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A szeretet és béke ünnepén.
A  harezi zaj ma elnémul, a fegy

verek szegre akasztvák, a pártszenve
dély elhallgat, a párttus&k szünetelnek.

A z emberek szeretettel üdvözlik 
egymást útón-útfélen, sziveikből e napra 
eltűnt a kaján irigység, a rut ön
zés, az ádáz gyűlölet, el az ellenséges
kedés, a pártoskodás, a boszu, a rosz- 
akarat, el minden, ami az emberben 
a gyarlóságot olyannyira kidomborítja, 
s az embert magát olyannyira jellemzi 
s helyébe lép a szivekben az az isteni 
szikra, mi az embert felemeli, sésép, 
nagy, nemes és magasztos alkotásokra 
képesíti: a s z e r e t e t .

M a  a s z e r e t e t  ü n n e p e  v an .
Ma nem áll szemben a munkaerő 

és a tőke, a hatalom és a tehetetlen
ség, a győző és a legyőzött, a hival
kodás, önzés, a gőg és a szerénység, 
a nyomor és vagyon, mára elhallgat 
az osztály-, nemzetiség- és fajgyű
lölet is.

Ma a b é k e  ü n n e p e  v a n .
S z e r e t e t  és b é k e . Ez a két 

magasztos érzés dominálja ma az em
beri sziveket, ez a két isteni eredetű 
érzelem irányítja ma a tetteket. Csak az

kár, hogy nem képesek a gyarló 
emberi szívben magukat megfészkelni. 
Mi más lenne akkor az ember, mi 
más a világ ! A  keserűség, a bánat, 
az elnyomás, a csalódás, a szégyen 
égető könyüimind ismeretleneklennének.

Még csak gondolatnak is merész 
utópia...

Utópia? Miért? Hisz szeretet és 
béke nélkül az élet is sivár, ez a két 
érzelem az a lüktető erő, mely az em
bert előre, nagy tettekre, maradandó 
alkotásra ösztönzi.

Nélkülözhetjük-e ezeket?
Különösen most, mikor telepünk: 

Erzsébetfalva Phőnixként újjászületni, 
külön községgé alakulni készül ? Mikor 
most vagyunk ez utón, amikor az alapját 
megvessük annak, hogy a csecsemőből, 
a telepünkből életképes embert, vi
rágzó községet ne'Ujjunk, teremtsünk.

Ha valaha és valahol szükség volt 
a szeretet és béke isteni szikráira, úgy 
most és nálunk van szükség ezekre, 
hogy nemes ambíciónkat, tetterőnket, 
tudásunkat lángra lobbantsa, mert csak 
ezek szent tüzével sziveinkben építhet
jük fel a lépcsőt, mely utódainkat a 
boldoguláshoz vezeti el.

Nagy és nemes munka előtt állunk.

De munkánk sikerét csak úgy bizto- 
sithatjuk, munkánkat áldásossá csak 
úgy tehetjük, ha azt a s z e r e t e t  és 
b é k e  vezérlik: különben áldás helyett 
átok, alkotás helyett végromlás lesz 
az eredmény.

S z e  re te  t, b é k e , ö s s z e t a r t á s  
és e g y e té r té s  az, amire ma legna
gyobb szükségünk van. Tömörülve, 
összetartással csodákat művelhetünk, 
kivihetünk mindent, ami csak kivihető, 
de hogy működésünk mások megrontá
sát, mások romlását ne vonja maga 
után, hogyr törekvésünk önzéssé ne 
fajuljon, az összetartás és egyetértés 
mellett kell, hogy sziveinkben otthonos 
legyen a sz e r e te t  és béke is. Csak 
e kettővel karöltve lesz törekvésünk 
végeredménye boldogító úgy" az egyesre, 
mint a nagy közre.

S z e r e te t  és béke, ö s s z e ta r tá s , 
e g y e té r té s , ha ezeket Írja zászlajára 
a csirában levő, alakulásra készülő 
községi egyesület, ha ezt a négy 
szót választja jeligéül, úgy csak öröm
mel üdvözöljük megszületését, mert 
e jelszavakkal ö lesz hivatva a messiási 
szerepre, mely leendő községünket 
a mai mizériákból megváltja, a mai 
tarthatatlan állapotoktól megszabadítja

T Á R C Z A .
A szegény család karácsonya.

A szürke fellegek íel-felszakadnak, a 
csípős északi szél megzörrenti az ablakot. 
De barátságtalan kint az a vén mogorva tél . . .  
olyan, mint némely ember szive. Az anya- 
föld teste itt-amott ruhátlan, ahol fehér lepel 
födi könyörületből, meg-meg van szakgatva. 
Hópelybek bulldogéinak a légben, olykor 
végig suhanva a járó-kelők arezán, jelezve, 
hogy itt van ö is.

Az utezát homály borítja ; lassan eresz
kedni kezd a sötét, hogy ellodje a titkon 
járó égieket, ki milyen ajándékot, milyen 
a n g y a lfiá t visz ide vagy amoda a jó  gyer
mekeknek. Nem jó  mindent látni a gyarló 
embernek. Könnyen irigység lopná magát a 
szivekbe . . .  óh azok az emberek! Jól van 
ez igy, intézzék azt oda fent!

