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elméknek újításait s ezek találmányainak 
megőrzését is tárgyalták; tehát már a 
mai szabadalmaknak vetik meg alapját.

Mig később a világ fejlődésével lépést 
tartva a legtöbb iparág oly óriási haladást 
mutat, melyet ma saját szemeinkkel lá
tunk s mely kifejlett ipar termékeiben 
bámulni kénytelenittétünk az örökös 
kutatásra teremtett emberi észt, mely 
fáradhatlanul törve előre, ma már úgy
szólván csodákat teremtett.

Az iparnak e fejlődése azonban, nem
különben a föld népességének szaporodása, 
mig egy részről azon természetszerű szük
séget vonta maga után, hogy az egyik 
iparág terén működő egyén, a másik 
téren működő által iparának üzésében 
ne gátoltathasson; más részről beállott 
azon jogszerű kivánalom, hogy az iparos 
a saját betanult szakmájában más bitor
lók, mint konkurrensek által meg ne 
rövidittessék; szükségszerüleg vonta maga 
után az államoknak, a törvényhozó testü
leteknek, ma már csaknem az egész 
világon elterjedt, természetesen mindenütt 
az ottani viszonyoknak megfelelőleg meg
hozott intézkedéseit, melyekkel úgy maga 
az egyes iparágak természete, mint ezek
nek egymáshoz viszonya, de főképp az 
iparos egyéneknek, különösen az úgy
nevezett munkaadóknak, a munkásokkal 
szemben, úgy a megfordított viszonyban 
tekintendő érdekei s jogai taglaltatnak s 
mely intézkedések mint törvény erejű 
határozatok végrehajtandők.

Ipartörvényünk úgy a hogy, ma még 
! megfelel a várakozásnak, de annak végre

hajtása nagyon sok kívánni valót hagyott 
maga után és számtalan esetben, nem
csak magára az ipart üzö személyekre, 
de az ipar üzemére is annyira káros 
befolyással van, melynek consequventiái 

| kiszámithatlanok.
Tekintsünk csak be egy pillanatra a 

i nagyobb iparüzemekre, a gyárakra, hol 
j ezernyi munkás keresi kenyerét, ezernyi 
| egyén szenved sok esetben sérelmet azért,
I mert ipartörvényünk végrehajtására s 
j annak helyes alkalmazására vagy egyál- 
I tálában mi gond sem fordittatik; vagy 
j pedig annak végrehajtása a törvény inten- 
! hójával homlokegyenest ellenkezik. A nagy 
j munkaadók, a gyárosok törvényeinek elle

nére maguk szabják ki az amúgy is ele
gendő munkaórák számát, s ha azt az 
ezen vagy azon ipart kitanult munkás 
zugolódás nélkül el nem fogadja, egysze
rűen azon presszió alatt áll, hogy kereset, 
kenyérvesztett. Mert nagyiparosnál kény- 

| felen dolgozni, mert maga kezére önállón 
mint kis iparos dolgozni nem képes.

A nagyiparos kénye - kedve szerint 
szabja meg a munks értékét, annak árát, 
s a munkás akarva nem akarva kény
telen elfogadni a gunydijjazást, mely egy 

| jó igavonó barom élelmezésére is elég
telen leendene, ha azt munkaképes kar
ban tartani akamók.

Ezen mizériákhoz járulnak a szabad 
j ipar rendelkezésének visszaélései.

Iparos érdekeink.
Az ipar csaknem egyidejű a világ 

teremtésével, az első emberpár idejével, 
kik még a paradicsomban, mint tradi- 
tióból tudjuk, csak fügeia levelével taka
róztak, leszármazőik már, nemcsak a 
ruházat terén, mely szükséglet első sor
ban volt kielégítendő, de az időnek, a 
fejlődésnek fokonkinti kívánalmánál fogva 
egyéb iparágak terén is már cultiválódtak.

