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10-ik szám.
J Szerkesztőség:

SZúcs-utcza 6. sz. I. emelet.

Kéziratok s a lap szellemi részét illető 
kiildeméuyek ide iutézendök.
I

I ' '■

J Nem közölt kéziratok 
egy lefolyása alatt vissza

vehetek.

l
Hirdetések mérsékelt áron közöltéinek.

F

„Nyilttér“ soronkint 20 kr.

Városi képviselőválasztás előtt.
](—y.) Három-háronj évenkint a tör

vény kezébe adja a választó polgárság
nak a jogot, hogy községi házi ügyeit 
nek vezetésére befolyását érvényesítse. 
Erije a folyó évben nyílik alkalom, mi- 
döríi a városi képviselőtestület választott 
tagjainak felét újra választja. A leg
utóbbi városi közgyűlés a választás nap
ját február hó 11-re tűzte ki, tehát már 
csak 10 nap választ el az elhatározó 
pillanattól.

IGyőrváros választó polgárai, midőn 
most az urna elé lépnek, ítéletet lesz- 
nek mondandók á kilépő képviselők te
vékenysége fölött. Kedvező vagy kedve
zőben lesz e az, mellékes kérdés; csak 
az J volna óhajtandó, hogy igazságos le
gyen. A választó polgárok ezen itélet- 
mcindásuál magán körülmények és érde
kek által ne vezéreltessék magukat, ha
nem kell, hogy csakis a közjó adjon 
irányt az elhatározásnál.

A most kilépő képviselők között 
vannak, kik lelkiismeretes buzgalommal 
fáradoztak a város érdekei előmozdítá
sában, kik szorgalmasan dolgoztak egyes 
bizottságokban és ok; nélkül közgyűlés
ről el nem maradtak. Vannak ezek kö
zött, akik nem szónoklatuk által brillí
roztak ; cfo ha bármi fontos ügy felett 
dönteni kellett, mindenkor helyes tapin
tattal felismerték a közönség érdekét 
és' e mellett érvényesítették szavazatu
kat. Az ilyen képviselők felett a vá
lasztó polgárok ítélete csak kedvező le
het s reméljük, hogy ennek kifejezéséül 
istnét megválasztatuak.

t Másrészt vannak, akik a választók 
bizalmának nem teleltek meg; akik nem 
törődtek a város bajaival, soha gyűlé
seken meg nem jelentek és Ba megje-
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leniek is, soha a közönség mellett nem 
küzdöttek, hanetjn inkább ellene. Ezek 
bizony nem érdemlik meg azt sem, 
hogy ne vök a választásnál csak felem- 
littessék is, annál kevésbbé méltók arra, 
hogy a polgárság bizalmával megtisz
telje Őket.

Ha ezen irányelvek fognak a vá
lasztó közönség I előtt az ítélethozatalnál 
lebegni, akkor ez igazságos is lesz

Csakhogy igen nehéz, sőt majdnem 
lehetetlen, hogy a választók mind visz- 
szaemlékezzeneki a most kilépő képvise
lőknek hosszabb-rövidebb idő alatt ki- 
fejtett működésére és igy, ha mindenki 
külön-külön alkotja meg Ítéletét, ez any- 
nyiféle lesz, ahány a választód Hogy 
egységes és igazságos vélemény mondas
sák erre néz,ve, iszükséges, hogy a közön
ség egyesei azon kevesektől kapják infor- 
máczióikat, akiknek alkalom nyílt éber 
szemmel kisérni a képviselőknek műkö
dését. Ezért ismételjük, amit e helyen 
már említettünk, hogy a választó pol
gárok értekezletre gyűljenek össze, me
lyen egyetértéssel állapíttassák meg, | 
hogy kik fazokv akik nem feleltek meg' 
kötelességüknek s hogy kiket kell ezek 
helyett választani.

A gyűlésekre vonatkozó indítványunk 
lelkes visszhangra talált már az újvárosi, 
a mint legutóbb értesültünk, a Ferencz- 
Ferdinánd városi választókerületben, re
méljük azonban, -hogy a másik két ke
rületben sem fog figyelmen kívül ha 
gyatni; mert csak igy létesíthető a 
választók körében egyetértés, melynek 
gyümölcseit városunk haladásában és 
fejlődésében fogjuk látni.