A járó-kelők gyérülni kezdenek, min
denki siet a maga fészkébe. A napszámos 
megkapja zsoldját s boldog ünnepeket kivárna 
távozik. Az iparos abbanhagyja a munkát, 
a kereskedő bezárja üzletét . . . hiszen ünnep 
van: a szerete t ünnepe. A tudománynyal 
foglalkozó ember is leteszi a tollat, a köny
vet, lelke távol keletre gondol s ihlettség 
ömlik el érzetén. Elszáll gondolatban oda 
messzire, hol egykoron az a csodás fé-yü 
csillag ragyogott. Elszáll abba a pusztába, 
a jámbor pásztorok közé . . . „És te Bet
lehem, te sem vagy kisebbb Juda városánál ? . .

A házak abakai ünnepi fényt küldenek 
az ntczára . . . oly liivogatóan szól ez, meg 
a másik ablak is . . .

Kibal lassankint az ntcza, csak néha 
robog át egy-egy fogat: a gazdag emberé. 
Hová siet? Haza, mert neki is ünnep van ma.

— Hová maradt megint ez az ember ? 
Istenem! talán még ma is . . . A  házbér 
sincs még kifizetve, itt vannak a gyermekek, 
az ünnep, a háznál nincs pénz . . . ő meg . . .

Egy szerény bútorzata szobácskábán 
bágyadtan pislog a vékony faggyugyertya az 
asztalon. A hideg kályha mellett üldögélnek 
a gyermekek; várnak valamit, maguk sem 
tudják mit ; de el kell jönnie, mert Józsi is 
azt mondta: hozzájuk is eljö. Valami lámpa
fény villanik meg az ablak alatt.

— Ahá ez lesz az! Talán idejön, akit 
mi várunk.

Az anya szomorúan nézi gyermekeit, 
majd kitekint az ablakon, melyen jégvirágokat 
érlelt az északi szél. Az óra ketyegése sza
kítja meg a csendet, meg az anya gondolatit. 
Sokszor látta már ez az öreg bútordarab 
könyezni öt, de sokszor is vigasztalta, hogy 
az idő v á lto za n d ó . Ez bátorítja most is, 
ez önt erőt leikébe.

Egy kis kenyér van a háznál . . .  de a 
többi ? . . . Tiizrevaló mind elfogyott; mi van 
ma s mit eszünk holnap?

Milyen boldog az a család, melynek 
gondtalan otthona van. Meleg szobában, jólét 
mellett mily boldog az a karácsony. Nem 
kell gondoskodni a holnapról; ma is van 
minden. Az asztal terítve s a gyerme

kek ott gyönyörködnek az angyalok ajándéká
ban . De a nyomor, az Ínség itt, mi nagyobb ennél ?

Az Ínség, a nyomor nagy, de nagyobb 
ennél az anyai szerete t.

Kis csengetyü hangja szólal meg oda 
kint. Betléhemes gyermekek járnak az ut
azón. Majd az ünnepi ének dallamát hozza 
ide a szél; jó  emberek vigadjatok, hisz 
örömünnep van ma. Rá is zenditik öröm- 
íttasan: r Nagy Karácsony éj szakáj a . . . u

Az anya fel sóhajt. A gyermekek áhi- 
tattal hallgatják. Ismeretes ének; csak oly 
hideg ne volna idebent; csak eljönne már 
akit úgy várnak.

— Jani fiam mesélj a kicsiknek, el 
kell mennem valahová. Legyetek jók, az 
a n g y a lo k  ide is el fognak jönni... Csak 
jók legyetek!

A gyermekek hozzá voltak szoktatva: 
szót fogadtak. Jani mesélt, azok hallgatták. 
Mesélt, mesélt arany hegyekről, ezüst ten
gerekről, gyémánt erdőkről. És a mese olyan 
szép volt. Aztán elmondta az az okos Jani, 
mi történt Betlehem pusztáján, mit csináltak 
a jámbor pásztorok; no meg hogyan vezette 
az a csodálatos csillag azokat a bölcseket, 
azokat a gazdag királyokat. Akik messze 
napkelet országéból elindultak a kis Jézus 
télk eresésére. A  mese végeztével Jani behozta 
a megmaradt kenyeret, felosztotta art; 
gának legkevesebbet 
kicsik ne sírjai] 
ide is eljönnek _
hoz. A jó  embereket szeretik azok, akár 
szegények, akár gazdagok.

raat Kenyeret, leiosztotta azt; mu- 
jkevesebbet hagyott, hogy csak a 
sírjanak. Vigasztalta őket, hogy 

innék az angyalok, nemcsak Józsiik-
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Lesznek, támadnak, — hisz gyarló 
emberek vagyunk, — majd akadékosko- 
dúk, álpróféták, farizeusok, kik önös érde
keiket féltve sorompóba állnak az igaz
ság ellen, vagy titokban ütik fel fejü
ket itt, is, ott is, mindenütt, hogy az egye
netlenség, a gyanúsítás, a rágalom 
magvát a polgárság közt elhintsék, 
lesznek ily sötétben dolgozó vakondo
ki >k nagy számmal, desz ne csüggesz- 
sze el a jobbakat, ne riaszsza visz a 
őket a nemes munkától, elnémulnak 
ezek önuiaguktól is, mint a vakondok 
a szemeit bántó napfény megpillantá
sára, ők is megszégyenülve hagyják 
abba aknamunkájukat, ha szembe ta
lálják magukat a s z e r e te t  és béke  
munkájának fényes, el nem homályo- 
sitbató eredményével. A  közönség gon
dolkozni tudó része pedig meg tudja 
és meg fogja érteni, melyik félben 
bizhatik meg, melyik fél szolgálja ön
zetlenül a közérdeket.