Egyik iparág mint ok, a másiknak, 
mint szükségszerű okozatnak lesz meg
teremtője, s igy időről-időre, fokról-fokra 
az emberiség fejlődésével fejlődött annak 
ipara is. Hogy a kezdet századaiban az 
ipar terén semmiféle rendszerrel avagy 
szabályzatokkalnem találkozunk, az nagyon 
is természetes. Akkor még az emberiség 
létszáma, az iparágaknak kezdetleges 
volta azt nem tette szükségessé.

De a világ teremtése óta korszámítá
sunk szerint 7768 esztendő telt el, s ha 
már a hagyományok szerint az aranykor 
leteltével, mely mintegy 5600 év előtti, 
lassankint találkozunk is némi rendszer
rel, mely az ipart űzök jogait megvédeni 
s az ipart magát a kor követelményeinek 
megfelelőleg cultiválni volt hivatva; a 
későbbi századokban, nevezetesen pedig 
a nagy római birodalom megalakulásának 
idejében (2645) már törvényerőre emelt 
intézkedéseket találunk, melyek az ipar
ágak fejlesztését, az iparosok érdekeinek 
megóvását, sőt még az ipar terén kutató

TÁRCZA.

Szerencsétlen kocsikázás.
Szives olvasóim; nem bánom, nevessék: 
lAkemet megszállta költői ihlett ség.
Fai utót ragadok hát . . . Pegazusom ide . . ! 
írjunk egy költői tárnát, de sebtíbe.
Hisz az olvasók közt csak nem lesz kritikus, 
Bár azok egy része szerelmes lyrikus.
Ha tan is, az sem baj, vigyázunk a szóm. 
>8 töbl) gonddal leszünk az attikai sóra,
A mit keressen bár holtáig a kába:
Nem talál a földön semmi patikáim . . . 
Hétfőn délután volt, hozzák be a lapot, 
Mert lapot én hétfőn csak délidán kapok. 
Olvasáshoz fogok, átftdok, egy oldalt,
Sietve fordítok, érdekest) lesz ott majd, 
Teremtő istenem, szemeim mit látnak; 
Gyászos kimenetét egy kocsikázásnak.

Megdöbbentem, a lap kezemből kiesett,
Hé, anyjukom! gyere! hallgasd ez esetet! 
No mi az apjnkom? Miért ez ijedtség? 

i Bírónak jelöltek? Annak, semmi kétség, 
Arczodról olvasom . . .  de hisz ez nem nagy 

b a j...
Hallgass már anyjukom! Hogy kezdjem?

Óh ja j! ja j!
Szegény Báthorynkat nagy baleset érte, 
Egész csapat mentó ment az éjjel érte.
Hogy haza jöhessen családjához mára, 
Kocsin indult haza, Erzsébetfalvára,
De az ittas kocsis kőhalomnak vitte,
A kőrakás árnyék, a pimasz azt hitte. 
Sajnos nem árnyék volt, kiestek mindketten, 
Az mi történt aztán, az ember megretten, 
Ha olvassa tovább. Szegény jó  Báthory!
Biz a torkára forrt, ez a pesti muri. 
Mtörte jobb lábát, a karján és fején, 
Húzódást szenvedett ez a deli legény.

A  kocsis ezt látva, felugrott bakjára 
És Báthory Vilmost ott hagyta magám. 
Arra járt emberek találtak rá ottan, 
Ájuttan feküdt ott, szerencse, nem holtan. 
Mig a mentük jöttek, bevitték egy házba, 
Próbálták élesztni, de bizony hiába,
Egyik ájulásból a másikba esett. 
Kérdezhették tőle: mi történt ? hogy esett ? 
Nem tudott felelni, csak nyögött! jajgatott, 
Borzadó volt nézni, mindenkit meghatott. 
Végre mentők jöttek s eszméletre hozták 
Csak ekkor nevezte meg a Gtuczor utczát, 
Abban is a 3 számmal jelölt házat,
Mint a hol anyjánál ápolást találhat.
.4 mentők ezután oda szállították,
Útközben a kocsist stapullák és mosták, 
Családjához pedig Erzsébetfalvára 
Megsiirgönyűzték, hogy Báthory mint jóra , 
Nos anyjukom >nit szólsz? Te is megdöbbentél, 
Szaladok is nyomban, megnézem Mügémét,
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Nem akarunk reaktionárius irányt 
követni, nem; a szabad ipar ellesi ' van 
szavunk, hanem igenis azon tág tér ellen, 
mely az iparos terhére nyittatott azzal, 
hogy a töke, a pénz, mint nervus re rum 
mindenütt konkurrentiát nyithat, ff kis
iparos életerőit elnyomja, megbénítja.

