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Magyarországban ma a nyomtatott 
szó, a nyilvánosság uralkodik. Alig van 
az országnak városa, vagy nagyobb 
községe, melyben hírlapok ne jelenné
nek meg, hogy a nyilvánosság előtt 
legyen megvédelmezve a közérdek, 
legyen megjutalmazva a polgár erény 
és legyen megróva a polgárság közjava 
ellen irányuló törekvés. Mióta a sajtó- 
szabadság törvénybe van iktatva ebben 
az országban, mióta a nemzet vissza
nyerte alkotmányát, sokkal kisebb váro
sokban, mint Erzsébetfalva, létesültek 
hírlapvállalatok, melyek míg egyrészről 
hazafias missiót teljesítenek, másrész
ről harczosai az általános elölialadásnak, 
a kultúrának. Itt a székesfőváros tő
szomszédságában, a közműi elődósi, ipari 
és kereskedelmi központ nagy hatá
sának súlya alatt is hiányát érezte 
eddig Erzsébetfalva község lakossága 
egy orgánumnak, egy lapnak, mert 
évek hosszú sora óta belátta, hogy 
vannak olyan helyi érdekei, amelyek 
eléréséért küzdeni kell, de amelyek 
hangoztatása az országos sajtó hasáb
jain méltatást nem talált. Éz volt az 
oka annak, hogy megalapítottuk lapun
kat az „E rzsé b etfa lv a i K ö z lö n y t11. 
Lássuk van-e létjogosultsága?

T Á B C Z A .
Táreza is, nem is.

Különös ez a mi kis telepünk — puszta 
is és mégse pusztai — Valaha az alföldnek 
volt hasonló nevezetessége, akkora népességű 
faluja, hoy még városnak is sok lett volna 
és ezért volt nevezetes, nem írom ki nevét, 
mert még a hátam bánná meg, denique a 
lapok addig emlegették ezt a nagy falut, 
hogy utóvégre város, még pedig nagy város 
lett belőle, bezzeg a mi kis telepünkkel nem 
törődik senki, nem látja meg senki, pedig 
országunk szivének oly közelében lakunk, 
hogy minden dobbanása hozzánk ér, — pedig 
ez sem oly kellemes, mintönők gondolják, — 
ha rósz embert keresnek, azt nálunk keresik, 
hogy megtalálják-e az már kérdés? etc.

Nem akarom panaszszal tölteni meg jelen 
úgy is kis térre szoruló első lapunkat, csak 
dicsekedni akarok e nekem kedves kis telep 
dicsekedni valójával.

Hogy hol fekszik, melyik szélességi fok 
alatt s milyen a elimája, azt ne kutasd ked
ves olvasóm, oly közel Budapesthez, nincs egyik 
helység sem — gyalog rövid kis félóra — 
vonaton 10 perez, mely minden félórában 
közlekedik, de nem igy volt ez mindig, meg

Erzsóbetfalva az ország azon kevés 
községei közé tartozik, mely nagy 
jövőre hivatva, most éli fejlődésének 
korszakát. Alig néhány évtizeddel ez
előtt azon a helyen, ahol most közsé
günk fekszik, ahol egymásután épülnek 
a csinos lakóházak, emeletes épületek, 
villák létesülnek, virágzó üzletek, még 
puszta, kietlen homok-mező volt. Né
hány rövid esztendő alatt, mint valami 
varázsszóra, egy virágzó telep létesült 
ezen a helyen, amelynek lakossága 
ma már megközelíti a tízezret. Nekünk, 
akiket e helyhez köt sorsunk, erkölcsi 
és anyagi érdekünk, hogy ez a község, 
amint rohamosan emelkedett ki a pusz
taságból, ép úgy fejlődjék, emelkedjék. 
Ámde ehhez legelső sorban szükséges 
az, hogy Erzsébetfalva polgárai maguk 
intézhessék községük sorsát, hogy ne 
legyenek mintegy cré'.zaVosan mellőzve 
ott, ahol a saját érdekükről, községük 
érdekéről van szó. Szükséges, hogy 
Erzsébetfalva öntudatra ébredve, lerázza 
magáról az immár fölöslegessé vált 
gyámságot s mivel annyiszor hitegették, 
most már erélyesen követelje és minden 
nehézséget legyőzve, kívánja, keresztül
vigye ö n á lló s ítá sá t . lm,tehát szükség 
van az „Erzsébetfalvai Közlöny “-re 
azért, hogy ebben a törekvésében hű tol- 
mácsolója legyen a község polgárságának 
és siettesse a közóhaj megvalósulását.

mondhatja Lojzi barátom telepünk őslakója. 
Volt idő, mikor még lábunk többet jövedel
mezett mint ma, megtakarítottuk a vasúti 
költséget s gyalogoltunk naponta be és ki, 
igaz, hogy ezelőtt 12 évvel is még alig lak
tunk többen itt kint 800-nál, egy kis iskolába 
szorultak össze gyermekeink, egy orvosunk 
volt s gyógyszertárunk Soroksáron.

Ma 6 iskolában tanít 15 tanító több, mint 
1000 gyermeket s lakosaink száma közeledik 
a lO.OOÓ-bez, van 3 orvosunk és gyógy
tárunk etc.

Uraim és hölgyeim! tudják-e önök, hogy 
Chikágó Amerikában ily rövid idő alatt nem 
haladt ennyire, igaz, most stagnálunk, de 
ennek okát most ne kutassuk, elmondok rövi
den egy esetet, mely az én csekély nézetem 
szerint egyik oka növekedésünknek.

