lett, alig volt tizenhat éves
Olyan szép lány volt. Fekete fürtjei oly jól 

illettek halovány arczához, mandola szinü szép 
szemei olyan bánatosan tudtak nézni, szép, deli 
termetére olyan arányosan simult a menyegzői 
fehér öltöny............

És mégis oly szomorú volt. Azokból a szép 
szemekből hullottak a drága könyek, az az arcz 
olyan halovány volt, mintha nem is mennyegző, 
hanem temetés előestéje volna . . .

Zsidó leány volt, a gazdag Áron zsidó örökbe 
fogadott leánya, a ki árendása volt három ura
ságnak.

Ott laktak a hullámzó Balaton partján. A vén 
Áron uzsorása volt az egész vidéknek, azért 
gyűlölte őt mindenki az egész környéken . . .

A szép Jephtét is gyűlölték, mert Áron gyer
meke volt, szerették azért, mert szép volt, jó 
szíve volt.

A vén Áronnak sohasem volt felesége, vagy 
ha volt is, nem ismerte őt senki. A kis Jephte 
kicsiny korában került a házhoz, olyan jó  leány 
volt már apró korában, olyap jó  volt hozzá az

a vén zsidó, a szívtelen ember is, hogy azt 
gondolta ez az ö édes apja

Mikor aztán elérkezett a mennyegző előestéje, 
akkor a vén Áron magához hívta a szép Jephtét. 
megsimogatta hollófürteit, megcsókolta azt a 
hófehér homlokot, aztán ölébe ültette.

A szép leány ránézett a vén uzsorásra azokkal 
a beszédes szemekkel, a vén uzsorás meg el- 

, kezdett zokogni, mint a kinek valami nagyon 
! fáj ott belől.

Mikor aztán megszűnt zokogása, megkérdezte 
attól a halovány gyermektől, hogy nem harag
szik e ő reá? Az feleletül megcsókolta a vén 
zsidót . . .

Az meg aztán ismét elkezdett zokogni és 
zokogva susogta:

»Te nem vagy az én gyermekem.*
A kis leány összerezzent, reszketve kérdezé:
»Ha nem vagyok a tiéd, miért szeretsz úgy 

engem ?«

Gyönyörű nyári éjszaka volt.
Az esti csillag sugarai ott reszkettek a Balaton 

fénylő hullámain, a hold ezüstös sugara be
lopódzott egy ablak nyíláson, a függöny szétnyíló 
redői közt, aztán ott tört meg a hófehér 
párnákon . . .

Az ablak alatt egy dal zendült m eg . . .
Az ágy párnái megmozdultak és engedni látat-

ták azt a bóditó alakot, melyhez hasonlót festő 
nem képzelt, szobrász nem alakított sohasem . . .

A dal ott künn csak egyre szólt:
tudtad, hogy nem szerettél, 
minek is hitegettél ?

*e csaltál meg, nem én téged, 
délibáb volt a hűséged !

A szép leány egyre remegett, magára ölté 
felöltőjét és odament az asztalhoz. Az éji lámpa 
rózsaszínű üvegje halovány fényt szórt szét a 
szobában. Az asztalon egy levél feküdt, felirata 
volt: »Születésed titka.*

A szép leány nem mert a levélhez nyúlni, 
olyan borzadás, olyan félelem volt dobogó 
szivében.

Ott künn a dal még szomorúbb lett:
• Barna kis lány elszerette a legényt,
Úgy szerette, majd megette a szegényt;
De a világ gonosz nyelve elmarta.
Barna kis lány szeretőjét megcsalta.

Jephte odament az ablakhoz, széthúzta a 
függönyöket és kihajolt. Az éji szellő megcsó
kolta fürtjeit, a csillagsugár tulvilági fényt vetett 
halovány arczára.

A nóta elhallgatott, oda lent megszólalt valaki:
» Hallódé te Jephte, én vagyok a Bárdos 

Pista, apád, a vén Áron juhásza a meszesi pusz
táról, eljöttem, mert azt hallottam, hogy holnap 
lesz a lakodalmad az új zsidó doktorral.*

A kis leány remegve susogta, hogy »igaz.«



számon kérhetnek minden bírói és jegyzői intéz
kedést s ha ilyet a közjó hátrányára tettek 
ezek, a képviselők mindenkor felelősségre von
hatják

A községnek a feje : a bíró ; az esze, a lelke: 
a jegyző. Boldog község, melynek értelmes, 
feddhetlen előéletű, jellemtiszta, erélyes, a köz
ség közügyét, a polgárság javát szivén hordó 
bírája és jegyzője van. És viszont értelmetlen, 
rovott múltú és életű megbízhatatlan, erélytelen, 
csak a maga javának élő biró és jegyző mel
lett — ha még hozzá körültekintő, éber kép
viselőtestület sincs — szánandó helyzete van a 
községnek s még szánandóbb a polgárságnak.

A lelkiismeretlen, állására méltatlan biró 
ellen még lehet védekezni. Mandátuma letelte 
után a polgárság egyszerűen megvonja tőle a 
bizalmat s nem választja meg többé. De a lelki- 
ismeretlen, a polgárságot zsaroló erkölcstelen 
v. botrányos életmódot folytató, jellemtelen, 
rosszakaratú, munkakerülő jegyző ellen már 
bajosabb a védekezés Azt élethosszig választ
ják s * *ha rafinirozott, ravaszlelkü az a jegyző, 
panaszt emelhetnek ellene százszor is, ügyesen 
kisiklik minden vád alól a vizsgálatok alkalmá
val, legfeljebb dorgatoriumot kap, azt jellem
hiánya lolytán lerázza magáról, mint kutya a 
legyet s boszut áll a vádat emelőkön. Nem is 
nagyon messze kell menni a példákért.

