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ELŐFIZETÉSI AE:
Egész é v r e ............................  4 frt
Fel é v r e ............................................................2
Negyed évre ...................................................   1

Egyes szám ára 8 krajczár.

Nyilttér garmond soronkint 80 krajczár.

Kéziratok nem adatnak vissza.

M E G J E L E N I K  M I N DE N  V A S A R N A P .

Felelős szerkesztő és kiadó-tulajdonos: 

E R D É L Y I  M I H Á L Y .
Főműn ka társ : ^  CZ-̂ ST

Szerkesztőség és kiadó-hiv.: E rzsé b etfa lva , E rzsébet-o . 55.

HIRDETÉSI DIJAK:
Egész o l d a l ......................................... 17 írt. — kr
Fél o l d a l ................................................9 „  ~  „
Negyed o ld a l.....................................  5 „  — „
Nyolczad oldal . . . . . . . '  8 „ — „
Tizenhatod oldal ..................................2 „ „
Legkisebb hirdetés ..............................1 „ — „

Apró hirdetéseknél minden szó 2 kr., vastag 
betűkkel 4 kr. Csőmmel külön 80 kr. bélyegdíj.

F E L H Í V Á S .
A mai nappal szerény lapunknak 

6-ik számát vau szerencsénk a nagy
érdemű közönségnek bemutatni. Bár e 
ü folyó szám nem elegendő arra, hogy 
kitűzött programmunk tárgyában edd ig
eié eredményt mutathatnánk fel, min
denesetre azonban elég bizonyítékát 
adtuk annak, hogy úgy községünknek, 
mint járásunknak érdekeit érintő kér
déseket felölelve, eleget tenni óhajtot
tunk kötelességünknek, mely kedves 
kötelmünknek a jövőben is megfelelni 
kitűzött czélunk s erősen feltett aka
ratunk. E kitűzött czélunkhoz azonban 
a „ viribus unitis“ -t mindenesetre a 
nagyérdemű közönség becses támoga- 
gatása képezi.

Nem vélünk tehát szerénytelensé
get elkövetni akkor, midőn lapunkat 
továbbra is b. pártfogásába ajánlva fel
kötjük önöket, miszerint bennünket 
szellemileg, de ami minden kezdetben 
a legfőbb teltétel a „nervus rerumu szi
ves előfizetésével s ott, hol erre alkal
muk nyílik, lapunk propagálásával 
támogatni szíveskedjenek. Minek elle
nében midőn biztosítanék önöket arról, 
hogy megkezdett irányunktól semmi 
viszonyok között el nem térünk s köz

érdekeinkért mindenkor teljes odaadás
sal harczolni fogunk, kitűnő tisztele
tünk mellett maradtunk

i  snrtNztöség.

A század lége.
Alig múlt el pár nap, hogy tör

vényszékünk egy egész tuczat soroksári 
éretlen suhancz rablótettei felett mon
dott szigorú Ítéletet, pár nap óta egy 
újabb, a legundokabb bűntény, egy 
kettős gyilkosság megdöbbentő hírét 
veszszük ugyancsak Soroksárról, s ismét 
egy, még a suhancz korban levő égvén 
lenne a borzasztó bűntény gyanúsított 
tettese.

Folyó évi november hó 27-ére vir
radó hajnalon ugyanis Napholcz nevti 
soroksári vagyonos paraszt gazda s ke- 
nyérsütö egyetlen édes fiú gyermeke 
s 16 éves szolgálója* mialatt a gazda 
Budapestre kenyeret szállított, meg
fojtva s ezeknek hullái a kútba dobva 
találtattak. A  vizsgálat késedelem nél
kül megkezdetett; többen, kik ezen 
bünténynyel a legtávolabb is kapcso
latban látszanak lenni, elfogattak, egy
mást érik a letartóztatottak s egyéb 
személyeknek kihallgatása, midőn azon

ban e sorokat újuk, csak mint vélelem 
tartja magát azon tény, hogy egy, 
soroksári 19 éves suhancz, ki Napholcz* 
szolgáló leányához járt, ettől azonbáfi, 
úgy magától Napboleztól is a házból 
kitiltatott, követte volna el a borzasztó 
bűntettet s megfojtva a leányt, ennek 
a felfedezésétől való félelmében meg- 
fogamzott ördögi eszméjével megfoj
totta egyidejűleg Napholeznak egyet
len gyermekét is.

Valóban megdermedve állunk a 
szegény, még alig élt áldozatok hullái
nál s önkéntelenül is keressük ptsycho- 
logiáját s indító okait, mi vezette tet
tében e suhancz garotteur-t?

Egyszerű, meggondolatlan, pilla
natra megszületett s az első fúriában 
azonnal keresztül is vitt boszu vezé
relte-e a fojtó kezet, anélkül, hogy 
szörnyű tettének borzalmas következ
ményeivel is számolt volna?

Avagy előre megfontolt s hideg 
vérrel kiszámított, minden eonsequen- 
tiával tisztában lévő tettessel álhmk-e 
szemben? Vagy végre — bár e felte
vésünk volna az igazi s leghelyesebb 
—  egy beszámithatlan lelki állapotban 
szenvedő követte el e megdöbbentő 
bűntényt? Ez kivételes eset lehet, mit 
alig Íriszünk, hogy úgy legyen.

T Á R C Z A .
-/K .

Irta : I). Pákái György.

II.
Elűző czikkünkben a dadogó kiejtésének 

változatosságát mutattuk be, s említettük, 
hogy ép ily változatosak a dadogást jel
lemző tünetek közül az úgynevezett „ e g yü t t 
m o z g á s o k ” tünete is.