Ami a jfelöltek kiválasztását illeti, e 
tekintetben nagy óvatossággal kell el
járni és csak i oly férfiakat kiszemelni, 
kiknek tehetségét és munkaképességét
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a közönség ismeri. Mert, ha magántekin
tetek, politikai, felekezeti vagy más ér
diek lesznek irányadók a jelöltek vá
lasztásánál, akkor a czél, a választók 

^között az egyetértés létesítése nemcsak 
hogy meghiúsul, hanem csak elkesere
dett harczot szülhet.

Tapintatosság és igazságérzet kell 
tehát, hogy vezérelje azokat, akik a 
gyűlések Összehívására és vezetésére vál
lalkoznak. I

Ezúttal nem terjeszkedünk ki a vá
lasztandó képviselők személyére; ezek
ről lesz alkalmunk jövőre szólni.

Addig is óhajtjuk, hogy a mozgal 
mák az általunk kijelelt irányban kez- 
deméuyeztessenek, hogy azután üdvös 
sikerrel befejeztessenek.

Városi képviselőválasztás. A folyó ! évi 
február hó 11 én megejteudő városi képviselő-' 
választás tárgyában a polgármesteri hivatal 
következő hirdetményt tette közzé:

Győr szab. kir. város törvényhatósági bi
zottságának f. évi január hó 27-ik napján tar
tott közgyűlésében 4. sz. alatt hozott határo 
zatához képest ezennel közhírré tétetik, mi
szerint Győr város 4 választókerületében a 
törvényhatósági választott bizottsági tagok fele 
az 1870. 42 ik t.-cz. 28. §-a értelmében f. 1890. 
év február hó végével kilépvén, a kilépő bi
zottsági tagok helyének választás utjáni betöl
tése a fent hivatkozott számú közgyűlési ha
tározattal elrendeltetett s a választásoknak 
mind a négy választókerületben egyidejűleg 
leendő foganatosításra batáridőül f. 1890. évi 
február hó 11 ik napja kitüzetett.

Midőn tehát szab. kir.
az 1886. 21. t.-cz 31. §a értelmében jogosí
tott választói a fontiek szerint elrendelt vá
lasztásokról értesittetnek, egyúttal tudomásukra 
hozatik, hogy : aj a belvárosi választókerület
ben kilépő Mohi Antal, l'óth Ferenez, Nagy 
István, Bierbauer Lipót, Odor István, Pretten- 
hoffer Imre és Stumpf Dózsa helyett — te 
kiutettel a ki nem lépő 9 bizottsági tagra — 
választandó lesz 7, b) a Ferenez Ferdinand-
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Előfizetési dijak, Hirdetések e

vétetnek fel.

Előfizetési ér:
Egész évre . .......
Félévre......................; . .
Negyedévre . .. . . . .

Egyeí sz&m ára 8 kr.

városi választókerületben kilépő Gifting Mi
hály, Karvasy Kálmán és Szabó1 József he
lyett — tekintettel a ki nem lépő 5 bizottsági 
tagra — választandó lesz 3, c) az újvárosi 
választókerületben kilépő EitnerK. J., Do
monkos Ferenez, Hilbert Ferenez, Puntigám 
Rezső, Pethő Kálmán és Maelier ' Sándor he 
lyett — tekintettel a ki nem lépő 4 bizottsági 
tagra — választandó lesz 6, d) a nádorváros- 
szabadhegyi választókerületben kilépő Mondo- 
vits István, Hechtl Frigyes, ifj. Sp^lh György 
és Szabó Márton helyett — tekintettel a ki 
nem lépő 4 bizottsági tagra — választandó 
lesz 4, vagyis összesen 20 bizottsági tag.

