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T. olvasó-közönségünkköz.
Folyó évi február hő 1-vel lapunk
életének második negyedébe lépünk, mely
körülménynél fogva van szerencsénk fel
hívni mindazon előfizetőinket, kik bennün
ket a kezdet nehézségének az első negye
dében is már szives bizalmukra s párto
lásukra méltattak, hogy előfizetéseiket e
hó végéig megújítani szíveskedjenek.
De egyidejűleg felkérjük lapunknak úgy
helybeli, mint vidéki t. olvasó közönségét,
miszerint, a mennyiben nézeteik eddigi
működésűnkkel, lapunknak programmszerüleg követett eddigi irányával találkoznak,
bennünket pártolni s előfizetéseikkel sze
rencséltetni méltóztassanak.
Hogy egy provincziális társadalmi lapnak
mennyi nehézségekkel kell megküzdenie;
hányféle
párt-árnyalat befolyását kell
ellensúlyoznia akkor, midőn magán a
helyes középuton kivan haladni; hogy
ezen keserű, de az önmegelégedés leg
nagyobb
jutalmával
honorált munka
terén mily erőmegfeszitésébe kerül az,
hogy magát a tisztesség niveauján fentarthassa: azt csak azok tudhatják, kika
lapirodalommal foglalkoznak, avagy akik
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az irodalom e neméről maguknak helyes Ígéretünknek adunk ezúttal is kifejezést,
eszmét alkotni képesek.
hogy kitűzött czétünkat ezentúl sem fogjuk
Nem akarunk itt bővebben reflektálni szem elől téveszteni, s minden pártár
szerény lapunk eddigi működésére, csak nyalat között is az egyenes utat fogjuk
arra hivatkozunk, hogy kitűzött felada követni, kitűnő tiszteletünk nyilvánítása
tunk küzdelemteljes megoldásának e kez mellett maradtunk
detén megtettük mindazt, mi csekély
Erzsébetfalván, 1897. január 23.
erőnkből kilellett.
.4 Szerkesztőség.
Érdektelenül szolgáltuk a közügyet
s magunknak vindikálhatjuk azon ered
ményt, hogy községünkben a közügyek
iránt volt elhidegülés, az általánosan ismert A téli kikötő s a teherpályaudvar
eddigi közöny máris megtörni látszik s
kérdése.
érdeklődni kezdünk minden iránt, mi
Múlt számunkban — illetékes forrás
községünk belszervezetére, annak jólétére,
ból — röviden jeleztük azon hirt, mely
iparára s kereskedelmére vonatkozik.
Megmutattuk eddigi működésünkkel azl, szerint a kereskedelmi miniszter eliendelte,
hogy a Szigetségnek úgy egész járásunknak hogy a Csepel s Erzsébetfalva közötti Kisérdekeit egyformán szivünkön hordozva, Duna területén létesítendő téli kikötő ki
azon egyedüli czélt tüztük ki magunk elé, építésére, nemkülönben a bpest-ferenczhogy felrázzuk letargiájából lakosságun városi teherpályaudvar ide leendő lehekat, s megjelöljük azon utal. melyen velünk lyezésére vonatkozó tervezetek bemutatkaröltve haladni kell, hogy ugv magán-, tassanak.
Megemlékeztünk már rövidén e tárgyról,
mint közügyeinkben siker koronázza műkö
megérintettük már múlt évi nov. hó 15-ki
désünket.
Midőn tehát e második negyedév beáll lapunkban, hogy ezen tervezetek boldogult
tával szerény lapunkat továbbra is szives vasminiszterünktől Baross Gábortól szár
jóindulatukba ajánlanék; midőn abbeli maznak ; az ő kezdeményezésének köszün-