Az együttmozgások a dadogásnak oly 
jellemző tünetei, hogy azt a kérdést: vájjon 
dadogással van-e dolgunk? bátran attól tehet
jük fii^gövé, hogy a beszédet kisérik-e együtt
mozgások? Ha nem kisérik, úgy az egysze
rűen hibás beszéd, de semmi esetre sem da
dogás. Együttmozgás nélkül ugyanis a beszéd
hiba soha sem dadogás.

Mikor a dadogó azon betű v. szótaghoz 
jut, minek kiejtése reá nézve óriási nehéz- 
séggel jár, mi őt normálisan megkezdett 
beszédében megakasztja: akkor, hogy a ne
hézséget leküzdje, testének majdnem összes 
izmait mozgásba hozza. Ezen izommozgások, 
rángások, mik akaratlanul jönnek a dadogó- 
nál létre s a miről a legtöbb dadogóuab még 
csak tudomása , sincsen: neveztetnek együtt
mozgásoknak. Az együttmozgások többnyire 
az artikuláeziót (beszédet) létrehozó iz
mokkal szomszédos izmokra terjednek ki, igy 
p. o. látjuk az orrezimpák remegését, a hom
lok összeránczolását, az egész lejbőr mozgá

sát, a szemöldök rángását, a száj és állkapocs 
görcsös rángásait, az arcz eltorzulását az 
arczizmok rángásai következtében, a szemmel 
hunyoritást, a nyelv kiöltését stb.

De átterjedhetnek ez együttmozgások a 
végtagokra is s érdekes gesztikulálást visz
nek végbe a dadogok a kézzel ’ugv, mint a 
lábbal; kezöket ökölbe szorítják, ujjaikat 
összekulcsolják, kezeiket tördelik, lábaikkal 
dobbantanak, ütemet vernek, helyben járnak. 
Az együtttmozgások kiterjednek a törzsre is, 
a törzs ide-oda hajlong, himbálódzik, s az a 
legérdekesebb a dologban — mint már emlí
tettem is — hogy a dadogó minderről mit- 
sem tud, legalább a nagyobbrésze nem.

Az együttmozgások ülusztrálására Koboz 
egy fiatal emberről tesz említést, kinek da
dogását környezetére az tette elviselhetet
lenné, hogy beszédközben ütőmozdulatokat 
tett s ha nem talált alkalmas tárgyat, a pa- 
roxismus alatt a mellette álló személy hátán 
végezte azt.

E tünetek természetesen minden dado- 
gónál más-más alakban lépnek fel és nyilvá
nulnak — s az alig észrevehető gyenge rán- 
gástól kezdve a beszédszervek leghevesebb 
alakban mutatkozó görcsös összehúzódásáig 
jelentkezhetnek s nem ritkán a nyelvnek, a 
végtagoknak, a gégeizmokuak s a mellkas 
izmainak görcsös állapota mellett vértódnlás, 
levegőhiány és fuldeklási tünetekben nyilvá
nulnak, úgy hogy a szegény dadogó egészen 
elkéküí, elzöldül. Ezek már azonban a s u- 
l y o s  d a d o g á s  tünetei.

Érdekes tünete még a dadogásnak az is, 
hogy a legtöbb dadogó sietve s az érthetet- 
lenségig hadarva beszól. Ami nagyon ter
mészete^, mert félvén a megakadástól s az 
azzal járó kellemetlen érzettől, hogy mielőbb 
keresztül essék mondókáján, hihetetlen gyor
sasággal iparkodik bevegezni azt.

Van azonban a dadogásnak egy neme, 
az úgynevezett „ e l n y o m o t t  d a d o- 
g á s u, mit főleg intelligens egyéneknél s kü
lönösen nőknél tapasztalhatunk. Az elnyomott 
dadogás abban áll, hogy a dadogó beszéd
hibáját oly mozgások alá igyekszik elrejteni, 
mely mozgások a laikus előtt természetesnek 
tűnhetnek fel. Pl. egyik karjait keresztbe 
fiizve beszél, másik beszédközben merev ka
tonás tartást vesz föl, a harmadik beszéde 
alatt kezeit ökölbe szorítja, a negyedik élén
ken gesztikulál. De ezek daczára is gyakran 
megtörténik, hogy elhagyja őket a mestersé
gesen magukra erőszakolt nyugalom és egv 
félelmetes betűhöz érve, az együttmozgások 
egész légiója árulja el állapotukat.

Kiválóan intelligens dadogok úgy szok
tak segíteni magukon, hogy ha a veszedel
mes betűvel kezdődő szóhoz érnek, azt meg
kerülik, más fogalomszóval mondják ki vagy 
körülírják s ezzel ideig-óráíg elpabistolbat ják 
állapotukat, de ha aztán valamely véletlen 
folytán, amelyre nincsenek elkészülve, kell 
a veszélyes szót kiejteniük, vége minden ön
uralmuknak.

Ez az elnyomottt dadogás, mint emlí
tettem. kiválóan a nőknél tapasztal!:! i s ez
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Legvalószínűbb az első két alter
natíva egyikének esete, ha ugyan még 
a máig ismert tényálláshoz nem fog 
egy esetleg kiderítendő s legsúlyosabb 
beszámítás alá eső rablógyilkosság is
mérve is csatlakozni. Mindezt a vizs
gálat leend hivatva felderíteni.

