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F e l h í v á s
Erzsebetfalva szeretett polgáraihoz.

Szerény lapunk hasábjain már 
több Ízben hangoztattuk azt, hogy az 
„ Erzsébet falvai Községi Egyesület11 
czimén egy egylet van alakulóban, 
melynek tagja minden oly fedhetlen 
polgártársunk lehet, ki községünk köz
érdekeit szivén hordozza, ki községünk 
jólétének előmozdítását, annak felvirá
goztatását tűzte ki nemes feladatául.

Ö röm m el tu d a tju k  kedves o lva
sóin k kal s összes p o lg á rtá rsa in k 
kal, h o g y  az „E rz sé b e tfa lv a i K ö z 
ségi E g y e  sülé t “ 1896. év i d e c zem b er  
hó 29-én m e g ta r to tt  érte k e zle tü n k  
a la tt té n y le g  m e g a la k u lt  s id e ig 
le n e s t is z tik a r a  e g y h a n g ú la g  m e g 
v á la s z t a t o t t !

T. Polgártársak!
Tömörüljünk a Községi Egyesület 

körül, melynek kitűzött jelszava, melyet 
zászlaj án mindenkor büszkén fog lobog
tatni, ez leend: „Önzetlenül dolgozni 
a közügyért11!

Jöjjetek közénk, tárt karokkal, 
testvérként várunk benneteket. Nincs 
nálunk rangkülönbség, mi mindannyian 
egyenjogú polgárai vagyunk közsé
günknek !

Seregeljetek e zászló köré, melyet 
ma oly önzetlenül, oly hőn dobogó szív

vel bontottunk ki Erzsébet- és Kossuth- 
falva községünk érdekében s melyet 
lankadatlanul fogunk lobogtatni min
denkor, de melyet különösen — mint 
ősapáink, midőn a véres .kardot körül- 
hordták —  körül fogunk hordani mind
annyiszor, valahányszor azt csecsemő 
s fejlődni induló községünk létkérdése 
s jóléte megkívánni fogja!

J ö jj e tek  p o lg á r tá r s a k  a fo ly ó  
év i ja n u á r  hó 6-án, v a g y is  k edd en  
este  7 ó ra k o r  a H ite l  M árton - 
u tc z á b a n , P a u n c z -fé le  v e n d é g lő  
n a g y te r m é b e n  m e g ta r ta n d ó  n a g y  
é r te k e z le tü n k r e , melyre benneteket 
ezennel barátilag meghívunk s mely 
értekezleten egyúttal 30 tagú bizott
ságunk fog megválasztatni!

Kezdjük meg a nagy és nemes 
munkát Isten segedelmével, hogy közsé
günket önállóvá s az ."málló községet 
nagygyá s boldoggá tehessük.

Legyen jelszavunk ez: „e g y e sü lt  
e r ő v e l11 s megfogjuk valósítani az igaz 
s egyenes utón járó polgártársak régi 
álmát, az e g y e n lő sé g e t, te stv é ri
sé g e t s jó lé tü n k e t ! s önzetlen együtt
működésünket bizonyára siker fogja 
koronázni s ezen sikerre majdan öröm
mel fogunk visszatekinteni s meg lesz 
érte jutalmunk — a boldogító önmeg
elégedés s azon tudat, hogy megtettük 
kötelességünket!

Az Ei’zsóbetfalvai Községi Egye
sület nevében

Erzsébetfalva, 1897. évi január 
hó 1-én.
Báthory Vilmos, Traiipiaann József,

s. k. jegyző. s k. elnök.

1896 1897.
Ismét egy év múlt el! Egy évvel 

öregebbek lettünk, az idők végtelen
ségében is lepergett egy óv homok
órájának fövenye! S ez igy megy 
napról-napra; ez a természet örök tör
vénye! Egy egész év örömei, de egy 
egész év viszontagságai, fáradalmai 
repültek el felettünk s ma már csak 
mint édes, mint fájó emlékét bújuk  
mindannak, minek az elmúlt év lefor
gása alatt jóban, roszban sorsosai vol
tunk.

Sok jó mag, termékeny tiszta szem 
lett elvetve ez idő alatt, de sok konkoly 
is akadt közé. A  jó  magnak egy része 
termékeny talajra talált, megfogamzott 
s már szép reményekre engedett követ
keztetni; fájdalom, az elmúlt óv ked
vezőtlen viszonyaiban meddő maradt 
s mint csira vegetál, várja az éltető 
meleget, a fényt, melynek kedvező 
benyomása alatt életre ébredjen s meg
teremhesse gyümölcsét, a hozzá kötött 
várakozás teljesítését. De felbojtorján-
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Mikor Mátray főhadnagyot az ezrednél 

csak meg is emlitettók tiszttársai — kik 
különben a joviális főhadnagyot, mint igazi 
őszinte s derék cameradot vóghetetlenül sze
rették — már önkénytelenül zsebjeikbe nyúl
lak, hogy fizessenek neki, ha ugyan volt 
miből fizetniük; nem adósságait, hanem a 
fogadástéteket, mert Mátray főhadnagy ur 
folyton s mindenre fogadásokat t$tt s végzet- 
szerű pechje volt az, hogy azokat rendesen 
meg is nyerte; a tiszti becsület pedig azt 
kívánta, hogy a parola, már akárminő áldo
zatba került volna is, beváltatott.

Nem használt semmi óvintézkedés, úgy
szólván mániává vált az e.redben a fogadás 
mindenre s a nap hőse, de a kassza boldog 
birtokosa is Mátray volt, nagyon természetes, 
hogy az ily nyert fogadások tetei rendesen 
„zum besten dér Cameradschaffcu még az nap 
elpárologtak.