Miska barátom — valaha iskolatársam, — 
elvégezte a jogot, eszes, tanult fiú volt, igazi 
magyar típus, a mi vérünkből való vér, talpig 
ember és tán ezért, vagy épen ezért, mikor 
körülnézett akkor látta „csak midőn a töm
kelegbe lépünk, veszSzük észre gyászos téve
désünk újra neki fogott, tanult és elvégezte 
keservesen (annyiban keservesen, hogy többet 
koplalt mint nem) a tanári tanfolyamot — 
itt akadt még meg igazán — bárhová pályá
zott elütötték. Végre nagy nehezen bejutott 
nevelőnek egy befolyásos családhoz, igy Ieg-

Mig más kisebb városokra mintegy 
teherként nehezedik a nagyvárosok 
közelsége, addig Erzsébetfalvára nézve 
épen ellenkezőleg áll a dolog. Erzsóbet- 
falvának létérdeke, hogy minél közelebb 
jusson' a fővároshoz, vagyis, hogy 
minél inkább megkönnyittessék a Buda
pest és Erzsébetfalva közötti közlekedés. 
A mai közlekedés hiányát érezzük. A  
helyi érdekű vasút mostani menetrendje, 
időbeosztása nem elégítheti már ki a 
közönség igényeit. Igyekeznünk kell 
tehát arra, hogy ez a közlekedés 
megkönnvittessék, hogy igévé" váljék 
mielőbb az a terv, hogy inig egy villa
mos vasút szeli majdan át községünk 
másik határát, addig a helyi érdekű 
vasat is legalább Erzsébetfalváig villa
mos erőre alakíttassák át, hogy igy a 
gyorsabb közlekedés által közelebb 
érvén a fővároshoz, könnyebben eljut
hasson hozzánk annak hatalmas élet- 
lüktetése, forgalma.

Mindnyájunk törekvése kell, hogy 
legyen az az eszme, hogy Erzsébetfalva 
egykor a főváros kedvelt kiránduló 
helye legyen. Ámde ehhez mindenek
előtt szükséges, hogy ez a község mélt ó
képen rendeztessék. Az utczák befásit- 
tassanak, a járdák kő- vagy aszfalt- 
burkolattal bevonassanak s az a homok
tenger, mely itt-ott még elnyeléssel 
fenyeget, betöltessék. Nagy munka ez

alább meg volt mentve a mindennapi koplalás
tól, de még ezen család révén ki is nevezték 
— talán tanárnak? dehogy, Írnokká egyik 
minisztériumhoz, — igaz, hogy már fcul volt a 
30 éven, de volt biztos kenyere — és akkor 
aztán megnősült.

Mikor én találkoztam vele a kerepesi 
utón, sietett, ő mindig sietett (s azt hiszem, 
nem csak a nősüléssel, de mással is sietett), 
egy perozre megáll s ezalatt a perez alatt 
10 évre szóló szenvedést panaszolt el — 5 
gyermekük volt akkor már, ennek %  része 
betegen feküdt oda haza anyástól együtt — 
kért tanácsot tőlem, 'mást nem is kérhetett, 
tudta a jó  fin, miért?) hiúba keres, minden 
pénze a patikába és az orvoshoz vándorol.

Egy szép őszi napon ki is hurozolkodott 
beteg famíliájával Erzsébetfalvára tanácsomra.

Hónapok múltak inig újra találkoztunk, 
nagyon köszönte a jó  tanácsot,, gyermekei, 
neje és ő a legjobb egészségnek örvendenek, 
majd kicsattannak az egészségtői, sietett és 
ment Pest felé, mint mindig, gyalog ment, 
gyalog jött, pedig már akkor gőzösünk is volt.

Talán 2 év is elmúlt e találkozás után, 
midőn o kerepesi utón újra találkoztam Miska 
barátommal. Kedves Miska, hogy vagy? kérdem 
tőle. Jól pajtás, feleli, tudod-e. hogy bejöttem 
lakni? Nos és miért? „barátom, nem győz
tem magunkat kenyérrel!"



tudjuk, áldozatot követel, de ha a 
pi dgáraág összetart., ha lesz egy orgánum, 
mely ez összetartásra buzdit, egyesült 
erővel nem lesz nehéz végrehajtani 
azt a müvet, mely majdan busásan 
meghozza kamatját.

Budapest főváros közvetlen közel
sége, amily jó hatással van Erzsébetfalva 
fejlődésére, ép úgy ván annak egy 
sajnálatos eredménye is. A  főváros 
társadalmának legalsó rétegéből ugyanis 
sok olyan egyén húzza meg magát 
részint a velünk közvetlen szomszédos 
külső Ferenczvárosban, részint közsé
günkben, aki a közbiztonságot méltán 
veszélyezteti. És vájjon van-e az ellen 
nálunk védekezés. Van-e elég erőnk 
az élet- és vagyonbiztonság megóvására? 
Be kell vallanunk, hogy alig van. 
Községi rendőrségünk úgyszólván nincs 
s az a m. királyi esendörkirendeltsóg, 
mely Erzsébetfalvára van vezényelve, 
amúgy is emberfeletti munkát végez, 
mikor előirt kötelességét teljesíti. A  
polgárság érdeke, Erzsébetfalva jó hír
neve követelik azt meg, hogy a köz
biztonságjavára mielőbb változás álljon 
be községünkben a rendőri szolgálat 
terén s mi leszünk azok, akik e tekin
tetben nem szűnünk meg figyelmeztetni 
a felettes hatóságot. (Fővárosi rendőr
ségünk főkapitánya kilátásba helyezte, 
hogy a közel jövőben Erzsébetfalva 
külön állami rendőrséggel kapitánysá
got kap.)