B éke és s z e r e te t ; erre töreked
jünk minden téren és minden tettünk
ben. A  pártoskodás úgy is régi átok 
nemzetünkön, a széthúzás úgy is meg
bénítja minden intézményeinket, leg
alább nálunk ne fészkelje be magát. 
Nem ok nélkül hangoztatjuk ezt, nem 
különösen most, midőn iparosaink s a 
polgárság közötti összetartó kapocs 
meglazitásán fáradoznak e g y e sek . Van 
nekünk szükségünk társadalmi kasz
tokra ? Avagy az iparos nem oly joggal 
nevezlieti-e magát községünkben pol
gárnak ? nem oly adófizető polgára 
községünknek, mint mások? mint a 
kereskedők vagy az intelligenczia? 
Polgárjogunk egyenlő, miért hát a 
torzsalkodás ? Ilyen kicsinységeken fönn
akadnunk nem kell, nem lehet, nem  
szabad! Ennek társadalmi életünk adná 
csak meg az árát.

Egészséges társadalmi élet csak 
ott van, csak ott lehet, hol a társada
lom tagjait a s z e r e te t  és b é k e  szét-

A kicsinyek annyira hallgatták a sok 
szép mesét, hogy elálnaosodtak, Elaludtak. 
Jani szépen elhelyezte őket a kis ágyban. 
Maga meg dolog után látott. Kint csapkodta 
a hópelyheket a szél, kemény, zimankós 
idő tombolt, midőn az anya megérkezett.

— Jani fiam feküdjél te is le, én fent 
maradok, végeznem kell még valamit,

A jó  anya fent virrasztóit, összekupor- 
gatott filléreit is elköltötte, g y e r m e k e i 
öröm ére, A szép karácsonyfa ott állott már 
a szegényes asztalon, szépen feldíszítve. És 
a gazdag emberek sem feledkeztek meg rólok 
a szeretet ünnepén. A  betlehe3ni jászolylxoz 
nemcsak a jámbor p á s z to ro k  ajándékai 
tétettek le, hanem elvitték oda kincseiket a 
k ir á ly o k  is. Milyen szép harmónia!

Az a hatalmas összekötő kapocs, amely 
a családot megalkotja: a szív, a szeretet. Az 
a közös érzés, amely az emberi társaságot 
fentartjá és élteti : a honfi szív, a honszeretet. 
Mi az a nehéz, mit a szeretet le nem győz 
s mi az a könnyű, ami a szeretet nélkül 
megtehető ? Mit ér a kincs, a gazdagság szív 
és szeretet nélkül! S mi a szeretet központja: 
a csa lá d !

Óh ti gazdagok, ha majd dús asztalhoz 
ültök, emlékezzetek meg azokról, kik éheznek, 
kiknek oly nehéz az a szeretet ünnepe. És 
ti szegények, ne csüggedjetek el, hanem dol
gozzatok szorgalmasan, hogy munkátok onnan 
fe lü lr ő l  megáldassék. Mindnyájunké az 
öröm. mindnyájunkért, született meg ott távol 
Keleten az Ige, az Eszme!

Anonymus.

törhetlen kapcsai tűzik szorosan egy
máshoz.

Szeretettel bíráljuk egymás tetteit 
s főelvünk a s z e r e te t  legyen, mely
nek nyomában a béke jár.

B ék e  velünk! S z e r e te t te l  kívá
nunk boldog ünnepeket!

y-

Regale és italmérési ügyeink.
Már Soroksár anyaközségünk követte el 

az eredendő bűnt, midőn a regale és szesz- 
ital adó bérleténél ismeretes szűkkéblüségénél 
fogva nem tudott arra a közérdekünket e 
téren valóban erősen érintett kérdésre fel
emelkedni, hogy „cui prodest?u vagyis kinek 
basznál? Nem lehetett ez ismeretes szükkeblű- 
sóget menteni akkor sem; de annál is inkább 
kell elitélnünk most, midőn az annyi teherrel, 
annyi kellemetlenséggel s szekatúrával járó 
bérletügyet s annak természetét megismertük. 
Nem lehet menteni, még £zon indok alapján 
sem, hogy a regale-bérlet összege megköze
líti a 100.000 forintot, mit abban az időben 
hangoztattak s mely összegnek leendő elő
teremtésétől irtóztak.

Nem is csekély dolog a majdnem száz
ezer forint bérletösszeg kiteremtése, de azt 
mondja a deák: „si potiierint lii et hae, cur 
non tu Josephe?* ha tehették a jelenlegi 
bérlők, miért nem tehette Soroksár? Tény az, 
hogy a regale s szeszitaladóbérlet tetemes 
összege, annak nyilvántartása s vezetése meg
üti a százezer forintot, de amint ezt a bérlők 
be birják hajtani, amint ezek bizonyára nem 
dolgoznak a saját zsebükre deficittel, úgy 
községünk sem veszített volna a bérlét át
vételével, sőt ellenkezőleg, a mindenesetre 
néhány ezer forintot kitevő hasznot mi élvez
tük s magunk szükségletére fordíthattuk volna 
s nem vándorolt volna idegen, üzérkedő 
kezekbe, mint az megtörtént. Elestünk teliát 
a szép haszontól, de nyertünk helyette kár
pótlásul egy oly csomó kellemetlenséget, 
szekatúrát, sőt törvénytelenséget, melyeket 
naponta volt szerencsétlenségünk saját magunk 
kárára tapasztalni.

