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oly intézkedés történjék, mely a közön
ség anyagi érdekeit indokolatlanul túl
ságosan igénybe vegye.

Erősek, tisztelt polgártársak, csak 
úgy lehetünk, ha vállvetve munkál
kodunk és  mindenki tehetségéhez képest 
hozzá járul a közjó előmozdításához.

A  már ideiglenesen megalakult 
Községi Egyesületnek, mely iránt az 
eddigi értekezletekből Ítélve, mindinkább 
nagyobb az érdeklődés, melynek szük
ségét napról-napra mindenki jobban 
érzi, s o h a s e m  l e h e t  e z é l j a  a k ö z 
s é g ü n k b e n  m ár  ed di  g is a l a k  ült  
e g y e s ü l e t e k  m e g b o n t á s a ,  hanem 
azokkal karöltve működni. Olyan egye
sületet akarunk alakítani, amely egye
sületnek, csekély évi tagsági dij lefi
zetése mellett, tagja lehet minden 
nagykorú és feddhetlen életű polgár. 
Hogy tehát a kitűzött magasztos czélt 
elérhessük, szükség van arra, hogy 
minél nagyobb számban csoportosul
janak a Községi Egyesület zászlója alá.

Tisztelt Polgártársak! A  Községi 
Egyesület alapszabálytervezetének meg
vitatása tárgyában, folyó hó 17-éll 
vasárnap este 7 órakor a Paunez- 
féle vendéglőben, Hitel Márton-ntcza

39. szám alatt nagy értekezletet tar
tunk. Ezen értekezletre nemcsak min
denkit szívesen látunk, hanem azt 
tartjuk, hogy minden, a közérdek iránt 
érzékkel bíró polgártársunknak köte
lessége eljönni.

A z  alapszabály megvitatása során 
mindenki meggyőződhetik a Községi 
Egyesület tiszta és önzetlen, csakis a 
közérdeket szem előtt tartó törekvéséről 
és nem kételkedünk, hogy az alap
szabály letárgyalása után mindenki 
igyekezni fog, minden további fel
világosítás nélkül is az egyesület tagjai 
sorába felvétetni.

Közállapotaink —  tisztelt Polgár
társak —  immár türhetlenek, de ha 
magunk nem törődünk vele, kitől vár
junk orvoslást?

Azért tisztelt Polgártársak, jöjjetek 
mentül többen s támogassatok bennün
ket, hogyegyesült erővel kivivhassukjköz- 
ségünk függetlenségét, önállóságát s 
boldog jövőjét.

Báthory Vilmos, Szabó Gyula,
a Községi Egyesület a Községi Egyesület 

ideigl. jegyzője. ideigl. elnöke.

Felhivás
Erzsébetfalva tisztelt Polgáraihoz!
E lap hasábjaiban pendittetett 

meg először, és már eleve is sokak 
rokonszenvével találkozott egy köz
ségi egyesület alapítása.

Ezen községi egyesületnek czólja 
mindenkor és minden körülmények 
között a község összórdekének elő
mozdítása a magánérdek alárendelése 
mellett. Ezen községi egyesület minden 
tagjának lehetőség nyuj tátik, hogy 
a közügyek körül tapasztalt hiányokat, 
visszásságokat, esetleg visszaéléseket a 
gyűlések alkalmával szóba hozhassa, 
azok ott tárgyaltatván, az egylet a 
hiányok, visszásságok vagy vissza
élések megszüntetése és a közjó elő
mozdítása iránt minden törvényes lépést 
megtenni köteles lesz. Nagyon sok a 
tenni való községünk érdekében, amely 
eddig részint a kellő érdeklődés, részben 
pedig a magánérdekek előtérbe tolása 
miatt hajótörést szenvedett.

De viszont szükséges a közönség 
érdeklődése azért is, nehogy a küszöbön 
levő önállósítása községünknek, készü
letien találjon, vagy annak kapcsán

T Á R C Z A .

A múlt héten feljött hozzám Lapuj- 
falváról a bérmafiam. Hét-nvolcz óv előtt 
a gaz kölyök engedetem nélkül beosont a 
gyümölcsösömbe s kezdte dézsmálni a fáról 
legféltettebb kincsemet, Lapuj falván túl is 
jó  hírnek örvendő császár-körtéimet. A kevésbé 
féltett körtefajokat fitymálta. Csupán erre 
— az én büszkeségemre — fájt a pernahajdt-r 
foga akár csak paradicsomi Éva anyánknak, 
ki meg az TJr kertjében a „Jó és Gonosz
tudás tája* kívánatos almáit dézsmálta meg, 
mint az a szent iratokban is megyagyon Írva. 
De rajtavesztett a kópé, akárcsak Éva anyánk. 
Megcsíptem a gézen-guzt s igy hamarosan, 
meg sem fontolva, van-e rá jogom, vagy fel
hatalmazásom, ott nymomban in fiagranti meg
bérmáltam. Az ujjaim nyoma még harmad
napon is látható volt amúgy is piros-pozsgás 
arczán s azután, niint az Űr Éva anyánkat 
kedves férjeurával Adám apánkkal egyetemben 
kiűzte volt a paradicsomból, szintúgy én is 
kitiltottam egyszersmindenkorra az én bérma- 
fiamafc gyümölcsös kertemből.