De mit ért mindez, a tisztikar fokról- 
fokra szegényebb lett, eladósodott s végre 
beállott azon expediens szükségessége, hogy 
tenni kellett valamit e baj orvoslására. De 
mit ? A fogadásokat betiltani nem lehetett,

hiszen ez tiszti gavallértempó, mi csak ezeknek 
áll j ó l ; az elvesztett fogadást nem escomptálni, 
no még csak ez kellett volna, mivé fajult 
volna a tiszti bojt becsülete? Végre akarva, 
nem akarva az ezredes ur vette kezébe az 
ügynek diplomata módon leendő elintézését. 
Magához rendelte Mátray főhadnagy urat 
s atyai jó  akarattal, discrét, de ellentmondást 
nem tűrő tónusban ecsetelte a főhadnagy 
előtt az ezred tisztikarának deroute helyzetét. 
Végre kijelentette az ezredes ur, hogy Mátrayt, 
bár egyike legjobb, legderekabb kötelességtudó 
tisztjeinek, a szőnyegen levő ügy további 
rósz következményeinek elkerülése végett 
áthelyezteti az X  ezredhez, melynek parancs
noka az ezredesnek testi-lelki jó  barátja 
s hová a főhadnagyot különben legmelegebb 
ajánlattal fogja áthelyezni. Egyúttal atyailag 
intette Mátrayt, hogy okulva az ezuttali 
kényes helyzeten, tartózkodjék attól, hogy 
uj ezredének tisztikara hasonló kalamitásba 
jusson.

Katonásan köszönte meg Mátray főhad
nagy ur parancsnokának intézkedését s jó 
tanácsát — s távozott.

A tisztikar részben szomorúan fogadta 
ez áthelyezési parancsot, hiszen a legjobb 
czimborától kellett megválniok; részben, 
mintegy lidércznyomás alól szabadult meg, 
hogy vége van a végzetes fogadásoknak.

Másnap este bucsulakomáját tartotta 
a főhadnagy ur, eltűnt minden rósz kedv, 
egyik jó  élez a másikat követte; miközben 
a főhadnagy ur sajnálatának adott kifejezést 
az elvesztett fogadások felett, de egyúttal 
egy leges-legutolsó fogadást ajánlott fel 
tiszt társainak s igy szólott: „Tehát én holnap 
elutazom, holnapután az uj parancsnok urnái 
jelentkezem, ez, mint újonnan áthelyezett 
tisztet szokásszerüleg vacsorára invitál s fogad
junk 10Ü0 forintba, uj ezredesem a vacsora 
alatt nekem megmutatja tisztikarának szeme 
előtt leplezetlen nyeregtakaróját.

Frenetikus tetszés követte e fogadást 
s diseretio mellett a tisztikar elfogadta az 
ajánlatot. — Paroláztak.

Másnap bucsulátogatásra jelentkezett 
ezredesénél, ki neki levelet adott, át uj 
parancsnokához, szóval is tiszteletét küldvén 
ezredes baj társának s a tisztikarnak.

Az ezredes ur levelében Mátrayt, mint 
kitűnő tisztet ajánlotta barátjának figyelmébe, 
de egyúttal figyelmeztette fogadási mániájára 
s végzetszerü szerencséjére s kérte, hogy a 
bajt nála lehetőleg orvosolja.

Következő napon már uj parancsnokánál 
jelentkezett, ez átvette az ajánlólevelet az 
ezredesétől s egy futó mosoly kíséretében 
elolvasván, Mátrayvai kezet fogott s szokás
szerüleg meghívta a tiszti vendég ebédhez



zott a konkoly, mely épen a kedvezőtlen 
talajban, a kedvezőtlen viszonyokban 
tengeti legőrömestebb életét s szinte 
örülni látszik, hogy a caenevész tiszta 
szem termését már is beárnyékolhatja, 
attól a fényt, a termékenyítő meleget 
elvonhatja; inig a konkolvivtók által 
kilépetve, a majdan teljes melegével 
lesütő napfényen elszáradnak.

Sok egészséges szem, sok életre 
való eszme nyert életet községünk 
beléletének talajában, sok egészséges, a 
község érdekeit legközelebbről érintő 
intézkedésnek szüksége lett megpen
dítve a múlt év folyamán, melyek a 
termékenyítő meleget, az éltető fényt 
várják, hogy életre ébredhessenek. 
Elnyomta, elsatnyulva borította be a 
konkoly, az erkölcstelenség, az indo- 
lentia, s mindeddig nem engedte te
tenyészni, életerőhöz jutni. Ez a gyomnak 
harcza az egészséges veteménynyel, ez a 
kiirtandó konkolynak küzdelme az 
életképes maggal, melynek, jól tudja, 
hogy előbb-utóbb fölényre kell emel
kednie; s érzi azt, hogy küszöbön áll 
az az idő, midőn el kell vesznie, ki kell 
irtatnia, hogy az éltető nap fényében 
teljesedjék végzete — a pusztulás.

Midőn e sorokat Írjuk, akkorra már 
megalakult a gyomot irtók társulata, 
a már többször említett községi egye
sület, mely közügyeink előmozdítását, 
a közügy jólétét, az indolentiának, a tár
sadalmi erkölcstelenségnek kiirtását 
tűzte jelszavul zászlajára.