A község és polgárság jóléte, nyugalma 
majdnem egyedül a jegyző kezében van. Jó 
jegyző nagygyá, boldoggá, virágzóvá teheti a 
községet, mig rosszlelkü jegyző mellett a pol
gárság egy pillanatra sem hajthatja nyugalomra 
fejét, a község fejlődés helyett csak mindig 
ziláltabb helyzetbe jut. Mindezt azért említjük 
fel, amennyiben a jegyzőt a képviselőtestület 
választja.

A mondottakból világos, minő szerepköre és 
fontossága van alakulófélben levő községünk
ben a községi képviselőknek, minő fontos hiva
tás vár reájok. Egé-z községünk jóléte, virág
zóvá tétele, fejlődése, vagyonosodása, a lakos
ság nyugalma, személy- és vagyonbiztonsága 
lesz a képviselőtestület kezébe téve Igen fon
tos tehát, hogy választó polgártársaink bizalma 
kiket juttasson e megtisztelő, bizalmi helyre, 
t. i. a közs. képviselők sorába?

Mi választás alá eső községi képviselőkul első 
sorban is tiszta jellemű, feddhetlen előéletű, 
köztisztelet- és közbecsülésben álló polgárokat 
kívánunk. Ezek a kellékek kiinduló pontok 
csak. A kiket nem vezet semmi önérdek, semmi 
haszonlesés, semmi provízió. A kik a közjót 
hordják szivükön és nem a maguk javát kere
sik ; a kik a közjó érdekében tudnak is, akar
nak is, képesek is tenni, dolgozni és ha kell 
áldozatot is hozni; a kik lehetőleg függetlenek,

• Sok beszédem volna te veled, szép Jephte, 
gyere le én hozzám, ülj a csolnakomba, beszél
jük ki magunkat utoljára.*

A szép Jephte remegve engedelmeskedett, 
leszökött a házból és a legény karján elment a 
Balaton partjára, ott beszálltak a csolnakba. 
Bárdos Pista evezni kezdett szótlanul, a leány 
remegett, reszketett . . .

• Fázol ugy-e te Jephte? Ne, itt a subám, 
takard be vele magad, hogy meg ne betegedj a 
lakodalom napjára.*

A leány bétákaródzott.
Azután mikor már jól beértek, a legény letette 

az evező lapátot a csónak fenekére.
•Tudod-e te Jephte, hogy én most is szeret

lek téged?
A leány reszketve susogta, hogy »én is.«
Azután nem szóltak egy szót sem, hanem 

elkezdtek mind a ketten zokogni csöndesen, 
keservesen.

Aztán egy hosszú . . . hosszú, forró csók 
következett . . .

A holdvilág pirulva bujt a fellegfoszlányok 
mögé, egy csillag lehullott az égről . . .

A hajnal pírja kezdé megaranyozni a távol 
sötétlő hegyeket, a rigó reggeli dalát küldé a 
Mindenhatóhoz . . .

Jephte szobájában volt, remegő kézzel bontá 
fel atyja levelét. Azután elkezdett olvasni:

• Szép asszony volt, kimondhatatlanul szép 
volt és én szerettem őrülten, végtelenül . . .
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nincsenek szerződéses, üzleti v. másnemű lekö
telezettséggel járó viszonyban ; a kik a rossz
akarattal szembeszállani mindenkor készek, a 
kik a hatalmaskodni vágyók előtt nem hajtanak 
térdet és fejet; a kik nem hajhásszák, nem 
keresik senki kegyét, a kik a méltatlanság, 
jogtalanság, igazságtalanság előtt nem hunynak 
szemet; a kik előtt, ha közügyről van szó : hát
térbe szorul a barátság, a vagyon; a kik előtt 
nem imponál sem a hányavetiség, sem a nagy
zás, sem a nagyhang.

Hála istennek! ilyen tulajdonokkal biró po 1- 
gároknak nem vagyunk hiányában. Ezen tulaj
donokkal biró polgártársainkra rábízhatjuk köz
ségünket, közügyeink vezetését, nyugalmunkat, 
vagyonúnkat. Nagy baj volna, ha a választáskor 
— mint a bárányok közé báránybőrbe öltözött 
farkasok—  ezen polgártársaink helyett, más arra 
érdemetlen elemek jutnának be a képviselő- 
testületbe.

Ennek elejét veendő miheztartás végett 
közöljük jelöltjeink névsorát. A közjó, községünk 
érdekében mi az alábbi tisztes polgárokat ajánl
juk kozs. képviselőknek :

Kende Kanut, 
Scholtz Frigyes, 
Burján László, 
Aufnorth Gusztáv, 
Báthory Vilmos, 
Schwartz Miksa, 
Vitális Márton,
Fajth János,
Gróf Guyon Edgár, 
Bárok Samu dr. 
Bruda Károly,
Viola Antal.
Gombás István,

Pók Ignácz, 
Pázmándv József, 
Hidegh János, 
Fialka Róbert, 
Költi Ferencz, 
Czéh Sándor, 
Gráner Rezső, 
Szűcs János. 
Hahn Dávid,
Édes Dezső. 
Bakos István. 
Tamási Imre 

polgártársainkat.
Polgártársak! Ezen diszes és tiszteletre

méltó névsort jól véssétek sziveitekbe és elméi
tekbe. Ezekre a tisztes polgárokra adjátok sza
vazataitokat ! Ki ne hagyjatok közülök egyet is ! 
Ezeknek szerezzétek meg a többséget s meg
látjátok : velők Erzsébetfalva mennyit nyer, 
ezekkel élükön községünk mily szép haladás
nak, fejlődésnek, virágzásnak és boldogulásnak 
fog indulni.