Ez az esemény életének legesattanósabb 
fordulópontját képezvén, úgy belevésödöti 
emlékezetébe, hogy azóta köteles tisztelettel 
viseltetett nemcsak irántam, bérmaatyja iránt, 
hanem az én szememfénvét képező császár
körtéim iránt is. Kertemnek a táját is kerülte 
azóta, de hozzám meg csodálatos vonzódást

kezdett érezni. S hogy ez a vonzódás nem 
képmutatás, nyílt bizonyítéka az, hogy azóta, 
bár 3 éve, hogy elkerültem Lapuj fal várói, min
den évben meglátogat Erzsébet falván ren
desen újév táján s ilyenkor tiszteletteljesen 
nieggratiüálj el nem hallgatván hő óhaját, 
mit gratulácziója vé^én óvről-évre ugyanazon 
szavakkal szokott kifejezni s ennélfogva már 
könyvnélkiil is tudom: „és v é g ü l  adja az 
Eg, h o g y  j ó t e v ő  tenyere  ve lem érez
t e t e t t  e n e r g i á j á t  ez évben is m eg
tartsa!*

Az apai büszkeség bizonyos neme dagasz
totta érzékeny keblemet, amint a lurkót 
megpillantottam. Meghatott ez a hozzám való 
ragaszkodása. Csak kicsibe múlt, hogy a keb
lemre nt*u> öleltem. Nem tettem. Ha mindenki 
ismerheti is érzékeny kedélyemet, ennek 
nem szabad engem ez oldalról megismerni, 
mert nyomban vége lenne a bérmaap&i aucto
latásnak.

— No lurkó, liát mi az újság Lapuj - 
falván? — kérdem tőle, amint kissé kifújta 
magát a hosszú lére eresztett újévi gratu- 
láezió után.

— Sok, nagyon sok, kedves bérmaapám, 
hogy egy szuszra el sem tudnám mondani.

— No csak ki velők, tudod, hogy Lapuj- 
falva iránt melegen érdeklődöm.

— A jövő újévtől kezdve áliamrendör- 
séget kapunk, ha igaz lesz.

— Jó, hogy hozzá tetted, mert mi meg 
az idei újévtől fogva vártuk ezt a beavatottak 
híresztelése után, szerencsére nem lett igaz.

— Miért szerencsére bérmaapám?
— Mert akkor Erzsébetfalván, itt a 

székesfőváros tőszomszédságában nem kellene 
az alkonyat beálltával revolverrel járni az 
utczán s ezzel Erzsébetfalva elveszítené eddigi 
specziális hírnevét s lealacsonyodnék holmi 
rendezett község nívójára.

—  Ez már igaz apám.
— Hát még mi az újság?
— Meghalt a bírónk, isten nyugosztalja 

s most Lapuj falva községe fej nélkül maradt.
— No ezért nem érdemes búsulni fiam, 

Erzsóbetfalva is elveszítette a fejét, de azért 
megvan a régi rend. Hát még?

— A régi dalárda mellett egy uj dalos 
egylet akar alakulni s félünk, hogy ez az 
eddigi egyetértést megzavarja.

— Solise félj attól fiam, nálunk is két 
dalegylet működik g ha valakinek névnapja 
van, együtt mennek el megtisztelni a nap 
hősét. Elkezdi az egyik, folytatja a másik. 
Csak a megtisztelt vakarja a füle tövét, mert 
mig azelőtt csak egy dalárdát vendégelt meg, 
most kettőt fog megvendégelni. Biz azonban 
a dalosokat legkevésbé sem feszélyezi. Mit 
tudsz meg?

— Deréki ur felajánlotta, hogy az utczák 
kivilágítása czéljából lámpákat állít fel saját 
költségén, a község csak az olajat szavazza 
meg a lámpákba.

— Akkor még várhattok egy kis ideig 
az éjjeli kivilágításra. Ilyen ajánlatot nálunk 
is tettek, de a bölcs tanács abból indulván 
ki, hogy aki éjszaka tesz sétát Erzsébet-
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Kozrendészetünk.
Ha a terem tőnek teljes Lat napra * volt 

szirtföóge ahhoz, hogy a világ-egyetemet 
megalkossa, úgy mit sem csodálkozhatunk 
azon, hogy azon beképzelt félisteneknek, 
kik községünk megteremtésének élén lenni 
lát zzanak, kiknek községünk felépítése s 
fejlesztése körül mint hivatottaknak kellene 
müködniök: legalább egy emberkorra lenne 
szükségük ahhoz, hogy csakis a legégetőbb 
kívánalmak keretében, a tegszükségesebb 
intézmények terén mutathatnának fel ered
ményt.

És ez nagyon természetes, kik dologra 
nem teremtvék. nem kivatvák, azok a munka 
terén eredményt sem fognak felmutathatni. 
Ezekre > mondja azon igazán találó magyar 
közmondás, hogy : „jó gyerekek", implicite
értvén alatta, senkinek nem árthatnak, de 
nem is használhatnak.

De ezen beképzelt félistenek itt nálunk 
közügyeinknek ha semmit nem is hasz
nálhatnak, annak határozottan ártanak, ár
tanak pedig először azért, mert félreismert 
a eleve meg nem bírált tehetségüknél, 
vagy helyesebben szólva tehetsóghiányuk- 
nál fogva azon positióra, hová helyez
tette kj nem valók ; eszmékkel, helyes iránynyal, 
teremtő, alkotó tehetséggel néni bírnak. De 
ártanak főkép azért, mert a közügyek terén 
évek hosszú során tapasztalt azon közöny, mely- 
lyel lépten-iiyomon találkozunk, azon ragasz
kodás, melylyel ez egyének állásukhoz von
zódnak. megbénítja a haladást, megköti köz
ségi fejlődésünket ; de végül görcsösen tart
ván kenyeretadó, de helytelenül irányított 
s felfogott hatáskörüket kezeikben, elvonják 
a cselekvés terét s eszközét oly szellemű tehet
ségektől s akaraterőktől, melyek az azon 
közhelyekkel, azon állásokkal, azon hatalom- 
körrel egybekötött közkivánaImáknak minden
esetre sokkal jobban megfelelni képesek 
leendenének.