Mind olyan kérdések azonban ezek, 
melyek Erzsébetfalva önállósításával 
vannak össze szoros, hogy ugymondjuk 
szerves összefüggésben. Vannak azonban 
még egyéb kérdések is, melyek rend
kívüli hatással lehotnck községünk fej
lődésére, melyek bár nem tőlünk függe
nek, de amelyek figyelmünket meg
érdemlik. Ilyen kérdések például a 
kőbányai sertés-piaeznak a Csepel-sziget 
felső részére való helyezése, uj gyárak 
alapítása, a ferenozvárosi teher-pálya- 
udvarnak Csepelre Való kiteijesztése 
és ha megvalósul a nagy terv, a Duna- 
Tisza közti csatornának megalkotása, 
mely azért bir reánk nézve óriási 
fontossággal, mert annak a holt Duna-

2, <118?  ̂ ^

Jellcgzo dolog ez kérem és különösen 
jellegei Erzsébetiül vát. Egy beteg famíliát 
annyira lábra állít, hogy meg kell szökni az 
egészség elöl — mert nem győzi kenyérrel. 
Mindig vissza cseng fülembe ez ft felelet. 
Ma, midőn közel 10.000 lakója van a falunak 
s házak házak mellé tömörülnek, el-el nézem 
a homok bnezkákra épített viskókat és villa
szerű épületeket, amint egymás mellett béké
sen meghúzódnak, a homokban játszó gyer
mekeket, áldás ez kérem t. i. a homok úgy 
a gyermekekre, mint a szülőkre, nincs itt 
epidémia, mikor Budapesten a közelmúlt kolera 
alkalmával oly szigorú intézkedéseket tettek, 
nem törődött itt velünk senki, de nem is 
kellett, itt nem volt járvány, csak kenyér lett 
volna elég.

Legvégül pompás vizünket említem, 
nyáron jéghideg, friss, kellemes izü, többet 
ér az Budapestnek sok rósz boránál és minden 
vizénél. Közvetlenül a soroksári dunaiig 
mellette, gyönyörű csónakozé, fürdő és kor
csolyázó helyek.

Akinek jó viz, egészség kell, jöjjön 
Erzsébetfalvára lakni, igaz, hogy még Soroksár
hoz tartozunk s ott szó kel anyakönyvvezetőnk 
is, de ez is megváltozik rövid idő alatt, 
igaz-e Suda nr?

ERZSÉBETFALVAI KÖZLÖNY.

ágba való torkolása községünk alatt 
vitetnék keresztül. Olyan nagy életbe 
vágó dolgok ezek, melyeknek min
den mozzanatára figyelnie kell a 
közönségnek s hogy ezt tehesse, az 
„ E r z s é b e tfa lv a i  K ö z lö n y 11 minden 
héten, mintegy a közelről érdeklő ese
mények tükreként tárja közönségünk, 
olvasóink elé.

Mindent összefoglalva, midőn sze
rény lapunkat, az „E rz sé b e tfa lv a i  
K ö z lö n y é t  a mai nappal megindítjuk, 

„azt azzal az erős elhatározással teszszük, 
hogy szolgálni fogjuk polgártársaink, 
községünk és közel jövőnk érdekeit.

A  személyeskedés nem lesz kenye
rünk, mert mi nem az embereket, hanem 
azok cselekedeteit bíráljuk. Szavunk a 
tisztesség szava lesz és amint ezt a 
tisztességet megadjuk másoknak, tesszük 
azt azért, hogy azt a magunk részére 
is megköveteljük.

Hű krónikásai leszünk az esemé
nyeknek. Első czikkelyünk közügyi 
dolgokkal foglalkozik, szívesen adunk 
lapunk hasábjain tért a mások közjóra 
czélzó eszméinek is. Tárczarovatunk 
mindenkor irodalmi színvonalon áll 
s gondoskodtunk róla, hogy abban 
legjobb Íróink nevével találkozzékközőn- 
ségünk, hogy az élvezetes, mulatságos 
legyen, szóval törekszünk arra, hogy 
lapunk minden családnak szívesen látott 
vendége legyen.

lm , útra kél a mai nappal az 
„ E r z s é b e t fa lv a i  K ö z lö n y "  első 
száma és üdvözli a közönséget!

Üdvözli mint egy ismerőssé lenni 
kívánó jóbarát, aki, midőn barátságot, 
pártfogást kér, Ígéri, hogy érdemessé 
teszi magát arra a jóindulatra, melyet 
— azt hisszük — Erzsébetfalva és a 
környék polgárai nem vonnak meg tőle.

Hazafias üdvözlettel 
az „Erzsébetfalvai Közlőn y“  

szerkesztősége.

Néhány gzö Erzsébetfalva és Vidéke 
polgáraihoz.

Van szerencsénk íme bemutatni lapun
kat polgártársainknak. Kém dicsekszünk mi 
szenzáeziós dolgokkal, nem untatjuk olvasóinkat 
az émelygésig menő politikai éretlenségekkel. 
Kekünk csak k özségü n k  fe lv irá g z á sa  
lebeg szemünk előtt. Ezzel fogunk mi törődni 
éjjel és nappal, ez a mi ideálunk, erre szen
teljük időnket és faradságunkat. S valamint 
a haza felvirágzása minden jó  hazafinak 
ideája, úgy nekünk is ideánk községünk elŐ- 
haladása. Mi nem törődü n k  szem élyek 
kel, nem n ya lu n k  sz en tség te len ü l a 
más csa lá d i tű zh e lyéh ez , mert nekünk a 
jelszavunk egyedül „k özségü n k  m inde
nekei ö t t !“

Tudjuk azt jól, hogy nehéz feladat vár 
reánk, de számítunk községünk minden jó  
polgárának támogatására. Kyiltan kimondjuk, 
hogy azon irányt, mit mi kitűztünk, amely 
polgár magáévá nem teszi, az vagy nem értett 
meg minket, vagy egyáltalán a sem m ivel 
sem törőd öm ség  nehéz bilincsei alatt áll.