A ki községünk javát akarja és szivén hordja, 
az a mi zászlónk alá sorakozik s a ini jelölt
jeinkre adja szavazatát !

Bennünket éltet a győzelem reménye s bízunk 
polgártársaink helyes Ítélő képességében és a 
közjó, a közérdek iránt mindenkor tanúsított 
tántorithatlan ragaszkodásában és hűségében!

Erős a meggyőződésünk, hogy reményünkben 
és bizalmunkban ez alkalommal csalódni nem 
fogunk.

S;erkespő

• Egy szegény ember felesége volt, a ki, midőn 
feltüzték azt a háromszinü zászlót, ment, hogy 
meghaljon a hazáért . . .

• És nem jött vissza sohasem . . . Sohasem . . .
• Az asszony megmaradt egy kis árvával. 

Szegények voltak, nagyon szegények és a nyo
morúság sok mindenre ráviszi az embert.

• A csengő pénz, mézédes beszéd sokat meg
tesz és az asszony szeretőm, te pedig az én 
leányom lettél . . .

• Az asszony neve Bárdos Józsefné volt, te a 
Bárdos Pista testvére, húga vagy *

A leány megmerevült szemekkel nézte az 
összefutott sorokat, azután odavánszorgott pipere
asztalához, egy kis fehér port vett ki egy üveg 
cséből, a mitől azután elaludt, hogy ne ébredjen 
fel soha többé . . . soha többé . . .

A rtggeli napsugár benézett az ablakon és 
reszketve hallotta, a mit a leányka ajka susogott:

» Miért tetted a\t, miért tetted a\t, hiszen test
vérem voltál?«

Bárdos Pistát sohasem találták többé, azt 
mondják, hogy szegény legény lett s akasztófára 
került valahol az Alfölfön . : .

Az eset után harmadnapra a vén Áront meg 
ott találták szobájában, ott lógott a lámpaszegen, 
a tvillem-szijjal akasztá fel magát.

Az emberek aztán rámondták, hogy elérte az 
Isten büntetése.

A kelepcze.

A polgári kor kelepczét állított fel s a községi 
egyesületet szeretné belécsalni s tőrbe ejteni, 
mint az ostoba gimplit. Haj, haj! YTolna öröm 
a táborban, ha ez az államcsíny, ez a gimpli- 
fogás sikerülne Egyszerre ki volna rántva a 
községi egyesület lábai alól a gyékény és tehe
tetlenül vergődhetnék —  s a kör egyre szükebbre 
húzná össze a hurkot az egyesület nyaka körül.

Csakhogy nem oda Buda! Az egyesületnek 
lehetnek megcsontosodott —  saját kárukon soha
sem tanuló optimistái, lehetnek a helyzettel s a 
viszonyokkal még teljesen ismeretlen fiatal tagjai, 
kik gimpli módra talán lépre is mennének, de 
vannak hál’ istennek kipróbált, s a helyzettel 
teljesen ismerős bajnokai is, kik árgus szemekkel 
kisérik az ellentábor minden mozgalmát s nem 
szoktak felülni a >csalogatás«-nak, bármily szép 
formát adjanak is ennek a »kör*-ben.

Miről van szó ? Arról t. olvasóink és polgár
társaink, hogy a kör nagyzási hóbortjában á la 
•örömünnepély* —  ismét kezébe akarja venni a 
kezdeményezést s ő jelöl a választásokra nagy 
kegyesen községi képviselőket, hogy azokat a 
községi egyesületre reáoktroálja. Igen, a kör 
jelöl, még pedig minő finom raffinériával! Csak- 
hogy mi sem vagyunk ám vakok még, átlátunk 
a szitán.

A községi egyesületnek ugyanis sok oly tagja 
van, kik tagjai egyúttal a körnek is ; az utóbbi
nak buzgó, fáradhatatlan tagjai, mig az egyesü
letnek csak látszólagos tagjai. Farizeusok. Ezek 
a farizeusok csak azt várják, csak azt lesik 
hogy egy kedvező alkalom kínálkozzék s ezt 
aztán megragadva szétrobbantsák a községi 
egyesületet és ezzel ismét talpra állítsák a 
bomlásnak indult, erősen erjedőben levő polgári 
kört. Mert a kör csak igy, ezen a réven tudna 
ismét lábra állani.

Nos hát mit csinál a kör? Ezeket a •fari
zeusokat* jelöli egytől-egyig s azt mondja: 
Nézzed közs. egyesület, im a re tagjaid sorá
ból mennyit jelölök ! Kétharmadrészt s a ma
gunk nótárius embereiből csak egy harmadat. 
Világosan kedvezünk neked, mi rászavazunk 

; embereitekre, de megkívánjuk, hogy aztán a 
mi nótárius embereinket ti is elfogadjátok, jelöl
jétek s megváfaszszátok! Ez csak tisztességes 
ajánlat vagy m i; bátran elfogadhatjátok !