S ezen tudat erősít meg bennün
ket azon reményünkben, hogy az any
uci vétséggel, annyi bűnnel terhelt 
vén gonosztevő, az 1896. év, melyet a 
becsület, a tiszta önérzet, az erkölcs 
bizonyára nem fognak sajnálni avagy 
pláne megsiratni, megszűnvén élni, de 
melynek katafalkja felett teremtményei 
kétségbe esetten zokogni fognak, most 
már helyt adván az újszülöttnek 
1897-nek, az uj évnek, megvalósulnak 
szép álmaink, s e csecsemő kellő ne
veltetése mellett meg fog felelni azon 
várakozásnak, melyet életéhez kötöt
tünk.

Ezen tudat fokozza abbeli óha-

9. oldal. ........ ....

Már az egész tisztikar együtt volt, meg
történtek a kölcsönös bemutatkozások, midőn 
az ezredparancsnok lelépett s tiszttársai 
üdvözlete után az ebéd megkezdődött. A 
főhadnagy az ezredesnek átellenében nyert 
helyet s megkezdődtek az ebédet fűszerező 
élezek, adomák, miközben Mátray főhadnagy 
uj parancsnokát mereven fixirozta s folyton 
szeme közé nézett.

Feltűnt ez az ezredesnek s nem tudván 
magának megmagyarázni a főhadnagy ezen 
magaviseletének okát, végre magyarázatot, kért 
tőle, mi oka e merev vizsgálódásának ?

A főhadnagy ur zavartan kért bocsá
natot parancsnokától s azt adta magyará
zatul, hogy az ezredes urnák szemeit vizsgálta 
s a felett tanakodott magában, hogy az ezredes 
ur szemei után ítélve, okvetlenül aranyérrel 
kell bírnia.

Megütközve hallgatta a parancsnok e 
diagnózist s tudva, hogy neki soha aranyere 
nem volt, de egyúttal örülvén magában, hogy 
a főhadnagy már az első fogadást feltétlenül 
elvesztendő kétszáz darab finom szivart ajánlott 
tel fogadásul, hogy ö nem aranyere*. Állt a 
parola. Katonáik előtt ez nem geuant kérdés, 
feláll az ezredes ur s beigazolja az azonnal 
megejtett s az egész tisztikar által teljesített 
szemlével, hogy a főhadnagy tévedett ember s
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junkat, hogy az uj évben bár egy 
évvel idősebbek lettünk; csak öregeb
bek lettünk szomorú tapasztalatokban, 
de megifjodva fogunk hozzá közsé
günk reformálásának nagy és nemes 
munkájához; megifjodva fogunk hozzá 
önálósitásunk keresztülviteléhez, s már 
most eleve el fogunk követni min
dent, s fel fogunk használni min
den tiszta és becsületes eszközt arra, 
hogy községünknek érdekeit önzetle
nül Ítélve mog. annak szervezését a tiszta 
erkölcsök alapján állva, a corruptiót ül
dözve akkép fogjuk megejteni, hogy 
majd akkor, lia az 1897-et is eltemet
tük, megelégedve, büszke öntudattal 
tekinthessünk vissza a múltra, jogos 
önérzettel mutathassunk reá alkotá
sainkra, s magunk is örömmel tekinthes
sünk bele községünknek akkor már 
sanált beléletóbe, s elmondhassuk köve
tőinknek, hogy mi adtuk m ega helyes 
irányt, mi voltunk az úttörők e nagy 
munkában; megtartván magunknak 
csupán az, önmagunk iránt érzett 
satisfactiót, a szerény megelégedést.

Sok tenni való van hátra. Hiszen 
még el sem kezdtük, mert eddig csak 
éltünk, mint a fatalista, kinek az az 
elve, ahogy lesz úgy le sz ; s ez nem 
elv, ez nem élet.Még eddigeszünkágában 
sem volt, hogy községünket világítsuk, 
pedig volt már egy jótevőnk, Kolisch 
báróné, ki 40 utczai lámpát ajándék
ban ajánlott fel községünknek, a ne
mes tanács nem fogadta el, mert ehhez 
persze petróleum meg lámpagyujtogató 
kellett, olajat pedig ajándékba nem ad 
senki; s igy inkább lámpa sem kellett, 
pedig már magának a 40 lámpának 
beszerzési ára legalább 400 frtot tett 
volna ki, s ez ajándékszámba ment 
volna. Persze úgy gondolkoztunk, hisz 
ide való ember tudja már a sötétben 
is a járást; az idegen töije ki a nya
kát, azért nem kár. —  Utczai járdáin
kat az ur Isten gondozza, ha esőt nem 
ad akkor van aszfaltunk, esőben meg 
azt tartottuk, maradjál otthon s nem 
fogsz belefalni a sárba. Közbiztonságunk 
dolgában, ha Unrein a comiszárius 
veled van, akkor a csirkefogók ret-

arczisineretében. Megadta magát Mátray ur, 
s titkos mosolylyal fizette meg a 200 darab 
finom szivar árát s engedelmest kért téve- 
désoért.

A parancsnok ur azonnal szobájába 
távozott s kárörvendve tudatta egy levelében 
Mátray volt ezredesével s az ő kedves barátjával 
az első fogadás szerencsétlen kimenetelét, moso- 
lyogva jött ki tiszttársaihoz, s a levelet az 
ordinanz által rögtön postára küldötte.

Egyik jobb élez a másikat követte, melyek 
természetesen mindannyian a fogadást vesztett 
főhadnagyra vonatkoztak, melyekre Mátray 
ur csak gyenge elfojtott mosolylyal válaszolt.