Községünk világításának kérdése már 
annyira elcsépelt dolog, hogy igazán, ha 
nem tartanék szem előtt azt, hogy ez végtére 
is községünk érdekének egy lényeges köve
telménye ; haladásunk tíz parancsának egyik 
első pontjai már azt többé fel sem ernli- 
tenŐk, mert annak felújítása valóságos borsó
hányás a falra, nem fog soha megragadni.

Az utak, járdák gondozása, jó  karban 
tartásának kérdésében oda lyukadtunk ki, hogy 
rki minek nem mestere, megélője az annak44. 
Volt itt szakértő helybeli vállalkozónk, ki a föld
mű utálatokban előnyösen ismert nagy vállal
kozó ; ki községünknek legelőször azon utczáit,

falván, az azt minden bizonynyal azért teszi, 
mert nem akarja, hogy meglássák. Minthogy 
pedig leik ellenség volna ez éjjeli sétálókat 
a kiviiá gitás által feszélyezni, az elöljáróság 
lelkifurdalás nélkül az utczák kivilágítását 
nem mozdíthatja elő s ez okból, de meg mert 
az olaj költségre semmiféle fedezete nincs, 
maradt minden a régiben. S ladd, nincs ezért 
semmi bajunk. Mi van még?

— Községi egyesületet akarnak alakítani 
Lapnj falván a közérdekek előmozdítására, 
minthogy a fennálló egyletek eddig keveset 
tettek a közügyért.

—\ riyliü! tz már veszedelem. Ezt ha 
lehet, gátold meg. Azt tudhatod, hogy széles 
ez országban — dicséretére az itteni intéző 
köröknek — rend, tisztaság, közegészség és 
kultúra tekintetében Erzsébetfalvának nincsen 
párja. Es mi történt? Az eddigi példás 
renddel elégedetlen elemek nálunk is községi 
egyesületet alakítottak s most. már ott vagyunk, 
hogy vége a régi jó világnak Erzsébetialván. 
Minden ember jogot vindikál ahhoz, hogy a 
köz ügyekhez hozzá szóljon, a közügyek veze
tését kritikává tegye. Non abszurdum ez? 
Hol van a régi bizalom ? Amikor a polgár 
adóját lefizette és hallgatott! A z elöljáróság 
tett ahogy tett, ahogy akart vagy tudott. 
Ha jól tett, ugv is jó, ha rosszul tett, akkor 
is jó, mert tudtuk, hogy közérdekből cselek
szik. De mióta a községi egyesület megalakult, 
mindenki a vezető közegek cselekedetei fölött 
őrködik, tanácsokat, eszméket akar ezekre 
ni tukmálni s a "óta vége a nyugalmas életnek.

melyeken emberek járnak, névszeri nt a Hitel- 
Márton-atczát s a Szilágyi Lajos sugárntat 
azért, mert előbbi Capitoiiumba vezet, a fél
istenek templomába, utóbbi pedig, kedves 
íöbirank nevét viseli, mint értesültünk, mintegy 
700 forint költségvetéssel rendbe állítani s 
vízlevezető árkokkal ellátni vállalkozott.

Valószínűleg megharagitotta a féliste
neket, vagy nem értette meg nyelvüket, mert 
nem adták e szakértőnek, hanem saját regie- 
jébe vette fel nemes tanácsunk, hogy olcsóbban, 
50(3 forintért elkészíthesse.

Meg is csináltatta ez árban saját em
bereivel, láttunk két osztrák értékű uteza- 
kaparót s ugyanannyi toldhordó taligát is, 
mely instrumentumok tűzzel-vassal dolgoztak; 
igaz, hogy az 500 forint nem lett elég, de 
a kék föutcza is úgy maradt, ahogy volt. 
No de ez is már haladás!

Gyepmesterünk az e napokban beállott 
fagyos esőzés alatt, mint értesülünk, folyton 
vigasztalhat lan volt azért, hogy miért nincs is 
nálunk fiaker, komportábli intézmény, mert 
már lóhusa kifogyott; mig most a jégsima 
járdákon s utezákon lett volna törött lóláb 
elegendő. Polgárságunkat pedig mégis csak 
őrködő őrangyalok tartották fenn a láb
törések ellen; mert ha már őrangyalaink 
hamuval vagy homokkal be nem hinthették 
a házak előtti járdákat, mert ez nem mester
ségük, bizonyára nem szakadt volna be a 
község dobja sem, ha egyszer legalább nieg- 
szóllamlott volna s most, bár hamvazó szerda 
előtt, elkántálta volna a „ mernem to moriu-t.

Községünk építése oly gyatra, hogy ahhoz 
csak azért szólunk, mert nem akarunk köte- 
lesyeg-mulasztoknak látszani.

Ezen a téren még a boldog aranykort 
érjük.

Ez az, a miről azt mondja a költő: 
„Aurea príma sata est aetas.44 Van itt hegyen 
völgyön, nem ám lakadalom, hanem viskó, 
nagyobb viskó s ha már űré, akkor palota, 
de mégis viskó. Építészünk van annyi, hogy 
mi valóban Eldoradója vagyunk az úgynevezett 
„építészeknek44, „építési vállalkozóknak*4.

Mert mi — kiában — czivilizálódunk; 
nekünk nem kell kőmives, vagy ács-mester, 
kőmi vés vagy ácslegény, vagy munkás. Nekünk 
csak vagy építész — gondolom ez az az 
„architectus44 — vagy építési vállalkozó 
kell, az úgynevezett „baiumtemehmera, mert 
alább nem adjuk. S nálunk mindenki az, 
egész le az utolsó malteriiordó fiúig. Mig 
vizsgája, építési vállalkozó képesítése alig 
van nehánynak, architecturája pedig csak 
igen kevésnek.