Nem is volna rossz. A községi egyesület 
tagjaiból jutna be igy a képviselőtestületbe a 
nagyobb rész. De minő tagokból ? Olyanokból, 
kik ma hozsannával fogadnák a községi egyesü
let bukását s jót nevetnének a körrel együtt a 
községi egyesület rövidlátásán.

Csakhogy az egyesület nem gimpli ám. Mi 
tisztán látjuk a tóga alól kilógó lábakat, a czélt 
s ennek elérésével nem szerezzük meg a kör
nek az óhajtott örömet. Nem megyünk bele a 
csapdába. De nem ám !

Á mi jelszavunk a békés egyetértés és elvünk 
az okos körültekintés. A kiket a polgári kör 
nekünk jelöltekül ajánl a községi egyesület tagjai 
sorából azokat majd mi szépen először a nagy 
rostán bocsátjuk át. Hadd hulljék ki a férgese. 
A kör nótárius tagjait pedig egytől-egyig nagy
bölcsen töröljük s ajánlunk helyébe ismert, ki 
próbált, arany tiszta jellemeket, értelmes pol
gárokat, a kiket a közjó és nem az önérdek, 
a kiket szent czél és nem a hiúság vezet.

A polgári kör szánalomra méltó erőlködésére 
mi csak nevetünk, nekünk a kör nem impo
nál. De nem imponál a községi egyesületnek 
sem. A községi egyesület czéljai tiszták, nem 
rejtenek semmi önérdeket, nem vágyódik húsos 
fazék után, hanem lassan, öntudatosan igyekezik 
megvalósítani czélját, mely a község felvirágoz
tatása, a polgárság jólétében öszpontosul. Én
nek elérésére pedig megválogatja embereit s 
nem tagokat, de embereket, igazi jellemeket 
igyekezik arra a diszes polezra állítani, honnan 
a község életét irányítják.

A kor ellenben nem embereket, hanem nó
tárius tagjait igyekezik ügyes furfanggal a kép 
viselőtestület kebelébe bejuttatni, kiket eszközül 
önös czéljaira mindenkor felhasználhat.

A községi egyesület a községházát megtisz 
titani akarja az oda nem illő, nem való elemek
től, a kör a pajtásság révén beengedné oda
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azokat ismét, kik eddig is csak községünk hát
rányára, községünk szégyenére, a közjó rovására 
s a polgárság nyugtalanitására foglaltak csak 
helyet közügyeinkben.

Csakhogy mi s velünk a községi egyesület 
azt tartjuk, hogy a községháza nem rokkantak 
intézete, nem hülye módon gondolkozó, máso
dik gyermekségüket élő tehetetlen aggok, meg- 
bizhatlan, rosszul gazdálkodó elemek menháza, 
nem tápintézet azok számára, kik saját családjuk 
vagyonát és jólétét sem tudták bi/tositani. Az 
ilyenekre a község vagyonát és jólétét rábízni 
nem lehet, nem szabad.

A községi egyesület kiküldöttei tanácskoz
hatnak a körrel s kereshetik a békés megoldásra 
a modus vivendit, de kötelezöleg Ígéretet nem 
tehetnek. A községi egyesület tagjai ebbe a 
tanácskozásba, illetőleg megállapodásba bele 
szólhatnak s mindenesetre bele is fognak szólni.

Mi csak egyre óhajtjuk felhivni a közs. 
egyesület vezetőségének figyelmét. Arra t. i. 
hogy az egyesület tagjai rohamosan szaporod
nak ma, mert reményük, hogy a tömörüléssel 
kiküszöbölhetik a községházából az oda nem 
való elemeket, —  s e tekintetben feltétlenül 
biznak a vezetőkben De ha a körrel oly paktu
mot kötnének, melya bizalmat megingathatja: a 
mily rohamos ma a szaporodás, oly arányú 
lesz majd a kilépés. S akkor a községi egye
sület mai tagjai külön táborba csoportosulva 
saját lelkiismeretük és józan belátásuk szerint 
fognának cselekedni!

A községi egyesület tagjait nem lehet épen 
azért az urna elé vezetni, hogy ott a polgári 
kör jelöltjeire adják le szavazataikat.

Nem bizony. A kik erre törekszenek, játsza
nak a tűzzel és . . . magukat égetik meg!

k

Karczolatok.
Az .Egyetértés* rósz versei fölött beszélget

tek a minap az egyik vendéglőben. Persze ros
tálták »Styx« verses bolondgombáit. .Ugyan 
hagyjátok már abba ! — szólt a társaság egyik:
—  mit várhattok gyerektől, kinek még a ba
jusza sem nőtt. ki, egyebet . . . .  éretlenségnél !*

** *
Szóba került dr. Chyra az a községházán 

hangoztatott állítása, hogy a » községi egyesület* 
e lapok szerkesztőjének 30 irtot adott át a 
czélból, hogy adóját kifizethesse. Volt, ki ez 
agyafúrt hazugság fölött megbotránkozott. *Hát 
ez feltűnő? —  kérdi valaki —  az volna fel
tűnő, hogy ha az a »bőr-bajuszu* igazat is 
mondana !«