Három nap múlva megjött a válasz az 
ezredes ur levelére, melyben Mátray volt 
parancsnoka hja, hogy gratulál a fogadás 
sikeréhez, de tudatja vele, hogy itt azonban 
Mátray a tiszti búcsú Lakomán 1000 forintba 
fogadott arra, hogy a legelső bemutatkozás 
s fogadó ebéd alkalmával megfogja nézni uj 
ezredesének nyeregtakaróját, mit te magad 
önként fogsz neki megmutatni ; uj parancs
nokánál tehát elvesztett 200 szivart, de volt 
ezredesénél megnyerte a buesufogadást, az 
1000 forintot.

. . . eh.

tejnek, mert ennek keze között jaj 
nekik. Unrein nélkül pedig este hat óra
kor már otthon kell maradnod. Adó
ügyeinkben, ha nem akarsz adót fizetni, 
ne lakjál Erzsébetfalván, ha pedig már 
itt laknod kell, úgy fuss vagy fizess, 
annyit fizessél, mi ellened kirovatik, ha 
nem tetszik reklamáljál, de mig rekla- 
máeziód elintéztetik, addigelliczitálják 
holmidat.

Közigazgatási ügyekben ha pana
szod van, úgy először gyakorold ma
gadat a türelem legszebb erényében, 
mert türöké a menyeknek országa.

S igy számtalan aphorismával 
szolgálhatnánk, miket mindannyit, mint 
hasznos tudnivalót be kellene bifláz
nunk.

De ki fog ily ünnepkor, vagy uj 
évkor ilyenekkel vesződni, itt a Sylves- 
ter, az alvidéken „bővedestének* neve
zett nagy nap, melyen enni s inni kell, 
hogy az új évben ne éhezzél s ne 
szomjazzál, itt az új év, hogy fogadd 
a számtalan gratulácziókat, s oszd szét 
a borravalókat.

De ne feledjük el azt sem, hogy 
itt az önállósítás s ehhez készülnünk 
kell. A z új év folyama valószínűleg 
meg fogja hozni a megyegyülésnek 
határozatára a kormány jóváhagyását 
s ez lesz a valódi községünk életére 
kiható legkedvesebb újévigratulácziónk.

S ehhez ne legyünk hálátlanok, 
mutassuk meg, hogy megérdemeltük 
ez ajándékot, s meg tudtuk érteni 
azt, amit nyertünk községünk önálló
sításával !

Mutassuk meg, hogy tisztában va
gyunk jelenlegi helyzetünkkel, s hogy 
a bövedestén mi is jóllaktunk sorok
sári gyámságunkkal, de nem azért lak
tunk jól, hogy ebből még egész éven át 
lakomázzunk, mert ebből többet nem 
kérünk. Mutassuk meg, hogy jól fel 
fogott érdekeink védelmére, mi is fel 
fogjuk tudni építeni azon egészséges 
s szilárd alapot, melyen községünk 
jövőjének épülete nyugodni fog, s hogy 
szervezöképesek leszünk ahhoz, hogy
annak idejében oly egyéneket áilitan- 
dunk közügyeink vezetésének élére, 
kik arra jellemre, erkölcsre, munka
erőre nézve érdemesek leendenek.

S ha, az ezúttal csak néhány szóval 
érintett kivánalmaknak is megfeleltünk; 
ha a majd már életerős községi egye
sület kreatúráira tekintünk; ha ez 
uj évben, melyben az „Erzsébetfalvai 
Közlöny* is már második évfolyamát 
élte meg, a korrupeziót, a konkolyt 
kiirtva, a tiszta napfény éltető mele
gének befolyása mellett községünk 
jólétének csirája virulni fog, akkor 
már részben eleget tettünk kötelessé
günknek. Most pedig kedves olvasóink
nak, de valamennyi polgártársunknak 
is, őszinte szívből kívánunk „Boldog 
nj évet“ . tat«.

Tanügyi kérdésünkhöz.
Lapunk 9-ik számának zártakor vettük 

az iskolai gondnoksági elnök sorait, melyben 
értesít, hogy a minisztérium hajlandó Erzsébet
falván eg y  ta n term et nyitni, ha akad 
háztulajdonos, ki 50 Uj méter termet évi 200 
forint bérért haszonbérbe ad. A pályázók 
ajánlataikat adják be egyenesen a megyei 
kir. tanfelügyelöséghez sü rg ősen  (Budapest,
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VUL kerület, Szentkirályi-utcaa 3. szám, II. 
emelet). Az ajánlattételhez szükséges az 
épület és terem vázrajza, helyszíni rajzzal 
(hogy hol fekszik az épület) és hitelesített 
telekkönyvi kivonat

Ennyi a rövid értesítés, mit a polgár
társaknak ezúttal tudomásukra hozunk. Miután 
pedig az iskola k özü g y , el nem mulaszt
hatjuk észrevételeinket is hozzá fiizni.

Mindenesetre különösnek látszik, hogy 
a tanterem ügye csak mos t jut a nyilvánosság 
e lé ; tehát a tanügyi kormány vagy roszszul 
informáltatott, vagy egyáltalán mint sok 
más ü g y : a poros akták között hevert.
Különösnek látszik, mert a közönség eddigelé 
csak a legszűkebb határok között, vagy épen 
nem volt értesítve a bérhelyiségek iránt s így 
a n y ilv á n ossá g  elkerülte tett; sőt jogos az 
iparos osztály azon panasza is, hogy az iskolai 
bútorokat régebben budapesti czóg szállította; 
holott községünk tele volt és van bútor
asztalossal ; itt adóznak és e téren a buda
pesti czégekkel bátran kiállják a versenyt. 
Hát miért mellőzteínek ?

