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Községi egyesületet!
Azoknak a feladatoknak a meg

oldására, melyek Erzsóbetfalvát köze
lebb viszik a fejlődés amaz állapotához, 
hogy mind külcsí, > mind köztisztaság 

■ ellő közbiztonság tekintetében, mind 
*.g belső tartalomban, kulturális 

tekintetben felemelkedj ék arra a nívóra, 
mely itt a főváros közvetlen szomszéd
ságában kétségtelenül megilleti: sür
gősen szükség volna. Mert habár 
kénytelenek vagyunk is elismerni azt 
a rohamos fejlődést, mely Erzsébettőlvát 
rövid másfél évtized alatt a homokfutó 
gubacsi pusztából egy népes, nagy- 
forgálmu községgé alakította, úgy hogy 
nemcsak anyaküzségót, Soroksárt, hanem 
általában a többi szóinsSód'ós - közsé
geket is túlszárnyalta, mégis el kell 
ismernünk, hogy rendkívül sok itt még 
a tenni való. Mint Magyarország minden 
fejlődő városán, úgy a mi községünkön 
is meglátszik, hogy midőn az alapvető 
munkát megkezdték, midőn az első 
házak, azután a házsorok felépültek, 
hiányzott a szakember, aki kijelölte 
volna az egyenes, szimotrikus vonalakat, 
meghatározta volna az építkezések 
térbeli arányait. A  legtöbb ember az 
általa megszerzett területen épített 
ahogy akart s ennek hátránya község- 
szépészeti szempontból csak akkor 
tűnt ki, mikor már egész utezák fel
épültek s itt állt előttünk Erzsébetfalva

az ö nagy életképességével, természet
adta forgalmával. Am it a múltban 
hibát elkövettek, nagyon természetes, 
hogy nehéz azt most egyszerre helyre
hozni. Ámde, ha ez nem lehetséges is, 
a község vezető férfiainak kötelessége, 
hogy ezek a szabálytalanságok az uj 
építkezéseknél lehetőleg enyhittessenek, 
mindenekfóiött szem előtt tartva azt, 
hogy egy idegenre, vagy egy-egy a 
fővárosból kiránduló társaságra legelső 
sorban is a község utczáinak rendezése 
tesz maradandó jó  hatást. Igen, ezek 
az utezák, ezekről kell szólammk 
legelóbb.

Nem hiszszük, hogy polgártársaink 
közül akadna egyetlen vakmerő ember 
is, aki azt állítaná, hogy nekünk pom
pás, tisztán tartott, járható utczáink 
volnának. Nem, mert szomorú ugyan 
bevallani, de úgy áll a dolog, hogy 
a mi utczáink szárazság idején való
ságos fészkeia tüdőt rontó porfellegeknek 
s a miazmát lehelő hulladékoknak; 
nedves, esős időjárás esetén pedig idő
szaki tavakká, holmi fiók-fertőkké vál
toznak át s végrendeletet kell annak 
tennie, aki, mint a zsidók a Vörösten- 
geren, ha nem is száraz, de legalább 
ép lábbal át akar hatolni rajtuk. Nagy 
általánosságban áll ez minden utezánk- 
ról, de különösen áll arról az útról, 
melybe az idegen először teszi lábát 
községünkbe: a Soroksári-utról. Pedig 
ezen az utón van részben a leg

élénkebb forgalom és csodálatos, mégis 
a községnek ez a tája részesül a legkeve
sebb figyelemben, a legcsekélyebb ható
sági ellenőrzésben. Ha valaki ezt az utezát 
meglátja, vájjon kívánhatjuk-e tőle, 
hogy valami pompás, jó vóleménynyel 
legyen községünkről és vájjon ebből 
nem látjuk-e elérkezettnek azt az időt., 
hogy valamit tenni keÖene az utezák 
rendezése, esetleg burkolása tekinteté
ben, hogy legalább tanúságot tegyünk 
arról, hogy a tőszomszédságunkba eső 
czivilizáczió nem téveszti el reánk 
hatását ?

A  folytonos, meg nem szűnő épít
kezésekből azt látjuk, hogy ebben a 
községben minden talpalatnyi tért 
beépítenek. Ároinö örvendetes e körül
mény, nem-e veszsziik észre azt is, 
hogyha ez igy megy, maholnap nem 
lesz Erzsébetiül vának egyetlen köztere. 
Pedig Erzsébet.faívának, mely ma az 
önálló községek, holnap talán már a 
városok közé akar tartozni, vagy pedig 
esetleg kiegészítő része lesz az ország 
szivének, Budapestnek, ha máshol nem, 
már csak közegészségi szempontból erre 
is kell figyelnie.

És felemlitsük-e azt az abszurd 
állapotot, hogy ebben a községben 
egyáltalán alig van a hatóság köréből 
valaki, aki a köztisztaságra ügyelne, 
hogy a törekvésnek eddig még látszata 
is hiányzik arra, hogy teremtsünk 
olyas valamit, ami a fővárosi nyaraló
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Először is jöjjünk tisztába azzal, mit 

értünk dadogás alatt? Szükséges ennek tisz
tázása, mert a laikus közönség rendesen 
összetéveszti a „dadogás" fogalmát a „hebe
gés11 fogalmával, mely utóbbi beszédhibáról 
alkalmilag szintén fogunk szólani.

Koboz József, a váizi siketnémák inté
zetének igazgatója, ki nálimk első foglalkozott 
a dadogás szakszerű gyógyításával s e téren 
hazánkban a legnagyobb szaktekintély, igy 
definiálja a dadogást: „Dadogás alatt azon 
általánosan ismert, rendkívül elteijedt beszéd
hibát értjük, mely a beszélő sze.rvezet többé- 
kevésbé görcsös állapota által időközöukint 
megnehezített kiejtésben nyilvánul, minek 
következtében a dadogó nem tudja megkez
deni a beszédet, vagy pedig az esetleg már 
jó l megkezdett mondat közepén hirtelen 
megakad és egy magán- vagy mássalhangzót 
többször ismétel egymásután anélkül, hogy 
a szótagot képezni tudná. Ez a tehetet
lensége addig tart. míg a paroxizmust (görcsös 
rohamot) végre sikerül legyőznie, mely után

néhány szót vagy mondatot is többnyire 
gyorsan, sietve, de hiba nélkül kiejt, mig egy 
nem várt pillanatban ismét beáll a paroxizmus.