Az ital mérési törvénynek, úgy az illeték- 
szabályoknak tömkelegéből csak az tud kiiga
zodni, ki vagy tinftnez s ez is gyakorlott 
pénzügyész, vagy az, ki azzal folyton foglal
kozik s mint mondják, ebben vénült meg.

No a mi korcsmárosaink soha sem voltak 
finánca kapaezitások s ez természetes! De ebből 
még nem következik az, hogy azért, mert 
koresmáros vagy italmérő, azért mert például 
az átvett bor vagy sör szállítmányát már 
akkor, midőn annak megérkezését csakis 
gyaníthatta, be nem jelentette, holott semmi 
roszakarat, vagy csalási szándék nem vezette, 
azonnal érzékeny pénzbírsággal sujtassék, 
avagy szállítmánya esetleg elkoboztassék.

Hiszen az egész regale törvényt csak a 
bérlőktől kezdik megismerni, kik persze a 
paragrafusokat agy mondják ki, amint az 
nekik czélszerü s akkor alkalmazzák, mikor 
a regalebérlök kasszájába pénz kell s ez 
pedig mindig kell.

Tehát úgy a bejelentés elmulasztásának 
látszata, mint például a vett italnemeknek 
nem a bérlők szája-ize szerinti beraktározása, 
elegendő a conflictusra; megtörtént a z : is, 
hogy a helybeli lakos által tett vidéki meg
rendelésre a paraszt fuvaros, ki még soha 
nem is volt Erzsébefcfalván, a megrendelő 
lakását tudakolván, véletlenül a piaczon meg- 
állott borszállitmányával, nem adtak hitelt 
szavainak, elvették kocsiját, lovait, mi több 
jó l elverték a szegény parasztot, mig kisülvén 
a szándékos tévedés, egynapi időveszteséggel 
útnak eresztették. Megtörtént, hogy transito 
szállítmányt, mely Erzsé be tfalván keresztül 
a fővárosba lett küldve, azért mert a fuvaros 
megállott nálunk lovait etetni s itatni, nem 
a legfinomabb élezek közt s püfoléssel egye
nesen az országúton elfogták s a gazda nélkül 
levő egyszerű kocsis-fuvaros azt sem tudta 
mihez kezdjen, hogy lovait megmenthesse 
s kikeveredhessék a kelepedéből. Megtörtént 
ennek előtte, hogy’ a regale ügynökök a vasút

állomásnál úgy álltak, lestek az utakon, mintha 
legalább is Papakosztáfc várnák a detektívek 
s a legkisebb kézi podgyászt kérdőre vonták, 
nem-e esetleg pálinka, bor vagy egyebet 
tartalmaznak, no ez nem rendszer, ezek meg- 
torlandó visszaélések, melyekre csak azt 
mondjuk: legyen panaszos s lesz bírája is.

De mo3t térjünk át röviden italmérési 
jogainkra! Köztudomású, hogy italmérési 
jogot kérhet mindenki, ki teljes korú s ille
tősége s erkölcse igazoltatik. Ennek alapján 
beadja kérelmét az illetékes pestvidéki kir. 
Pénzügyigazgatósághoz. Ez átteszi a kérelmet 
véleményadás végett főszolgabírói hivatalunk
hoz, illetve a kUnszentmiklósi pénzügyi 
biztossághoz, itt véleményeztetvén, felmegy 
újra s ha a kérelem akadályokba nem ütközik, 
a jog  megadatott. Ezt elmondtuk néhány 
szóban, de a jogot nyájas olvasóm s különö
sen italmérési jogot váró boldogtalan halan
dóm, nem kapod meg egy esztendőn belül; 
akkor is csak úgy, ha először minden pénze
det elköltötted a sokszoros szorgalmazásokra, 
utazásokra. Miért, mert állítólag nincs üre
sedés ! ! !  Történt ugyan már, hogy egy év 
lefolyása alatt ide több jog  adatott ki, sokak
nak még sem volt üresedésük s ma is várják 
a Megváltót. Természetesen biztatásokra meg
nyitják italmérési üzletüket, bevásárolnak 
italnemeket, berendezik üzletüket úgy, ahogy 
pénzük engedi s most kezdődnek a kálvária 
kínszenvedései. Bírságol a szemlész nr, azután 
a biztos ur, fenyegetnek, hogy becsukják 
üzletedet, egyszer uj hírrel lepnek meg, van 
már üresedés, ismét njabb újsággal lepnek 
meg, meg van mar a pártoló vélemény stb., 
e közben már néhányszor fizetted a bírságot, 
voltál Ráczkevén, Szentmiklóson, Budán s 
jogod még sincs s nem is lesz, mert ismét 
ott kezdődik, hogy most nincs üresedés. S ez 
igy tart legalább egy évig s ha megunod a 
bírságokat s a koresinaüzletet, egyszerűen 
becsukod a boltot sromjaidon örülnek a többi 
üresedésre váró varjak, kik a dögszagot meg
érezték. Ha pedig véletlenségből megkaptad 
jogodat, úgy bátran kérhetsz hitelezőidtől 
legalább egy évi moratorimot, mert egy évi 
jövedelmed s bevételed a vajúdásban már 
elúszott.