Pedig a tanügynek m eczenása  is akad. 
Csak nemrég hangoztatta egy érdemes polgár, 
hogy készségesen felajánl az iskola czéljaira 
telket; csak nemrég játszódott le az a szép 
jelenet, midőn a millenniumi ünnepségek költ
ségeire rövid 4—5 nap alatt a polgárok 
3011 forintot adtak össze. Hát ez nem szép 
jellemvonás, nem hazafiság? Az indoleneziát 
törjék meg a testületek, arra vannak hivatva. 
A tanítói testület már megmérkőzött vele és 
meg is fog mérkőzni — azt hiszszük!

Községünk immár 10.000 lakost számlál. 
6000 lakosnál elŐiratik a felsőbb népiskola. 
Vájjon gondolt-e valaki arra, hogy itt bizony 
elkelne p o lg á r i isk o la  is, hogy gyerme
keink ne legyenek kényszerítve Budapestre 
járni tanulmányaikat a középiskolákban foly- 
tatandók. Mennyi métely, mennyi erkölcstelen
ség van ily bejárással egybekötve! Tudjuk jól.

Más községeknek iskolai alapjuk van; 
gondolt-e a t. elöljáróság arra, hogy a bün
tetéspénzeket össze kellene rakni s a jövőről 
gondoskodni; majd az ébredés késő talál 
lenni!? Dehogy gondolt; hiszen utána néz
tünk annak is, hogy a 16 tanerőből álló 
iskolának még mai napig sincs mulasztási 
kimutatási ive, mulaszt akinek tetszik s 
am ennyit tetszik . S  a tanfelügyelő urnák 
talán jó l van igy is?!

Miért nem ves/.nek az iskolai gondnok
ságba olyan egyéneket, akik d o lg o z n a k  
Ö nzetlen ü l? Hiszen az iskolában lesz lerakva 
Erzsóbetfalva jöv ő je ; több gondot kell reá 
fordítani s a gondnokságnak más programmot 
választani; gyermekeikért, községükért és az 
édes magyar hazáért teszik! Hiszen a sok 
idegen beözönlósével az iskola nem lesz 
képes az állameszmét szolgálni. Itt van 
német, olasz, orosz, osztrák, tót s ezerféle 
nyelvű növendék; itt n em zeti nevelés kell; 
itt nagyobb színvonalon álló tanintézet k e ll; 
amely minden izében m agyar legyen!

Ki vonja kétségbe a főváros környékének 
b e te g  ta n ü g y i á lla p o tá t?

Igen, de nem is lehet mindent a kormány 
gondjaira bízni: nyakába varrni; vegyenek 
részt a polgárok is, szeressék meg az iskolát 
és áldozzanak is azért.

Az a miniszter, ki községünknek oly 
gyorsan nyújtotta a segélyt az iparos tanoncz- 
iskola felállítása, a hitoktatás rendezése által, 
(ez utóbbihoz alkalmilag bővebben szólunk) 
az a vasakaratu miniszter, ki hazáját és 
nemzetét oly lángolóan szereti: nem lesz 
figyelmetlen Erzsóbetfalva iránt! És ti polgár
társak, e figyelmet érdemeljétek is meg. De 
bűz zük is, hogy nem lesz órdemetlen rá: 
nem lesz e község hazafias erények nélkül!

A m in iszter  ur p e d ig  fo g a d ja  az 
nj o s z t á ly n y itá s  té n y e é r t  a p o lg á ro k  
hálás k öszön eté t e la p  hasábjain , állam 
titk á r já v a l e g y ü tt !

Volt egy Turóczi József nevű egyszerű 
napszámos ember. Nevét kevesen ismerik. 
Midőn a Nemzeti színház alapköve letetetett, 
feljött a fővárosba. Mi hozta fel öt és hit
vesét? A  hazaszeretet.

Két hétig dolgozott a színház felépíté
sénél nejével együtt. Pénzt, napszámot nem 
fogadott el. A magasztos nemzeti ezélra

egyesek százakat és ezreket adtak. Ez egyszerű 
ember talán legtöbbet adott.

íme polgártársak, a nemes példa. Minden 
polgár szolgálhatja a közügyet, az iskola 
ügyét, ha mással nem, hat j ó i n d u l a t t a l  
és s z e r e t e t t e l .

Polgártársaink! Szeressétek az iskolát, 
szeressétek a közügyet !

VEGYES HÍREK.
—  ilelyrdgazitáH. Lapunk „Fel

hívás" ez. czikkében január 6-ika helyett 
5-Íke értendő.

— A községi egyesület, melyet lege
lőször is lapunk pendített meg és amelyet 
községünk tekintélyes polgársága magáévá 
tett, végre megalakult. Az ideiglenes tiszt
viselői kart az alakulás alkalmával azonnal 
meg is választották, azonban a választmány 
megválasztása a folyó 181)7. január 5-én,Pairnez 
Manó Hitel Márton-utczai vendéglőjében, este 
7 órakor tartandó közgyűlésnek hagyatott fenn. 
Polgártársak! Csatlakozzatok ezen önzetlen 
hazafiakhoz, segítsétek őket nagy munkájokban.

— Epperlein Oszkár ur, a magyar 
fegyver- és gépgyár érdemes igazgatója azon 
alkalomból, hogy 30 év óta áll élén. mint 
igazgató ilynemű nagyobb gyáraknak, ö Felsége 
által elismerésül a legmagasabb kitüntetésben 
részesült. Mi is szivünkből kívánunk minden 
jót az igazgató urnák e legfelsőbb kitüntetés 
alkalmából. Éljen soká a magyar fegyvergyár 
felvirágozására s munkásai jólétének elő
segítésére !