Hóimét, e nagyfokú elvetemültség, 
az erkölcsöknek ily rohamos sülyedése? 
Tán az úgynevezett század vége ide
jének már levegőjében fekszik a becsü- 
letérzésnek, az önérzetnek, a közerköl- 
csiségnek ezen qualifkálhatlan rohamos 
hanyatlása? Korántsem! Pillantsunk 
be népneve lésünkbe, népoktatásunkba, 
tekintsük azon indolentiát, melylyel 
népnevelésünk érdekében fennálló — 
bár még ma sem valami első rangú 
helyet foglaló — intézkedések, törvé
nyeink, rendeleteink első sorban ma
guknál az ezen törvényeket s rendele
teket végrehajtani hivatott közegeink 
tetemes részénél találkoznak; tekint
sük azon — bár az éretlenebb népnél 
fel sem tűnő s korántsem oly beszá
mítás alá vehető — indolentiát, mely- 
lyel az első sorban saját családi tűz
helyének körében való nevelésre hiva
tott szülőknél találkozunk s meg lesz 
fejtve e nagy lélektani talány, mely
nek ellenében ugyan feltétlenül fenn 
fog  maradni a „nulla regula sine ex- 
ceptione“ elve; de ez csak exceptio, 
kivétel leend s ezen kivételek az álta
lánosságban vett regulával szemben 
egy figyelemre is alig méltó ténye
zőkké fognak leolvadni.

Megszoktuk már látni s tudni, 
hogy ö — 6 éves gyermekek nyilváno
san az utezán, útfélen czigarettáznak 
s eszük ágában sincs gondolni arra, 
hogy ezzel még jóform án fejlődni sem 
indult életerejüket mérgezik meg s el- 
csenevészednek — mint ily exemplarist 
ma százával láthatunk; nem gondol
nak arra, hogy egy eldobott szikra 
már virágzó falvakat döntött romba.

Megszoktuk már hallani, hogy 
gyerköczeink palam és publice oly kör-

mondatokban, oly válogatott kitételek
kel káromkodnak, minek hallattára mi 
felnőttek érezzük, hogy vérünk ar- 
ezunkba szökik.

Megszoktuk már tudni, hogy éret
len suhanczaink hazug ürügyek alatt 
megszökve a szülők figyelme elöl, a 
legundokabb helyeken dorbézolnak, 
isznak, pipáznak s a fiatal erőket alap
jában megölő élveknek áldoznak.

Kik mindennek szóval csak néhány, 
vonásában ecsetelni szándékozott er
kölcsi romlásnak okai?

Első sorban feltétlenül a szülök s 
ez maga kárhoztatandó s elítélendő; 
másodsorban azonban s legfőkép ható
ságaink, kik közoktatásügyünk terén 
meghozott törvényeinket, rendeleteinket 
csak Írott malasztnak tekintik, kisebb 
gondjuk is nagyobb lévén annál, hogy 
e tekintetbeni kötelezettségüknek meg
felelni is törekednének! kik, bár éven- 
kint bucsujáróban conscribálnak, adókö
teleseket, tanköteles gyermekeket össze 
im ák; hogy azonban a százakra menő 
tanköteles gyermekeknek jó  40 %  soha 
iskolába be sem irattott, hogy ezen 
tanköteles gyermekek egy nagy részét 
tényleg eltitkolják, nehogy a szülőknek 
költségükbe kerüljenek; hogy e tankö
teleseket az illetők „kis cseléd leány, 
fogadott gyermek stb.“ ezimen nyíltan 
kivonják a neveltetés kötelezettsége 
alól; erre rá sem érnek gondolni, annál 
kevésbbé applikálják a negligens szülök 
ellen a hatáskörükbe bocsájtott kény- 
szerezközöket, -— a pénzbüntetéseket. 
Persze ez nem lényeges kérdés, hiszen 
apáink is így gondolkoztak, „elég ha 
fiam keze kereszt vonását oda teszi az 
alá az írás alá, nem lesz abból fiská- 
lis“, vagy „ha én meg tudtam élni 
oskola nélkül, a gyerek is éljen meg.u

Ez megjárta t. uraim annak ide
jében, pár századdal ezelőtt, most 
azonban, midőn Európának még a leg
alacsonyabb műveltségi fokozaton álló 
népei is kell, hogy karöltve haladjanak 
előre a művelődésben, midőn a mai

szomorú anyagi viszonyok mellett az 
írás s olvasás mestersége ezer meg 
ezer esetben kenyerét képes megterem
teni a különben minden vagyon nélküli, 
elhagyott gyermekeinknek; nem szük- 
keblüségnek v. könnyelműségnek, hanem 
Isten s a társadalom ellen irányuló 
bűnnek tekintjük államunk létének e 
leghatalmasabb tényezőjében, a népne
velésben, a közoktatásban tanúsított 
indolentiát.

A  lehető legnagyobb szigorral kell 
eljárni, a legfájósabb oldalán, a pénz- 
büntetésnél kell érinteni a kötelmüket 
elhanyagoló szülőket s gyámokat, kik 
gyermekeiket vagy gyámoltjaikat bár
mily ürügy alatt elvonják a nevelte
tés, az iskoláztatás kötelezettsége alól. 
Megdöbbenve sorakozunk az egyetlen 
gyermekének merev tetemére fájdalom
tól törten leroskadott szegény apa 
mellé; vonjuk le a mai napság oly 
gyakran előforduló hasonló szörnyű 
drámákból a következtetést: „Népne
velőn jöjjön el a te országod!“

í'a iö .

Az iparos és polgári kör.
A közelmúlt vasárnap tartotta meg ipa

ros és polgári körünk rendkívüli közgyűlé
sét, melynek egyedüli tárgyát az alapszabály 
módosítása képezte.