Jöjjetek tehát, községünk igazi polgárai, 
sorakozzatok zászlónk alá, közöljétek eszméi
teket. t Tárt karokkal fogadunk benneteket.

É rv én y es ítse  te h e tség é t minden 
önállóan gondolkozó polgár, ne rejtse véka 
alá ama gyei tyát, melynek világossága fényé
nél községünk emelését elősegítheti.

Ti pedig többi polgár társaink, az eszme 
nagyszerűségét tekintsétek s rendeljétek meg 
lapunkat, hisz azon c s e k é ly  e lő fiz e té s  
végre  is m eg ten n i g y ü m ö lcsé t s lapunk
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még büszkesége lehet majdan önállóvá levő 
községünknek.

Program műnk ime rövid, még csak azt 
teszszük hozzá, hogy a íiitiiikúskérdést sem 
feledtük el, melynek hozzászólásához értel
mesebb munkásaink ép úgy tért nyernek 
lapunkban, csak azt kérjük magunknak, hogy 
szigorúan a felvett tárgyhoz ragaszkodhassunk.

Lapunk előfizetési ára 1 évre 4 frt, 
félévre 2 frt, negyedévre 1 frt. Tisz
telettel kérjük t. megrendelőinket, hogy az 
első mutatványszám vétele után ne késsenek 
megrendelni lapunkat, hogy a következő szám 
már akadály nélkül expediáltathassék. A  meg
rendelés vagy szóval, vagy egy levelező-lapon 
Erzsébet-ntcza 55. szám alá intézendő az elő
fizetési összeggel együtt, mivel mi nem vagyunk 
azon helyzetben, hogy erőszakosan küldjük 
lapunkat közönségünk nyakára minden meg
rendelés nélkül. Tudja azt jó l mindenki 
t. olvasóközönség, hogy egy lap kiállítása tete
mes költséggel jár, e szerint az előfizetést 
a szó szoros értelmében venni kénytelenek 
vagyunk.

Melyek után lapunkat ismételten becses 
figyelműkbe ajánlva vagyunk

hazafias üdvözlettel
A szerkesztőség.

M últ és jelen.
I.

Emlékszel még apám? Te mondtad, ki 
volt az a Török Flóris. Igen, te sokszor 
emlegetted őt . . . Hány éjszakát virrasztott 
tanácskozásban, munkában, dologban önzet
lenül, fáradhatlanul a közügyért.

Emlékszel még apám, hányszor jöttél 
fáradtan haza és még sem voltál elfáradva?
A dalárdának te is tagja voltál . . . annak a 
dalárdának, a melyben először csendült meg 
itt: „Hazáidnak rendületlenül légy kive óh 
magyar !u Mi hozott össze, mi tartott össze 
benneteket?

Csudálatos! Hisz hány honpolgár nem 
is beszélte köztetek az édes magyar nyelvet, 
de ezért magyarul énekelt és m a g y a r á n  
érzett. Mily kisded, szerény helyiségben cul- 
tiváltátok azt, mit máshol palotákban, fényes 
csarnokokban miveinek. Hja, ti szerény és 
szegény emberek voltatok.

Nem. Gazdag emberek! Gazdag volt 
kebletek a hazaszeretetben, gazdag a közjó 
iránti tettekben, gazdag az egymás iránti 
szeretetben, mert tiszteltétek, szerettétek a 
közügyeket, tiszteltétek, szerettétek egymást!
A ti gazdagságtok kincsekkel ért fel, a 
ti gazdagságokat a vagyon, a pénz nem 
képes megvásárolni . . . .  ti megelégedett, 
boldog emberek voltatok, erényekben gaz
dagok.

Emlékszel-e apám arrra a szép vasár
napra? Délelőtt azt mondtad:

— Fiam most elmegyünk imádkozni, 
már templomunk is van.

Elmentünk és buzgón imádkoztunk. Hát 
arra a délutánra, mikor kézen fogva elvittél 
egy szép házhoz, vörös márványtabla díszlett 
a falán és te Török Flóris érdemeiről beszél
tél. A  beszéd végén igy szóltál:

— Fiam, te is ilyen ember légy! \
Azután elvezettél egy nagy, emeletes

épülethez, annak is vörös márványlap volt a 
homlokzatán . . .  te olvastad:

„Kegyelet a népnevelésneku . . . V
És te otthon megmutattad egy sárga 

papírlapon azon jó  emberek névsorát, akik
nek nemes adakozásából a múzsák temploma 
felépült.

Te összeszámítottál 1386 frt 30 krt. 
Hazamene t szemedben egy könycseppet vettem 
észre. Te imigy szóltál hozzám:

— No fiam, ide fogsz te is járni i s k o 
lába , magyarul tanulni!

Ezután jártam iskolába és magyarul 
tanultam.

Magyarul beszéltem, magyarán éreztem. 
Anyámat újév napján magyarul köszön
töttem fel.

Szegény anyám megpirongatotfc, mert 
nem értett egy szót se belőle. De te apám 
megnyugtattad öt, jó  és szép szóval.

Bementünk kis szobánkba és te velem
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elénekelted azokat a szívhez szóló magyar 
dalokat, amiket az iskolában sziveinkbe loptak.

Apám, to meg elénekelted azokat a 
dallamokat, a melyek dalárdátokban lelkesítek 
a honfi sziveket. Istenem, milyen boldogok 
voltnnk! n .