Vagy kimondatik az, hogy megadatik 
a folyamodó kérelme s az esetben az néhány 
hót alatt eldőlhet, vagy visszautasítandó, 
mely akkor szinte nem vehet hónapokat 
igénybe s ekkor van jogunk felebbezni s a 
minisztériumnál keresni orvoslást. De hogy 
jogok kérdése — még a jelenleg fenálló 
rendszer mellett is — hónapokat vagy évet 
vegyen igénybe, az még Matabelek országá
ban sem lenne rendén s bizony még ott sem 
történik meg. Ellegyünk tehát készülve, ha 
italmórési jogért folyamodunk, vagy bele ne 
kapjunk, vagy bele öregedjünk.

. . . eh.

V E G Y E S  H Í R E K .
— Uj gyár Erzsébetfalván. A gyár-

utczai régi gyufagyár tulajdonosa a főszol
gabíró urtól arra kórt engedélyt, hogy azon 
telepen, melyen jelenleg a régi gyufagyár 
romjai disztelenkednek, egy a mai kornak 
megfelelő s z a p p a n g y á r a t  építhessen. A 
gyár egyike lenne az ország legnagyobbi
kának, mely nagyban termelne, külkivitel 
c.zéljára is. Ha az engedélyt megkapja az 
illető tulajdonos, akkor Eizsébetfalva mun
kás osztályán igen nagyot segítene, mert, 
mint halljuk, a gyárosnak egyedüli ezélja, 
amenyire csak lehetséges, helybeli munká
sokat alkalmazni a gyárban. Adja Isten hogy 
terve sikerüljön!

— Tizenegy árva felruházása. A
Szilágyi Dajos harezos- és betegsegélyző- 
egylet tizenegy árvát vendégelt meg és látott 
el téli ruhával. Megható volt látni a szegény 
kicsinyek et, mikor az elnök kedves neje 
mindegyik elé egy-egy porczió pörköltet, 
egy nagy darab kalácsot, az elnök pedig 
gyümölcsöt osztott szét köztük. Ezt az Örö
met csak látni és érezni lehet. Vacsora után 
minden gyerek átöltözött ej ruhájába s ekkor 
Kiss János, az árvák nevében köszönő be
szédet intézett az elnökhöz, majd a kicsinye-
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két buzdította a haza iránti szeretetre. Az 
árvák között láttuk a szerencsétlen Füleki 
két gyerekét is, kit a község még más két 
árvával együtt adott át felruházás végett az 
egyletnek. Természetesen a felruházás költ
ségejt is a község fogja viselni. E szép tett 
nem szőrűi dicséretre.

— Az erzsébetiül vai Polgári Dal
kör zászlóözentelési százas bizottsága folyó 
hó 20-án megtartotta alakuló ülését. A  szá
zas bizottság négy csoportra osztatott. A 
csoportok elnökeivé megválaszt attak: Véber 
Sándor, Hegedűs Lajos, Wittwindíts Gyula 
és Bakk Kálmán urak. A csoportoknak az 
alakuló közgyűlés egyúttal ki is jelölte 
szerepkörét, melyben mozogniok kell. A négy 
csoport összes teendői az állandó választ
mány ügyköréhez tartoznak, amennyiben 
teendőik a választmányi ülésen rendesen a 
négy elnök jelenlétében beszéltetnek meg. 
Nagy és nehéz feladat vár ott a választ
mányra, valamint a csoportokra osztott szá
zas bizottságra is.Haazonban az egyes oszályok 
hűen és odaadólag, szivvel-lélekkel munkálnak 
közre, — melyhez szép reményt füzünk 
annál is inkább, mert mind a négy csoport
elnök szerencsésen van megválasztva, ez
zel sokat könnyitenek amazok teendőin. Óhajt
juk, hogy a tervbe vett zászlószentelési 
ünnepélyt siker koronázza!

Vendéglős urak figyelmébe! Tiszte
lettel hívjuk fel mindazon emberbarátokat, 
kik a szegény gyermekek felruházására 
gyűjtő perselyt tettek ki üzletükben, hogy 
azt szerkesztőségünknél szíveskedjenek beje
lenteni annál is inkább, mert annak idején 
a felruházás egy bizonyos, lapunk által előre 
hirdetett helyen és időben fog megtörténni 
a helybeli tanító urak közreműködésével.

— Felolvasó-estély. A ferenczvárosi 
kültelki polgári kör 1897. január 5-én este 
8 órakor, saját helyiségében külső soroksári 
ut 9. sz. a. (Braun-féle újonnan berendezett 
kávóház) Tasnádi Gyula ur saját élményei
ből fe lo lv a s ó  e s té ly t  tart. A felolvasást 
társas vacsora követi, melyre egy teríték 
1 fr. 20 kr. Jegyek előre válthatók minden
nap a kör helyiségében. Az estélyen nem 
tagok is, mint vendégek, szívesen láttatnak. 
Volt alkalmunk megtekinteni a kör gyö
nyörű és kényelmes berendezését, mely valóban 
meglepő. Községünk polgárai közül számosán 
vannak tagjai, kik csekély évi (4 frt) tagsági 
díjért e körnek fejedelmi berendezésű ter
meiben valóban élvezettel szórakozhatnak. 
Úgy halljuk, községünk polgárai többen ké
szülnek részt venni családjaikkal ez élve
zetesnek Ígérkező estélyen.