Ugyancsak Koboz említi fel, hogy egy 
általa kezelt dadogó ezen kérdésre: „Hogy 
hívják önt?“ egészen tisztán, megakadás 
nélkül felelt: „Az én nevem Trencsényí 
Károly“ — a mikor azután pár perez múlva 
váratlanul ismét ezt a kérdést intézte hozzá, 
csak a legnagyobb erőlködéssel, vállrángatással, 
az orrezimpák remegése és ijesztő szemhunyo- 
ritás közben csak igy volt képes felelni: 
_Az én nevem T . .  . t . . . . t . . . . t . . . .  
Trencsényí Károly. “ — Ha ismét nehány perez 
múlva kérdezte, a görcsös roham azonnal 
beállt, mihelyt szólni akart s másodperczekig 
csak tompa hörgés hallatszott: „A . . . .  a . . .  . 
a . . . .  a . . .  . az én nevem Trencsényí Károly11. 
— Más esetben ugyanezen mondat kiejtése 
még ennyire sem sikerült, többször megakadt 
ngy a szó elején, mint a szó közepén is ily 
formán: A  . . . .  a . . . .  a . . . .  a . . . .  z én 
n . . . . n . . . .  nevem Trencs . . . .  cs . . .
c,s . . . .  eséryi K . . . .  k . . . .  k . . . .  Károly. 
Általában ez a dadogó sohasem volt biztos 
abban, hogy el tudja-e kezdeni a beszédet? 
s hogy mely pillanatban és mely szótag kép
zésénél akad meg.

Csalódnánk azonban, ha azt híuuők, hogy

a dadogó akadozása az elmondott kiej
tési nehézségekkel már karakterizál va van. Épen 
nincs. Vannak dadogok, kik a mássalhangzók 
s vannak, kik a magánhangzók kiejtésénél 
akadnak meg és vannak, kiket ngy a magán-, 
mint a mássalhangzók kiejtése akaszt meg. 
Vannak dadogok, kiket a beszédnél csak az 
o, e, i hangzóval kezdődő szók akasztanak meg, 
mig van olyan dadogó is ki csak az i betűvel 
kezdődő szó kiejtésénél bukkan a megakadás 
áthághatlan szirtjére.

„ K . . . .  k . . . .  k . . . .  k . . .  . kérem nem 
tudom a „k“-t kimondani* — panaszkodik 
egyik dadogó, akkor, amikor a fol panasz lőtt 
hangot többször is ejtette ki. mint kellett volna.

Bátran elmondhatjuk tehát, hogy ahány 
betűje csak van az ABC-nek s ahány alakban 
és változatban képezhetők az egyes szótagok, 
annyi alakban nyilatkozhatok a dadogást 
jellemző megakadás.

Sőt számtalan eset áll előttünk arra 
nézve is, hogy nemcsak egyes betűk, szótag- 
képzésekuél áll be dadogás, hanem csak 
bizonyos szók és kifejezések kiejtésénél is.

így például egy kereskedő dadogása 
csak akkor állt be, ha a „petróleum11 és 
.ralikor" szót volt kénytelen kimondani, 
különben tökéletesen jól beszélt. Képzelhetjük 
azt az örökös aggodalmat, melylyel e két szót
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közönséget ide vonzani, például egy 
közkertet, egy kiránduló-helyet és egyál
talán felemlít.~>ük-e azt ások tennivalót, 
ami, amíg egyrészről a község s igv 
a telkek és házak értékét is emelné, 
addig arra Erzsébet falva joh im eve 
érdekében is elkerülhetetlenül szük
ség van!

Igen, nekünk feladatunkhoz képest 
kötelességünk esetrül-esetre felemlíteni 
ezeket a dolgokat s a közel jö v ő  felada
taira oda irányozni a közfigyelmet. Ámde 
mikor ezt teszsziik, önkénytelenül fel
merül ellőttünk a kérdés, hogy ki tegye 
m eg e tekintetben a kezdeményező 
lépést? Egyrészről a közhatóságnak 
volna ez kötelessége, de ha ez a mi 
áldatlan viszonyaink közepette a cselek
vési szabadságban m eg van bénítva, 
m eg kell azt a lépést csinálnunk nél
küle is. És ez az, ami tulajdonképen 
felszólalásunk tárgyát képezi.

A z ország majd minden városában, 
ahol az e lhaladásra adnak valamit, 
a lakosság értelmes részéből alakulnak 
egyesületek, melyek a város fejlesztését 
tűzik ki maguk elé feladatukul. Hát 
miért ne alakulhatna m eg Erzsébet- 
faiván is, ahol annyi intelligens ember 
van, ahol annyi áldozatkész háztulaj
donos van, egy ilyen községi egyesület, 
mely a hatóság kötelességszerü támo
gatását is igénybe véve, eredménynyel 
v itetné keresztül a község felvirágoz
tatására irányuló törekvéseit s rövid 
idő alatt helyre pótolná a múltnak 
mulasztásait, fólszegségeit s a polgárok 
olyan községgé alakíthatnák át Erzsébet- 
falvát, amelyre amig maguk is büszke 
önérzettel tekinthetnének, addig hálára 
köteleznék maguk iránt a jövendő 
nemzedéket, melynek tagjai hálatelt 
szívvel mutatnának rá alkotásaikra, 
m ondván: Ezt az apáink csinálták!