A közgyűlés igen szép rendben folyt- 
le. Wittwindits Gyula elnök rövid üdvözlő 
beszéde után a gyűlést megnyitván, Palásty 
Istvánt, az alapszabályt kidolgozó bizottság 
jegyzőjét kérte fel az uj alapszabály pon
tonkénti felolvasá ára. Az ei>ő pont termé
szetesen a kör ezimóvel kezdődött, mely 
hosszabb vitát idézett elő az iparos és nem 
iparos polgárság között.

A vita tárgyát az képezte, hogy a régi 
„Iparos és polgári kör44 elnevezés megrövi
dítve, ezentúl „ P o l g á r i  k ör44 ezimmel bírjon.

Gál Lajos iparos polgár szólalt fel a 
czimváltoztatás ellen, sérelmesnek találván ipa
rosainkra, hogy az iparos  jelző kihagy ás
sák ; hivatkozott arra, hogy a jelenlegi ipr.ros 
és polgári kör tulaj donkóp még ma is csak 
iparos kör, amennyiben az alapszabályok a 
„polgári44 ezim hozzácsatolása alkalmával nem

nem is lesz feltűnő, ha elgondoljuk, hogy a 
nő hiúságból fogyatékosságának elrejtésére mi 
minden — úgyszólván emberfölötti dologra 
is képes.

Az elnyomott dadogásra érdekes illusz- 
trácziót szolgáltat Koboz egyik dadogója, ki 
ha beszédébe ezt a szót „á mu közbeszurhatta, 
tökéletesen folyékonyan beszélt ily formán: 
„Kedves barátom —- ám — kérlek téged, ám 
— légy szives, ám — hozz nekem ám — egy 
jé  könyvet ám“ — stb. I)e ha azt kívánták 
tőle, hogy beszéljen „ámu nélkül, a leg- 
nagyobb erőlködéssel is alig tudott néhány 
szót beszólni s majd minden mássalhangzó
nál megakadt.

K u s s m a u l  pedig egy tábornok pácien
séről tesz említést, ki napszurás folytán ki- 
állott ezenfcrális baj után csakis ugv tudott 
folyékonyan beszélni, ha beszédébe a „mama44 
szót szőtte minduntalan bele. Már most gondol
jon csak az ember arra a komikus helyzetre, 
midőn egyszer a tábornok ur haragra gyulva, 
igy tört ki: Dieser elende — mama — Kéri 
da hat geglaubt — mama — die Andera 
Yvürden ihm — mama — die Kastanien aus 
dem Fener holen — mama.44

Egy kolozsvári úri ember pedig csak 
úgy képes tiszta folyékonysággal beszólni, 
ha beszédébe ezt a kifejezést szőheti be: 
„de furcsa.44 Kép lelhetjük egy jó  barátom 
helyzetét, hogy éré *te magát ezzel az úri 
emberrel szemben, mikor ez az úri .ember 
társalgás közben igy beszélt vele: „Én önt 
becsülöm, — de furcsa — mert mindenkitől

azt hallom, — de furcsa — hogy ön jóravaló 
ember, — de furcsa — és ezennel megígé
rem, — de furcsa — hogy számíthat rám —
de furcsa.44

Nekem is volt egy tanitóképezdei igaz
gatóm, ki pompás folyékonysággal beszélt, 
de csak úgy, ha ezt a szót „ au tó n t e h á t 44 
minél sűrűbben szöhette beszédébe. E nélkül 
nem volt képes beszélni. — Egy kedves ta
nárom pedig csak úgy tudott folyékonyan 
beszélni, ha ezt a kifejezést: „kérem alósan44 
minden 3—4 szó után beszédébe szöhette, 
különben a legnagyobb akadozással beszélt, 
ha azt kívánták tőle, hogy „kérem alásan44 
nélkül beszéljen.

De sok van ilyen az életben, lépten- 
nyoinon akadunk pergő rokkához hasonló 
gyorsasággal beszélő asszonyokra, kik dado
gásukat az „ i z é 44 és „ a s z o n g v a 44 kifejezé
sek sűrű használatával burkolják el.

Egy lelkész páciense Koboznak a „k44 
és „t44 betűvel kezdődő szavak kimondásakor 
dadogott. Hogy a szószéken híveinek ne 
árulja el állapotát, szónoklatait gondosan ki
dolgozta előre, természetesen óvatosan került 
minden szót, melyek a veszedelmes betűkkel 
kezdődtek. így  pl. ezen szavak helyett: 
„ Kr i sz t us  ta ní tv án ya i44 ezen szókat ta
nulta be s mondotta el: „Jézus  a p osto la i.44 
Hogy ily módon nagyszámú „k44 és „t44 betű
vel kezdődő szentről kénytelen volt prédiká- 
eziójában hallgatni, ez végtelenül bántotta s 
Kobozhoz fordult s három heti gyógykezelés 
után mar nem volt az a „k14 és „t44 betűvel

kezdődő szó, mi a tisztelendő urat szónokla
tában megakasztotta volna.

Az ily s hasonló módon elnyomott da
dogásban szenvedő intelligens egyének kok
kal többet szenvednek, mint azon fiatal és 
kevésbbé intelligens dadogok avagy gyerme
kek, akik fogyatékosságuk hátrányos voltát 
nem érzik, vagy nem ismerik fel annyira, 
habár ezen utóbbiaknál az együttmozgások 
minden elképzelhető alakban és a legfeltű
nőbb módon jelentkeznek. Az egyik nyelvét 
egész hosszában kiölti s emellett fejét ide- 
oda dobálja; másik felduzzasztja arczát; a 
harmadik fogait vicsorgatja, köpköd, kezeivel 
hadonáz stb.