** *
.Miért hallgat az .Egyetértés* oly mélyen a 

.handlé invázióról?* — kérdi X . ur Y. úrtól.
—  .Nagyon egyszerű a magyarázat. Helyeselni 
nem helyeselheti, mert akkor még azt a 70 
előfizetőjét is elveszítené, a kik még megma
radtak ; ha pedig elitélőleg szólna a handlék 
importjáról, akkor meg Mótyvai barátságát és 
támogatását veszítené e !!«

** *
.Józan fővel, okos észszel nem lehet ilye

neket Írni* — mondja valaki, »Cato* czikkeit 
birálgatva egy társaságban. .Ki beszél itt okos 
észről? szól közbe egy hatalmas bajuszu úri 
ember. Azt már régen tudhatnátok, hogy *Cató“ - 
nak bajuszával áll arányban az esze.*

** *
Két szomszéd összeczivakodik s egymást 

minden jó  kívánsággal pertraktálja. •Kárhoz
tasson arra a sors, hogy az •Egyetértés* verseit 
kelljen naponta felolvasnod valakinek* — mondja 
az egyik —  »Téged pedig arra, — vág vissza 
a másik, —  hogy az » Egyetértés* szerkesztése 
képszze egyedüli egzisztencziádat !<

** *
• Már miért is nem növeszt magának bajuszt 

az a dr. Chyra? -  tűnődik komájával beszél- 
getéskö/ben lapunk egyik olvasója * Hiszen 
növeszt komám, növeszt — felel rá a koma — 
csakhogy az ő bajusza »be/elé* nő* . . . »Üm ! 
. . .  Az meglehet «

ERZSÉBETFALVAl KÖZLŐNV

A felnőtt dadogók tanfolyamára dr. Chyra ur 
j  is beakarta magát Íratni, de miután a gyógy

kezelésért nem tudott egyebet felajánlani, mint 
j az »Egyetértést folyó évi tiszta jövedelmét, 

ennélfogva nem fogadták be. »Az ön baja nem 
kétségbeejtő, —  mondotta vigasztalóig a da
dogást gyógyító professzor, — bajuszának ki
növésével megszűnik a dadogása is.*

*
*  *

»Mihez hasonlítható legjobban dr. Chyra?* 
kérdi valaki egy társaságban. —  Ez is kérdés ? 
— felel rá egy szenvedélyes pipás úri ember — 
a jó tajtpipához, a mennyiben egyik sem kap 
bajuszt.

** *
Szerecseny-mosást végeitek múlt hétfőn a 

községházán s hogy a szerecseny nem egészen 
olyan fekete, mint az ördög, bebizonyították . . . 
Balog Lipóték.

* *
Most már tudjuk, hogy miért van nálunk 4 

kisbiróra szükség? Egynek mindig a jegyzővel 
kell mennie, hogy ha útközben ez gallért vá
sárol, a kisbiró a jegyző lakására vigye azt.

* *
Kis levélke, drága kis levélke,
Rongyos harmincz forint jár csak érte;
Mit ki fizet rögtön a doktor ur.
Mert ha nem, hát a feje megfájul. 
így gondolja ezt a revolveres 
Kinél sok jobbat látott a deres.

A levélke elmegy, meg visszajő :
Nem kapsz sápot revolver szerkesztő !
Az, a kit megzsarolni akartál,
Jól tudja, hogy nálad mint áll a bál 
Ha ne.n hallgatsz el te szépen s rögtön : 
Megnyílik majd előtted a börtön !

V E G YE S HÍREK.
—  A helybeli református hívek ma vasár 

nap délután 3 órakor az uri-utezai iskolában
; istenitiszteletre gyűlnek össze, melyre Török 

József kőbányai ref. lelkész ur is meg fog je- 
. lenni, kinek aranyos szónoklatát nem egyszer 

voltunk szerencsések élvezni. Felhívjuk t. hí
veinket, hogy minél számosabban jelenjenek meg.

—  Ellenőrzési szemle. A közös hadsereg kö
telékébe tartozó hadkötelesek ellenőrzési szemléje 
ez idén október hó 26-án fog megtartatni. 
Ajánljuk figyelmébe hadijainknak annál is in
kább, mert ez idén sokkal szigorúbban fogják 
ellenőrizni megjelenésüket, mint a múlt mil- 
lennáris ünnepek idejében.

—  A községi egyesület, valamint a többi 
helybeli egyletek vasárnap d. u. ‘/,3  órakor 
közös gyűlést tartanak Pauncz Manó vendég
lőjében azon czélból, hogy a megválasztandó 
képviselőtestületet -  ha lehet együttesen jelöl
jék ki. Jelenjetek meg polgártársaink, nehogy 
mulasztástok által az utókortól szemrehányás 
érjen benneteket. Jektek el és ébren legyetek 1

- Pázmándy József uri-utezai vendéglőjében 
tartotta múlt keddi értekezletét a községi egye
sület. Nem tudjuk, Pázmándy uram általánosan 
dicsért jó  bora vagy az értekezlet fontos tárgyai 
vonzották-e oda azt a sok tagot, annyi bizonyos, 
hogy eddigelé majdnem ez volt a legnépesebb 
heti értekezlet. A jelenvolt tagok száma meg
haladta a 60-at. A szóba került ügyek között 
legfontosabb volt a handlék letelepedésének 

' ügye s a községi képviselők választása tárgyá
ban teendők megbeszélése. A handlékra vonat- 