posványosodott; hogy mi okozta ez elposványo- egyének és már eddig is meglehetős sikereket
értek el a . . . „liter‘ -atura terén.
sodást, arról is jobb hallgatni.
E hó 10-én pedig a polgári kör újjáalakítása
Nnnc venio ad fortissimum.
Ugyancsak e hó 10-én gyűltek össze a kis
ügyében volt népes értekezlet. Ez a kör még
Kispesti levél.
1890-ben alakult, de az akkori zavaros társadalmi pesti leányok is«a kaszinó termében, értekezni
egv
leány-egyesület alakítása ügyében; ezéljuk
viszonyok között csakhamar lethargikus álomba
Kispest, 1897. január 16.
merült és álma ugyancsak mély volt, mert abból — mint hallom — a jótékonyság gyakorlása.
Kedves Szerkesztőm !
A kisasszonykák ugyancsak érdeklődtek a
az 1894-ben megkísértett módszerrel sem lehetett
nemes ügy iránt, mert félnégy órára, a mikorra
Hogy megcsíptél leveleződnek, az még a leg felébreszteni.
Most azonban a józan polgárság zöme az értekezlet kezdete volt kitűzve, már végeztek
kisebb b a j; ha azonban tőlem valami sokat
vársz, akkor sajnállak, mert végtelenül esalódol dieséretreméitó erélylyol látott az ébresztéshez is; azt végezték, hogy majd máskor fognak
végezni; egyelőre pedig csak egy szőkébb
és ez már nagyobb b aj; de legnagyobb baj az, és működését siker koronázta.
bizottságot küldtek ki az alapszabályok ki
A polgári kör uj életre ébredett.
hogy én oly könnyen beleugrottam a dologba;
Az értekezlet az alig remélt sikertől buz- dolgozására.
megígértem, hogy Írok lapodnak... Kispestről.
No, ehhez az egyesülethez már nem merek
Kispestről Írni, a hol rendesen semmi sem dittatva, közgyűléssé alakult és nyomban meg
szokott történni, nehéz dolog; azaz hogy történik is választotta tisztikarát. Elnök lett Édor József, nagy reményeket fűzni; félek, hogy úgy járnak,
biz’ itten annyi, a mennyit lapod szűk kerete alelnök Tóth Imre, jegyző Bartos Gyula, mint nem régen a kispesti asszonyok, akik
be nem fogadhatna, de alig történik olyan, pénztáritok Varga János, ellenőr Tihanyi Mihály, „asszony-kaszinót" akartak alakítani, de úgy
gazda Weckínger József; azonkívül választottak találták, hogy ... férfi nélkül unalmas az élet.
a miről imi is érdemes lenne.
No, de már csakugyan kifogytam a szuszból;
No de, ha már megígértem, mert magyar még nyolez rendes és négy pótválasztmányi
akárhogy dörzsölöm ezt az öreg koponyát, csak
ember szavát tartja, hát megkísérlem, mit is tagot.
nem
tudok benne felfedezni olyant, ami
A tegnap, e hó 17-én tartott közgyűlés el
lehetne imi ebben a járványos időben.
Igaz a '! Itt nálunk Kispesten olyan hatalmas határozta, hogy a kör helyiségét a Kisfaludy- az erzsébetfalviakat érdekelhetné, ha csak még
kanyarójárvány pusztít a gyermekek között, ulczai Magyar József-féle vendéglő helyiségeiben ! azt a mulatságos esetet fel nem említem, hogy
hogy a betegedések száma ma már a hetvenet rendezi be, a hova a közgyűlés után el is egy derék vendéglősünk egyszer fogatta el
meghaladta s valószínű, hogy az összes iskolákat mentek az összes jelenvoltak egy kis elöieges j telefon utján a dob-utezai rablógyilkost, de
akkor sem az volt.
áldomásra.
be fogják zárni pár hétre.
De még más járvány is dühöng itt, a mi talán
Megalakult a .Petőfi ifjúsági kör" is, az 1 Egyelőre hát, kedves Szerkesztőm, fogadd
amannál is komolyabb jellegű: a köralakitások a szerény irodaimi kör, a melynek ezélja ezt a keveset; ezt is csak úgy suttyomban
járványa. Nem múlik el egy vasárnap délután az ifjúság művelődését úgy a társadalmi érint- írtam; kérlek, meg ne mondd a kispesti
a nélkül, hogy egy pár kör alakuló-, vagy alap- kezén, mint az irodalom terén is előmozdítani, ; szerkesztőknek, a kik munkatársak hiányában
szabálykészitő-értekezletct ne tartana; persze továbbá irodalmi és művészeti esték rendezése szűkölködnek, mert még kivernek a faluból
hétköznapokon ilyenre nincs idő.
által a közönségnek is kellemes és nemesitő azért, hogy erőmet idegen lap érdekében
érvényesítem.
Nem régen a már majdnem megszűnt önkéntes : élvezetet nyújtani.
Máskor majd többet.
tűzoltó-egyesület akart uj életre támadni, de
Ehhez az „ifjúsági" körhöz én részemről
Őszinte híved és újdonsült leveleződ
aligha nem rosszul működött a feltámasztó a legszebb reményeket fűzöm, mert főképen
gépezet, mert az ügy már csirájában el í bajuszos tagjai mind igen előnyösen ismert |
Bors.
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hetjük azt, h ogy ezen nagy szabású, első s egyéb szükségleteik fedezésére termé
szetesen csakis legnagyobb részben vidé
sorban a fővárost, az idővel kifejlődő
nagy Budapestet, de főkép Csepelt a künk s községeink lesznek hivatva.
Csepel és Erzsébetfalva ngv a szigetségi
bennünket érintő tervek, habár egyidőre
levétettek is a napirendről, újabban ismét i községek piaczai, ezeknek terményei, árut
sorrendjét fogják képezni a korm ány j lesznek naturális fekvésüknél fogva első
teendőinek s néhány év alatt mint m eg sorban keresettek ; iparunk s kereskedel
münk tágas tért fog nyerni, hogy producvalósított óriási alkotások fognak szemeink
tumait bemutathassa s azokat értékesít
előtt állani.
Megérleltették ezen nagy eszm e keresz hesse.
Hogy minden téren lesz óriási concurtülvitelét első sorban a Dunagőzhajózási
társaság nagyszámú járm üvei téli elhelye rentia is, hogy idegen, külföldi elemek —
zésének kérdése s az eddigi téli kikötőknek mint ez nálunk már eredendő bűnünk —
ma már igen is szűk k erete; de m egér a helybeli lakosság keresetét •elvonni s
leltették azt m ásodsorban a székes-főváros terményeinket kiszorítani megkísértik, ez
viszonyai, annak életerős fejlődése, a lég- ; tagadhatatlan. Ily óriási s emberélet