Egy dadogónál oly mértékben jelentkez
tek az együttmozgások, hogy£környezete őrült
nek tartván őt, a berlini Charité-be vitték, 
hol dr. Westphal fölismerte a szerencsétlen 
baját, mely egy vasúti szerencsétlenség al
kalmával szenvedett, nagyfokú ijedtség kö
vetkezményeként állott be nála.

Az elmondottakban világos képet igye
keztem  nyújtani a dadogás egyik legjellem
zőbb tünetéről, t. i. az együttmozgásokról s 
még csak a dadogó környezetének meg
nyugtatására azt jegyzem meg, hogy ez 
együttmozgások nem állandók, a dadogás 
megszűntével ezek is elmaradnak, sőt leg
többször még a gyógykezelés befejezése előtt 
is megszűnnek.

Már most az előzmények után rátérhe
tek a dadogást előidéző praedisponáló okokra, 
de erről majd a jövő számban.
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lettek megváltoztatva; kiemelte egyúttal, 
hogy a kört tulajdonkóp iparosok alakították 
és tartották fenn a legnehezebb időkben is 
Kijelentéséhez hozzátette, miszerint nemcsak 
a maga, hanem iparostársai nevében szól.

. Hasonló argumentumot használt Csides Géza 
iparos is.

Az említett iparos polgárok dicséretére 
legyen mondvaT nézetüket higgadtan és tár
gyilagosan adták elő, mely általános elisme
rést keltett a hallgatóságban. Ezen fejtege
tésekre Bátory Vilmos polgártársunk felelt; 
előadta, hogy a bizottságot a legjobb akarat 
és szeretet vezérelte iparosaink iránt, midőn 
a czimen változtatni elhatározták, s csak 
a nyelvtani helyesebb módszer, a czim rövi- 
debb, de mindkét elemet magában foglaló 
kiejtés szempontjából találták jobbnak, ki
emelvén, hogy p o l g á r  elnevezés alatt érte
tik minden iparos, mivel el sem képzelhető 
iparos anélkül, hogy polgár ne legyen.

Ez eszmecsere után elnök szavazás alá 
bocsátván a kérdést, a nagy többség a „P o 1- 
gári k ö r 44 elnevezés mellett szavazott.*)

Az alapszabály többi pontjai több- 
kevesebb módosítással egyhangúlag fogadta
tott el, minek végeztével elnök megköszönve 
a tekintélyes számú körtagok szives rész
vételét, a kör éltetésével az ülést bezárta.

(Most még nekünk van egy pár szavunk 
a kör t. elnökéhez. Ugyanis talán még sem 
egészen helyes dolog, hogy akkor, a mikor 
egy tekintélyes testület ily fontos dolgokról 
konferál, a gyülésterem közvetlen szomszéd
ságában javában kártyáznak a körnek egyes 
tagjai. Hát ezek az urak, lia már semmi sem 
érdekli őket, nem választhattak volna leg
alább addig, mig a gyűlés lefolyik, egy jobb 
l:elyet, ahol kártyaszomjukat kielégítsék? Sz.)

VEGYES HÍREK.
—  Örömhír. A  megyegyülésen 

november ‘29-én egyhangúlag kimon
datott, hogy E r z s é b e t -é s  K o s s u th -  
ía lv a  f e lt é t le n ü l  ö n á lló s íta n d ó .

*
— Iskolalátogatás. Tóth József, kir. 

tanácsos ur, megyénk kir. tanfelügyelője, e 
héten az erzsébetialvai állami iskola egyes 
osztályait szerencséltette látogatásával. Mint 
értesültünk, a kir. tanfelügyelő nr alapos 
vizsgálatot tartott az eddig elért eredményre 
vonatkozólag mindenütt, mert erős és feltett 
szándéka az itteni állami iskola mizériáit 
végre-valahára megszüntetni s a létező bajo
kat orvosolni. Mi, akik ismerjük a kir. tan
felügyelő ur erólyét s a tanügy felvirágoz
tatására irányuló odaadó buzgalmát, meg 
vagyunk győződve, hogy e látogatás nem 
marad nyom nélkül s erősen hiszszük, hogy 
most már személyesen is meggyőződvén az 
itteni tanügyi állapotok tarthatlan voltán, 
ezen bajok legfőbbikén, a tanító-személyzet 
és tanterem elégtelenségén mielőbb segitni 
fog azáltal, hogy a tanítók szaporítását és a 
még szükséges tantermek felállítását a kul
tuszminisztériumban ismert erélyévei szorgal
mazni fogja, ü gy  legyen.

*
t  Gyászhir. Suda János helybeli ügy

védet ismét kegyetlenül sújtotta a kérlelhet- 
len sors. Alig pár héttel ezelőtt temette el 
kedves fivérét, most már szeretett neje kopor
sója mellett áll fájdalomtól megtört szívvel. 
Aki még pár nappal ezelőtt mosolyogva rin
gatta ötén újszülött kis fiát, ma már meghi- 
degült tetemét kisérik oda, ahonnan uincs 
többé visszatérés. A kesergő család a követ
kező gyászjelentést adta k i: „Alulírottak sa
ját és az összes rokonság nevében mély fáj

*) Nekünk ez elnevezésekhez semmi közünk, 
azonban jövőre talán sokkal fontosabb dolgokra ki
ható veszedelmet látunk marosaink eljáráséban azért, 
mert ha már annyira sérelmesnek tartanak magukra 
valamely kérdést, miért nem jelcnnt-k meg akkor, a 
mikor segíthetnének a dolgon. Mert micsoda állapot 
az, hogy Uy alkalmaknál 75—80 iparos közöl csak 8, 
mo n d  n y o l c a  iparos jelen meg. Pedig igy van!