Huszonhat esztendő merült a semmi
ségbe. 1896-ban huszonhat évét jegyezzük 
fel a krónikában községünk életének . . . .  
Mennyi idő!

1870. junius 14-én vetették meg alapját 
azon nagyérdemű polgárai, kiknek vezére, 
éltető lelke az a Török Flóris volt. Neveiket 
az ifjabb generatio már nem is tudja . . . .  
elfelejtették.

Hiszen régen volt.
Ma a létért való küzdelem annyira 

elfoglalja a szellemi élet, az idealizmus egész 
valóját, hogy nincs is idő, nincsen m ód  a 
régiekről elmélkedni.

Csak az öregebb gárda egyik-másik tagja 
szólal meg olykor:

—Bizony nem igy volt ez régen.
No meg itt-ott a krónikában őrzött 

feljegyzés adja a m ú lt a t  a jö v ő n e k .
A polgárok elszigetelten élnek. Azt 

mondhatnék: kasztokra osztva.
Itt-ott hallatszik valamely egyesületben 

v ezérh an g , de a köznapi indolentia túl kiáltja 
szavát.

. . . .  Polgártársak ébredjetek !
A millennáris esztendő hozott egy kis 

mozgalmat. Láttunk hazafias, lélekemelő ünnep
ségeket. És ti polgártársak nem vagytok 
hazafiasság híján. A mozgató kéz hiányzik.

A millenniumi ünnepségek elmúltak. 
Napirendre tért ismét mindenki.

1895. évben volt a község fennállásának 
25 éves évfordulója. Méltó lett volna meg- 

S ünnepelni!
Történt valami? Semmi. Hát ez bizony 

közönyösség.
Íme, 26 éves múltúnk van, községünk 

8— 10 ezer lakost számlál és nem jár a m aga 
lá b á n . Magunk szántunk, magunk vetünk, 
és az a r a tá s n á l más a gazda!

Évek hosszú során szervezkedünk, járunk, 
kelünk e kínos probléma megoldása ügyében 
s midőn már a siker előttünk van, hiba esett 
itt vagy amott . . . kezdjük élűiről!

. . . .  Polgártársak ébredjetek!
Itt is, ott is hiány, tennivaló, mindenütt 

van valami, amin javítani k e l l !
Elődeink tettek, lelkesedtek, a hazáért, 

ha kellett, meg is haltak. Mi a hazáért nem 
tudunk már é ln i  sem!

És ti ifjabb generatio tagjai? A ti 
bölcsőtök itt ringott, ti mindnyájan magyar
nak születtetek, apátok ha vagyont nem, de 
becsületes nevet hagyott.

Szót vagytok forgácsolódva. Van hasonló 
egyesületből 2—3 is, lehet válogatnotok benne. 
Ha majd jön a visszavonás szelleme, egymás
után dőltök halomra. Be kell látnotok, hogy 
itt is k e l l  valamit tenni. Pedig de szép e lv : 
„egy mindért s mind egyért !u

Tartson benneteket össze a mi m a g y a r , 
mert egy hazának gyermekei vagytok. Legye
tek s z o r g a lm a s a k  és ta k a r é k o s a k , 
hogy boldoguljatok! Legyetek b e c s ü le t e 
sek , mint apáink, kiknél az adott szó 
szent volt.

. . . .  Polgártársak ébredjetek!
Jöjjön hát el a munka, a vasakarat és 

tett ideje; a magyar Genius szelleme lebegjen 
felette s kérjen áldást reá a magyarok Iste
nétől, hogy adjon a közügyek élére egy 
ö n z e t l e n  e n e r g ik u s  k a r a k te r t ,  hogy 
népét boldogíthassa s annak v e z é r e  lehessen! 
Hogy nyugodtan tekinthessen le reánk a 
magasból annak a szelleme, kié telep-községet 
megalkotó! _______  AflOfljfHNS.

VEGYES HÍREK.
— Képviselő választás. Az alsó-dabasi 

kerületijén Konkoly függ. párti 406, Markos 
néppárti 59, Halász kormánypárti 1071 szava
zatot kapott. E  szerint Halász Zsigtnond 
absolut többséggel a mi képviselőnkké lett. 
Mi erősen reméljük, hogy községünk önálió- 
sitási törekvése egy hatalmas támaszt nyert 
a képviselő úrban. Adja Isten, hogy úgy legyen!

EBZ8ÉBETFALYAI KÖZLÖNY.

— Az iparos és polgári kör köz
gyűlése utasította választmányát, hogy alap
szabályait vegye revisio alá s küldje fel 
megerősítés végett a n. m. minisztériumhoz. 
Bár tagadhatatlan, hogy a közgyűlés e hatá
rozata és a mostani idő közt eltelt nehány hó, 
de hát a mi késik, nem múlik s igy a választ
mány a közgyűlés határozatának mégis érvényt 
szerzendő, kiküldte alapszabály-módosító bizott
ságát, mely, mint értesülünk, meg is tette a 
kellő lépéseket s a kör alapszabályainak 
majdnem az érthotetlensógig elavult némely 
pontját átdolgozva, a magas minisztériumhoz 
megerősítés végett fel fogja terjeszteni. Csak 
előre polgártársak! A  régi sallangokat le kell 
vágni s a mai kornak megfelelőleg átalakítva 
alapszabályukat, biztos kilátás van rá, hogy 
seregestöl sorakozik polgártársaink azon része 
a zászló alá, mely eddig tartózkodó állást 
foglalt el. Hisz ez úgyszólván egyedül álló 
egyesület, melynek községünk érdeke elő
mozdítása úgyszólván kizárólagos joga és 
k ö te lesség e . Volna elég szavunk még ezen 
kör feladatának felsorolásához, de azt hisszük, 
erre első sorban a kör vezérférfiai vannak 
hivatva, mi megelégszünk azzal, ha figyelembe 
és méltó pártolásban részesül polgárságunk 
részéről s meg vagyunk győződve, hogy ha 
polgártársaink a kör vezérférfiait támogatják, 
községünk felvirágozásának sikere a polgári 
és iparos kör érdeme leend első sorban.