EKZSÉBETFALVAI KÖZLÖNY

Mint az igavonó, állat munkálkodik mindenki, 
mert különben a községi egyesület rásüti a 
henyesög, dologi:alanság bélyegét. Azóta, lásd, 
nekem sincs nyugtom, dolgozom éjjel-nappal. 
Hát élet ez ? Élet, de nem embernek, nem 
köztisztviselőnek való élet. Csak ezt az egyet 
akadályozd meg fiain Lapujíalván! Meg
ígéred-© ezt ? ,

— ígérem kedves bérmaapám s meg
mutatom, hogy Lapujíalván nem jő  létre 
községi egyesület.

— Köszönöm fiam. Más újság nincs?
—- Dehogy nincsen. A javát legutoljára

hagytam, azt tudniillik, hogy Lapujfalván, 
egy községi népkönyvtárt akarunk felállitaui, 
de elvül tűztük ki, hogy a könyvtárban 
Jókai, Mikszáth, Vas Gereben, Arany, Tompa, 
Petőfi sth sfcb. müvei helyett más, könnyebben 
érthető dolgokat szerzünk be, mert az 
említett Írók nem igazi népirók. Az ö müveikből 
a nagy urak, a töke borzalmas visszaéléseit 
megismerni nem lehet; az ö müveik olvasása 
után leányaink érzelgökké, képzelödőkké vál
nak, de tudni semmit sem tudnak, ha férjhez 
mentek, nyílik csak ki a szemük s ez nőink 
legtöbbjénél csalódást okoz. Mi azt akarjuk, 
hogy ismerjen meg a nő házasélete előtt 
mindent elméletileg, amit majdan a házas
életben in praxi meg kell ismernie. Szóval 
mi könyvtárunkkal a tudásra akarjuk rávezetni 
olvasóinkat, mert a jót és rosszat ismerőt 
nem keríti hatalmába a gonosz oly hamar, 
mint az ártatlant, a tudatlant, ki hazai remek
íróink mii veiből csak honszerelmet, beesü-

No de ezen utóbbiaknak építkezései 
maguk dicsérik a yállalkozó urak tehetségeit.

Véghetefclénül Jellemző az is, hogy épí
tészeti bizottságink, mélyhez a tervek, az 
épithetési engedély iránt a beadvány beter- 
j esztendők; hol, mintha legalább is az állam 
életébe vágó politikai kérdések megoldása 
lenne szőnyegen, mert oly fontos arczokkal 
vitatkoznak, inilv contract színben lett egy  
alkalommal feltüntetve.

Maga a bizottság egy előkelő tagja, 
néhány évvel ezelőtt fejezte ki magát íiyentón- 
képen, hogy: „kérem az építészeti bizottság 
csak egy nulla44! S ezt elhiszszükí 8 ebben 
különbözik községünknek haladása s hátra
maradásának fogalma. Mert nálunk kik min
denben hátra vagyunk, e nullának szintén 
hátul kelLene állnia, mely esetben, mathesis 
szerint, a nélkül, hogy „Adám Riese'“-hez 
konyitanánk, csak előnyünkre szolgáló nume
russá válnék, mert értéket tüntetne ki a 
községnek elöl álló egységszáma után;, de 
ezen nulla, fajdalom, az egység elé kell, hogy 
állíttatott legyen s így magát az egységet 
tizedes törtté alakította. Mire képes egy 
nulla? Milyen factor ez a kimondott nulla 
a közópitészetünket vezető bizottság életére!

A malitia erre minden bizonynyal rá
mondaná, hogy „lingua praecedit mentem, 
séd raro sápiéntem“ , de mi nem teszünk 
rá semmi észrevételt.

Mindezek csak főbb vonásaiban ecsetelt 
defeetusaink, melyeket első sorban orvosolni 
kellene, ha ugyan visszhangra találnának 
soraink. Ha még eddig nem is találtak vissz
hangra községünk beléletóből fakadó sóha
jaink, nem ítélünk meg el senkit sem. Majd 
felébredünk mi is csak valahára fakir álmunk
ból, majd leleplezi a mi szédelgő álmunkat 
is az önállósítás kajánul őrködő szeme s 
kutató szelleme! 8 ha az alvó fakir feléb
redett s elkezd életre kelve működni, felébred 
benne majd az igazi tetterő; szógyenleni 
fogja magát, hogy csak ámítás volt eddigi 
élete s a jobbra, nemesebbre törve, helyre 
fogja hozni hibáit s m egfog térni, mert jobb 
későn megtérni, mint soha!

(ató.

Gondolatok.
Midőn a község nagy rátörő polgárai 

csendes vitatkozásban hányják-vetik a jövőt, 
az én fáradt elmém a múltakba téved 
és elmerengve vesz elő egy-egy képet a b b ó l  
a d i c s ő  m ú l t b ó l ,  hogy a jövő időre 
erőt merítsen...

Hol vagytok ti dicsőséges napok, ti

letességet, törvény tiszteletet merít s már 
eleve, gyanútlanul minden hozzá közeledőben 
hazafit, becsületes, törvénytisztelő lényt hisz 
találni. Ebből ered azután az a sok csalódás, 
az a sok botlás, az a sok bűn, mert nem 
ismervén nieg a rosszat, nem tudnak ellene 
védekezni,.