Ezen nyomás következményei egy nagy 
városban még néni annyira érezhetők, 
vagy ha igen, úgy egy kereskedelmi, egy 
ipargöczponton azok számtalan műdön 
ellensúlyozhatok; de provincziális városok
ban vagy pláne falvakban az ipartörvény 
institutióinak elhanyagolása, vagy ferdén 
lett értelmezése s végrehajtása igen sok 
esetben oly következményeket vonhatnak 
maguk után, melyeknél, mint egy játszma 
kártyánál, sokszor az iparosnak jóléte, 
annak erkölcsi s anyagi romlása képezi 
a betétet, melyre játszania kell.

S az ipar terén az iparhatóságok lenné
nek hivatva arra, hogy ugv magának az 
iparjogosultságnak kérdésénél, mint az | 
ipar üzésénél a legszigorúbban járjanak I 
el az iránt, hogy mig egyrészről a jogo- j 
sulatlanok ellenében a kellő óvrendszabá- i 
lyokat alkalmazzák, s jogosultak kárára j 
konkurrentiát meg ne engedjenek; más
részről a jogosult iparosok érdekében 
tegyék meg mindazon intézkedéseket, 
melyek az iparos megélhetését, annak 
adófizető képességét, iparának terén a 
kellő energiának kifejthetését biztositand- 
ják. Számtalan a panasz községünkben az 
iránt, hogy jogosulatlanok, kik ipar
igazol ványnyal nem bírnak, építkezéseket 
vállalnak s 20— 3 0 %  százalékkal olcsób
ban vállalkoznak lakó épületek felépíté
sére, mint a mennyiért egy szolid iparos 
ezen vállalatot felépíteni képes leendene. 
Persze ezen olcsó vállalatnak, —  mi 
után sokan kapaszkodnak is —  a vége 
csak azon nálunk már szomorúan kon
statált tény, hogy az olcsó vállalkozó, 
különben engedélylyel nem biró egyének 
kicsalnak néhány száz forintnyi előleget, 
felépitik néhány lábnyi magasra a fala
kat s azután vagy kereket oldanak s 
másutt próbálnak szerencsét, vagy mar
kukba nevetnek, mert az elpárolgott elő
leg rajtuk be nem hajtható.

Báthoryak ott «Stammgad», ha igái esete, 
Úgy nem jó  Mayerhoz, bizonynyal ez este. 
Megvallom, nem bírom én elhinni e hirt, 
Akárki irta ezt, az nem igazat irt.
Úgy, derék apjukom, nézz csak el Mot/erhvz, 
Ki látta Báthoryt? mindenkit megkérdezz! 
S ha a hir nem igaz, úgy maradhatsz tovább, 
Sót ha neked tetszik, ott ehetsz vacsorát. 
Sietve felkapom magamra kabátom, 
Benyitok Magtérhez, Báthoryt nem látom. 
Mégis igaz a hir, gondolom magamban,
« Báthoryt keresem, ugyan kérem, hol van?* 
Kétlem a vendéglőst., az a vállát vonja, 
Hogy Báthory hol van, az leykisebb gondja. 
Még ma nem volt itten, felel vontatva rá, 
Rövid időn itt lesz, nem kell várni soká: 
De bizony várhatnak, mert ha nem jött eddig, 
Úgy mást már nem isjö, hosszú, nagy ideig. 
Vasárnap Pesten járt, kitörte a lábát, 
Értesítették is róla már családját.
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Számtalan a panasz az iránt, hogy 
községünk heti píáczain idegén kufárok,' 
minden szó; nélkül kirakják áruikat a mai 
korminden raffíneriájával kínálják s eladják 
azokat, mig sem házalás!, sem iparenge- 
délylyei nem búnak, itt települve nincsenek, 
adót nem fizetnek, hanem egyszerűen 
néhány krajczárnyi helypénz lefizetése 
mellett mert jogosultságukat senkinek 
eszébe sem jut kutatni —  beszedik a 
pénzt, jó vásárt csinálnak s tovább 
állanak.