Itt a késő ősz, maholnap a tél 
borul reánk otthon marasztó napjaival. 
Ez az idő legalkalmasabb az eszmék 
megértetésére. A zt hisszük, nem téveszt
jük  el felszólalásunkat, ha ezen felhívá
sunkat közönségünk minden szépért, 
jóért, nemesért lelkesülő polgáraihoz 
intézzük s kérjük őket, hogy változ
tassák testté ezt az eszmét, alakítsák

kerülte s azt az érzést, ha mégis ki kellett 
azokat mondani, amikor is a vevők elrejt- 
hetlon mosolyát látta. Hogy ez a kereskedő 
fsak átkozta a világ összes ezukorját és 
petróleumját, az magától értetődik.

Egy másik intelligens fiatal embernél 
pedig akkor állt elő a dadogás, ha az utón 
ismerősével találkozott s köszönnie kellett 
és sokan bizonyára neveletlenséggel gyanú
sították, hogy csak némán kalapot emelt.

Lehet a dadogás helyhez kötött is. 
Roboz is említ egy ily esetet: egy B . . . . 
megyei ref. lelkész pl. irgalmatlanul dadogott, 
hogy szinte szánalom volt hallgatni, de ha a 
szószékre lépett, ott folyékonyan beszélt s 
szónoklatával valósággal elragadta híveit.

Érdekes egy katonatiszt esete is. Ez a 
tiszt a gyakorlótéren sít-utón hangja és szép 
kommandója által tűnt ki, holott máskülönben 
k é tsé g b e e jtö e n  d a d o g o tt .

S e h n l t h e í s  egy dadogó színésznőről 
tesz említést, ki a színpadon a legnehezebb 
szerepeket adta. Nem énekszerepeket, mert 
az tudnivaló, hogy a legmakacsabb dadogó 
is hibátlanul énekel.

A helyhez kötött dadogásról igen érdekes 
esetet beszél el Roboz is. Egy paciense 9 heti 
gyógykezelés után beszédhibájából teljesen

m eg azt a k ö z s é g i  e g y e s ü le t e t ,  
melynek ezélja lesz Erzsébetfalva fel
virágoztatása,*)

Ha igen, akkor törekvésükben 
lelkes munkatársukleend ebben a község
ben minden polgár, akit lakóhelyéhez 
fűz az otthon szeretettnek melege.

Ha igen, akkor már rövid egy év 
alatt is annyit alkotnak, hogy azoknak 
a vádaknak legtöbbje, melyet most 
irigyeink községünkre szórnak — a 
semmiségbe vész.

A z a kis társaság, mely a viczinális 
vonatok ügyében épen e napokban 
járt a felsőbb fórumnál, orvoslást kere
sendő, kezébe vehetné ez ügyet s azt 
magáévá téve, bátran állíthatjuk, hogy 
óriási nagy szolgálatot tehet rövid idő 
alatt községünk elöhaladásának. Ezen 
egyesület lenne úgyszólván községünk 
m ozgató ereje) mely egyesületnek anya
községünk nem állhatná útját anélkül, 
hogy azon át ne gázolhatnánk.

Lapunk pedig minden oly eszmé
nek, mely községünk javát és felvirág
zását czélozza, mindenkor rendelkezé
sére áll polgártársainknak.

Előre! Excelsior!
A szerkesztő.

S é r e l m e i n k .
H>lyi érdekű vasutunk forgalmi főnök

ségénél f. hó 24-én egy helybeli polgárokból 
alakult küldöttség járt, melynek ezélja tulaj
donképen orvoslást kérni azon sérelmes vasúti 
viszonyaink ellenében, mely már-már elvisel
hetetlenné vált községünk lakosaira nézve.

A küldöttség a forgalmi főnők ur által 
szivesen fogadtatott s egyben ki is jelentette, 
miszerint ez az első eset, hogy személyesen 
értekezhetik Erzsébetfalva polgárságával.

A küldöttség szónoka Szabó Gyula ur, 
ki tárgyilagosan ecsetelte orvoslásra váró 
bajainkat, egy több pontba foglalt írásbeli 
beadványt nyújtott át a forgalmi főnők urnák, 
melynek pontról-pontra menő tárgyalására 
nyomban felkérte a küldöttséget a forgalmi 
főnök ur.

Meglepett bennünket a forgalmi főnök 
ur szives készséget tanúsító jóindulata közsé
günk irányában, melyből kifolyólag merjük

*) Van ugyan nekünk egy erre hivatott körünk; 
de llát Istenem: minden a körmünkre ég s végre is, 
ha — bármi ok folytán — itt nem segíthetnek, hát 
segítsen az, aki segíthet! A ki hamar ad, kétszer  ad!

kigyógyulva tért vissza Aradról családjához 
s félévig hetenkint küldött értesítéseket Koboz
hoz, miknek mindegyikében dicsekedett nor
mális beszédével. Hat hó .elteltével azonban 
igen kellemetlen családi események érték, 
melynek hatá- a alatt nem lévén képes az 
önfegyelmezést gyakorolni, visszaesett a dado
gásba. Ezt levélben tudatta Kobozzal s abban 
állapodtak meg, hogy a kezelés megújítása 
végett, ismét viszszatér Aradra. Néhány nap 
múlva be is állított, Kobozhoz a paciens s a 
legfolyékonyabb beszéddel panaszolta el bajába 
való visszaesését s mikor látta Koboz csodál
kozó arczát, ö is csodálkozva adta tudomására 
Koboznak, hogy amint Aradra érkezett, 
érezte, h o g y  b e sz é d k é p e s s é g é t  egy
szerre vi saszanyer te.

Végül lehet a dadogás időhöz kötött is. 
Erre Deuhart  mond érdekes esetet egy 
dadogó pacienséről, ki csak a hónap bizonyos 
napjain dadogott s ennélfogva szentül azt 
hitte, hogy baja a hold változásán alapszik.

A mily változatokat mutatnak a dadogó, 
kiejtését megnehezítő szóhangok, épen oly 
változatosak a dadogást jellemző tünetek: 
az együttmozgások is, de erről a jövő számban.

remélni, hogy a felsorolt sérelmeknek rövid idő 
alatti orvoslása élvezhetőkké válnak községünk 
minden utazó polgárai számára.