— ÉJes bórmafiam, elméleted előttem 
sem nem meglepő, sem nC-m uj. Erzsébetfalván 
ennek az elméletnek mi rég követői vagyunk. 
Nyilvános könyvtárunk csak egy van’, a Pol
gári kör könyvtára, abban sem találod 
meg hazai remekíróinkat, dé megtalálod a 
„Pápák bűnei44 „Faublas lovag kalandjai44 s 
más ehhez hasonló irodalmi remekműveket. 
Jó lesz, ha könyvtáratok részére megszerződ 
ennek a könyvtárnak a katalógusát s innen 
átmegy a szomszédos könyv- és papirkereskedö- 
höz, annak is megtekinted nagyszerű kölesön- 
könyvtárát. Ott találsz még csak elveiteknek 
megfelelő becses irodalmi müveket. A hazai 
remekírókat itt sem leled fel, de ne is meré
szeld kérni, mert könnyen megtörténhetik, 
hogy kiteszik a boltból szűrödet.

— Bármaatyám! Megvallom, bámulom 
Erzsébetiátvét. * ítyen község az én ideálom. 
Ha megengedi, rögtön megyek a körbe és a 
kölcsönkönyvtárba. Áldja meg az %  bérma- 
atvám!

— No csak menj fiam ! Mikor látlak 
megint ?

—~ Jövő ilyenkor,
— Tisztelem a lapuj fal vajakat!

Torma.
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egyik iskola tanítójához azon kérelemmel, 
hogy azt egy szegény gyermeknek, kinek 
egyáltalán rósz lábbelije van, ajándékozza 
oda. Fogadja azon szegény gyermek köszö
netén kívül a mi üdvözletünket is a nemes 
emberbarát. Bár többi mestereinket is mielőbb 
üdvözölhetnénk e téren!

— Az önkéntes tűzoltó tiszti bálra 
az ötvenes vigalmi bizottság nagyban ké
szül. A jegyek Englerth József báli irodá
ján kívül még a bizottság tagjainál is kap
hatók. Mint, több helyről meggyőződtünk, a 
jegyek már előre is nagy kelendőségnek ör

vendenek. Ajánljuk a t. közönség figyelmébe 
azon. intézkedését is a bizottságnak, hogy 
előre bejelentett igényük a kocsiközlekedés 
iránt a bál estélyére még mindig figyelembe 
vétetnek.

— Felhívás. Fölhivatnak mindazon föld
es házbirtokosok, kiknek ingatlan vagyo
núikon telekkönyvileg bekeblezett adósság 
— teher — van, ezt a község elöljáróságá
nál folyó hóban annyival is inkább jelent
sék be, mert ellen esetben kamattartozásuk 
10%-a az általános jövedelmi pótadó kivetésé
nél apadásba leendő hozatal végett figyelembe

vehető nem lehet, s igv ált. jövedelmi adó
juk a teljes mérvben fog kivettetni.

Nyílt tér*
Azon úri vadász tag. ki az orvvadászokat 

tényleg megcsípte, jelentkezzék a főbérlőnél 
s megkapja honoráriumát.

Rajz G yula.
*> E. rovatban közlőitekért, a szerkesztőség 

felelősséget nem vállal

Felelős szerkesztő: ERDÉLYI MIHÁLY'.

A P R Ó  H I R D E T É S E K .
Ha valakinek eladó telke van;
Ha valakinek eladó háza vem;
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
„Erzüőbetfuh iii Közlöny”
hirdetési irodája és kiadóhiva
talához Erzsébetfalván, Erzsébet- 

utcza 55.

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

Kossuf hhilván 6
egy szép úri lakás, szőlő- és 
gyümölcstermelő kerttel, össze
sen 2400 Q  öl terjedelemmel, 
szabadkézből eladó. Czim á kiadó” 

hivatalban.

Eladó 4
egy uj, solidan épült ház, leg
élénkebb helyen, hat lakással.

| gyümölcsös kerttel, üzlethely i- 
| seggel, szép pinezével. Czim a 

kiadóhivatalban.

Egy korcsinafizlet
jó  forgalmú, Erzsébetfalván el
adó. Esetleg egy csapos, ki 
magyarul jó l beszél. 100 frt 
óvadékkal felvétetik. Tudako
zódhatni a kiadóhivatalban. 9

Takarítást
keres egy tisztességes nő. szolid 
feltételek mellett. Hol ? Meg
tudható a kiadóhivatalban. 11

j Vasut-állomás mellett
eladó egy újon épült ház, szép 
üzlethelyiséggel, esetleg a kész 

I. üzlet is azonnal átvehető. Czim 
a kiadóhivatalban. 3,

180 □  öl telek w
olcsó áron eladó Erzsébetfalván, 
a vasuti állomás étel len ében. 
Megtudható a kiadóhivataban.

Egy tisztességes 8
fiatal ember, lakásra felvétetik 
tisztességes családnál. Értekez

hetni a kiadóhivatalban.

H I R D E T É S E K .

| Z Ó L Y O M I  G Y U L A  1
*1 építési T7~a,l 1 s.1 kozo.
íjf Vállalkozik helyben és vidéken mindennemű építési munkálatok szakszerű kivitelére.

f  Építési tervek és költségvetések ingyen. JfL
Pénzelölegek báiairi, telkekre és építkezésekre azonnal eszközöltetnek IMk és III-lt helyre Is. f .p  

45—1—8 I r o d a :  E r z s é b e t f a l v a ,  B a t U a i á n y - u t c z a  5 .  a r á m .  I f i^  45—1—3

A  ^

mr Báli idényre!