— Jótékony nőegylet. Mint örömmel 
értesülünk, az erzsébetfalvai hölgyek között 
erős agitáczió indult meg egy helybeli jóté
kony nőegylet alakítása czéljából. Erre már 
régóta égető szükség is van, bár az aggkarezos 
egylet eddig is dicséretre méltón gyakorolta 
a szegény gyermekek felruházása körüli jóté
konyságot ; de mégis leghelyesebb volna, ha 
gyöngéd női kezekbe tennék le a kis árvák 
felruházásának s a szegények élelmezésének 
kedves kötelmét. Isten áldja meg lelkes hon
leányainkat! Sok szerencsét lelkes törek
véseikhez !

— Mint értesülünk, a községi h. bírói 
állás ezúttal aligha fog betöltetni, hanem a 
főszolgabíró ur további intézkedéséig nagyon 
valószínű, az önállósítás kérdésének meg
oldásáig Ünrein János ur fogja a bírói teen
dőket végezni. Csak azután „fiat justitia et 
pereat mundus*44 azaz: „legyen ám igazság!tt

— A magyar fegyver- és gépgyár 
—mint jó l értesült forrásból írhatjuk — leg
közelebb megkezdi működését. A megrendelt 
38700 darab fegyver készítésének ténye sok 
munkás családnak meghozza a boldog újévet!

— A helybeli tűzoltó testület választ
mányának e hó 29-én tartott ülésében határo
zattá vált a múlt számban is már fölemlí
tett tűzoltó tiszti bál megtartása, amely 
1897. január 16-án csakugyan meg fog tar
tatni. A bálbizottság tagjai január 1-én dél
után 4 órára hivatnak össze Englerth József 
vendéglőjébe, hogy e közérdekű bál sikeré
nek biztosítása fölött értekezzenek. Ugyan
csak e választmányi ülésben Spitz Imre sza
kaszparancsnok ez állásáróli lemondását a 
választmánynak beadta, amely elfogadtatott.

— Megcsípték. Szűz Vilmos budapesti 
szállító, józsefvárosi fuvaros 60 frt áru saj
tot és 30 frt áru vajat szállíttatott egy 
Kutschera Ferencz nevű jómadárral, rábízván lo
vat és kocsiját is, hogy a nevezett árukat 
józsef- és ferenezvárosi kereskedők részére 
üzletükbe *vigye. Az atyafi azonban könnyű 
szerrel akarvan krisztkindlire szert tenni, fo
gottmagának egy Tanesa József névre hallgató 
czinkost, a a reábizott lóval, kocsival meg
ugrottak, magukkal vivőn a sajtot és vajat is, 
Utjokat a külső soroksári-ut felé vették, hol 
néhány kiló sajtot pénzzé téve, Erzsébetfal- 
vát szemelték ki, mint , olyat, hol áruikon 
potom áron túladhatnak. Sajnos, csakugyan 
akadtak élelmes emberek, kik az olcsó porté
kát megvették. Hogy mily csekély árt szab
tak áiuiknak, mutatja az, hogy Schvarez 
Henrik helybeli kereskedő egy láda vajat, 
mely 8—10 forintot megért, 1 frt 80 krajezárért

szerzett meg. De hát nem soká örülhettek a 
vásárnak, mert Yachter esendőrőrmester nyom
ban elcsípve a jómadarakat, meghiúsította a 
fain üzletet s a ficzkókat maga előtt hajtva 
összeszedette a portékát. Mint halljuk, közsé
günkben hatan mentek bele a jó  gseheftbe, 
kik most kétségbe esve várják, mi fog velük 
történni. A jó  madarakat erélyes őrsvezetőnk 
személyesen kisérte be Budapefcre, hol úgy 
hiszszük, az ellopott vaj nekik nagyon keserű lesz.

— Ez is valami. A Szilágyi Lajos Har- 
czos-egylet által felruházott tizenegy árva 
közé a község által lett ajánlva 4 árva o ly  
formán, hogy azoknak felruházásához a közsé g 
fog hozzájárulni. Hát most a község megtette 
a magáét, amennyiben 10 mond tíz osztr. ért. 
forinttal boldogította kárpótlás fejében az 
egyletet. Ejnye ! De megerőltette magát.

— Halálozás. Jusztin Mihály polgártár
sunk szeretett nejét folyó hó 27-én délután nagy 
részvét mellett temette el a kath. szertartás 
szerint. A halottas háznál a helybeli Polgári 
Dalkör énekelte a gyászdalt, melynek méla
bús akkordjai sírásra fakasztották a részt
vevő közönséget. Szeretett polgártársunk 
mély gyászában mi is osztozunk, s kérjük 
a gondviselést, hogy keservére adjon írt, a 
megboldogultnak pedig csendes békességet 
és nyugodalmat !

— Jótékonyság. A Szilágyi Lajos har- 
ezos- és betegsegélyző-egylet 12 perselyt 
osztott szét a helybeli vendéglősök között 
azon czélból, hogy a lapunk által is hangoz
tatott szegény gyermekek felruházására min
den alkalmat megragadva, gyűjtésre buzdítsák 
vendégeiket. E szép tett nem szorul dicsé
retre. Hol vagytok többi egyletek ?