közelebbi évtizedek alatt már ezen irányban kort felölelő építkezéseknél ez másként
nem is lehet. Azonban első sorban ille
graviláló terjeszkedésének tervezete, nem
kevésbbé azonban a székesfőváros kilen- tékes hatóságaink leendenek hivatva arra,
czedik kerületének kiépítése, dunai rak hogy jószágunknak érdekeit, annak ide
partjának felszabadítása s az annálfogva jében hathatósan képviseljék s azokat
ide kihelyezendő teherpályaudvar forgal minden, a rendelkezésükre álló eszközökkel
mának a hajóforgalom m al leendő legköz megvédeni iparkodjanak; mig vidékünk
összes lakosságának vállvetett működése
vetlenebb egybekapcsolása.
Nem csekély munkába fog ke rülni ezen s tömörülése; közös érdekeinek helyes
nagy tervek megvalósítása, s milliókba elbírálása s helyzetünk megértése leen
fog kerülni az államnak s m ég valószínűleg denek csak azon íactorok, azon egyetlen
néhány évtizedet fog igénybe venni, annak tényezők, melyekkel imponálni fogunk;
melyekkel az idegen concurrentiának, a
keresztülvitele. De m indezen körülmények
alig mérlegelhetők akkor, hacsak h ozzá közgazdasági érdekeinket esetleg veszé
vetőleg figyelem be vesszük azon óriási lyessé válandó ellenáramlatnak annak
előnyöket, melyek annak megvalósításából idejében gátat vethetünk.
A bpest-ferenezvárosi teherpályaudvar
ugv magára a székesfővárosra, de külö
kihelyezésével egyidejűleg szabaddá lesz
nösen reánk háramlani fognak.
Már maga azon tervezet, mely szerint a ferenezvárosi rakpart; rövid idő alatt
a Csepel község felső részén lévő határ ki fog épülni a Csepel rakodó egész
nak átvágása s a Nagy-Dunának a kis kiterjedésében, meg fog nyittatni a localis
Duna-ággal egy hajózható csatornával és teherhajóforgaloinnak. A téli kikötő
leendő összekötése leend szükséges, járá- ■ kiépítésével, s a teherpályaudvar kihelye
suliknak ezer meg ezer szegény munkását zésével pedig a szigetcsúcs területén fel
látja el keresettel s ez m ég csak a kezdete I építendő uj városrész egy lépéssel ismét
a munkálatoknak. Ehhez járul magának előbbre vitte a székesfővárosnak Bécshez
a kikötő helyül kijelölendő s a tervezet j alakítandó nagy Budapest jellegét, de
szerint az összekötő híd szomszédságától másrészt közvellenül connexusba hozza
hozzánk
leh uzódó
Kis-Duna-medernek j a főváros lüktető életerejét községeinkkel,
szabályozása, m élyítése; a rakpartoknak • uj életre fogja ébreszteni iparunkat s
felépítése: a bpesti teherpályaudvar áthe kereskedelmünket.
Mi sem természetesebb, mint hogy ezen
lyezésének óriási munkálatai, a vasutak
területének s tervezet szerint az egész állami építkezések tervezetének ezuttali
terrénumnak feltétlenül sziíkséges ármen- I felvétele, a vidéknek, különösen pedig a
tesitése. Mindezek oly nagyszabású m un- j Szigelség ingatlanának árait tetemesen fel
kálatok leendenek, hogy bízvást elm ond- | szöktetik s máris consortiumok alakulnak,
hatjuk, hogy ha a vállalatok csak némileg ! melyek a Csepel - sziget felső területeit
is e járás munkás osztályát s iparosait összevásárolni törekednek, hogy annak
fogjá k alkalmazni s ez jo g o s óhajunk, ugv ] idejében kitűnő vásárt csináljanak, s
kétségtelen, hogy ezen vállalkozó szellemek
éveken keresztül biztosítva lesz a munkások
ezrének kenyere. De különösen Csepel s I a legjobb üzletek egyikébe fektették tőkéi
Erzsébetfalva községek beléletére oly len ket s azok busás jövedelmet fognak haj
dülettel leendenek ezen állami építkezések, tani.
Ezt megtehetik egyes tőkepénzesek
m elyről most m ég csak com binative szól
hatunk : de már ezúttal is bizton feltehető vagy consortiumok, de községeinknek
az, h ogy ezen tervezetek meg valósítása, j ehhez vagyona nincs s még ha egyik
míg részben a főváros 9-ik kerületének vagy másik község disponibliis vagyonnal
újjászületését involválja; községeink köz- bírna is, azt mint közvagyont ilynemű
igazgatási, közgazdasági s policziális viszo- ! börzevállalatba fektetnie nem szabad.
De ezen állami építkezéseknél vidé
nyaiban oly fokú metamorphosist fog
előidézni, hogy ezen községek e nagy keink községeinek ipara, kereskedelme,
munkálatok befejeztével m ár a székesfővá- j nemzetgazdasági skiüturális érdekei képezik
ros körébe vonatnak he, vagy legalább I azon vagyont, melyet e nagy vállalatba
is oly mérvű emelkedést érnek el, hogy i he kell fektetniük, s mely befektetett tőkéakkor már mint virágzó városok szere- ! nek meg kell teremnie gyümölcseit.
pelnek.
A legközelebbi jövőben ezen morális
Ezen nagyszabású munkálatok folyama tőkékből egyelőre az ipar s kereskedelem
alatt pedig részben az óriási munkáslét tőkéje, a nemzetgazdaság capitálisa fog
számnak, mint az ezen telepeknek, az : teremni, mig később a legnagyobb tőke
ezrekre m enő hajózási szem élyzetnek s j fog operálni, a culturáiis tőke, a mely a
többit mintegy maga után vonva, feltartvasúti alkalmazottaknak napi élelm ezésén
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hatlanul fog működni s községeink jólétét
s gazdagságát fogja megteremteni.
Begyünk tehát előrelátók, kisérjük éber
figyelemmel a nagyszabású tervezetek
megvalósításának idejét, s módosait, nehogy
könnyelműen elszalaszszuk a kedvező idő
pontot megragadni s a kellő mommentumot felhasználni ahoz, hogy actióba
léphessünk.
Illetékes hatóságainktól pedig kétségte
lenül legyen szabad feltételeznünk s elvár
nunk azt, hogy ezen félreisinerhetlenül
nagy fontosságú közérdekünket annak
idejében lehető legmelegebben felkarolva,
meg fogják találni azon modus vivendit-t,
mely úgy a Szigetségnek, mint Erzsébetfalva
és vidékének e nagy munkálatokba leendő
erkölcsi és anyagi jólét alapját fogja meg
teremteni.
Catu.