<€
Aki olcsón s lelkiismeretesen venni 

akar varrógépet vagy bicyklít, for
duljon bizalommal

Yan szerencsém 
ajánlani

n. é. báli közönségnek

HERBSTER FERENCZ
mechanikus jó l  ismert ezégéhez Buda
pest, Akáczfa-uteza 5. szánt. Műhelyem
megnagyobbitása folytán, azon hely-

*  zetben vagyok, hogy mindenféle előfordulandó javításokat lelkiismeretesen,
*  olcsón s pontos készséggel teljesíthetek. 8..„ e

Kiszörkösztés.
Állatik tudtára mindenkinek, 8. m. a f. akinek van és nincs köze hozzá. ö. m. a f. 

hogy Erzsébet falva, Káczkeve, GnOacs-pnszta, Kossuthíalva stb. környékek minden lakója 
fűszer, eseiuege, hi/.cllumalmi liszt, korpa, dara, ezukor és az összes

e l k é p z e l h e t ő  és e l n e mk é p z e l h e t ö  v a s á r u k a t
Ktb. valamint mindenféle fiöl- és löhuzható rövid és divatárukat ezentúl

Stein Gyulánál Erzsébetfalván
csakis a piaeztéren vásárolják, ö. m a f. mert olyan olcsón sehol nem vásárolhat senki 
sem. En magam is vásároltam és a költséget majd kivetjük otthon adóba.

Mellekhez hasolló jókat kívánok
______ ___________  Bőre Gábor, bíró ur.

dúsan felszerelt raktáramat
úgy férfi-, valamint női lábbeliekből. Nagy 
raktárt tartok minden nagyságú és nemű 
czipőkbol, valamint mértékszerinti megren
deléseket eszközlök gyorsan és jutányos árban.

Á r j e s y z é k ;
Urak részére:

Egy pár betétes tükör czipő . . . .  5 frt — kr. 
„ „ „ borjú bőrrel körül . . 3 frt 50 „
„ „  strapa ezipö fcehónbörböl . . 3 „  — ,,

Nők részére:
Egy pár zergebőr ezugos, betétes czipő 3 frt — kr.

„ „  fűzős b ő r c z ip ő ............................ 3 „ 50 „
„ „  gombos félezipö ........................ 4 „ — „
„ „  tél b ő r c z ip ő .................................2 „ 40 „ .

Továbbá kivágott szalon czipő urak
és hölgyek részére 1 frt 80 krtól feljebb. 

A t. ez. közönség pártfogását kérve, 
kiváló tisztelettel

T r i e f e  3 ? á l
úri-, uüi- és gyermek rzipész.

Szilágyi Lajos-utcza (saját ház.)

Űzlethirdetés.
Egy jó  forgalmú italmérési üzletbe

csapos kerestetik,
ki egyúttal az üzlettel kapcsolatos 
dohánytőzsdét s fösaserttzletet is átvenné. 
Kívántatik 300 frt befektetési tőke. 
Értekezhetni lapunk kiadóhivatalában.

Xyoomott Étzeébetíálván, Matkovkli Aladár iöriyvuyeínd&jáltiui. Hitel Márton-utcea iti.
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magasztos jelenetek. Elvonultok előttem 
mint a múlt h ó r o s z i t e t t e i !

De megállítok, ne tűnjetek el oly ha
mar. Maradjatok köztünk egy kissé. Szük
ségünk van reá tok. — —

Ott. ott fent, Abaujban történt, mikor 
a haza veszélyben forgott.

A tárogató, a csatára hivó szózat be
járta a hazát. A haza áldozatot kivánt. Men
tek is, nem kellett többször hívni.

Egy kis társaság vitte a szót, a vezér- 
szerepet. Búsultak, sőt még sírtak is. És a 
könyök a magyar hazáért hullottak. Húzta 
a ezigány is keservesen, és ök megértették 
a k ö z ö s  bút, a k ö z ö s  bajt.

Itt tenni kell; itt késedelem nincs, nem 
is lehet !

A ven bőgősnek, a vén dadenak vörös 
sipka volt a fején. A s z i n  oly jól festette 
az időt, a c z é 11. Nem is maradt észrevét
len. A haza fegyveres erőt kivánt, honfi vért 
követejt... Ki áldozza ezt a honért? Min
denki — aki m a g ya r .

A kis társaságból kiválik egy nyúlánk 
alak, elveszi a morétól a vörös sapkát és a 
saját fejére teszi :

Ez legyen közös jelvényünk!
A kisded társaság megérti azt rögtön; 

a példa hat, sziveket hódit és magával ra
gad mindenkit.

Éljen, éljen; nekünk is o l y a n  kell!
Nyomban meg is rendelték a legköze

lebbi kalaposnál. Az pedig gyorsan csinálta 
és bőven ad|a.

Az egész készlet felhozatott. A vörös sipka 
oly hamar elkelt, mintha ingyen adták volna.

Midőn utolját járta, a fiatal kalapos 
segédet annyira elbűvölte a honfi-láng, a 
honfi-tüz példája, hogy a végsőt el nem 
adta, hanem magának tartotta:

— Ezt nem adom e l : ez az enyém marad, 
megyek én is oda, a hová a többiek mennek.

El is ment; ott hagyta ismerőseit, 
mesterségét... mindent, mindent oda hagyott 
a hazáért.

így támadtak a vörös sipkások 1848-ban.
Mit miveitek a vörös sipkások ?
Nem irom le ; tudja mindenki ngy is. 

Hisz a magyar történelem lapjai tele vannak 
ama névtelen hősök világra szóló tetteivel.

Nem irom le, tudja úgy is minden ma
gyar szív, minden honfi kebel, mit míveltek 
azok.

Milyen kis felhőcske volt az kezdetben 
és mily egeb-íoldet rázó zivatar lett belőle.

Kisded erő, maroknyi erő és annyira 
nőtt mint egy országos tábor. Kisded szal
maszál kezdetben, de e g y e s ü l v e  erős kö- 
teg, széttörhetlen kéve, mit az edzett mun
kás is fáradtan emel.

Ez mutatta meg a világnak, hogy a 
magyar a világ legbátrabb harczosa, legvi
tézebb katonája.