A helybeli iparos pedig, ki véres verej
tékkel éjjelt nappallá téve keresi kenyerét, 
ki azt sem tudja, honnét elégítse ki házbé
rét, adóját miből fizesse meg, hogyan 
teremtse meg becsületes utón szegény 
családjának minden napi kenyerét, nyög 
a kétségbeesésben, alig árult valamit, 
holott az egy heti piacz bevételére épí
tette egész heti kenyerének reményét. 
Számtalan a panasz az iránt, hogy a mai 
napság oly nagy terhekkel, annyi adóval 
egybekötött italmérési üzleteknél egy 
személy kezében van három-négy jő 
üzlet összehalmozva, holott már az e 
részben fennálló pénzügyminiszteri rende
let értelmében is egy személy részére több 
ítalmérési jogot adományozni nem lenne 
szabad.

Nem hatóságaink itt a hibásak, vagy 
legalább nem competens hatóságaink; 
hanem azok, kik a pénzügyi közegeket s 
hivatalokat félrevezették s mindent el
követtek arra. hogy kezükbe hét-három 
korcsmát összeharácsoljanak, hogy az 
italmérési üzleteket úgyszólván monopoli 
zálják, még pedig tán a legjobb üzemmel- 
birókat. Mig más tuczatszámba menő 
korcsmáros szegény, a regaleadók terhe 
alatt nyög, nem képes annyit bevenni, 
hogy száraz kenyérrel jól lakhasson s 
nem lévén képes eleget tenni nagy köte
lezettségeinek, dobra kerül mindene.

Ezen visszás s jogtalan eseteket maguk 
az illetékes hatóságok vannak hivatva 
ellenőrizni s azokat, a sok más kárára 
elkövetett visszaéléseket megszüntetni. Ide 
per analógiám bátran ráhúzhatják ám 
azon jogelvet, hogy „nemo damno alte- 
rius locupletare potest “

íme ha nem hiszik olvassák el nyomban. 
j Hosszan van leírva itt az én lapomban. ;
! A lap kézről kézre járt, olvasták a hirt 
i S bizony nemegy ember akadt olyan, ki sirt.
| Siratták némelyek, sajnálták mindnyájan, 
i Mi jót tudtuk róla, beszélték javában.

Kár érte, jó  barát, derék tisztviselő . . . 
Ez utolsó szóra lép a terembe 0 ;
0  Báthory Vilmos, a keze, lába ép . . . 
Eljenzi, felkapja vállára öt a nép :
Nincs baja! itt van ö! hazudott az újság! 
Ilyet kitalálni, bizony, bizony csúfság!
Oly nagy volt az öröm, nagy a meglepetés. 
Hogy art ecsetelni, az én toliam kevés.
Nem is ezért fogtam tollat kezembe én, 
Hanem azért, hogy e múlt heti esemény 
Megörökittessék, még pediglen versben.
A ki jobban tudja, írja meg ezt szebben.

Zenghő Tihamér.

Már egy éj;yelégelöü.|yüjtÖttek mintegy 
120 aláírást arra.hogyíiiisébetfalvári legyen 
egy kisegítő helyettes ipartestületünk, ez 
a terv is elaludt. No de ezíel nem sokat 
vesztettünk, talán már nem soká járunk 
Soroksárra sem iparügyeinkben ért sérel
meink orvoslására; úgy sem sokat ért a 
soroksári cura, mert az ügyetlen doctorok 
nem voltak képesek soha a diagnosist 
sem megállapítani, ez pedig a főfeltétel  ̂
hogy a baj éllenszére alkalmazható legyen.