S zerk .

dalomtól sújtva jelentik, hogy szeretett fe
lejthetetlen. hitvese, illetőleg édes anyjuk, 
leánya, unokahuga. sógornőjük és nagynén- 
jük Suda J áno s né  szül. Hitel Emília umő 
e hó 3-án este 3/410 órakor, életének 42-ik, 
boldog házasságának 14-ik évében szivszél- 
híidés folytán az Urban jobblétre szenderült. 
A  boldogultnak hült tetemei e hó 5-ón dél
után 3 órakor fognak Erzsébetfalván, saját 
házában a rom. kath. egyház szertartása sze
rint beszenteltetni és a helybeli temetőben 
örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő 
szent miseáldozat az elhunytnak lelki üdvéért 
e hó 7-én reggel 8 órakor fog az erzsébet- 
falvai templomban az Urnák bemutathatni. 
Erzsébetfalva, 1896 deczember 4-én. Áldás, 
béke hamvaira! Suda János, férje. Suda Ma
riska, Dezső, Margit, Izabella és Miklós, gyer
mekei. Özv. Hitel Mártonná szül. Kalkant 
Etancziska, édes anyja. Özv. Csengery Vil- 
mosné szül. Kalkant Mária, nagynénje. Suda 
Kálmán és neje szül. Hübner Eugénia és 
gyermekeik; Vargha Imre és neje szül. Hitel 
Matild és fiuk; Longhy István és neje szül. 
Hitel Izabella; Hitel Dénes és neje szül. 
Walther Ilka és gyermekeik; özv. Hitel Gó- 
záné szül. Somogyi Gizella, sógorok és sógor
n ő k /

*
— Lelketlenig czim alatt lapunk múlt 

heti számában említést tettünk arról, hogy 
egy árva tanuló fiúnak uj téli kabátját va
lami gaz csirkefogó a tanterem előszobájából 
eltolvajolta s egyben említettük azt is, hogy 
a károsult tanuló részére a többi osztályok 
tanulói gyűjtést eszközöltek. Ma abban a 
helyzetben vagyunk, hogy konstatálhatjuk, 
miszerint a gyűjtés eredménye 10 frt 62 kr. 
volt, mely összegen az illető fiú tanítónője 
úgy a károsult fiút, mint szegény nevelő
anyját teljesen kielégítő szép és jó  meleg 
téli kabátot vásárolt. Bárkitől eredt a tanító
testületben a gyűjtés eszméje: igen szép; 
hogy az eszme megtestesülést is nyert: csak 
elismerést érdemel mindenki — de leginkább 
a szülők részéről. Mert ebből láthatják és 
látják, hogy az iskola, hova gyermekeiket 
küldik, nemcsak a száraz ismeret-közlésre, a 
gépies oktatásra fektet súlyt, hanem a sziv
es jellemképzésre is gondot fordít, szóval a 
rábízott emberanyagot^ neveli is. Az életben 
ki az, ki embertársai jószívűségére nem szo
rul ? Ha ilyen adománygyűjtéssel nem ad az 
iskola néha-néha módot arra, hogy a tanuló
ban az emberbaráti érzelmet, a jóindulatot, 
könyörületesség érzetet felköltse, a tanulót 
mint leendő embert szűkölködő embertársak 
iránti kötelességeire előkészítse és nevelje: 
akkor az iskola nem oldotta meg feladatát. 
Preparálhat a gyermekből tudóst, de ember
társai jajai és bajai iránt érdeklődő, velük 
együtt érző, nemesszivü emberbarátot soha 
sem nevel. Ezért konstatáltuk és említettük 
fel örömmel a gyűjtés; eszméjét s csak üdvö
zölni tudjuk azokat a tanítókat és tanító
nőket, kik & gyűjtésre buzdítottak s meg
nyugtató reánk az, hogy a vezetésük alatt 
levő gyermekek jó  nevelői kezekben vannak.

*
— Felhívás korcsolyázásra! Erzsóbet- 

falva előkelő köreiben visszhangra talált mult 
számunkban közölt „Korcsolyázók figyelmébe14 
czimü felhívásunk, minek folytán elhatároz
ták polgártársaink, hogy f. évi dec z emb er  
hó 8-án, kedden este 6 órakor  érte
kezletet tartanak Kisfaludy Vilmos Csil
lag- és Korona-iiteza sarkán lévő vendéglőjé
ben. Akik tehát érdeklődnek e nemes sport 
iránt, úgy hölgyek, valamint férfiak, szíves
kedjenek a fent megnevezett napon és időben 
megtartani szándékolt alakuló gyűlésen meg
jelenni. *

-  D. Pákay György dadogok és he- 
begök oktatására képesített tanító tisztelettel 
értesíti a t. közönséget, miszerint a felnőtt 
dadogó és hebegő beszédfogyatékosok részére 
az 1897. évi január hótól junius hó végéig 
terjedő időtartamra i n g y e n e s  t a n f o l y a 
m é t  nyit. A tanfolyamon részt venni szándé
kozók előjegyeztethetik magukat ez évi de- 
ezember hó 10-óig lakásán (Iskola-utcza 7. 
szám alatt) naponta délelőtt 11 órától 1 
óráig. Ajánljuk az illetők figyelmébe!

Karácsonyi szent énekek. E ezim 
alatt Palásthy István, r. kath. kántor egy kis 
füzetet állított össze, mely igen csinos kiál
lításban Mafckovieh A. helybeli nyomdatulaj- 
donosunk könyvnyomdájából került ki. Hogy 
ezentúl nyomtatás dolgában sem szorulunk a 
fővárosra, arról meggyőződhet már a laikns 
is. De nemcsak hogy itt nyomatott közsé
günkben, hanem itt is köttetett be Neumann 
Adolf könyvkötészetében. Kapható a szerző
nél és a könyvnyomdában. Ajánljuk t. kö
zönségünk becses figyelmébe.