Es a történelem átadta példájukat az 
utókornak, hogy tanuljanak belőle.

De mit akarunk mi fegyverrel, zivatar
ral itt? Semmit, csak a p é l d á t ,  az aka
r a t  e r ő t  mutatjuk be, hogy a tömörülést 
serkentsük, erősítsük községi egyesületünk 
fe l virágzására.

Ok voltak az elsők, a kezdeményezők, 
kik még a nyár folyamán az i g é t  megpen
dítették. Kevesen voltak, mindössze 8—10 
ismerős. Ott jött szóba azok között, kik a 
község déli oldalán fekvő tekepályánál talál
koztak. Ott jött szóba az ige; ott tekintet
tek a j e 1 e n b ő 1 a jövőbe...

Az a nyúlánk barna férfi is köztük 
tele önérzettel és ambiezióval a közjóért,. Ter
vük nem volt homokra épített vár; mert 
lehet-e nemesebb, lehet-e tisztább valami, 
mint a közügyet önzetlenül szolgálni? Vagy 
lehet-e gáncsolni valót találni abban, midőn 
valamely testület, kisded kör azzal a nemes 
elhatározással lép a közügyek terére, hogy 
csak jót gés nemeset míveljen?

Ki talál abban rosszat, kivetni valót, mi
dőn a polgárok egyik szőkébb köre a k ö z j  ó 
iránt lelkesedik ; midőn a megfeneklett köz- 
ügyeket karolja fel, hogy bát rabban, emeltebb 
fővel járjon, hogy el ne bukjék a göröngyös 
utón ?

Ki állimja útját annak az áramlatnak.

melynek már megérett az ideje, amely nem. 
gyermek többé; gyámolóra nincs szüksége; 
ki keli már lépnie az anyai szárnyak alól. 
Vagy ki mondja azt, hogy a ; anyai szárnyak 
é d e s  a u y á u  ke i.

Nem. A g y á m  o l ó  mostoha anyánk
volt.

Vagy legalább is olyan, melynek édes 
gyermekei vannak, de mi nem azok voltunk 
neki.

De békesség polgártársak, mi nem 
fegyverrel harezöiimk: mi nem akarunk roszszat 
senkinek. Miért is akarnánk ?

Mi a saját fészkünket, othónunkat tart
juk szem előtt; ez kötelességünk.

Előttünk a nemes példa lebegjen. Az a 
példa, az az eszme, mely azokat a névtelen 
hősöket vezette a haza megmentéséért.

Ki talál abban gáncsot, ha valaki ha
záját szereti ? Kis hazánk k ö z s é g ü n k ,  
mely a nagy hazának egy része.

Szeressük tehát eme kis hazát önzetlen 
szeretettel, hazafias lelkesedéssel, hogy a 
nagy haza felviniljon. Hogy fel virul jón az a 
dicső haza, melynek oly fényes múltja van. 
Az a dicső haza, melynek egykor Mátyás 
királya volt! Az a dicső haza, melyben mi 
is élünk és bámuljuk elődeink kitartó mun
káját.

Ez a haza egy ezredévet élt. Ne le
gyünk méltatlan utódok, hanem álljunk ellent 
minden gátnak, minden czélnak, ami a közjó 
ellen van, ami az e g y e s ü l e t  Szent ezél- 
jait bénítja.

Ne lankadjon az erő, a honfi szív tüze, 
hisz a saját érdekünk ez.

Polgártársak, gyakran forgassátok ha
zátok történetét és tanuljatok abból. Van 
nekünk szép múltúnk, legyen szép jövőnk is. 
E g y e s ü l t  e r ő v e l  e l ő r e !

_______ Anonymus.

VEGYES HÍREK.
— T. olvasóinkhoz. Tisztelettel

kérjük t. előfizetőinket, szíveskedjenek
hátralékos nyugtáikat szerkesztőségünk
ben, (Erzsébet-utcza. 55 sz.) mielőbb 
kiváltani. Tisztelettel a szerkesztőség.

— Válasz egy háztulajdonos leve
lére. A vallás és közoktatásügyi miniszter ur, 
mint azt előző számunkban tanügyi ezik künk
ben említettük, hajlandó egy uj osztályt 
nyitni, ha akad háztulajdonos, ki 50 Q  méter 
termet évi 200 irt' bérért haszonbérbe ad. 
Igaz, hogy az ajánlat a tanfelügyelő úrhoz 
lett volna beküldendő, de azt hisszük, hogy 
önnek s valamennyi háztutajdonosnak, kinek 
ilyen helyisége van, legczélszerübb lesz most 
már a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
úrhoz küldeni. Szerkesztőségünk szívesen 
szolgál bővebb felvilágosítással.

— I). Pákay György, a dadogok okta
tója tegnapelőtt tartotta tanítványaival az 
első tanórát, mely első óra bámulatosan javára 
szolgált tanítványainak. Volt alkalmunk végig 
hallgatni alapos készültségre valló oktatási 
taktikáját s merjük állifcáni, hogy pár hónap 
lefolyása után nagyrésze ki fog gyógyulni 
dadogásából. Vannak ugyan a dadogok közt 
igen nehéz állapotúak is,kik, habár hosszabb 
idő múlva is, de mégis megszűnnek dadogni. 
Ajánljuk e tanfolyamot azon felnőttek figyel
mébe is, kik talán genirozzák magokat, 
azonban mégis szeretnének kigyógyulni. A tan
órák saját lakásán, naponkint 11— 12-ig tar
tatnak.