Az elért eredményről beszámolunk olvasó
inknak annak idején; most azonban a sérelmes 
panaszokat közöljük szószerint a kővetkező
képen :

„Erzsébetfalva polgárai által választott 
küldöttség azon kérelemmel fordul Nagyságod
hoz, hogy az alább elmondandó s a budapest- 
ráczkevei helyi érdekű vasutakon észlelt s 
reánk nézve sérelmes mulasztások, illetve 
szabálytalanságokra figyelmét felhívjuk s annak 
orvoslását kérjük. Előre kell bocsátanunk, hogy 
lia panaszunk kellő és gyors elintézést nem 
nyerend, fentartjuk magunknak azt a jogot, 
hogy panaszunkkal a felsőbb fórum elé 
mehessünk.

Erzsébetfalva lakosainak száma napról- 
napra gyarapszik, gyarapszik annak intelli- 
gentiája is, amely a mindennapi foglalkozáson 
kívül szellemi élvezetül olykor-olykor a 
budapesti színházakat is látogatni óhajtaná, 
de azt nem teheti, mert úgynevezett „színházi 
vonata-a nincs. Ennek a vonatnak a költségét 
talán az azzal utazók által fizetett viteldij 
nem fogja fedezni, de azt fedezi a nappali 
vonatok busás jövedelme. Egyéb sérelmünket 
a következőkben foglaljuk :

1. A  pónztámyitás nem az engedély- 
okmányban s az üzletszabályokban megjelölt 
időben történik, úgy hogy az ott várakozó 
közönség fele sem jut a jegyhez és igy annak 
fele sem utazhatik az általa óhajtott vonattal, 
részben azért is, mert a vonatok oly későn 
tolatnak be a pályaudvarra, hogy a vonat- 
indítás előtt 5 perez időközönként történendő 
harangjelzésekre idő nem lévén, csak az 
utolsó, vagyis 3-ik csengetyüjelzés és nyom
ban reá a kalauz indító jelzése adatik s a 
vonat indul tekintet nélkül arra, hogy a 
közönség egy részének ideje sem volt beszállani, 
más része pedig jegyet sem kapott.

2. A  várótermek úgy Budapesten, mint 
Erzsóbetfalván, a mai forgalomnak nem felel
nek meg, kicsinyek, tisztátalanok, Erzsóbet
falván pedig fütetlen és világitásnólküli.

3. A  pályaudvarok már kisebb esőzések 
mellett is sárosak, nagyobb csapadék mellett 
pedig valóságos szigeteket képeznek, miért is 
azok kikövezósét, vagy legalább lejtősen 
kikavicsolását, továbbá az erzsóbetfalvai átjá
rónál pedig lámpa nem lóvén, a pályaház 
előttiek nagy ritkán lévén meggyujtva, csak 
meggyújtását és egygyel szaporítását kérjük.

4. A heiyi érdekű vasutak Mátyásföldi 
vonalán is divó és a II. osztályú kocsikra 
érvényes úgynevezett „bérleti menetjegy- 
bárczaa jegy füzetek nem adatnak ki csak 
a IlI-ad osztályon utazó közönség részére, 
sem pedig „Nemdohányzóku jelzésű fülkék 
nincsenek minden vonatnál.

5. A II. osztályú kocsik tisztátalanok 
és elégtelenek különösen a hosszabb távol
ságra menő vonatoknál, hol nagyon sokszor 
lámpa sem ég, vagy lia ég, gyér világosságot 
terjeszt.

(». A vonatok -— a helyi vonatokat 
kivéve — nem indulnak a menetrendben 
kitüntetett időben, ami 'természetes, mert az 
állomások órai ha járnak is, soha sem járnak 
a közópeurópai idő szerint, a vonatok tehát 
egy vagy két perczezel a rendes indulási 
idő előtt vagy pedig indokolatlanul 10—15, 
sőt 20 perezet is késnek.

7. A munkások részére az engedély
okmányban kötelező munkásvonatok nem 
indíttatnak sein reggel Soroksárról, sem este 
Budapestről, ez okozza aztán azt a tultömött- 
sóget, hogy a munkásjegyekkel utazó közön
ség az úgyis kevés IÍ-od osztályú kocsikba 
tolong anélkül, hogy azoktól bárki is a menetdij 
külömbözetet követelné, ellenben ha napközben 
bármikor véletlenül egy intelligens férfi vagy 
nő utas III. osztályn jegy gyei II. osztályba 
utazik, attól a kalauz irgalom nélkül beszedi 
az osztályok közötti árkülöinbözetet. Ezt 
elkerülendő utasittassanak a kalauzok, hogy 
az induló vonatnak a pályaudvarba tolatásától 
kezdve legyenek ott és figyelmeztessék a 
közönséget a kocsi osztályokra. Továbbá a 
mimkásjegyek ára egyébként magas lévén, 
annak árát 6 kitól 5 krra leezállittatíii kérjük 
azzal, hogy a munkás jegy gyei bitó utas 
ha H. osztályú kocsiba lép, fizesse meg fel-
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tétlenül annak az osztálynak a viteldiját, 
a munkás-igazolványok pedig a kalauzok által 
minden utazásnál követeltesseiiek, elejét veszik 
ezáltal annak, hogy arra nem jogosultak is 
utazzanak munkásjegy gyei.