Felhivatnak ennélfogva szab. kir. Győr- 
városának az 1886. 2Í. t.-cz. 31. §-a értelmében 
jogosított választói, hogy a fonnti számú bi
zottsági (tagok megválasztására vonatkozó sza
vazólapjaikat a hivatkozott t.-cz. 23. és 37. 
§-ban felsorolt kivánalmaknak megfelelően és 
pedig : 1. a belvárosi választókerület választói 
Kränzlein Mihály vagy helyettese Hauzer 
György választókerületi elnöknél a belvárosi 
városház tanácstermében ; 2. a Ferencz-Ferdi- 
nándvárosi választókerület választói Peregi 
Mihály vagy helyettese Zink János választó
kerületi elnöknél a vásártéri községbirósági 

. (czédula) háznál; 3. az újvárosi válásztókerü- 
let választói Horváth Lajos vagy helyettese 
Stirling Tóbiás választókerületi elnöknél az 
újvárosi városház átellenében fekvő Schricker- 
féle házban; 4. a nádorváros szabadhegyi vá
lasztókerület választói Schlichter Lajos vágy
helyettese Falb Mátyás választókerületi el
nöknél a nádorvárosi városházban a fennt ki
tűzött határnapon, vagyis 1890. évi február 
hó 11-én d. e. 9 órától kezdve d. u. 4 óráig 
annál is inkább beadják, mert ezen határidő 
leteltével szavazólapok senkitől el nem fogad
tatnak .

Győr városának j Egyebekben a választók máguk tájékoz- 
hatása végett értesittetnek, hogy a választók 
névjegyzéke a Választásra fentebb kitűzött 
időhatárig, vagyis 1890. évi február 11 -ig 
mindenki általi betekinthetés végett a hivata
los órák alatt a város főjegyzői1 hivatalában 
kitéve leend és hogy a megválasztandó bi
zottsági tagok megbízatása az 1886. XXI 
t.-cz. 96. §-a intézkedései szerint fog lejárni.
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‘ Hazajött.*)
(jer már bátyám haza! jöbb lenned itthon, 

tlol any*, testvér, rég v.ár rád, szeret.
[Töröld le, rázd ruhádról a' fakó port
8 ülj le, adunk bort, főtt hust, kenyeret. . . 
Mondd, merre jártál, nemi martak kutyák meg? 
Nem hajigáit .rád téglát rossz gyerek ? 
Leltél lelket, ki véled résztvevőn bánt?
Ki neked soha semmit szemedre nem háuyt?

Gyalog lobogtál röúgyos Útlevéllel,
Melyen nyüzsög a sok községi bélyeg,
S a sok hatóság rögzött kézírása 
jLekunkorodva tintafröcsbé mélyed ; 
palád fajankók vakmérő szitokkal 
Merték gyalázni, sérteni személyed, -
S durván lelöknek téged a küszöbről, r 
jMikor csekélyke napszámért könyörgöl.. . 

Katona lettél gazdag francziáknál, 
Hogy szabadulj az üldöző; nyomortul, 
Taláu rémélted: akkora seregben 
Kudarezos élted rögtön jobbra fordul ?
S megszálltatok toronymagas hajókat
S távoztátok végetlen tengeren túl, 
Hogy népeket orvul riászszatok fel 

[Halált czikázó, dörgő fegyverekkel 1 .. .

Daczos vezényszó kergetett előre, 
[Szuronyt szegezni, öldökölni kellett, 
jMig egyitökböl, majd meg másitokból
Ki nem szorult a megfogyott l-hellet,

*) S. E., kiről «en énei szól, » franczíákask néhíny évvel 
ezelőtt Tonking ellen viselt hadjáratában elesett.

Hullottatok ti is a [puskaportól ? 
Te is elestél feldúlj ágyú mellett ?
S kórházba vittek ? s társaid se fejték, 
Mily lázt jelent orczádon a verejték ?

S az ezredorvos bíztatott: nyugodt légy, 
Hamar felépülsz, haza jösz, haza, 
Hogy boldogítsd testvéridet, anyádat. 
Kinek te voltál gondja, vigasza;
S te nem l&ttad, fejednél ki vigyorgott, 
Zörgő kezében volt a fent kasza
S mohón suhintott. . . . .'.

> Félre, hess Kisértet!
Sokat sanyargott lelkem még kisérted ?