: kozólag a községi egyesület egyelőre figyelő 
álláspontot foglal, bár letelepedésüket ellenezni 
lógja körömszakadtig. Fontos nyilatkozatot tet
tek a jelenvolt izr. polgártársak, hogy az trzsé- 
betfalvai izr. hitközség nem pártolja a handlék- 
nak adandó letelepedési engedélyt. — A képvi
selőtestület választására vonatkozólag abban 
történt megállapodás, hogy a jelöléseket a vá
lasztmányra bízzák. A választmány tegye érint
kezésbe magát a helyi egyesületekkel s lehetőleg 
együttesen, békés egyetértéssel oly egyéneket 
jelöljenek, kikben a polgárság bizalma összpon
tosul. A jelölésnél mindenesetre a legnagyobb 
körültekintésre van szükség, a mennyiben a

polgárság vagyona, nyugalma, községünk legvi- 
tálisabb érdekei lesznek a választandó képvi
selőkre bízva. A jelölendők adjanak program- 
mot arra nézve; kire adják szavazatukat a 
jegyző stb választásoknál. Ha a programm 
kielégítő s az illetők jelleme, előélete, értelmi
sége stb megfelel a közóhajnak, akkor meg
választatása érdekében a közs. egyesület min
dent elkövet. Szóba hozatott, hogy a helyi 
lapok egyikének bajusztalan szerkesztője hétfőn 
a községháznál a szolgabirónak s mintegy 
15—20 embernek jelenlétében azt állította, hogy 
a közs. egyesület 30 frtot adott Erdélyi M hály- 
nak, mint segélyt, hogy adóját kifizethesse. 
A községi egyesület elnöke ily összeg kiutalásá
ról mit sem tud, az ellenőrök sem, ez is csak 
olyan hazugság, légből kapott hir, a mibői az 
• Egyetértés* táplálkozni szokott. Az „Egyet
értés1* szerkesztőjének ilynemű híreszteléseire 
mit sem adnak, hazugságait figyelmen kivül 
hagyják s külön nyilatkozatra nem érdemesítik, 
nehogy a szerkesztő még elbizza magát s azt 
higyje, hogy ő is számba veendő egyén Er/sé- 
betfalván Sic 1 —  A jövő keddi értekezlet Szak
mán János János-utczai vendéglőjében fog meg
tartatni.

— baoojok oktatasa. D. Eakay üyoigy ui 
dadogok oktatásai a képesített állami iskolai 
tanító f  évi szeptembei hótol 6 hóra terjedő 
tamolyamet nyit külön a leinőtt dadogók és 
külön a gyeimekek számára. A kik ily beszéd- 
íogyatékcsságban szenvednek s ettől szabadalni 
óhajtanak, elöjegyeztethetik magukat már most 
is nevezett tanitó urnák Kádár-telep 10. sz. a. 
lakásán naponkint déli 12 és 2 óra között. 
Csakis szerencsétlen embertásainknak vélünk 
szolgálatot tenni, a mikor erre a gyógytan- 
io v l ura (elhívjuk a dadogók és bármmemú 
bes■ íilogvatákosok ügyeimet.

—  A közvágóhíd kibővítése. A székes-főváros 
közgyűlésének határozatához képest, a közvá-

I góhid épületcsoportját igen szükséges uj helyi- 
i ségekkel bővítik ki. Az uj építkezés kőmüves- 
I munkája már teljesen készen van s múlt szom

baton tartották meg a bokréta ünnepet, több 
iövárosi mérnök, tisztviselő és Schiller György 
fővárosi bizottsági tag jelenlétében Az uj épület 
legfőbb része a nagy vágó csarnok, a hol 
óránként 80 darab ökröt lehet levágni, meg- 

I nyúzni és kettészelve, a hütőcsarnokban elhe
lyezni; az épület mellék része pedig a két oldalt 
álló s 80—80 marhára berendezett istálló Van 
ezenkívül az épületben irodahelyiség s a mé
szárosok számára fürdő és mosdóterem. Nagy 
figyelmet fordítottak a vágó-csarnoknál és az 
istállóknál arra, hogy sehol ne alkalmazzanak 
éghető anyagokat; csupa vas és kő az egész. 
A leölt és megnyuzott marhákat vágányokon 

| futó daruk segélyével adják kézről-kézre, a mig 
; végre a hús a hűtőbe kerül. A melltkhelyiség- 
j ben levő ruhatárban 240 mészáros legény kap 
] elzárható ruhafiókot. Az uj építkezésnek összes 
! költsége 300.000 forintra rúg s az idén novem- 
j  beiben már valamennyi berendezést átadják a 
1 sjözhasználatnak.

—  Szaporodás. A községi egyesületbe a múlt 
I héten újabban ismét t8 polgártársunk kérte 
! felvételét. Ez a folytonos szaporodás fényes 
| válasz azoknak a tisztelt uraknak a tereferéire, 
I kik az egyesület ellen Don Quijotte módjára

szélmalomharczot folytatnak ;
—  Kinevezés. Báró Jeszenák Annát, állami 

iskolánk tanítónőjét a vallás- és közoktatásügyi 
m. kir miniszter a Csáktornyái polgári leány
iskolához segédtanitónővé nevezte ki. Helyére 
Konkolyi Irén k. a kapott megbízást a f. tanév 
tartamára.