A tiizoltótiszti bál.
Ha visszapillantunk arra az időre, midőn
Erzsébetfalván oly benső, baráti és rokonérzelmii
elemek találkoztak egy-egy estélyen, vagy bál
alkalmával, mindinkább megszilárdul bennünk
a hit, hogy községünkben a czivilizáczió hala
dásával a kedély és érzelem világa mindegyre
szükebb és szükebb körre szorul. Hová vezet
ez? Sajnos, ebből az a tanulság, hogy az
értelmi képességet a szívvel, a kedélylyel és az
akarat-erővel nem kultiváljuk párhuzamban.
Mai napság — úgy látjuk — a létfentartás, az
érdek oly előtérbe lépett, hogy a két utóbbi
alap-tulajdonságot: a szivet és akaraterőt telje
sen elnyomni iparkodik. Pedig ez nagy hiba.
Hiszen a szív, a kedély világa az, ami az
embert felemeli, ami a társadalmat élteti: a
mi a gondot, a bút és bajt elűzi, ami az ember
lelkét felüditi, hogy az élet küzdelmeire: a
munkára előkészítse, illetőleg serkentse.
Mivé lesz az ember lelki világa örökös egy
hangú munka közepette? A szórakozásban, a
nemes mulatságokban találja meg a lélek a
pihenést, hogy aztán ujult erővel folytassa azt,
a mit elhagyott. Mit ér az ész, a tudás, szív és
kedély nélkül?
De nem is vitatjuk, nem is taglaljuk tovább.
Ezt minden polgár belátja. Itt más a baj. Itt
a kasztrendszer által okozott elosztódás okozza
a beteges állapotot. Itt az emberek nem szere
tik, sőt talán nem is tisztelik egymást, nem
vonzódnak egymás körébe, mindenki iparkodik
magának é ln i..........pedig aránylag de rövid
az élet.
Ha visszatekintünk két évvel, azt mondhat
juk, hogy a tűzoltóba) sokat vesztett nimbuszából.
Akkor még a bálok delelője, a legfényesebb
kimenetelű kedélyes bálok koronája volt. Az
jól sikerült, ott mindenki jól találta magát,
fesztelenül mulatott és kedves emléket vitt
magával.
A fenti bálban a kedélyes mulatók között
ott volt még ö is ; olyan jól mulattak, nem
engedett a jókedv, a pajzán nevetés. Csak a
reggeli órák vetettek határt a mulatóknak. 0
volt a bálanya s ha elvállalta tisztjét, be is
töltötte nemesen. Áldozott is érette, nem mond
hatta a testület, hogy érdekeit nem viseli
szivén . . . .
Ö volt ez a bálanya. ki közülünk múlt év
deczember elején elköltözött: boldogemlékti
Suda Jánosné.
A jelen évi tűzoltói bál szépen sikerült ugyan,
de ereje gyöngült. Nem birt a szokott magas
latra felemelkedni. A rendezőség nem kiméit
fáradságot, hogy a sikert elérje; a bálbizottság
elnöke: Wittwindíts Gyula pláne fáradhatatlan
volt és igazán elismerésre méltóan iparkodott
a rendezés gondjait teljesiteni.
A helyiség elég csinosan diszittetett s a ki
szolgáló- a vendéglős tapintatos eljárásáról tett
bizonyságot. De nem a külső formák, hanem a
benső’ érzelem az, mely leginkább megérdemli
a dicséretet, az t. i., hogy azok, kik abban részt
vettek, jól találták magukat és elég kedélyesen
elmulattak reggeli 5— 6 óráig.
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rendez. Kezdete este fél 9 órakor. A tánezzenét községünk kedvencz Pista zenekara szol
gáltatja. Belépti díj személvenkint 1 korona,
családjegy 2 korona 40 fillér. Az ünnepély
műsora: 1. Árva lány haj. Gróf Festettek Leó
tól. Előadja a Dalegyiet. 2. A hazáról. Petőfi
től. Előadja * * *. 3. Fonj, Fonj. Svéd dal.
Előadja a dalegylet. 4. Szeretem a nőkéi. Víg
monológ. Irta Georgos Lórin, előadja Zölyomy
Gyula ur. 5. Bordal. Hilőezky Bétától. Előadja a
Dalegyiet. 6. Mámorosán. Komócsi bácsitól.
Előadja Kiss István ur. 7. Házunk előtt mennek
el a huszárok. Előadja a Dalegylet. A tombola
főnyereménye : egy sült malacz. H-ik nyeremény
egy üveg szegszárdi. lli-ik nyeremény 25 drb
fánk. Végül tánez. Ajánljuk ez ifjú egyletet
községünk mulatni és élvezni szerető polgár
ságának szives figyelmébe.
— Az izr. hitközség múlt vasárnap tartotta
választó évi közgyűlését, mely nagy érdeklődés
közt ment végbe. A hitközség vezetősége a
következőkép alakult: Elnök: Graner Sándor.
Gabe: (iskolagondnok) I. Goldstein Samu,
II. Ekstein Lipót, Pénztárnak: Hahn Dávid.
Jegyző: I. ifj. YVeisz Adolf, II. Halász Vilmos.
Választmány: Rosenstrausz Jakab, Schwarz
Miksa, Witz Mór, Diamand Dávid, Brukk Albert,
Haha Kálmán, Bloch Manó, Davidovits Adolf,
Perlgrund Ignácz, Lusztig Sámuel. Póttagok:
Stein Gyula, Schwarz Jakab. Számvizsgálók:
Graner Rezső, Rosenstrausz István, Ekker Mór.
Ezen hitközség dicséretre méltó buzgósággal
és érdeklődéssel viseltetik egyháza iránt. Külö
nösen a hittan tanítása kelt legnagyobb figyelmet
a szülőkben, kik előttünk is kijelentették, hogy
a hittanitó teljes bizalmukat birja s működésé
vel teljesen meg vannak elégedve. Üdvözöljük
az ifjú embert, ki hitközsége teljes bizalmával
dicsekedhet!