— A dadogok és hebegők oktatása 
eddig ismeretlen volt nálunk és az ily beszéd- 
fogyatékosságban szenvedők ezrei és ezrei 
magukra hagyatva, önmegadással viselték szá
nalomra méltó, nem ritkán elviselhetetlen 
helyzetüket, szerencsétlen sorsukat. És ez, 
ha elgondoljuk, hogy hazánkban a statisztika 
adatai szerint 60—80 ezerre rúg a szeren
csétlen dadogok száma, nem is csekélység. A 
kevésbé vagyonos, vagy épen szegény sorsú 
beszédfogyatékosokon nem volt ki segítsen, 
míg a vagyonos szülék gyermekei külföldi 
gyógyintézetben gyógy ittatták magukat. Öröm
mel konstatáljuk, hogy ez az állapot ma már 
megszűnt, amennyiben a kultuszminiszter ur 
felkarolta a szerencsétlen dadogok ügyét s 
gyógytanfolyamot rendezett a dadogok okta
tásának kultiválására. Volt alkalmunk látni 
P ákay G y ö rg y  helybeli állami iskolai 
tanító urnák a dadogok oktatására képesítő 
oklevelét s erre, mikor örömmel hívjuk fel 
olvasóközönségünk figyelmét, egyúttal tudo
mására hozzuk a nagy közönségnek, miszerint 
nevezett tanító ur (lakása: iskola-utcza Diek- 
féle házban) n ovem ber h ó tó l kezdve 
g y ó g y ta n fo ly a m o t  n y it  a d ad ogok  ré
szére. Akik tehát — gyermekek úgy, mint 
felnőttek — ily beszédhibában szenvednek, 
igyekezzenek megragadni az alkalmat, hogy 
beszédhibájukból kigyógyuljanak. Nevezett 
tanító ur e tárgyban a hozzáfordulóknak 
készséggel ad felvilágosítást.

— Suda János és Kálmán helybeli 
polgárcsaládot f. é. okt. hó 20-án súlyos 
csapás érte, szeretett fivérük Suda Ferenez, 
nyug. uradalmi gazdatiszt rövid szenvedés 
után Budapesten meghalt. Temetése nagy 
részvét mellett a helybeli templom előtti 
térről történt, honnan a megboldogult a Kossuth- 
falvai temetőbe szálittatott. A család a követ
kező gyászjelentést adta ki: „Suda János és 
Suda Kálmán mint az elhunytnak fivérei, 
Suda Jánosné szül. Hitel Emília és Suda 
Kálmánná szül. Htibner Eugénia mint sógor
női, Suda Mariska, Dezső, Margit  ̂és Izabella, 
— Suda Erzsébet, János, Kálmán és Róza 
mint unokaöcscsei, illetőleg imokahugai saját 
és az Összes rokonság nevében fájdalomtól 
sújtott szívvel jelentik, hogy szeretett test
vérük, illetőleg sógoruk és nagybátyjuk Suda 
F eren ez  nyug. uradalmi gazdatiszt, e hő 
20-án délelőtt 1/210 órakor, életének 53-ik 
évében rövid szenvedés után az Urban jobb
létre szenderült. A boldogoknak hült tetemei 
e hó 22-én délután 4 órakor fognak Erzsébet- 
falván a róm. kath. templom előtt beszen
teltetni és az ottani régi sirkertben örök 
nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szent 
miseáldozat az elhunytnak lelki üdvéért e hó 
23-án reggel VgB órakor fog a helybeli róm. 
kath. templomban az Urnák bemutattatni.

Erzsébet falva, 1896. október 20-án. Áldás 
lengjen hamvai fölött !u

*
— Műkedvelői előadás. A helybeli I. 

„Műnk. önk. egylet44 ma, nov. 1-én és holnap 
nov. 2-án, az e czélra berendezett uj helyiség
ben, (piac*, Engler-fóle vendéglő) előadást 
tart. Színre kerül „A M olnár és g y erm ek e .64 
Népies dráma 5 felvon. Felhívjuk a n. é. 
közönség figyelmét e fáradhatlan egyesület 
működésére. Az előadás kezdete este 7 órakor. 
Belépti dij 50 kr.

*

— Figyelem a téli idényre. Wittwin- 
dits Gyula nr, a Rozmayer fakereskedő ezég 
üzletvezetője, a közönség kényelmének figye
lembe vételével, ezután apróra vágott tűzifát 
is fog árusítani. Ez intézkedésével lakossá
gunknak azt az előnyt biztosítja, hogy az 
eddigi favágási mizériáknak egyszerre véget 
vet. A közönség érdeke .szempontjából ez 
intézkedést csak helyeselni lehet.

*
— A millenniumi fákat telepünk összes 

egyletei emléktáblával jelölik meg. Az emlék
táblán tél vannak sorolva a következő egy
letek és testületek: i. Szilágyi Lajos harezos 
beteg- és temetkezésiegylet. 2. Iparos és 
polgári kör. 3. Erzsébetfalvai polgári dalkör.
4. Erzsébetfalvai I. munkás önképzö egylet.
5. Erzsébetfalvai polgárok férfi dalegylete.
6. Erzsébetfavaiönk. tüzoitó-egylet. Üdvözöljük 
e derék egyleteket, melyektől a hazafiságot 
még gondolatban is megtagadni, a leg- 
nagyobb bűn.