— Előlege* báli jelentés. A helybeli 
tűzoltó-testület tisztikara a jövő január hó 
16-án tűzoltó-bált rendez az Englerth-féle 
vendéglőben. A  meghívók csak később fognak 
kibocsáttatni.

— Az erzsébetfalvai polgárok férfi 
dalegylete folyó hó 21-én Budapestre rán- 
dultak, hogy egy kedvelt tagjuk, Bohanek 
Román kedves nejének, nevenapja alkalmá
ból éjjeli szerenádot adjanak. A kart Göndöcs 
István karmester ur vezette szép sikerrel, 
melylyel egy régibb dalárda is megelé
gedhetne. A  szépen sikerült ének után a dal- 
egylet szeretett elnökének, Gombás István
nak fiókvendéglőjóbe vonult, hol már szá
mos pártoló tag várta őket. Később a Braun- 
féle kávéházba lettek meghíva a tulajdonos 
— mint pártoló tag — által, hol a késő 
éjig hallatták a karmester vezetése alatt 
énekelt szép dalaikat. Felköszöntök is voltak 
szép számmal, melyből leginkább kiemelke
dett a karmesteré, ki erősen szivére kö
tötte minden tagnak a testvéri egyetértést 
a polgári dalkörrel. Adja Isten, hogy a kar
mester 'óhaja teljesüljön. Legyen béke és 
szeretet e két testvéregylet között.

— A magyarországi munkások rok
kant- és nyugdíj-egylete, melynek közsé
günkben is számos tagja van, tisztelettel 
értesíti bel- és kültagjait, hogy az alapi tó
tagok arczképeit az utókor számára meg
örökítették s ez arczképcsoport leleplezése 
alkalmából 18U6. deezember 26-án, karácsony 
másodnapján, este 8 órakor a „IV. kerületi 
Társas Kör* Kalap-utcza 17. szám alatti 
földszinti helyiségében társas va csorá v a l 
egybekötötfc csa lád ias ü n n ep é ly t rendez. 
A társas vacsorát egy forintért Lukács Ferencz,

a kör jóhirü vendéglőse szolgáltatja. Aláírási 
ivek az egyleti helyiségben és a választmány 
minden tagjánál rendelkezésre állanak. Ezen 
egylet saját erejéből ma már több ezer tagot 
számlál. Fiókjai számos magyarországi város
ban igen szépen szaporodnak. Tagja lehet 
korkülömbség nélkül minden munkás. Befize
téseit minden vasárnap délelőtt tartja saját 
helyiségében Budapesten, József-körut68. szám 
alatt. A  beiratásí dij egyenkint 1 frt 50 kr., 
azonban ha 10-en egyszerre, egy ivén jelentik 
be tagságukat, csak 50 kr. beiratási dijat 
fizetnek. Az illeték három osztályra van 
berendezve, úgymint: 10, 12 és 15 kr. heti 
befizetésre s a legmagasabb befizetés után, 
minden tag tiz év multával 95 kr.. napi rokkant- 
segélyre tarthat igényt. Ajánljuk ez életképes 
egyletet minden munkás figyelmébe. Meg- 
jegyezzük egyúttal, hogy az egylet tisztviselői 
tiszteletből működnek egész 10 éven át s igy 
az egylet nincs kitéve annak sem, hogy tőké
jének egy tekintélyes része hivatalnokok 
fizetésére fordittassék.

— Böngész ur egy kis füzetet állított 
össze alkalmi versekből, születési és névnapi 
köszöntőkből 4—15 éves gyerekek részére. A 
füzetekben összegyűjtött apró versecskék 
igen alkalmasak a családban előfordulni 
szokott névnapi felköszöntökül. Magyaros 

nyelvezete által könnyen megtanulhatja egy 
5—6 éves gyerek is. A kis gyűjtemény ára 
10 kr. Kapható Matkovich Aladár nyomda
tulajdonosnál mától kezdve minden nap. E 
csinos kiálitásu és olcsó verses könyvcskót 
ajánljuk a szülők becses figyelmébe.

K a r c z o l a t o k .
A Gerolsteini nagyherczegnek konkur- 

rense akadt a Szilágyi Lajos-utczávak A vállal
kozó neve Micziszláv Norbert (főtehnikus és pipa
gyáros.) Az uteza rendezésével inegbizott „fő
mérnök* úr ugyanis elszámitván magát, olyan 
anyagot használt a tavak eltüntetésére és be
tömésére, hogy a víz felfakadt és most sár- 
te n g e rré  változott az a nevezetes uteza, sőt 
még a Hitel-Márton-utczát is veszedelem 
fenyegeti. Nagy a zavar. Szerencsére a fenti 
szeilemdus vállalkozó igen elmésen öíszeáli- 
tott szerkezeteket talált fel, úgy hogy a köz
lekedés esős időben minden akadály nélkül 
történhetik az uteza hosszában.

Nagy jövőnek örvendő találmánya: a 
mükerekek, melyek 2—3 méter átméröjüek s az 
átvonulandó kocsik tengelyeire iileszfcendők 
s igy a kocsiban ülök csak mesebeszédnek 
tartják a sár létezését.

Ezen ügyes szerkezethez még ügyesebben 
kik alkulált falábak adatnak az igavonó 
állatok részére; azok felkapcsolásával a lovak 
lábait a sár egyáltalán nem éri. Mint értesül
tünk, az állatvédő egyesület a neves felta
lálót arany éremmel tüntette ki s disztagjául 
választotta, sőt naponkint 45 embert bocsájtott 
rendelkezésére a műveletek fontos teljesítése 
végett.