8. A kossuthfalvai feltételes megállóhely 
tulajdonképen Erzsébetfalva közepe lévén, 
ennek megszüntetését és mint Erzsébetfalva 
alsó állomást, minden vonat részére állandó- 
sitását kérjük; a jelenleg Erzsébetfalva állo
más, mint felső állomás azért meghagyandó 
lenne, de a helyi vonatok az uj állomásig 
járjanak a régi állomásig megszabott dij szedése 
mellett. Erzsébetfalva a vonal kiépitése óta 
igen sokat épült, lakosságának száma meg- 
háromszorozodott, természetes fejlődése a 
jelenleg kossuthfalvai feltételes megállóhely 
felé irányul. A helyi vonatok odáig való 
járatása semmi technikai nehézségbe nem 
ütközik, mert a mozdony a mostani állomáson 
a vonat hátulsó részéhez kapcsolható s azt 
kitolhatja Kossuthfalváig, az e módon történt 
közlekedés az üzletszabályoknak is megfelel, 
különben a homokszállitó vonat is már rég- 
időtől igy közlekedik. A helyi vonatok ilyetén 
rendezése forgalmi akadályt sem képezne, 
azok akkor volnának kitolhatok, amikor már 
a távolabb menő vonat Erzsébetfalvát elhagyta. 
Az eddigi állapotok már azért sem türhetok 
tovább, mert ha az utas kijelenti is a 
kalauznak, hogy Kossuthfalván ki akar szállni, 
legtöbb esetben elviszik Soroksárrá, mert a 
vonat a kossuthfalvai megállónál megsem áll 
csak egyet fütyül. Ezen kérésünk jogos volta 
mellett szól az is, hogy Soroksáron három 
megállóhely van, holott Soroksárnak kevesebb 
a lakossága s a lakosok legnagyobb része 
külső gazdasággal és kenyérsütéssel foglal
kozik, tehát kevesebb azok száma, akik a 
vonatot használják. Erzsébetfalva lakosságának 
sokkal nagyobb %-ának van Budapesten fog
lalkozása és üzleti dolga s az a sok ember 
kénytelen egy helyen felszállni a vonatra,' ha 
utazni akar és nem akarja a soroksári vitel
dijat, vagyis menetdijja kétszeresét 2 percznyi 
utazásért megfizetni. Azt hisszük, kérésünk 
a viczinális fogalom forgalmának teljesein 
megfelelő és méltányos is.*)

9. Sérelmesnek találjuk a nyári menet
rend akkénti megváltoztatását, hogy az 
Erzsébetfalváról induló 55. számú vonat 7 óra 
30 perez helyett 7 óra 38 perczkor, az 57. számú 
vonat 8 óra 30 perez helyett 8 óra 38 perczkor, 
valamint a Budapestről induló 76 számú 
vonat 2 óra 30 perez helyett 2 óra 20 perczkor 
indul, sérelmes pedig azért, mert az üzletek 
nagyobb része reggel 8 órakor a városi és 
állami hivatalok nagyobbrészt reggel 8 órakor, 
az összes iskolák is reggel 8 órakor, esetleg 
9-kor kezdik működésűket, ezen időre a reggel
7 óra 30 illetve 8 óra 30 perczkor induló 
vonatokkal be lehet jutni, de a 7 óra 38 és
8 óra 38 perczi vonatokkal sohasem, kény
telenek tehát az utasok a 7 óra 08 perczi 
vonattal indulni, már pedig mily erkölcsi 
veszélynek vannak kitéve az iskolás gyer
mekek, ha 3/í—1 órával hamarább kénytelenek 
beutazni, azt családapának felesleges, nőtlen
nek megmagyarázni nem lehet. Viszont a hiva
talok hivatalos órái nagyobbrészt délután 
2 órakor j árnak le, innen kiindulva 20perez alatt 
a jelenlegi lóvasúti közlekedés mellett kijutni 
lehetetlen, de igenis lehetséges 2 óra 35 percz
kor, míg tehát a 2 óra 20 perczi vonat 
felesleges, mert az akkortájban utazni óhajtó 
közönség a 2 órakor induló vonattal, tehát 
csak 20 perczczel korábban utazhatik, addig 
az utazó hivatalnokok a mostani menetrend 
szerint kénytelenek 3 óráig, vagyis 30 perczet 
az állomáson vesztegelni, számbavéve már most 
a 2 óra 20 és 3 órain, vagyis 2 óra 35 perczkor 
induló vonat közönségét, az előbbi az utóbbi 
előtt számba sem jöhet és igy a közönség

*) Ez állomásra vonatkozólag úgy sej tet t ük, 
hogy a forgalmi főnök ur mindez ideig a Kossuthfalvai 
állomást Kossuthfalván képzelte. A küldöttség arról 
is meggyőzte, hogy az tulajdonkép Erzsébetfalva 
középén, nem pedig Kossuthfalván van. Nekünk az a 
véleményünk, hogy azon beosztás, amely Kossuth- 
falváfc a II. szakaszba sorozza, nagyon rósz, már pedig 
az elődeink hibáit kikorrigálni sohasem lesz vétek. 
Az állomások üyetén beosztását határozottan hibásnak 
tartjuk, követték légyen el akár a vasúti intéző körök, 
akár a mi polgártársamk, kiknek véleményük, mint 
halljuk, akkorában kikéretett.

S z e r k .

és közlekedés érdeke tehát feltétlenül kívá
natossá teszi a 2 óra 20 perczi vonat meg
szüntetését, és a 2 óra 35 perczi vonat, indí
tását. Kérjük tehát, hogy az előbb említett 
vonatok indítási ideje az utazóközönség érdeke 
és óhaja szerint, vagyis Erzsébetfalváról az 
55. számú vonatnak 7 óra 30, az 57. számu 
vonatnak 8 óra 30 perczkor, Budapestről 
pedig a 76. számú vonatnak 2 óra 35 perczkor 
indítását elrendelni. Itt szabad legyen meg- 
jegyeznünk, hogy a 13. számu vonat mire 
Erzsébetik Ivára érkezik, annyira túl van 
zsúfolva, hogy arra felszálni lehetetlen, ugyanígy 
az 1. számu vonat is; ennek pedig egyedüli 
oka a vágóhídi állomásfőnök ur, aki nem
fondoskodik arról, hogy a vonatok elegendő 

ocsikkal induljanak. Vájjon a kocsiközleke
dést Erzsébetfalváig nem lehetne-e ezen a 
vonalon is úgy meghonosítani, mint aczinkotai 
vonalon, hol a túizsufolás és túlhosszu •vona
tok megszüntetése czéljából a tovább menő 
vonatokról Rákosfalván egy csomó üres kocsi 
leakasztatik ?u

A Jtöbbi hátralevő sérelmek, illetve pana
szok már oly természetűek, melynek orvoslását 
a forgalmi főnök ur tárgyaláson kívül eszközölni 
megígérte. Mi bízunk a forgalmi főnök urban 
s várjuk ennek keresztülvitelét.