— Telefon hírmondó. Peseh Rezső 
polgártársunk aláírási ivet köröz telepünk 
lakossága között, mely szerint ha 100 aláírást 
sikerül összehoznia, akkor a telefon-hírmondó 
igazgatósága hajlandó évi 18 írt előfizetési 
díjért polgáraink lakásába vagy üzletébe 
ingyen bevezetni a telefon hírmondót. Az 
előfizetési dijak negyedéveiikint előre fize
tendők. Előjegyzés Peseh R. fodrász üzle
tében naponkint eszközölhető. Ajánljuk külö
nösen vendéglősök és kávésok figyelmébe.

*

— Az érdekeltek ügyeimébe! Az
általános Munkás Családházépitö-egyesület 
mai napon d. u. 3 órakor rendkívüli köz
gyűlést tart, melynek tárgya a telkek meg
vásárlására kiküldött bizottság jelentése. Mint 
örömmel értesültünk, a bizottság községünk 
tőszomszédságát találta alkalmasnak az ezer 
háztelek kikerekitésére, mely Kossuthfalva és 
Kispest,-Szent-Lőrinez közt terül el. Ismét 
egy tanujele annak, hogy telepünk szép 
jövőnek néz elé, csak aztán polgáraink se 
várják ölbe tett kezekkel a Mikulást, hanem 
mindenki, minden téren, tehetsége szerint 
munkálkodjék a közjón, figyeljünk mindenre, 
mely szomszédságunkban történik. Lapunk 
nyitva tartja hasábjait minden, a közjón 
fáradozó munkás előtt, közöljék nézeteiket, 
elmélkedjenek, váltsanak eszmecserét a tisz
tesség határain belül; oly dolgokban, melyhez 
hozzászólásra felhivatnnk, szívesen szolgálunk 
felvilágosítással. Mindenek előtt pedig tartsák 
szem előtt, hogy összetartással sok oly dolgot 
kivihetünk, mely egyesek előtt merő kép
telenség. Álljon előttünk példaképen a mun- 
kásesaládház épitő-egyestiletü

Szerkesztői üzenetek.
Dr. urnák helyben. Jeles czikkét köszönjük 

s a jobb beosztás miatt a jövő számban hozzuk.

Felelős szerkesztő: EKDELYI MIHÁLvT”

Üzlethelyiség változtatás.
Van szerencséin t. megrendelőimet érte

síteni miszerint Csillag-utez i 1. sz. alatt létező

férfi szabó üzletemet
Hitel Mártea-atcia 4i siám (községház tőszomszéd
ságába) helyezi ?m át. Főtörekvésem ezután is 
szolid és pontos kiszolgálásom által becses 
pártfogását kiérdemelni.

Kiváló tisztelettel
Szabó László

férfi szabó.
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Schröder Ágost Gry.
I-ső Eraéb«t- és Kossatöfalfai Ccneordia temetk.-YÍllalalat. 

Üzlethelyiség: Hitel Márton-utcza.
Elvállal olcsó és .szép temetések rendezését I 

8 külön osztály szerint 15 írttól egész 4j0 írtig. Fa-, ! 
érez- és ásvány koporsók, ugv sírkos záruk szalagfel- j 
irattal, vas sírkereszt nagy választékban. Azonkívül i 
készít bútor- és ép ü let-m u n k ák at a legolcsóbb áron. j 
E g y l e t i  t a g o k n a k  m é r s é k e l t  ár szá-  j 
m 1 11 a ti  k.

Julius Aug. Sciiröder
M e Erzsébet- a. Kossaibfalraer Goocordia Lelchenbestattung.

Gescháftslocal: Hitel Márton-Gasse.
Übernimmt von billigsten bis zu Prachtleichen 

in 8 verschiedenen Classen von 15 bis 400 fl. Láger 
von Hol*-, Metall- und Mineralsftrgen, Grabkrünzeu 
und Eisen Grabkreuze grosse Auswahl. Ausserdem 
verfertigte Bau- und AÍŐbel-Tisehler-Arbeiten zu 
den billigstenPreisen. — V e r e i n s m i t g l i e d e r n  
V o r z u g s p r e i s e .  1—8—1

cseiepezö mester.

Elvállal mindennemű

HELYISÉGVÁLTOZTATÁS.
m ____  |

Tisztelettel értesítem b. megrendelői- fc 
met, hogy az eddig Hitel Márton-utcza. ?  
Halek-bazárban létező jjj

czipész-üzletemet |
mai napon Iskola-űtcza 5. száma saját há- f  
zamba helyezem át. Egyszersmind a n. é. *  
megrendelő közönség kegyes pártfogá
sát kérve, maradok 
6—1—1 tisztelettel

EHZSÉJJETFA LVAJ KÖZLÖNY.

Telkek eladók.
Csillag-, Vörösmarty- és Kertész-utezák 
mentén, a Kossuthfalvára vezető ut kö
zelében

30 igen szép háztelek
eladó. A  feltételek megtudhatók 

S z láv ok  Is tv á n  gyógyszertárában
Erzsébet fal ván. 2—1—1

Egy kis birtok
Kossuthfalván, mely áll 6000 négy
szögöl telek-, egy reá épült lakliázbél 
négy lakással, a telken keresztül vág  
a készítendő villanyos vasút, úgyszin
tén Erzsébet-falva közeiében a—8—1

egy igen szép lakM z
szép kerttel, két lakással, veranda és 
külön nyári konyhával igen előnyös fel
tételek mellett eladé. Előleg 500 frt 
szükségeltetik. A  feltételek megtud
hatók Delerl Antal vendéglősnél, Szi
lágyi Lajos-uteza 36., Erzsébetfalván.