Érdekelt polgárok felkéretnek, hogy a 
tarifa ügyének megbeszélése végett szívesked
jenek a Garaboncziás diákhoz czimzett helyi
ségben összejönni jövő vasárnap délután, hol, 
műszerek is megtekinthetők.

Az állatvédő egyesület által kiküldött 
45 ember egyébként még más tisztségre is 
készségesen vállalkozik.

Tűdvánvaló dolog, hogy a nevezett ut- 
czákban lakó házi ebek  hűséges szolgálatuk 
teljesítése alkalmával az utezára jövet sárosak 
és mocskosak lesznek. Ez ildomtalan állat
kínzás. Ezt elkerülendő, az egyesület emberei 
a kutyákat ölbe véve a házak előtt becsüle
tesen kiugattatják s az ugatás zengzetesebbé 
tételével teljesen begyakorolják.4—5 pereznyi 
dőre 10 fillér fizetendő; vasár- és ünnepna
pokon ennek kétszerese.

Ennyivel is előbbre vagyunk!

A m atyó. Nemes és nemzeten Bossos 
István uram a milléniumi kiállítás alkalma
tosságát felhasználván a főváros megtekinté
sére, hát lerándul Budapestre.

Leutazás előtt annak rendje és módja 
szerint elbucsnzkodik komától, sógortól, szom
szédjától, végre az egész családjától.

Elbucsuzás után az anyjok figyelmezteti, 
hogy el ne feledkezzék arról a jóföle „károm

rózsa* flastromrói, amit a T ö r ö k p a ty ík á b a n  
mérnek. („Sekun az egész széles világonnem 
kapni olyan medeczinat. mind ott.*)

A kis ajtóból még jónak látja utána ka- 
játani, hogy aszóngya:

— Őzt ne kelebóláljon kéé sokáig abba 
a rettentő nagy várasba, mert egyszer még 
elvesz ej t ik !

Bossas uram eszébe is vette a Török 
patyika mivoltját... a hun palarám át is 
mutogatnak oszt még tán m a jm o t  is tá n - 
ez  o l t  a in a k . Pontosság okáért a nótárius 
urammal le is Íratta a fiastrom porozióinak 
számát és sorát, amint ángyom aszzony a 
szájába rágta.

Nagy ügyel-bajjal felkeresi a nevezetes 
patyikát... ráesmért rögvest a n u m e ru s s á - 
ró l! Bemegy, a föpatikárus elé tolja az Írást 
és — óh egek! meglátja a palarámát. Mohón 
neki fog a nézegetéshez; maga sem tudja 
mit néz.

A könyvelő elkerített helyen üldögélt 
és szorgalmasan írogatta a ressortjába vágó 
dolgokat. (Uram bocsásd, oly szőrös és furcsa 
ábrázata volt a jámbornak s olyan u n i f o r 
m ist viselt, hogy matyónk megcsodálta.)

Nézi, nézi leejtett szájjal, aztán egyet 
gondol, oda megy a „kalitkához*, jobb keze 
mutató ujját neki böki a „kalitkának* s hamis
kásan mondja:

— Khakk! . . . .  Khakk!
Mit csinál maga itt barátom ? Förmerd rá 

a föpatikárus.
Emberünk megszeppen s indignálódó 

hangon veti oda a szót:
— Ha’iszen szabad tán a m a jom va l 

incselkedni, vagy mi!
Anonymus.

Két órája tartliznak már Mayer napos 
stammgastjai, minden untalan egyik vagy másik 
rettegett a négy felsőtől, melyet ellenfelénél 
hitt, s magában örült hogy a partner elfeledte 
kimondani s felimi a 200-at.

Végre az egyik felesküdött kibicz, ki 
már markában tartotta száját, mint azt a 13 §. 
kötelezi — éktelen kaczagás közt felugrik az 
asztal mellől.

Gyanú fogja el a tartlizókat, azonnal 
revisió alá veszik a kártya játszmát s Uram 
Istenem liorrendum kimondani, a két felső 
már egy óra óta hiányzótt.

Tarokozzik a páter, ütik a Paskievicset, 
kergetik a pagátot. A szent atya aj átékos és'társa 
a 20-as tous les trois-t s nyolez tarokkal 
anszagol; mire az atyus négy király bemon
dásával ugrasztja az ultimóba. Kimondja 
tehát a 20-as az ultimét, mire az atyus 
vontatott hangon, angol hidegvérrel rá mondja : 
„biztos.*

Az ellenfél azonban kilencz tarokkot 
mond, megkontrázza a tulit, négy királyt 
s fökép az ultimét.

Az atyuska flegmatikusán fülel s most 
már valósággal jeges angol vérrel imigyen 
válaszol:

— „No az még biztosabb.* Természetesen 
szépen elfogták a pagátlit.

* Kibicz.

S z o d o r a y  soroksári adóügyi h. jegyző 
úr f. hó 22-én Erzsébetfalván az adóügyeket 
s pénztárt vizsgálta meg, mely korábbi 
vizsgálatoknál még eddig sohasem egyeztek 
számadásaink. Most azonban és legelső eset
ben stimmolnak. Y alaliára! Az ünnepek 
kedvéért, a béke és szeretet mi köztünk is 
fennállhat!

Felelős szerkesztő: ERDÉLYI MIHÁLY.