— Thea-estély a polgári körben.
A kedden tartott thea-estély újabb bizonyi- 
téka annak, hogy polgárságunk mind jobban 
kezd megbarátkozni e kellemes szórakoztató 
estékkel, hogy különösen hölgyeink körében
leginkább nő az érdeklődés, megmutatta azt 
a legutóbbi összejövetel, mely alkalommal 
az annyira sikerült társas játékok, kellemes 
és kedélyes családi társalgások után mind
annyian megígérték, hogy nemcsak rendesen 
részt vesznek ezen hetenkint rendezett esté
lyeken, hanem igyekezni ingnak annak kö

rükben propagandát csinálni. Ugyanez alka
lommal a kör vigalmi bizottsága értekezle
tet is tartott, hol abban történt megállapo
dás, hogy a február 6-én rendezett bált a 
lehető legfénysehben fogja a kör megtartani. 
Siker koronázza törekvé. ükét!

— A  Csepelszigetre vonatkozólag a
ke re s ke de lm i  m i n i s z t e r  ur a mérnöki 
hivatalnak meghagyta, hogy a téli kikötő 
és a teherpálya-ndvarról a terveket haladék
talanul adják be. »

— Beküldő tett. K ö z s é g l i á z u n k  
s z ü k. Ezen panaszt halljuk uton-utfélen, 
mindazoktól, kik meg szoktak fordulni ügyes
bajos dolgokban a bíróságnál. Láttuk e napok
ban is, hogy a hivatalok minden zuga tömve 
volt felekkel, de még az udvar is, hol, tegyük 
fel, kemény tél idején 8— il-ig  valóságos 
purgatorium a várás s hozzá megtörténhet, 
hogy a tárgyalás után, egyenesen orvoshoz 
kell vándorolnia a feleknek. Nem lehetne 
ezen valamikép segíteni? Hisz ily bábeli 
zavarban hivatalnokaink sem dolgozhatnak 
az örökös zaklatások miatt, aztán meg ha 
már a peres napot hetenkint csak egyszer 
tartják, ne idézzenek meg annyit, hogy hi
deg téli időben 3—4 órát kénytelen legyei) 
a közönség telviz idején a szabadban tölteni 
Vagy adjanak várótermet, mintáz más bíró
ságoknál szokás. Azt nem kívánjuk a bíró
ságtól, hogy tárgyalásokon mindenki bent 
legyen a teremben, mert az nem is helyes 
már a felek iránti diskreczionális tekintetből 
sem. Ajánljuk ez állapotot az illetékesek 
becses figyelmébe!

— Egy soroksári hivatalnok kereste
meg lapunkat panaszával, mezben azt kér
dezi, mennyiben van joga a soroksári posta
hivatalnak az egyes polgárok nevére ezim- 
zett újságok után 2 krt mint kézbesítési 
dijat szedni. Megtörtént ugyanis vele, hogy 
kételkedvén a postahivatalnok érne jogában, 
a postahivatal lapját szépen visszaküldi?. 
Miután már több ily kérdések és panaszok 
érkeztek a vidéki postahivatalok eljárásai 
ellen, ezekre a jövő számban fogunk felelni.

-r  Hleghivó. Az Erzsóbetfalvai Polgári 
Dalkör 1897. évi jánuár hó 24-én délután 
3 órakor a dalkör helj’iségóben (Englerth-fele 
vendéglő, Piaczter) tartja VI. r e n d e s  é v i  
k ö z g y ű l é s é t ,  melyre a dalkör t. tagjai 
tisztelettel meghivatnak. A közgyűlés napi
rendje: 1. A VI. rendes évi közgyűlés jegyző
könyvének felolvasása. 2. Két jegyzőkönyv 
hitelesítő választása. 3. Jelentés a dalkör 
működéséről és vagyonáról. 4. Három szám- 
vizsgáló választása. 5. A tisztviselők, valamint 
a választmány leköszönése és az uj választás 
megejtése. 6. Szavazatszedö bizottság válasz
tása. 7. Esetleges indítványok és kérdés
tételek. Esetleges indítványok bezárólag január 
21-ig Mártont! László egyleti elnöknél írásé 
beli lég nyújtandók be. A nyomtatott kimu
tatásban a karok száma 76. A  teljes vagyon
kimutatás következő: Leltári vagyon értéke: 
548 frt 80 kr. A dalkör alapja takarékban 
165 frt 80 kr. Kézi pénztárban 31 irt od kr; 
Zászlóalap takarékpénztárban 383 frt 89 kr. 
Tehát összes vagyona 1130 frt 02 kr. 
A dalkör 1 tiszteletbeli elnök, 23 tiszteletbeli 
tag, 179 rendes- és 22 működő tagból áll. 
Lapunk szűk kerete nem engedi, hogy a nagy 
gonddal összeállított évi jelentést egész ter
jedelmében hozhassuk. Azonban nem mulaszt
hatjuk el, hogy elismerésünket ki ne fejezzük c 
e minta-egylet vezetőségének, valamint Ziegler 
Béla karnagyul* önfeláldozásának, ki szivvel- 
lólekkel a dalkör felvirágzásán fáradozik 
jelenleg is. Csak előre ! Daloljatok ! A dal 
felemel és szivet-lelket nemesit;!

— A Sziget-csepeli Első Magyar Asztal- 
társaság négy hónapi fennállása után bebi
zonyította életrevalóságát azzal, hogy a 
karácsonyi ünnepek alkalmával segélyképen 
tizenöt forintot osztott szét szegény családok 
felsegélyezésén?. Üdvözöljük e kis magyar 
asztaltársaságot. Haladjanak tovább a meg
kezdett utón, e/.zel jelét adjál: annak, hogy 
nem kisebb hazafiak a gazdagoknál, mert 
annyit adnak, amennyit csak adhatnak.

— Einbe baráti cselekedet. Mint érte
sültünk, Trieb Pál helybeli czipósz mester, 
egy egész uj pár czipőt küldött községünk