Ka rcz  o l a t ok.
K ir á l yn é  a sszonyunk nevenapján.  

E hó 19-ikén ünnepi fényes istentisztelet 
volt a helybeli róm. kath. kápolnaszerü tem- 

lomban. Már 9 óra előtt mozgalmas élet 
épét nyújtotta a művészileg parkozott díszes 

„Templom-tér.14 Ember ember hátán szoron
gott, testületek zászló alatt mind ott voltak 
s várták a fényes istenitisztelet kezdetét jelző 
liarangszót. Hatalmas harangzúgás vetett 
véget pontban 9 órakor a várakozásnak s 
kezdetét vette az isteni tisztelet. A testületek 
képviselői zsúfolásig megtöltők a templomot, 
még a karzat is annyira tele volt, hogy a 
leszakadás gondolata méltán kelthetett aggo
dalmat többeknél. Az első padsorokban a hit
község érdemdús tagjai, az előkelő patríciusok 
foglaltak helyet. Mögöttük az elöljáróság 
sorakozott, ólén derék jegyzőnkkel, kik disz- 
magyar ruháikban ugyancsak nyalkán festettek. 
A  következő padsorokban az állami iskolák 
gondnoksága teljes számban, a takarékpénztár 
vezérférfiai, a tűzoltó-egyesület vezetői, az 
állami iskolák tanítótestülete teljes számban, 
az Iparos és Polgári kör tisztikara, az Ifjúsági 
Onképző-kör választmánya s a Hadastyán- 
Egylet tagjai szorongtak. A  karzaton pedig 
a helybeli 2 dalosegylet tagjai sorakoztak 
s lélekemelő hatást értek el a Tedeumu után 
felhangzó négyszólamú énekükkel. Követke
zett utána kántorunk solo éneke s valóban 
áhitat fogott el minden szivet és lelket, 
midőn rázendítek a miseóneket.

A  lelkesedés és hitbuzgóság szent tüze 
minden szemben lángolt. Akkor pedig, midőn 
mise után ami legelső asszonyunk, királynénk 
ő felségének irántunk, magyarok iránti jósá
gát, hévszeretetót hallottuk aposztrofálni az 
imába szőve, mely a mi dicső királyné asszo
nyunk számára a magas egektől áldást és 
hosszú boldog életet kér: mintha egy száj 
lett volna az összegyűlt közönség, tiszta 
szívből mondta rá egyszerre mindenki az 
„Amenu-t.

Sajnos, hogy mindez csak álom volt .  
így  álmodtam ezt meg én. Hogy a valóságban 
hogy folyt le ez ünnepies alkalommal az 
isteni tisztelet Erzsébetfalván a róm. kath. 
templomban: arról tán jobb hallgatni.

Hallgatok is mélyen! . . . Csalán.

A régi boldog időben az elemi iskolában 
karban tanították a földrajzot is. A  nebulók 
tehát úgy tanulták meg a neveket, ahogyan 
ilyen eljárás mellett lehetséges. Egy iskola- 
látogatás alkalmával kérdi a látogató az egyik 
fiúcskát:

— No fiam mit tanultál a földrajzból? 
Tudod-e az öt világrészt?

■ . — u « y  nem tudom, csak kérdés után, 
feleli bátran Jancsi.

— No hát úgy halljuk!
— Erre felhangzik a kérdő p&ssus:

— „Melyek az öt világrészek?"
Jancsi egyr nagyot lelekzik. poziczióba

vágja magát és harsogó hangon deklamálja %
— Európa, Ária, Rí a, Ráfi ka, Susztera.

______ kü&nymM,

VEGYES HÍREK.
— Felhívás előfizetésre. Vidéki t. olva

sóinkat s általában lapunk harátjait tisztelettel 
kérjük, terjeszszék lapunkat különösen kerü
letünkbe!^ melynek érdekeit felkarolni magunk 
elé ezélul kitűztük. Különösen levelezőinket 
kérjük minden, a községek ügyeit illető 
dolgokról lapunkat tudósítani. Ázok pedig, 
kik az első negyedévre az előfizetési pénzt még 
be nem küldték, szíveskedjenek azt annál 
is inkább beküldeni, úiivel a lap előállítása 
tetemes költséggel jár. Mi áldozunk időt és 
fáradságot a közügy szolgálatának, a t. közön
ségtől pedig csak annyit kívánunk, hogy mél
tányolja fárad tágunkat. Tisztelettel: 8zerk .

*

— Menetrend-változás. A helyi érdekű 
vasút igazgatósága, a nála járt küldöttségnek 
megígérte, hogy kérelmükhöz képest a menet
renden haladéktalanul változtat. E szerint a 
Budapest felé induló reggel 7 óra 38 perczi 
7 óra 28 perezre; a 8 ór 38 perczi 8  óra 28  
perezre, a délután Budapestről induló 2 óra 
20 perczi 2 óra 35 perezre tétetett át. Ezen 
változás deczember 1-én lép életbe. A többire 
nézve a jövő számban.