Nyílt tér)
Ép rsn.őst jelent me&

Erzsébetifalva és Kossuthfalva térképe.
1897. legújabb, utczai beosztásokkal és meg- 
nevezéssekel. Ára 30 kr. Tervezte és rajzolta 
if j. Lauboeher Lipót építész. Kapható a 
szerzőnél Erzsébetialván, Posta-uteza 5. szám 
(fcüzoltóegyesületi laktanya). Minden helybeli 
lakosnak szükséges tájékoztató.

*) E rovatban közlőtökért a szerkesztőség 
felelősséget nem vállal.



4 oftui. KBZSK.BKTFALVAI KÓ7XÖXY. Pecgeraber 26.

A P R Ó  H I R D E T É S E K .
Ha valakinek eladó telke mn ;
Ha valakinek eladó háza van;
Ha miaki telket akar vaui;
Ha valaki házat akar venni;
Ha valakinek bérbeadó háza van; j 
Ha valaki házat keres bérbe és végre j 
Ha valaki gyorsan és biztosan akar j 
hirdetés utján eredményt elérni, az j 

forduljon bizalommal az

„Erzsébetfalvai Közlöny'4

hirdetési irodája és kiadóhiva
talához Erzsébetfalváu. Erzsébet -

utcza 55.
Mindezen apró hirdetések alig 

pár krajezárba kerülnek s a leg
gyorsabb eredményt érik el. Az 
apró hirdetésekben egy szó 2 kr.

Kiadó
2 szolid fiatal ember részére

tisztességes családnál 2 ágy. Meg- i 
tudható a kiadóhivatalban.

Egy jó házból való
14— 15 éves fiú felvétetik tanuló- I 
nak egy puskamüves üzletbe, j 

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Két használt,
összehajtható vaságy megvételre 
kerestetik. Czim a kiadóhiva

talban.

Eladó
egy uj, solidan épült ház, leg
élénkebb helyen, hat lakással, 
gyümölcsös kerttel, üzlethelyi- 
séggel, szép pinczével. Czim a 

kiadóhivatalban.

Yasntá-llomás mellett
eladó egy újon épült ház, szép 
üzlethelyiséggel, esetleg a tesz 
üzlet is azonnal átvehető. Czim 

a kiadóhivatalban.

HIRDETÉSEK
STEIN G Y U L A

fűszer- és c s e m ege. -\r a. s- és rövidáru áruh.áza.

oo
Van szerencsém a tisztelt vevöközönaég becses tudomására hozni, hogy

fiiszer- és csemege, vas- és rövidáru raktáraimat
1897. évben saját házamba Hitel Mártoll-utcza 31. szám alá a Vasudvarba helyezem át, mely alkalomból
az egész árukészletet mélyen, a beszerzési áron alul adom el.

Minden háziasszony —  saját érdekében — tegyen kísérletet egy bevásárlással és egész határozottsággal 
meggyőződhetik arról, hogy olcsóbban vehet, mint bármely

V É G E L A D Á S O N .

co

Aki olcsón s lelkiismeretesen venni 
akar varrógépet vagy bleyklit, for
duljon bizalommal

HERBSTER FERENCZ
mechanikus jól ismert czégéhez Buda
pest, Akáczfa-uteza 5. szám. Műhelyem 
megnagyobbitása folytán, azon hely

zetben vagyok, hogy mindenféle előfordulandó javításokat lelkiismeretesen, 
olcsón s pontos készséggel teljesíthetek.

Van szerencsém a t. közönséggel tudatni, 
hogy f. évi deczember 26-án

Gombás István ur ven
déglőjében

egész napon át megrendelt fényképfelvéte
leket teljesítek, mely alkalommal egyúttal 
mindennemű kivitelben félveendő fényképe
ket, csoport felvételeket, gyermekfény
képeket bárkinek kivánatára a lehető leg
olcsóbb dijak mellett, a legjobb kivitelben 
eszközlendek.

Tisztelettel 
Vainberg &£.

fényképész.

Karácsonyi és újévi ajándékok.
Van szerencsém tisztelettel értesíteni a n* é. közönséget, miszerint a volt Mundy-féle fizietet átvettem és 

azt a karácsonyi ünnepekre a mai kor igényeinek megfelelően berendeztem. Különösen súlyt fektettem a ra , hogy 
a mélyen tisztelt közönség kényelmét biztosítsam azzal, hogy üzletemben mindent beszerezhessen. Nagy választékban 
kapható mindennemű likőrök, linóin thea-rumok, valódi orosz-thea, mindennemű fűszerek, czukor, kávé, liszt, só 
stb.. dió és mák, mely utóbbi, üzletemben elhelyezett nagy darálóm pár perez alatt bármily mennyiségű mákot 
finoman ledarál.

Nagy raktár ásványvizekben,
pozsonyi savanyukáposzta, fa- és szén eladás.

Valódi amerikai petróleum, mindennemű olajok és festékek raktára.

Legjobb és legolcsóbb bevásárlási forrás!
A n. é. közönség becses pártfogását kikérve, főtörekvésem oda fog irányulni, hogy azt minden tekintetben 

kiérdemeljem. Kiváló tisztelettel

Greiner Mór
fűszer kereskedő Erzsébetfalván,
Hitel MártoB-atcza 39. Pauicz-féle házban.

Nyomatott Erzsébetfalván, Matkovich Aladár könyvnyomdájában, Hitel Márton-utcza 23.