— Polgári körünk f. hó 20-án tartotta meg
bálbizottsági értekezését, mely élénk érdeklődés
mellett folyt le, s elhatároztatott, hogy február
hó 6-án egy fényesen rendezendő balt fog
— Figyelmeztetés. 1. A föld- és házbirtok
tartani a körnek összes helyiségében, mint a
nak általános jövedelmi pótadójából levonandó,
földszinti termekben. A bálanyai tisztet Rajz
az illető tulajdonost bekebelezés által is terhelő
Gyuláné urhötgy volt szives elvállalni. Jegyek
kölcsön után, az adóévet megelőző év végéig Korner Andor, Wittwindits Gyula uraknál, az
tényleg le nem rovott tökemaradék egy évi egyleti helyiségben s az Erzsébetfalvai Közlöny
kamatainak 10 százaléka; föltéve,hogy a tőkével szerkesztöségében (Erzsébet-uteza 55. sz. a.)
kamatok is vannak bekebelezve. Hitelüzlettel
előre válthatók. A mulatság fényesnek Ígérkezik;
foglalkozó pénzintézetektől felvett és bizonyos
befolyandó tiszta jövedelme a kör könyvtára
évek alatt törlesztendő kölcsönök évi kamatá
javára fog fordittatni. — Sikert kívánunk!
nak változatlanul a törlesztési idő egész tar
— Születésnapok. Folyó hó 18-án gróf Guyon
tamára vétetik azon összeg, mely a kötvényben
megállapított kamatláb szerint a kölcsön vett Edgár ur, községünk ez általánosan becsült
tőkeösszeg után egy évre esik. Ha a kölcsön sympatikus alakja, a branyiczkói hősnek, a 48-as
törlesztése nem az év első napján, hanem Guyon Richárd tábornoknak fia, s ugyancsak
évközben veszi kezdetét, a törlesztési idő első Kende Kanut ur, volt országgyűlési képviselő,
és utolsó évében az évi kamatnak csak nagybirtokos, az általános közszeretetnek ör
aránylagos része vehető számításba az adó vendő e macenásokszületésnapjaikat ünnepelték;
köteles jövedelem megállapításánál. A telek- mely alkalommal községünk intelligenciájából
könvvileg bekebelezett közadók és kincstári számosán üdvözölték az ünnepeiteket, s mind
bérhátralékok után járó kamatok nem képezik kettőjük vendégszerető házánál a fekete gyerekek
levonás tárgyát. (1883. XLVI. t.-czikk 13. §-a.) szívre szóló száraz fája tolmácsolta az érzel
A vallomás, annak kellő módon betöltése és meket. Örömmel üdvözöljük közéletünk e két
aláírása után, legkésőbb az adóév január hava őszintén becsült s nemesen érző tagját, e
nagylelkű jótévöket, tartsa meg őket az Egek
végéig adandó be a községi elöljáróságnál.
Ura az emberi kor legvégső határáig közügyünk
— Fején találta a szeget a szőlöhegy-utczai
javára s mindannyi mik örömére.
iskola tanítója, a midőn tolvajlásukat beismerő
— Községünk érdemes elöljárósága az utczai
két tanítványát a helybeli csendőr-laktanyába
vezette el, hol a jeles nebulók elmondták, hogy átjárókat, melyeken eddig nem száraz lábbal
a múlt vasárnap Nothnagel péküzletéböl mérleg- keltünk át, mint a zsidók a Vörös tengeren, ha
súlyokat tolvajoltak s azután a lopott tárgyakat nem majdnem már úgy esolnakáztunk keresz
Schwarz Jakab kereskedőnek eladták s a kapott tül, mint az örvendetes tapasztalat igazolja,
pénz egy részén czigaretteket és gyufát vettek. feltöltetni kezdi, s ez már egy rőg érzett köve
Mikor a fiuk ezt előadták, tanítójuk arra kérte telmény kielégítése e sárfészekben. Bizonyára
a esendörörsparancsnokot, hogy tegye vizsgálat összes lakosságunk osztani fogja az Elöljáróság
tárgyává ezt a dolgot s ha a fiuk állítása tény, iránt e gondoskodásáért ezúttal őszintén kifeje
úgy büntettessék meg az illető orgazdát, ki zett hálánkat s köszönetünket. Hiszen nem jalopott tárgyak vásárlásával csak újabb és foko vithatlan a mi községünk, mint sokan hinni
zottabb mérvű tolvaj lásra ösztönzi a rosszra szeretnék, csak egy kissé akaratos. Nem} hiány
könnyen hajló, kellő felügyelet nélküli gyer zik itt a jóakarat sem. csak azt a nagyfokú
mekeket. A cscndörség meg is tette a nyomo lanyhaságot kellene már egyszer felolvasztani.
zást, hogy minő eredménynyelv talán már a Majd eljön az önáltósitási tavaszi napsugár !
— A községi egyesület múlt vasárnap tartotta
jövő számunkban elmondhatjuk.
értekezletét az alapszabályok megvitatása tár
— Az Erzsébetfalvai Polgárok Férfi-Dalegylete
f. évi január hó 30-án szombaton, Gombtis gyában. Kevés módosítással az értekezlet az
István dalegyleti elnök ur összes termeiben alapszabályokat elfogadván, azokat a kellő
(Soroksári-ut) saját alapja javára Göndiies István példányokban leírni s a magas kormányhoz
karnagy ur vezetése mellett dal-, szavalat-, jóváhagyás végett felterjesztetni határozta.
— Meghívó. A közvágóhíd! vágósegédek
tombola-, női szépség-verseny és tánczviga1897. évi február hó 6-án a Braun-féle helyi
lommal egybekötött jelmezes farsangi dalestélyt