— Nyílt kérelem a helybeli állami 
iskola gondnokságához. A novemberi kiköl
tözködés községünkbe meglehetős nagy ará
nyokban .történt. Már most azon szülők, 
kiknek iskolába járó gyermekük van, azon 
kellemetlen helyzetbe jutottak, iipgy gyer
mekeik tanerő és tanterem hiányában nem 
vétetnek fel. Mi tudjuk, hogy a t. gondnokság 
ennek nem oka, de hát azt gondoljuk, hogy 
ezen számtalan panaszt valami uton-módon 
orvosolhatná oly módon, hogy lépéseket tenne 
a tanerők és tantermek szaporítását illetőleg 
a kultuszminiszternél. A másik felszólalásunk 
pedig a körül kulminál, hogy az első 
elemi osztálynál — szintén tanterem hiánya 
folytán, naponkint csak félnapi oktatásban 
részesülhetnek gyermekeink úgy nálunk, mint 
Kossuthfalván. Reméljük, hogy tantestületünk 
méltányolni fogja kérésünket s a t. gondnok- 
sággal egyetemben ezen az állapoton is szívesek 
lesznek segíteni. Ezen sérelmes panaszuk 
teljesítése nagy hálára fogja kötelezui úgy 
községünk, valamint Kpssuthíálva lakosságát.*

— Korcsolyázók figyelmébe. A tél
már nemcsak közéig, de itt is van. Korcsolyázók 
nem dobban meg szivetek? Alig van község 
melynek korcsolyázásra oly kedvező területe, 
jégpályája volna, mint nálunk a viczinális 
vasút előtt elterülő holt Dunaág. És eddig 
senkinek sem jutott eszébe ezt a kínálkozó 
kedvező terrénumot felhasználni. Akik a kor
csolyázás testedző sportját űzni óhaj t jak, igazán 
tömörülhetnéneks alakíthatnának nálunk is egy 
korcsolya-egyletet. Azt hiszszük, ez nem is 
járna nagy fáradsággal, csak a kezdményezést 
ragadná meg valaki. Igen-igen, kezdeménye
zőre van csak szükség, a többi magától 
inegj ő. Vederemur!

*
— Tftz. Tegnapelőtt este fél 5 órakor 

a Csérí-féle szemétbányában tűz ütött. ki. 
Még este 9 órakor is bevilágított községünkbe.

*
— Lelketlenség. Igazán felháborító az 

a lelketlenség, amit a szőlőhegyi iskola egyik 
tanulójával szemben valami csirkefogó elkö
vetett. Brunner Bertalan II. osztályba járó 
árva fiúcska szegény anyagi viszonyok között 
élő nevelő anyja már a nyár óta kuporgatta 
filléreit, hogy a nevezettnek a tél beálltával 
egy tisztességes meleg téli kabátot vehessen. 
Meg is vette a szegény özvegy asszony a 
kabátot s a fiacska először húzta fel s még 
az nap valami lelketlen ember el is lopta 
a tanterem előszobájából. A fiúcska ép úgy 
mint nevelőanyja egészen kétségbe estek 
az esemény miatt, a tanulók pedig amint 
tudomásukra jutott a fiú vesztesége, maguk 
között gyűjtést rendeztek, hogy ennek ered-
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ménjével kárpótolják társukat s szárítsák 
fel konyáit. *

— D. Pákuy György dadogok és hebe- 
gők oktatására képesített tanító tisztelettel 
értesíti a t. közönséget, miszerint a felnőtt 
dadogó és hebegd beszédfogyatékosok részére 
az 1897. évi január hótól junittá hó végéig 
terjedő időtartamra i n g y e n e s  ta i i f o l ya mo t  
nyit. A tanfolyamon részt venni szándékozók 
eiöjegyeztetketik magukat ez évi deczember 
hó 10-ikéig lakásán (Lkola-uteza 7. szám 
alatt) naponta délelőtt 11 órától 1 óráig. 
Erzsébetfalván, 1896 november hó 26-án.

V *
— Hegedű-oktatási tanfolyamot nyit 

Spitz Ignácz okleveles hegedüfcanitó közsé
günkben Iskola-ufccasa 19. szám alatt. Felhivjnk 
az érdeklődők figyelmét e tárgyra vonatkozó 
hirdetési rovatunkra.

*
— Az erzsébetinlvai Polgári D alkör 

választmánya elhatározta, hogy a jövő évi 
pünkösdi ünnepeken egy nagyobbszabásu 
zászlószenfelósi ünnepélyt rendez. E czélból 
felhívta a budapesti zászlógyártókat, küldjék 
be ajánlataikat, mellékelve a zászlómintát s a 
nyélbe ütendő szegeket. Volt alkalmunk látni 
szebbnél-szebb mintákat, melyekből a dalkör 
választmánya kiválaszthatja a neki tetszőket. 
Hiszszük, hogy a választmány tudni fogja 
a hasznosat az olcsó és ezélszerüvel egyez
tetni s tapintatos eljárásával és buzgalmával 
oda fog törekedni, hogy első sorban a dal
körhöz méltó ünnepélyt rendez, ezzel egy
idejűleg az Erzsébe tfalva és vidéke közönsé
gének egy emlékezetes és élvezetekben gaz

dag ünnepélyt rendez. Adja Isten, hogy 
a választmány fáradságát úgy erkölősi. valamint 
anyagi siker koronázza!

*
Kossuthfalvai munkásház építők. A

miről már előző számunkban megemlékeztünk, 
a „Munkás Családház épitő-egyesületu csak
ugyan kétfelé'szakadt, s az egyik fele a Szabó- 
tanya mellett, foglalt állást. A Szabó József 
telepen van összesen ötszázhnszonkét házhely, 
melyet az egyesület kivált része felparczel- 
lázott, s az erre vonatkozó értesítést a követ
kezőkép tudatja az érdeklődőkkel; É r t e s í t é s  
a Szabó J ó zs e f - fé le  k o s s u t h f a l v a i  t e l 
kek eladásáról .  Az általános munkás-család- 
ház építő-egyesület közgyűlésén Szabó József 
kossuthfalvi telkének megvételét a jelenvol
tak többsége ellenezvén, minthogy ez közel 
ötszáz családház építésére alkalmas, minthogy 
fekvése, talajviszonyai, az előnyös közlekedés, 
a telek megfelelő ára s a kedvező fizetési 
feltételek minket arról győztek meg, hogy 
valóságos mintatelep volna itt alapítható, — 
bár Őszinte sajnálatunkra, a nevezett egyesület 
körén kívül, szívesen vállalkoztunk, hogy a 
kossuthfalvi telket vagyoni és erkölcsi szava
tosságunk mellett magánúton felparozellázzuk. 
A vett megbízás alapján elkészíttettük a fel
osztási tervet s jóllehet a túlnyomólag száz
ötven négyszögöles részletekre tekintettel — 
alig ötven részlet lévén nagyobb — utcza, 
terekre a teleknek csaknem egynegyed része 
elesik, az egyes részletek négyszögöle egy 
forint nyolezvan krajczártól két forint ötven 
krajczárig kerül csak, holott a szomszédos 
telkek már most B—5 forintért adatnak el. 
Őszinte törekvésünk volt a legelőnyesebb fize