—  Megválasztás. Szép asszonyt vészit el 
községünk, amennyiben Rabolt Feienczné úrnőt, 
állami iskolánk tanítónőjét a főváros bizta meg 
s nevezett tanítónő nálunk elfoglalt állásáról 
már le is mondott. Helyére egy relorm. vallásu 
férfi tanitó kineveztetését szorgalmazhatni a 
gondnokság, mert ev. ref. vallásu nagyszámú 
polgártársaink ma hitoktató és rektor nélkül 
vannak. Ebben az ügyben vezessen Suda János 
polgártársunk deputácziót, bizonyára több kö
szönet és hála jutalmazná fáradozását, mint 
a névlajstrom deputácziózis vezetéséért.



Uj viczinalis vasút Pestmegyeben. Igen életre
való és szép jövővel kecsegtető terv keresztül
vitelén fáradozik Alsó Némedf pestmegyei község 
derék két község jegyzője, Sztankovics János és 
Sztankovics László Harasztiból, vagy Soroksár
ról kiindulólag helyi érdekű vasút kiépítését ter
vezik, mely Alsó-Némedi, Rádvánv, Bugyi, 
Peszérek stb. felé, vagy pedig Alsó-Némedi, 
Babád, Sári stb. községek felé vezettetnék. 
Halász Zsiga orsz. képviselőt bizton remélik 
megnyerni az ügynek, ki már számtalanszor 
tanúsította jóindulatát irántuk.

— Temerdek panaszt hallottunk polgártársink- 
tól, hogy éjjeli bakterpénz czimen 2 frtot vesz
nek be évenkint minden lakostól, s mégis ha 
valaki kíváncsiságból, vagy mondjuk szükség
ből éjjeli őröket keres, sehol nem képes találni. 
Hát ha nincs bakter, mire az a sok pénz ? Nagy
számú lakosságunk után kivetett és behajtott 
összeget pár ezerre lehet tenni évenkint s ebből 
nehány baktert lehetne eltartani urasán. Vagy 
talán megszállta a szentlélek elöljáróinkat s 
mire önállók leszünk, az eddig behajtott bak- 
terpénzböl fogjuk fedezni —  vagyon hiányában 
kiadásainkat ? A Röntgenféle sugarak talán 
majd keresztül világítják azt a vasládát még 
valaha, s akkor ki lesz elégítve kiváncsiságtok, 
t. polgártársaink.

— A sziget-csepeli első magyar asztaltársa
ság aug. 22-én tartott nyári ünnepélye fényes 
eredménynyel záródott. A szereplők mindanyian 
jól állták meg helyüket A bevételhez felülfíze- 
téseikkel a következők járultak : Vellay Sándor
1 frt, Sibőczi Benedek 50 kr, Susztek Ferencz
2 frt, Anger István 1 Irt 50 kr. Czéh Sándor 
1 frt, Halász Imre 50 kr. Kaszab Kálmán 1 frt, 
Engloner Lajos 1 frt, Magyar Ifjak haladás 
köre 3 frt

Regénycsarnok.
Nagy urak inkognitóban

( 1 1 ) — Eredeti regény. —

Irta: Tölgyessy Mihály.
(Folytatás.)

— Bocsánat, hogy késtem, — de ennek most 
igen elfogadható oka van! jegyeket hoztam az 
athléta bálra, a hova már oly régen kívánkozik.

—  Ah. ez már igazán szép öntől! kiálltota 
fel Coralie kitörő örömmel. Mikor lesz a bál?

—  Négy nap múlva !
—  Már? Jaj, mamám, akkor sietni kell ám 

a báliruhával.
—  Hát hiszen nem akarom éppen elrontani 

a kedvedet, de azt hiszem, a bál mi nálunk 
nélkül is megeshetnék.

— Abban igazad van anyám, de ki tudja,

4 . oldal

Kedvező feltételek mellett

részletfizetésre!
Saját készítésű arany- és ezüst

ékszerek,

a r a n y - é s  e z ü s tg y ü r ü k , fü g 
g ö k  é s  lá n c z o k  ö le s é  á r a k  

m e lle tt  k a p h a tó k

Herzl és Rechnitzer
aranyművesnél

Erzsébetfalván, Szilágyi-Lajos-utcza 42, sz. a.

Órák és ékszerek
ja v í t á s r a  e l f o g a d t a t n a k .

mikor jutok ismét ahhoz, hogy bálba mehessek. 
Most éppen kedvező alkalom, ugy-e,‘w Armand ?

— Ami engem illet, viszonzá a megszólított, 
én mindenesetre mellette szavazok, hiszen azé t 
vettem a jegyeket

Leült Coralievel szemben s gyönyörittasan 
szemlélte őt.

Coralie éppen zsebkendőket hímezett s olykor 
olykor ő js ráemelte tekintetét vőlegényére

Csodálatos, hogy most egyszere valami kü
lönös színben tűnt fel előtte. A haja kissé túl
ságosan szőke, a szeme kissé savószinü és nem 
valami nagyon kifejezésteljes, az arcza sem egé
szen szabályos. A termete bár arányos, de kissé 
vaskos és nagyon is erőteljes. Önkénytelenül 
összehasonlította őt azzal a férfival, ki őt ma 
egészen hazáig üldözte. Minden tolakodása da
czára is milyen finom volt, milyen szép fekete 
a haja, barna-piros az arcza és tüzes a szeme!

Armand észrevette, hogy menyasszonya ma 
kissé szórakozottabb, mint egyébkor s mindent 
elkövetett, hogy őt mulattassa.