Az elmondottakból kiindulva, nem győzzük
eléggé ajánlani a polgártársak szives figyelmébe,
hogy a következő bálokra tömörüljenek; törjék
szét a kasztok korlátáit, mert higyjék meg.
hogy nem ér semmit az ember szív és kedély
nélkül és a bálok, a nemes szórakozások fénye
sítik azt s az ember értelmét irányítják . . . .
no meg aztán tessék elhinni, aránylag oly rövid
az elet. . . .
A megjelent hölgyekből megpróbálkozunk
egy koszorút fonni:
.láger Ferenczné, Unrein Jánosné, Unrein
Károlvné. Gaal Lajosné, Filgóssy Gyuláné.
Andraezy Ádúmné, OttN'ándorné. Spitzer Jakabné.
Flax Izsóné, Gn'iner Rezsőné. Pflmn Gvörgyné,
Hegedűs Lajosné, Rajz Gyuláné, Vojtek Jánosné,
Illés Józsefné, Szabó Ferenczné Budapest.
Korner Andorné, Csajkovics Ferenczné, Wittwindits Gyuláné, Belovay Ferenczné. Janesz
Antalné, Hermán Sándorné. Biok Simonné,
Rosenstrausz Istvánná, gróf Guyon Edgarné.
Illés Sándomé, Schabernak Béláné, Deierl
Antalné. Bonná Júlia kisassz., Weil Szidónia
kisassz., Weil Paula kisassz., Stein Alieze kisassz.,
Spitzer Fani kisassz., Illés Katicza kiassz.,
Kazányi Gizella kisassz., Czerkovitz Adél kisassz.,
Szabó Vilma kisassz. Az első négyest 28 pár
tánezolta.
Ha szép hölgyeink közül valakinek neve
talán tévedésből kimaradt volna, ezért nem
érhet szemrehányás, mert elkápráztattak tüzes
szemeikkel s fényes megjelenésükkel s én egy
szerűségemnél fogva magamat meghúzva, egy
mindenre alkalmas barátomat kézcsók Ígérete
mellett kértem fel, hogy segítsen ki zavaromból.
De most ünnepélyesen Ígérem szép hölgyeim,
hogy máskor nem leszek rósz, helyre pótolom
hibámat, s nem fogok kibiaelm.
— i.—