— Az „Első Hazai Jótékony Egylet44, 
melynek községünkben több száz tagja van, 
1897. január 23-án, a „Fáczánu-hoz ezimzett 
vendéglő összes helyiségében Budapesten, 
II. kerület, Medve-utcza 6. szám alatt az 
egyleti dalárda és női kar közreműködésével 
és nemzetközi világpostával egybekötött b á l t  
rendez. Kezdete esti 8 órakor. A zenét a 
cs. és kir. 69. számú gyalogezred zenekara 
szolgáltatja. Felülfizetések köszönettel fogad
tatnak és hirlapilag nyugtáztatnak — Az 
esetleges tiszta jövedelem a fentnevezett 
egylet zászlója javára fordittatik. Előre vál
tott személyjegy 60 kr., a pénztárnál 70 kr. 
Jegyek kaphatók helyben, az egylet helyi
ségében, Csapkay József vendéglős urnái.

— Puskások búsuljatok! A mai újév
vel szent Hubertus követői már lemondanak 
a legjobb pecsenyének, a fogolynak vadá
szatáról; amennyiben a vadásztörvény ezen 
szárnyasokat január 1-től veszi védelmébe. A 
szegény nyulak azonban még egy teljes 
hónapignyugtalanittatnak és hozatnak terítékre 
ott, ahol lehet. Akkor azután ők is élvezik 
a boldog nyugodalmat s a tavaszi zöld véle
ménybe családot alapítanak. Most már nem 
kell nekik előőrsöket kiállítani, mely azt 
kiáltsa: Jager in Sicht!

— A karácsonyi éjféli mise alatt a 
Szilágyi Lajos nevet viselő harezos és temet
kezési egylet egyenruhás tagjai, a helybeli 
tűzoltó testület tagjaival egyetemben állottak 
sorfalat az ünnepi aktus lefolyásánál. Ez 
alkalommal is bemutatta a két egyesület, 
hogy mindenkor és minden alkalommal 
igyekeznek az ily ünnepélyek fényét testüle- 
tükhöz méltó módon emelni. Ez érdeme a 
legénységnek is, de érdeme az egyesületek 
parancsnokainak is, kik az ily alkalmakat 
mindenkor meg szokták ragadni. Elismerésre 
és pártolásra méltó mindkét egyesület!

— Szentimrey űrtől, mint a honvéd- 
menház parancsnokától levelet vettünk, mely
ben hivatkozva a 8. számunkban közölt kolduló 
honvéd ügyében hozzá intézett felhívásunkra, 
maga is beismeri, miszerint igenis tudomása 
van az általunk figyelmébe ajánlott öreg 
honvédek koldulásáról, s azt is beismeri, hogy 
többen el lettek bocsájtva; kijelenti azonban, 
hogy ő az eibocsájfcott honvédnek nem ad 
ruhát, az ezelőtt elbocsájtottakért pedig nem 
felelős. Hát kérjük szeretettel, mi megnyug
szunk igazolásában, amennyiben azt mondja 
a t. parancsnok ur, hogy Madarász verekedé
sért lett elbocsájtva. Ezt mi is hallottuk, 
csakhogy a4 verekedés természetéből kifolyó 
okokat és okozatokat el méltóztatott feledni ne-
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künk is megmondani és így az öreg állítá
sit még eddig nem czáfolta meg senki. 
Ámbátor mi nem is voltunk kiváncsi, hogy 
miért és kivel verekedett, csak a koldulás 
ellen emeltük fel szavunkat. Ami azonban 
az öreg nyugdiját illeti, azt már keményen 
igyekszik megczáfolni a t. parancsnok ur, 
mert tiltakozik ellene, hogy azt gúnydij- 
i-itk nevezzük, ka mindjárt 30 frt is egy 
évre. Hát kérjük szeretettel t. parancsnok 
ur, ezt is elengedjük, s mondjuk rá, hogy 
.ajtóhiba, tehát n y u g d í j .  Csak azt az egyet 
méltóztasaék megengedni, hogy e sajtóhibát 
máskor is elkövethessük, mivel mi e nyugdíjnak 
nevezett valamivel egyáltalán nem vagyunk 
kibékülve 36 frt személyében. Akiknek ez 
elég, cseréljen szerepet az öreg kitaszítot
takkal s ha ki tud jönni vele, gratuláló:. 
gazdálkodási genéejének.

K a r c z o l a t o k .
A pótválasztásnál a választási elnök 

kérdi a különben nagybirtokos jóbarátját, ki 
azonban erős Kossuthista, hogy van-e vagyona 
s hogy tud-e Írni s olvasni ?

V adonom  több van mint a teins urnák, 
volt az indignált válasza, írni azonban váltót 
nem tudok, s ott hagyva a termet. Kitörölték 
a választók jegyzékéből.

Jókora kenyérszeletet vág a pógár asszony 
kis íiának, azonban a kenyérsütésnél épen 
egy jókora lyuk támadván a kenyérbélben, ! 
ez a legszebb darabba esett. Keresztül dugja 
raita kezét a kis nebuló és savanyú arczczal j 
kérdi:

— Hát ezt is mögögyem ?
— Mög hát te bolond, a lyuk is pénzbe 

került.

Ez is helybeli történet. Rengetegül 
dicsekszik a különben vasúti altiszt egy 
ismerődének, hogy Ő a katonaságnál, mint 
hadnagy szolgált.

— Ugyan feltudná-e a kardot fórsriftosan 
kötni, neki nyújtván kardját.

Kiesinylő mosolylyal veszi a kardot a 
volt tiszt ur s zavarában a jobb oldalára köti.

Az őrmester nagy kaezagására hirtelen 
igy menti ki magát:

Egészen elfeledtem, hogy az előbb meg
fordultam.

Vesztőhelyen áll már a volt katona 
deliquens s szokásszerüleg kérdik, van-e 
még valami mondani valója.