— A helyi érdekű vasút helybeli 
várótermében, a küldöttség kérelme folytán, 
beállították ugyan a kályhát, azonban el
felejtett a főmérnök ur tüzelő-anyagot is hozzá 
adni. Tisztelettel kérjük tehát a mérnök 
urat, szíveskedjék alantos közegeinél a tüze
lést is elrendelni még e tél folyamán. Ha már 
a helyi vonatokat nem füttefci, legalább azt 
engedje meg ennek a szegény utazó-közön
ségnek, hogy meleg szobából ülhessen a hi
deg vasúti kocsiba. Mert kérem most úgy 
vagyunk a kályhával, hogy: „ fenn az ernyő,  
de n i n c s e n  k a s ! “

— A soroksári kettős gyilkosság tet
tese, mint bennünket értesítenek, már töre
delmesen bevallotta tettét. Először is a leányt 
fojtotta meg s azután a gyerekre vetette ma
gát, mint állítja, azért, mert a gyerek a du
lakodásra álmából fölébredfc s nyomban reá 
ismert; a gyereket tehát kétségbeesésében 
azért fojtotta r^eg, hogy tanúja ne legyen 
gálád tettének. Ámde az Isten boszuló keze 
mégis elég korán érte, hogy még e földön 
bűnhődjék állatias gazságáért.

K a r c z o l a t o k .
A november 29-én tartott kaszinói köz

gyűlésen láttak a mi Nyulánk Alfrédunkat 
is. Nagyon érdekelte az ügy, el is járt bő
ven fontos teendőiben. Mint kodifikáfcor ki
tűnőnek bizonyult s mint argumentáló — 
meglepett mindenkit. Sajna: bogarai van
nak . . . O r f e u s t  mindenáron Orphensnak 
mondja, hogy „Cato44 nem „Csató44: semmi 
szín alatt nem lehet rádisputálni.

Az önállósítás végett megejtett határ- 
rajzolatokat, terveket ö készítette, ezt erősen 
hiszi, erősen állítja is. De ezt meg más nem 
hiszi — m ég  erős ebben.

A közgyűlésen sok szerep jutott neki, 
de hogy ott el ne fáradjon: inkább ü l v e  
m o n d o t t a  el. Rósz nyelvek azt beszélik, 
azért nem állt volna fel, nehogy nevének 
megfelelő termetével a szavazókat visszaret
tentse. No de ez mellékes.

Indítványa a fődolog. Majdnem meg
döntötte az alapszabályokat. Jó lesz meg
gondolni a do lgot ,  mielőtt az alapszabály
zat felsőbb helyre kerül.

Javaslata ebben kulminál:
— Minekutána a kaszinói e l n ö kö t  úgy 

is a választmány választja, hát a kö zg yűl és  
tagjait, annak perszónáit is a választmány 
válaszsza — igy legalább hamarább d ű l ő r e  
jövünk.

És a talpraesett indítványt nem fogad
ták el! Tessék,most szóljon valaki közügy
hez!  Hálátlan közgyűlés; még itt-ott elfoj
tott nevetés is hallatszott a kenetteljes igék 
után! Nem is kell most már neki se Orfeus, 
se Orpheus, se Cafco, se Csató, se „iparos44, 
se „polgári kör44, hanem éljen az a b o l d o g  
idő, mikor még a katonaságnál is róttak.

A soroksári határban sok vadász meg
fordul; ismerős alakok mind. Ismerem jól 
őket, de nyul-papáék, nyul-mamáék — még 
jobban.

Nyulék házánál előrelátóbb és jobb po
litikusok vannak, mint Erzsébetfalva némely 
egyesületénél.

Hogyne! íme tessék.
Egyszer nyul-papáék kaszinóztak, szép, 

kies dombon. Az egyik asztalnál még rá-
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gyújtottak — kaláhriásra is. Ráértek. Kern 
jött ba j sehonnan. De elövigvázatból kiállí
tottak egy szemfüles nyuszit.

Az ám, eljött a baj t A  láthatár .pere
mén megjelent két f ia ta l ab b  vadász. Egyik 
sötét, másik v i l á g o s  barna férfi képében.

— Baj, veszély, fussunk! hangzik
fel az őr szava. * ,

— Mi az, kik azok? — mondja az el
nöklő nyul-koina.

Ezzel szeme fölé tartja tenyerét s a tá
volba néz.

— Ej! nincs baj. Akik ott jönnek, 
azoktól még hár oms zo r  körül oszthatsz! 
Ráérünk.

Más irányból jön aztán az igazi .  Meg
jelent a horizon egyik pontján az a k é t 
nyúlánk, ö reg  vadasz.

- Baj, veszély, fussunk!
— Ki az . . . ahá . . y
— Most már le a kártyát és fussunk, 

de rögtön — v a g y  t e s t a m e n t u m o t  c s i 
nál j  u n k!

A z iskolából.

A kir. tanfelügyelő ur múlt heti -iskola- 
látogatása alkalmával történt az alábbi csinos 
kis tableau:

Tanf.  rMond meg kis lányom, ha nem 
volna asztal az iskolában, azért megtanulnál-e 
olvasni ?“

T an u l ó :  „Igen, ha asztal nem volna is 
az iskolában, azért megtanulnék olvasni.44

Tan;f.: Hát pad nélkül — ha mindjárt 
bajjal is — megtanulhatnád-e az olvasást?44

Ta nuló :  „Pád nélkül is meg lehet ta
nulni olvasni.44

Tanf. :  „Hat mi szükséges első sorban is 
ahhoz, hogy olvasni valaki megtanuljon?“

T a n u l ó :  „Első sorban is, hogy valaki 
megtanuljon olvasni, szükséges az . . . éwz.u

A talpraesett feleletre a tanfelügyelő ur 
jóízűen mosolygott.