VEGYES HÍREK.

3. oldat.

ségben (Soroksári-ut 9.) a .Budapesti mészárosegylet" rokkant pénztárának javára zártkörű
tánczi igalmat rendeznek. Kezdete este 8 órakor.
A zenét a tánezhoz egy igen kedvelt ezigány
zenekar szolgáltatja. Személy-jegy 80 kr.,
család-jegy 1 frt 50 kr. Belépti jegyek kaphatók
Braun Adolf ur kávéházában és az összes
bizottsági tagoknál. Felülfizetések és adakozások
köszönettel fogadtatnak és nyugtáztatnák.
A rendező-bizottság tagjaiBuehlicska Lajos,
elnök; Sehröder Ágost, titkár; Zsidi Antal,
alelnök; Domonkos Ferenez, pénztámok; Weisz
Albert, Csihoia Ferenez, ellenőr; Bitterer
György, Muzsill Venczel, Csernok József.
— A magyarországi munkások rokkant- és
nyugdíj-egylete múlt vasárnap tartott ülésén el

határozta. hogy az áprilisban tartandó köz
gyűlésig a hátralékos tagoktól elfogadja a tör
lesztést ; azontúl nem. — Jónak látjuk itt meg
említeni, hogy e humánus egyletnek takarékban
levő pénze, a múlt év második felében 391
frtot kamatozott, mely a tőkéhez esatoltatván,
az egylet vagyona ezzel együtt 23.500 frtra
emelkedett. A fiókegyletek száma kilencz. A
tagok száma 3450. Az egyletbe való belépés
iránt az egylet elnöksége (József-körút 68. sz.)
szivesen szolgál felvilágosítással.
— Vonatelgázolás. Folyó hó 19-én a Sorok
sárra menő 9 órai helyi vonat a soroksári föutezán, a takarékpénztár előtt, Szabó Lajos
szódagyárosnak kocsiját és lovait keresztülgá
zolta. A kocsis ugyanis — kit legnagyobb mér
tékben terbe) a felelősség — felügyelet nélkül
hagyta a jármüvet a sínek mellett, s bár a
vonatvezető vészjelzéseket adott s a menetet
lassított, a lovak közvetlenül a gép elé fordul
tak ijedtökben. s igy a kocsi összetörve, a lo
vak halálosan összezúzva kerültek ki a vonat
alól. De megrovandó maga a vonatvezetö is,
ki látván a gazdátlanul álló kocsit, meg nem
állott vonatával, mely esetben a szegény álla
tok megmenthetők lettek volna, mig igy szegény
párák életükkel adóztak, a szódagyáros pedig
tetemes károkat szenvedett.
— Steiner N. Arpád-utczai szatócsnak Buda
pesten lakó háziura felmondotta itteni lakását s
üzlethelyiségének bérletét. Mint értesülünk, két
tót napszámos — kik Steinernek vendégei vol
tak — bepálinkázva elhatározták, hogy a házbirtokoson Pesten bosszút állanak. Az atyafiak
be is mentek a fővárosba s á szegény mitsem
sejtett házbirtokost tisztességesen megkéselték,
kit vérében fetrengve találtak fel. A bosszúálló
atyafiakat derék csendörségünk azonnal letar
tóztatta. Már az egész bűntényt bevallották,
Steiner ellen igen terhelőleg vallottak. A vizs
gálat megindittatott,
— Öngyilkossági kísérlet. Cselló Mariska e
napokban családi viszályok folytán marólúgot
ivott s ily módon akart véget vetni fiatal éle
tének. Még jókor alkalmaztattak nála a mentési
kísérletek s ugy látszik eredményűvel; mert
a mint örömmel értesülünk, ma már u javulás
felé halad, bár tetemes s életveszélyes égési
sebeket szenvedett. Kár lett volna a fiatal életért.

— Községházunk — mint műit számunkban
megemlítettük — már szűknek bizonyult.
Örömmel értesülünk, hogy a szomszédos Sudaféle bérháznak összes helyiségei rövid idő
múlva a községház ezéljaira bérbe fognak
vétetni; hol ugy a közigazgatás, mint az adó
osztály részére elegendő hivatalos helyiségekkel
fogunk bírni, s nem fog ‘ publikumunk órákig
a szabad ég alatt anti-chembre-irozni. Ez is
már haladás ! .
— Vakmerő tolvajok. Panez Manó vendéglő
jében azalatt, míg a személyzet a vendégekkel
volt elfoglalva, négy suhancz belopózott a kony
hába és egy ruháskosarat, lavórt stb. hirtelen
összeszedve, futásnak eredt. Mire észrevették,
már az utczán voltak a topott holmikkal. Űzőbe
, vétetvén a zenészek és korcsmárosné által, a
lopott holmit elhányták s az iskola-utcza felé
| futottak. A vendéglős még az éjjel jelentést tett
. a csendőröknek.
— Furfangos csirkefogó. Veres Kálmán „Jó
szívhez” czimzett vendéglőjébe beállított este
! 9 órakor egy tisztességesen öltözködött fiatal
; ember egy ezigányleány társaságában s bort
| kért. Fizetés alkalmával a vendéglősnek 1 koro-
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nát adott, melyet ez felváltván, a többi ezüst
pénz közé tett. Eddig rendben volt minden.
Azonban a fiatal legény mosolyogva a vendég
lőshöz fordulva, erősen áliitani kezdi, hogy
tévedésből hamis pénzt adott, miről a vendég
lős meggyőződni akarván, belemarkolt táskájába
s keresni kezdte a hamis pénzt. Csak ezt leste
a szép pár, hirtelen belemarkolt a koresmáros
ezüstpénzébe s ha ez nem birelég ügyességgel,
elfut néhány ezüstforinttal. De rajtavesztett,
mert a koresmáros megcsípte. Ez történt több
vendég jelenlétében. Közbiztonság jöjjön el a
te országod!
Az izr. hitközség megválasztott elöljárói
által rendezendő zártkörű bál meghívója lapunk
zártakor került kezünkbe, azért azt mai szá
munkban csak röviden közölhetjük : „Az Erzsébetfalvai alulírott ötven tagból álló bizottság
1897. évi február hó 2-án a „Jó sziv'-hez
ezimzett vendéglő összes termeiben zártkörű
tánczestélyt rendez. A mulatság tiszta jöve
delme az Erzsébetfalván építendő imaház javára
fordittatik. A zenét Balog Károly közkedvelt
budapesti első rendű zenekara szolgáltatja.
Jegyek előre válthatók a vigalmi bizottsági
tagoknál. Belépti dij személyenkint 1 írt. Kez
dete este 8 órakor.

KA RCZOLATOK.
Az idői millenniumi ünnepségekre sok jámbor
matyó" felkereste a fővárost Volt is itt látni
való elég. A többek között a régi országházat
is megnézték. Hűségesen megmutogatták nékik
a ministerek helyeit, a képviselők padjait stb.
stb. A többek között a kalauz elmondta azt is,
hogy ülések idején ingyen lehet bejönni, jegyet
a háznagy ád.
Almélkodtak a jó atyafiak a piros bársony
ülések láttára . . . . Milyen nagyurak lehetnek
azok a miniszterek!
A háznagy ülését sehol sem találták.
Kijövet az egyik matyó kérdést intéz Estük
höz, a ki katona is volt, hát legtöbbet tudott
köztük r
— Ugyan mondja csak kéé Estók bá’, miféle
lehet az a háznagy?
— Hát még azt se tudja kéé, — hát a mi
ntatér urak komornyikja, fmeg ha ráérő ideje
van, o biliteket is ö csinálja,
Katonáéknál jelentést írtak a tizedesek. Sok
volt köztük a grammatikus férfi, hát vitáztak is
eleget Voltak „oro logok* és „neologok."