— Hosszú urlaubra szeretnék menni — 
volt az utolsó válasza.

Felelős szerkesztő: ERDÉLYI MIHÁLY.

N y í l t  t é r )
Köszönetnyilvánítás.

Feledhetlen nőm elhalálozása folytán 
volt alkalmam tapasztalni barátaim, rokonaim,
ismerőseim, szóval községünk lakosainak nagy 
közönségéről, hogy ha ily csapás, mely 
most engem sújtott, egy szerény polgártárs 
fejére száll, érezni, és a szerencsétlenség 
által sújtottal együtt őszinte részvéttel kese
regni is tud. Ezt tapasztaltam ón kedves 
nőm temetése alkalmával, ez enyhítette 
bánatomat elkeseredésemben, amikor láttam 
és tapasztaltam azon őszinte részvétet, melyet 
szeretett polgártársaim irántam ez alka
lommal éreztek. Fogadják tehát mindazon 
rokonaim, barátaim, ismerőseim, valamint 
a t. nagyközönség, kik vagy koszorúval, 
vagy jelenlétükkel adtak kitejezóst részvé
tüknek, forró köszönetemet; de fogadja külö
nösen a P o l g á r i  D a l k ö r  azon szép éne
kéért, melyet szeretett nőm koporsója felett 
énekelt, melylyel engem mintegy örök hálára 
kötelezett maga iránt. Fogadják tehát ismé
telve is nyilvánított köszönetemet úgy a 
magam, valamint a gyászoló rokonok nevé- 

; ben is.
Erzsébetf&lva 1896. deczember 28.

Jusztin M ih ály .
*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség 

felelősséget nem vállal.

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

forduljon bizalommal az

„Erzsébetfalva! Közlöny44
hirdetési irodája és kiadóhiva
talához Erzsébetfalván, Erzsébet- 

utcza 65.

Mindezen apró hirdetések alig j 
pár krajezárba kerülnek s a lég- j 
gyorsabb eredményt érik el. Az 
apró hirdetésekben egy szó 2 kr. I

Gyalu-forgács 1
nagy mennyiségben olcsón eladó. 

Czim a kiadóhivatalban.

Egy jó házból való 2
14—15 éves fiú felvétetik tanuló
nak egy puskaműves üzletbe. 

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Két használt,
összehajtható vaságy megvéte’ re 
kerestetik. Czim a kiadóhiva

talban.

Eladó 4
egy uj, solidan épült ház, leg
élénkebb helyen, hat lakással, 
gyümölcsös kerttel, üzlethelyi
séggel, szép pinczével. Czim a 

kiadóhivatalban.

Eladó 5
Erzsébetfalván egy ház 128 □  
öl telekkel, meiy all 3 üzlet- j

helyiség, 6 szoba, pincíe, istálló
ból. Jövedelmez évenkint 750 
irtot. Bővebbet a kiadóit ivatalban.

Kossuthfalván
egy szép úri lakás, szőlő- és 
gyümölcstermelő kerttel, össze
sen 2400 Q  öl terjedelemmel, 
szabadkézből eladó. Czim a kiadó- 

hivatalban.

Yasut-állomás mellett
eladó egy újon épült ház, szép 
üzlethelyiséggel, esetleg a kész 
üzlet is azonnal átvehető. Czim 

a kiadóhivatalban. 7

H I R D E T É S E K .
A nagy közönségnek

Boldog uj évet
kívánnak :

Reigl Ferenez, Kossuthfalván.
Pauncz Manó, Kossuthfalván.
Mayer István, Erzsébetfalván, Piacz-tór. 
Gomba* látván, Soroksári-ut 38.
Szabó Antal, Török Flóris-utcza 25. 
Hermáim Sándor, HitelMárton-utcza, Pauncz- 

féle vendéglő.
Englerth József, Hitel Márton- és Szilágyi 

Lajos-utcza sarkán.
Csapkay József, Piaeztér „Fekete Bika44. 
Csides Géza, János-utcza.
Veres Kálmán, Ország-ufc, „Jó szivu.
Duzzy Árpád, Piaeztér, „A  favágóhoz44. 
Pázmándy József, Uri-atcza!
Pftum György, Hunyady-utcza.
Gál Ferenez, Suda-telep.
Engler József, Török Flóris-utcza.
Stéger Károly, Kossutlifalvi állomás. 
Auerbarh József, Kádár-telep.
Balogh Nándor, Országút, „Gubacsi csárda.44 
Deierl Antal, Szilágyi Lajos-nteza.
Simon Lajos, Szilágyi Lajos-utcza.
Tischler Ferenez, Szakmán-féle vendéglő. 
Budoezky Mihály, Török Flóris-utezai

vendéglősök es korcsmarosok.

f

Z Ó L Y O M I  G Y U L A
építési TrállaJJsozó-

Vállalkozik helyben és vidéken mindennemű építési munkálatok szakszerű kivitelére. 
Építési tervek és költségvetések ingyen.

4 4  Pénzelölegek hazaira, telkekre és építkezésekre azonnal eszközöltetnek IHk és IlI-ik helyre is.
i 1 Iroda: Erzaébetfalva, Ipar-utcza 5. szám . fP

* -  § *

Aki olcsón s lelkiismeretesen venni £  
akar varrógépet vagy hicyklit, tor-1 
dúljon bizalommal

HERBSTER FERENCZ
mechanikus jól ismert őségéhez Buda* j 
pest, Akáezfa-uteza 5. szám. Műhelyem j 
megnagyobbitása folytán, azon hely. j 

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

_____ . f
3

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