W E ID T  Á aO STO IT
4 — 8 — 1

épületfedezési munkákat
előnyös feltételek mellett.
Lakik: Erzsébetfalván, Hitel Márton-utcza 38. (Saját ház.)

Eladó,
ENGLERTIl JÓZSEF tulajdonosnál

50 drb háztelek és több kisebb tíáz
előnyös feltételek mellett. Ugyanott minden j 
időben kaphatók kocsik teher- és személy- j
szállításra jutányos díjért. Értekezhetni te- | 
lekeladási irodájában Erzsébetfalván, Szilágyi 
Lajos- és Hitel Márton-utcza sarkán, saját j 
házában.

Hentes- Yagy mészáros-üzletnek
alkalmas helyiség üzletberendezéssel és 
a hozzá tartozó lakással november hó
I- söre kiadó. Bővebb felvilágosítást ad

F esch . R e z s ő .
II— 1—1 Erzsébetfalva, Piacz-tér 32.

November 1.

Van szerencsém becses czimedet érte
síteni, hogy a Hitel Márton utczában lévő 
Halek-bazárban folyó évi október hó 1-én

fodrász- és borbély-üzletet
nyitottam. Elvállalok minden haj munkát, 
melyeket ízlésesen, gyorsan és jutányos áron 
készítek. Becses pártfogást kérve, maradok 

kiváló tisztelettel
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HIRDETMÉNY.
Van szerencsém tisztelettel 

-FEKETE BIKÁu-hoz czimzett
tudatni a n. é. közönséggel, hogy a Föpiaczon

vendéglő- és kávéházamat
megnagyobbítva, tetemes változtatásokkal újólag berendeztem, hol a „Polgári Dal- 
köru és az „I. Munkás Onképzö-Egyletu hetenkint dalórákat, kedélyes estélyeket és 
műkedvelői előadásokat rendezve, a n. é. közönségnek a legkellemesebb téli esték 
élvezetére nyújt kilátást. Kitűnő és olcsó borok és csakis Dréher-féle sörök, valamint 
ízletes ételekről a nap minden szakában gondoskodva van.

Teljes tisztelettel

Englerth József,
tulajdonos.
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Erzsébétfalva, Soroksárí-ut és János-atcza sarkán. £
Vállalkozó csatornák betonirozására, vizes 

falaknak szárítására.
Szökőkutak, furdő-kádak, vízvezetékek és 
pissoirok Portland czemenfcbÖl való készítése.

* Mindenféle müczement lapok, mozaik- és 
*  gránit-lemezek, tüzmentes téglák, agyag- 
9j csövek, Portlandczemeut és hydrauly mész 

raktára.
3  Továbbá készíttetnek mindenféle szobrok 
3§ és lépcsők, Karstrmárványból, Pissoirok, 
«  fürdőkádak, asztal- és tekeasztalok, padló
ig zatok, f&lraházatok fehér Carrara-márvány- 
3  ból, úgyszintén egyéb márványfajtákból 
j  különféle színben és nagyságban.

Untemehmer von Beton-Canalisimng, Beto- 
ninmg, Trockenlegung nasser Maiiéra. 

Herstellung von Springbrunnen, Bade- 
wannen, W'assereservoirs u. Pissoirs aus 

Portlandcement u. hydraulischen Kaik.
Láger aller Gattnngen. 

Knnst-Cemeut-Platten, Mosaik- u. Granit- 
Platten, Tlionröhren, feuerfe sten Ziegein, 

Portlandcement u. hydraulischen Kaik.
Ferner werden allé Gattungen 

Monumente und Stiegen aus Karst-Mannor, 
Pissoirs, Badewannen, Tisch- u. Billard- 
Platten, Fussböden Wandverkleidungen von 
weissem Carrara-Marmor Verfertigt, wie 
aucli von anderen Marmorsorten in allén 

Farben und Dimensionen.
■ 4

Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek az őszi és téli idényre dúsan 
felszerelt raktáramat ajánlani, úgy női-, úri-, gyermek-, mint mirakáslábbeliekből 
nagy raktárt tartok, valamint mértékszerinti megrendeléseket gyorsan és jutányosán 
készítek.

Á R J E G Y Z É K :
T T R A : R E 3 Z E H E :

,r Strapa tehén bőrből a
Betétes borjubörrel körül . . . .  8.50
Betétes tükör c z ip ö .............................5 .—
Vízmentes bagaria csizma 1 darabból 8  —
Strapára való tehénbőr csizma . . 6.50
Fejelés csizma, munkások részére 4 .—
Posztó betétes czipö lakkal v. bőrrel 4.50

Többféle báli czipők 1 írt 80 krtól feljebb. Kis

STŐIES: R É S Z É R E :
l  pár Zerge bőr ezugos czipö betétes . . 8.—  
1 „ Posztó betétei lakkal vagy bőrrel 3.80
1 „ Fűzős bőr c z i p ö ............................. .....  8.50
1 „ Gombos börczipő 10 gombra . . 4.—  
1 „ Fél b örczip ő...............................................2.40

gyermekezipök, valamint
csizmák 2 
legnagyobbházi nemez-czipök

olcsóbb áron kaphatók.
Kiváló tisztelettel

frt 30 krtól feljebb, 
választókban és leg-
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úri-, női és gyennek-ezipész
Szilágyi Lajos-utcza (saját ház*).

Nyomatott Erzsébetfalván. Matkovicli Aladár könyvnyomdájában. Hitel Márton-utcza 28.