A mama ezalatt átment a másik szobába 
asztalt teríteni, mert Armand, mióta vőlegény 
lett, rendesen itt szokott maradni egy csésze 
theára.

— Kegyed ma feltűnően szórakozott, — mondá 
Armand. Mire gondol? Talán a bálra?

—  Valóban, már előre örülök ! viszonzá Co 
ralié. Mit gondol, Armand, sokan lesznek ?

—  Oh igen! Az athléta bál úgyszólván a 
legnagyobb népszerűségnek örvend valamennyi 
bál között. Nem is csoda, a hölgyek kiválóan 
érdeklődnek az athlétak iránt. Talán kegyed is, 
Coralie ?

—  Nem mondhatnám. Én előttem az athléták 
is csak annyit számítanak, mint bármely más 
osztálybeliek. Nem szoktam külömbséget tenni 
ember és ember között.

Corelia e pillanatban megszurta az ujját s 
felsikoltott.

Armand gyorsan hozzáugrott. A mama is 
előfutott a szamovár mellől.

—  Megszurtam az ujjamat! Ni, egy csepp 
vér még rá is esett a battisztra!

Breton né elkomolyodott. ✓
—  Rossz előjel! — mondá mintegy balsej

telemben, mondom, arra a bálra nem kellene 
elmenni!

Armand gyöngéden megfogta a leány kezét s 
a megszűrt ujjat megcsókolta, mintegy ezáltal 
is csillapítani akarván a fájdalmat.

—  Fáj még? kérdé részvéttel.
— Már nem ! viszonzá Coralie.
No akkor elmehetünk a bálba! jelenté ki Ar

mand tréfásan. A mama egy kicsit babonás. 
Mert végre is, a ki tűvel dolgozik, könnyen 
megszurja magát, főkép ha kissé szórakozott.

— Czélzás akar ez lenni ? kérdé Coralie.
— Oh világért sem! viszonzá Armand moso-

__ e r z s é b e t f a j .v m  k ö zlö n y .

lyogva. De úgy látom, maga a tü figyelmeztette 
úrnőjét arra, hogy jobban vigyázzon.

— Ah, ön bizonyos elégtételt lát a maga ré
szére abban, hogy megszurtam magam.

Arcza kissé elborult, midőn ezt mondta.
— Világért sem! sietet magát mentegetni 

Armand s midőn látta, hogy Cora’ie egyszerre 
elkomolyodott, engesztelőleg tette hozzá:

— Hiszen csak tréfa volt az egész!
Corelie azonban nem tudott többé felvidulni;

egész este szótalan volt. Az az egy csepp vér 
mindig előtte volt s bizonyos balsejtelmet idé
zett fel benne.

Armand nemsokára fölemelkedett.
—  Corelie, talán csak nem neheztel? kérdé 

szomorúan.
— Miért neheztelnék? mondá a leány. Nincs 

miért!
Hangja azonban arra mutatott, mintha csa

kugyan neheztelne.
Armand nemsokára ajánlotta magát.
Coralie csak nem tudott felvidulni. Nem an

nyira az a csep vér, hanem isten tudja, mi 
nyugtalanította. Akarata ellenére is minduntalan 
megjelent előtte az ismeretlen barna ur képe. 
Képzeletben párhuzamot vont közte és Armand 
között. És mekkora külömbséget talált kettőjük 
között.

(Folytatása következik.)

Szeptember T2.

Szerkesztői üzenetek.
Levente. Helyszűke miatt a jövő  számba. 
Bors Hol késel az éji homályban.
Választó. Kívánságának eleget teszünk, s 

hozzuk, akár tetszik egyeseknek, akár nem.

Felelős szerkesztő és kiadótuldjdonos:

E R D É L T I

N Y IL T -T É R .

Erzsébetfalván, a piacz köz
vetlen közelében egy

*09-H Á Z -OUi
szép kerttel (300 öl) szabad

kézből
■ ■ ■  e l a d ó ,  ■ ■ ■

esetleg Novemberre kiadó.
Czim a kiadóhivatalban.
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Czipész-nzlet Erzsébetfalván. a
a
a

a  Van szerencsém a n. é közönségnek ajánlani az őszi é s  téli idényre SS E5 dúsan felszerelt raktáramat; ugv női-, úri-, gyerm ek -, valamint m unkás- *3 
£3  lábbeliekből nagy raktárt tartok, valamint m érték szerinti m egren de- SS
g  lések et gyorsan és jutányosán készítek.

Á r je g y z é k :
Nők részére: | Urak részére:

1 pár tükörbőr borított czipö 5 frt
1 • sima, ugyanaz . . . 4 •
I • borított, viselésre . . 3 »
1 » munkás czipö . . . 3 »

1 pár zergebőr czipő, borított 3 irt — kr
1 > lüzős » » 3 » 50 »
1 » gombos ,1 0  gombra 4 . 5 0  »
1 » szalon lack-czipő . . 3 » 80 »

Továbbá nagy raktárt tartok m unkás-csizm ákban , gyerm ek -czi- 
_ pőkben és csizm ákban , úri és női czipőkben, szóval minden e szakba 
B 5 vágó lábbeli nálam a legnagyobb választékban kapható.

£3 
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kr. 53
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Többféle báli czipők í fr t  8 0  krtól feljebb, kis csizm ák  2 fr t  53
53 30  krtól feljebb. ss
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A t. közönség becses látogatását tisztelettel kéri

T r i o b  P á l ,
úri*, női- és gyermek-czipész. 
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