KO SSU thfülváíl
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Ha valakinek bérbeadó haza van :
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teljedelemmel, szabadkézből eladó. Czim
,. ,
„
a kiadóhivatalban.
6

„Erzsébetfalvai Közlöny"

Traupmann József s. k.
Draskovich József s. k.
*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget
nem vállal.

HIRDETÉSEK.

Ha valakinek eladó telke van ;
Ha valakinek eladó háza van :
„
, ,.
,
.
Ha valaki telket akar ven n i;

hirdetési irodája és kiadóhivatalához
Erzsébetfalván, Erzsébet-utcza 55.
Mindezen apró hirdetések alig pár
krajezárba kerülnek s a leggyorsabb
eredményt érik el. Az apró hirdetésekben egy szó 2 kr.

Nyílt tér.*)
Azon urak, kik az orvvadászokat tetten érték, ezennel
kijelentik, hogy az albérlő a fenforgó esetben úgy a
büntető codex, mint jövedéki kihágási törvényeink
értelmében mint felbujtó, az orvvadászok pedig, kiket
államjegyek birlalása nélkül vadászatra kirendelt —
mint ezt a tisztes compánia minden tagja állította —
ugyanezen kihágásokban mint közvetlen tettes illetve
bűnrészesek feltétlenül büntetendők.
Mi azonban ily díszes társaságot, egyszerűen mint
nem hozzánk valót, ezennel ignorálunk.
Erzsébetfalva, 1897. január bó 23-án.

*

APRÓ

Ha valaki gyorsan és biztosan akar
hirdetés aljén eredm ényt elérni, az
forduljon bizalommal az

De sehogy sem tudták eldönteni, hogy .,ba
kancs" egy vagy két k-val irandó-e?
A vitát Hajagos káplár elé vitték, inivei ö
volt a szaktekintély. Döntött pedig ekképpen:
— Ha egy pár bakancsról irtok egy k-val,
ha többről tesztek jelentést, két k-val Írjátok!

Egy tisztességes

Szakácsnénak

fiatal ember, lakásra felvétetik tisztes
séges családnál. Értekezhetni a kiadóhivatalban.
8

felvétetik egy tisztességes idősebb korú
megbízható nő. Hol? Megtudható a
kiadóhivatalban.
14

ElcldÓ

Üzlethelyiség

Kerestetik

egy uj_ szoMan épttlt hi2> legélénkebb
helyen, hat lakással, gyümölcsüs kerttel,
üzlethelyiséggel, szép pinczével. Czim a

lakással, szép verandával stb. szabad
kézből eladó a Vörösmarty-utczában.
Bővebbet a kiadóhivatalban.
17

egy 150—160 □ öl telek, közel a piaezhoz esetleg a kossutfalvi állomáshoz,
ré s z le tfize té s re . Bővebbet a kiadó
hivatalban.
15
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Eladó

VckSUt-ÉHonUlS ITlBllBtt

Hitel Márton-utcza és Erzsébet-utcza
sarkán egy szép saroktelek szabad kéz
ből. Tudakozódhatni a kiadóhivatalban.
13

eladó egy újon épült ház, szép Qzlethelyiséggel, esetleg a kész üzlet is azonnal átvehető. Czim a kiadóhivatalban.
1
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Sürgősen kerestetik
a piacz környékén egy bolthelyiség,
tisztességes fizetési feltételek mellett.
Czim a kiadóhivatalban. 16

HIRDETÉSEK.
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b ie y k lit.
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Herbster Ferencz
mechanikus jól ismert ezégéhez

Budapest, Akáczfa-uteza 5. szám.
M ű h e ly e m m e g n a g y o b b itá sa fo ly tá n , azon h e ly 
zetben v a g y o k , h o g y m in d en féle előfordu lan dó
j a v í t á s o k a t lelk iism eretesen , o lc só n s p o n t o s
f B

l É

j k

i

k é s z s é g g e l te lje s íth e te k .

F c r rn r i - körút S3 .

d is k r e t és
k é n y e s meg
bízásokat c s a 
l á d i , s z í v és
fiz fe tiü g y e k ben m e g f i 
g y e lé s e k e t,
k u ta tá so k a t
tu d a k o z á so 
k a t v id é k e n
is .
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Van szerencsém a nagyérdemű
közönség b. tudomására hozni, hogy
Erzsébetfalván a vicinális vasútállo
más átcllenében

zálogházat nyitottam.
Arany, ezüst, ékszer s egyéb ingóságo
kat a legmagasabb értékig elfogadok.

Klein Ferencz.
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Üzlet nyitás.
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V a n szeren csén k a n. é. k ö zö n sé g becses tudom ására juttatni,
h o g y B atth yá n i- és S zéeh é n y i-u tc za sark án
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B
fűszer- és festék-üzletet nyitottunk. 5
A n a g yérd em ű k ö zö n ség becses pártfogását kérve, m aradu n k
M U N D Y

IL O N A

s ^ rs s ^ ra ^ a rzs & & a
PÁTRIA" irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.
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