tési feltételek megáll&pitása is, nevezetesen 
a vételár csak három év alatt, havi vagy heti 
részletekben fizethető; — nincs továbbá kor
látozva az átruházási jog, másrészt az egye
sületi szervezet költségei is megtakarittatnak. 
Egyedüli korlátozás az, hogy a vevő köte
lezettséget tartozik vállalni, hogy a vételár 
lefizetése után, legkésőbb 1900. év tavaszán 
házát stb. felépiti. — Ez azonban nem teher, 
hanem azon biztos jövőnek és kitűzött 
ezelnnknak képezi zálogát, hogy az általunk 
tervezett Szabó József-telep négy év alatt 
egy teljesen kész kis város legyen, mint ilyen 
további sorsát, érdekeit hathatósan intézhesse 
s az önkormányzat terén is döntő szóval 
bírjon. Nem teker ez másrészt akkor, midőn 
a szükséges és lehető olcsó hitelt minden egyes 
vevőnek magunk fogjuk megszerezni, sőt 
rendelkezésére bocsájtandjuk a legelőnyösebb 
építési ajánlatokat is. Részletesebb felvilágo
sítás Szczepanowszky Zsigmondnál, kileneze- 
dik kerület, Soroksári-utcza, tizenhatodik szám 
alatti vendéglőben s Erzsébetfalván, Halik 
Manónál nyerhető. Az általános érdeklődés 
folytán s minthogy a telkeknek közel egy
negyed része már lefoglaltatott, van szeren
csénk a rósztvenni óhajtók különös figyelmébe 
ajánlani, hogy a megfelelő telket mielőbb 
szíveskednének megválasztani. Budapest, 1896. 
november hó. Tisztelettel Szabó József föld- 
birtokos megbízásából; Fábriczy Lajos, Deme
ter Kornél, Antal Péter, Szczepanowszky 
Zsigmond, Práger Adolf, Egerzeiger Ignácz, 
ifj. Ladányi György.

Felelős szerkesztő: ERDÉLYI MIHÁLY.

HIRDETÉSEK
Takarításért

fiatal házaspár tisztességes lakást kap 
Popovits Ignárzuúnál, 

Csillag-utcza 18.
T . ez.

Van szerencsém fc. Czimednek tudomására 
hozni, miszerint Erzsébetfalván, a ítezeda- 
utozában

fűszer -üzletet
nyitottam. Elvein a jó  és pontos kiszolgálás a 
legjutányosabb árak mellett. Czukor, kávé, liszt, 
só, dara stb. a legjobb minőségben kaphatók. 

Becses pártfogásukat kérve, maradok 
Erzsóbetfalva, 1896. november 20. %

kiváló tisztelettel
87-1- 1 B o to s  Ferexxcz.

É r t e s í t é s .
Van szerencsém a nagyérdemű közönség 

becses tudomására adni, miszerint Erzsébet
falván, Iskola-utcza 19. szám alatt

hegedüöktatási tanfolyamot
nyitok. Felvételek folyó '2-S-tól minden nap 
d, e, 9— 11 -ig, d. ti. 2—-Mg eszközöltetnek. 
Tandíj 4 forint, A  tanfolyamra felvétetnek 
fink és leányok.

Erzsóbetfalva, 1896. november hó.
Kiváló tisztelettel 

s p i t z  x o - i s r ^ L c c z ; ,
38 1-1 ____________ okleveles hegedft-íanitó.

J É J x t e s i t é s .
Van szerenc sénk a n. ó. közönség becses 

tudomására hozni, hogy Erzsébetfalván. Csillag- 
ntcza 5. szám alatt (Piaez-tér)

tűzifa-, kőszén-, koaks- 
és faszénraktárt

rendeztünk be, hol a fentebbi árukat úgy nagy
ban, mint kicsinyben a legjutányosabb árak 
mellett házhoz szállítjuk.

Kiváló tisztelettel
30—1-1 Yohejl .1. és Társa.

Ü zlet-áthely ezés.
Van szerencsém a nagyérdemű vadász- és lövész-közönség becses 

; tudomására hozni, hogy a Sztáry Ferencztöl átvett és évek óta a ti. kér. 
Szalag-utcza 10. szám alatt létezett

puskaműves üzletemet
folyó évi november hó 1-től

Budapest, TI. kér., Iskola-utcza 20. szám
alá helyeztem át.

Megrendeléseket elfogadok mindennemű saját kószitmónyü vadász 
czél-lőfegyverekre, valamint pisztoly és forgó-pisztolyokra. Minden e szak
mába vágó javításokat elfogadok.

Kérem a nagyérdemű közönséget, hogy eddigi jóakaró párfogá- 
sukban ezután is szerencséltessenek.

Maradtam

Kiváló tisztelettel

KISS X S T"V-Á.3>T *
polg. puskamüves mester.3 4 - 8 - 2

F R Á T E R  E N D R E  »
Erzséhetfalva, Ielsola-utcza r7 . szsá.m„

Ajánlja magát mindenféle

épület- ,  t a k a r é k t ü z h e l y e k

3 5 - 3 - 2

és

egyéb lakatos-munkák
ellEésszAtéséxe 

a legjutányosabb arakért.
Javítások a leggyorsabban és pontosan eszközöltetnek. H

Nyomatott Erzsébetfalván. Matkorieh Aladár könyvnyomdájában, Hite! Márton-uti-za ál.