Földrajz adatott elő. A tanár naggy tűzzel 
magyarázta Berlint s annak világhírű bör
zéjét .  Észrevette, hogy egyik tanítványa 
folyton nevetgél és figyelmetlenkedik.

Hirtelen félbeszakítja magyarázatát s 
kérdi:

— Szemes Lajos! Micsoda is az a börze? 
Mondd csak!

A megcsípett fin zavartan állott fel és 
révedező tekintettel nézett körül, segítség 
végett.

A  tanár elfordult kissé, mert eltüsszen
tette magát.

Ez alai 
feltigrik és
Lajosnak, aztán vigyorp.

A tanér ismétli a kérdést, mire a fiú 
határozott hangon feleié:

— A  börze  egy 
lábú állat.

Ez alatt egy galiba kereső fiú hirtelen 
fülébe süg valamit Szemes 

rgás mellett leül.

többesülkü négy-

Szerkenztoi Üzenetek.
M . G y. Várjuk, várjuk, tle hiába várjuk.
l)r . fc*. Ócsa. Végtől, nül nőhessen várjuk az 

Ige testté változását. Ez lapunk existentiáját min
denesetre előmozdít amlja.

G. L . helyben. A z  az ígért iparügy talán be
fagyott ? Tüzet reá s előre!

B. V . helyben. Soká tart a betegség! Már ide
stova nekünk is fáj !

N . X . Soroksár. Hol késik az éji homályban ? 
F. M . helyben. Még nem volt ideáik megol-

vasni s igy nem is ismerhetjük.

E r z s é b e t f a l v a i  pi acz.
(November 29.)

A választások idején Rajta Albert biró 
uram sokat forgolódott az „igazi urak44 között. 
El is tanult tőlük sok minden jót. Ez meg
látszott a beszédjén is-. Mikor kiment a 
majorba az ispán uramhoz malaczot venni, 
csak úgy félvállról beszélt vele. Hogy is ne, 

llbert grófot is látta! Az 
aczokat is roppant müértően

úgy félv
mikor ő Apponyi Albert grófot is látta! Az 
eléje hajtott malac 
biráita:

— Hogy ez a kesely malaez ispány uram?
— Tizennyolcz forint — volt a válasz.
— No tudja, annyit nem adok érette, 

mert nekem csak tizenöt forintig van ér t el 
mem.

Kukorieza, szemes, zsákja
„ csöves, „ . . . . . . 2.70—2.80

Krumpli 50 kgkint . . . .
Egy pér c s i b e ...................

,  » tyuk ...................
Marhahús kgkint . . . .
Disznóhus . . . . . . .
Z s í r ......................................
Egy hízott lib a ........................

„ sovány .........................
„  „ kacsa . . . .
„ kövér „ . . . .

Birkahús kgkint . . . .
Szalonna kgkint . . . .
Tejfel literje . . . ., « , 
Tojás 7 drb. 20 krajezár.

A felvétel délelőtt 9 órakor eszközölte
tett. Azonban másfél óra múlva majdnem
minden ár esett pár kraj ozarral.

Felelős szerkesztő: ERDÉLYI MIHÁLY'.

H I R D E T É S E K .
Elveszett

e g y  r é g i  h .uazas n a g y sá g ú

arany György-tallér
körű Lfoglalva vöröses aninynyal, mely fülé
nél fogva óralánezon viseltetett.

A szives megtaláló kéretik illő jutalma
zás mellett H erm á n  S á n d or v e n d é g lő s 
n ek  (Patmcz-féle vendéglő) átadni. 4-i 1..1

| Női ruha varrás.
#5§ Tisztelettel tudatjuk a nagyérdemű közönséggel, hogy helyben, 
*81 Erzsébet-utcza 55. szám alatt

* i

■s

* s

mindennemű női ruhát
a lehető legolcsóbb árban s legújabb divat szerint készítünk.

Egyúttal elvállalunk mindennemű fehérvarrást, hímzést stb. jutá- 
nyes árban. th

A  t. női közönség becses pártfogását kérve, maradunk tisztelettel

* 1
4 0 -2 —1 Erdélgi Anna és Irma. j .

\
%
m

4 1 -3 —3

F R Á T E R  E N D R E
I i z e é l s e t f a l v a ,  I s k o l a - u t c z a  V .  s z á :

Ajánlja magát mindenféle

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

egyéb lakatos-munkák
a lég] ntAny-o»abb araiéért.

Javítások a leggyorsabban és pontosan eszközöltetnek.

Hirdetmény.
Van szerencsém a t. közönség becses 

tudomására hozni, hogy a mai napon

könyvkötészetet
rendeztem be. Elfogadok minden e szakmába 
vágó munkát olcsó és pontos elkészítés mel
lett. Kérem becses pártfogását.

Egyúttal vagyok bátor könyv- és pa- 
pirkereskedósemet becses figyelmébe ajánlani.

Minden megrendelést pontosan és jutá
nyos arak mellett eszközölk. Maradok 

Erzsébetfalva, 189t> decz hó.
4 3 - 1 - 1

kiváló tisztelettel

Neumann Adolf
H itel M árton utcza 3 7 . szám  alatt.

Nyomatott Erzsébet falván, Matkovich Aladár könyvnyomdájában, Hitel Márton-utcza 23.