♦* *

.... Hiába kérdem : merre bujt előlem, 
Semerre sem leli tekintetem.
Holt francziákkal egy gödörben- alszik 
Künn, messze Tonking földjén, keleten, 
ah mindörökre vége, csontja rothad, 
Kinek emlékét sohse feledem, 
Beszéde hozzám a; jelenbe csendül 
S én hallgatom megilletődve szentül....

Haza repült gyakorta gondolatban, 
Poharunkhoz ütni . poharát
Ujjongva ittak bosszú életére 
Szülői házban Öccs, rokon, barát ;
Mit ért ha lelkét teste nem követte 
Titokzatos zöld óczeánon át ?
Mit ért a honvágy’ égető keserve, 
Ha künn maradt hálátlanul leverve 1

Ö volt oka. Ne vándorolt ki volna 
Hotry ott. keressen bont, hol idegen, 
Ne taszította volna el magától 
Igaz magyar hazáját hidegen ...

— Sejtette volna csak m> lesz belőle, 
Ha majd a láiicz mögötte széttörik : 
Nem hitte volna az üres beszédet, 
Nem vándorolt ki volna munka végett.

De férőhöz méltó halállal halt meg, 
Habár oly ifjan halui nem akart, 
Mint szélvitorla forgott jobbra-balra 
Magasra tartott ökle közt a kard . . . 
A francziák elől rohanni látták 
A semmitől sem rettegő magyart, 
Pedig körötte bősz bombák fütyültek 
S hült hullavér meszelte be a földet I ...

tyas Ü>a(ázs.

ÜBálterexnToen..
— A „Győri Független Újság“ eredeti tárczája. —

Megvallom őszintén, kábult voltam kissé, 
midőn először néztem körül abban a nagy 
teremben.

Hiszen csak az ezeregy-éj meséiben ol
vastam én ehhez hasonló káprázatos fényről, 
vakító csillogásról 1 És a mesékben is csak 
a fantázia tüneményeinek tartottam ezt, mely 
a valóságban nem is volt és nem is lesz meg 
soha.

Az asszonyok, leányok szemeiben tűz, 
orczáikon az elragadtatás pírja s ziháló keb
leiken kéjes vágy.

És az illattól terhes, sürü levegőn, valahon
nan, mintha a távolból hangzanék, a zene ütemei 
hangzottak, amiknek hallatára ezek a fehér ru
hás augyalok, frakkos urakkal kapaszkodtak

össze s forogtak szédületes gyorsasággal, má
morosán. [

Eszembe jutott, hogy hiszen én itt nem 
is tánczolhatok ! Mit is szólnának ezek a bá
jos, szebbnél szebb tündérek, akik elragadó 
szépségük mellett bizonyára dúsgazdagok is, 
ha egy ilyen szegény falusi ördög, mint én, 
kopott, divatból rég kiment frakkban, bozon
tos hajjal, a járatlanság s ügyéfogyottság ér
zetében félénken, reszketve tánczra kérné 
fel őket? Bizonyára kikaczagnák.

Aztán meg mi értelme is volna ennek ? 
Az enyém úgy sem lehetne egy sem. Kész
akarva dúljam hát fel nyugalmamat ? És 
amint igy ezen gondolkoztam, hirtelen eszembe 
jutott az az egyszerű kis lány, akit odahaza 
hagytam falun, akivel jegyben jártam s aki, 
míg én itt e tündérbirodalomban járok, bizo
nyára édesen alszik s felőlem álmodik.

Biz eddig rá sem gondoltam. De hogy 
is jusson az ember eszébe egy huszadrangú, 
apró, halavány csillagocska, amikor csupa 
ragyogó fényű napot lát ?

És mégis valami ellenállhatatlan vágyat 
éreztem magamban arra, hogy ezeket a káp
ráztató napokat az én. halavány csillagocs- 
kámmal összehasonlítsam.

Egy zugba vonultam félre s titokban, rej
tegetve előkapartam zsebemből az arezképet.

És az összehasonlítás az első pillanatban 
felette rosszul ütött ki az én kis raenyasz- 
szonykám részére. Rögtön eszembe ötlött, 
hogy ruhája minő otromba szabású s arCza