Mennyi panasz merült fel az iránt, 
hogy a munkaadó mesterek s tanonezok 
között felmerült viszályok vagy hetek 
leforgása alatt, vagy egyáltalában nem 
voltak elintézhetek. Ha sokáig húzódtak 
a tárgyalások, a mesterek már beleuntak 
a költekezésbe s fáradozásba, de fökép 
az idövesztegetésbe s ezáltal tetemes 
károkat szenvedtek; ha esetleg gyorsan 
elintéztettek panaszaik, úgy meg a hatá
rozat érdemében nem sok volt a köszönet.

A mesterek kezében levő tanonezszer- 
zödés nem több egy forgalomból kiment 
bankónál, melyet sehol he nem váltanak 
s a tanonezok sok esetben maguk a rossz
akaratú szülök dédelgetésének szárnya 
alatt nem ismernek fegyelmet, a dolgot 
szándékosan elkerülik s a legkisebb meg
rovó szóra vagy intésre egyszerűen ott 
hagyják helyeiket akkor, midőn a mes
terének épen termnius munkáját kellene 
bevégeznie; avagy kik a fővárosi tarlatok 
részére dolgozni kénytelenek, mint ilyen 
nálunk igen sok iparos van, épen szállí
tani köteleztetnék.

Ezen visszásságokat iparhatóságainknak 
kell megszüntetni. A mi pedig ipartestü
letünket illeti, talán nem lesz idöelötti, 
ha már most, melegen ajánljuk iparosaink 
figyelmébe azt, hogy szervezkedjenek, 
hogy a legközelebbi önállósítással bekö
vetkezendő szervezés ne találja iparos 
polgártársainkat készületlenül.

Az állami iskola-épület alapítása.
(Krónika.)

Az Úr születésének 1870. évében junius hó 
14-én vált az ige testté : községünkben lakó 
polgártársaink a telep-községet megalapítják s 
királyné asszonyunk nevéről „Erzsébetfalvának" 
avatják.

Két tavasz elmúltával a buzgólkodó polgárok 
a gyermekek nevelésére gondolnak és áldozat- 
készségükből az első népiskola felállittatik. He
lyiségéül a jelenlegi „Fehér bárány* ezimü 
vendéglőt veszik ki.

Az első iskolát 32 fiú és 8 leánynövendék lá
togatja, kik beiratási díjban 25, tandíjban 80 
krt fizetnek. Az iskolaügyek vezetésére Ballagi 
Mórt mint elnököt, Firtinger Lipót gondnokot, 
Szurmák Rezső és Blum János bizottsági tagokat 
választják meg. Az iskolai helyiségért 72 frt évi 
bér fizettetik. Tanítója: Springer János, ki 30 
frt havi fizetést élvez.

Két iskolai év elmúltával az elnöki állást 
Török Flóris foglalja el, kinek nevéhez a köz
ség rendezésében annyi elévülhetlen érdem fű
ződik; kinek áldásos működését a tradiczió 
ihlete tartja fenn az utókornak! Az iskola 
gondnoka Báeker Károly; tanítója Maver Ká
roly. Ez utóbbi a fenti fizetéssel működik. Is
kola helyiségéül a Laufer-féle ház szolgál. Az 
1875 76. tanévben elnökké br. Anieün Viktor 
választatik. gondnok Backer Károly; tanító: 
Schnitzer Samu. ki az iskola fentartására ön
állóan vállalkozik s megnyitja a Ramotza-féle 
házban.

1876/77. tanévvel választják meg az első is
kolaszéki testületet. Elnök: Török Flóris, gond
nok: Halik Manó; tagok: Urschitz Jakab, Kait-
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neker József, Weisz Lipót, Máger József, 'Ga
zsik János, Kromaesek József. Az iskola taní
tója Jahn János 350 frt fizetéssel; van 2 öl 
fa és szabad lakás illetménye. Az iskolát 101 
liu és 82 leánynövendék látogatja. Helyiség: a 
Krammer-féle ház. A kiadások a párbérek jöve
delméből fedeztetnek.

1877/78. tanévben az iskolai állapotok vál
tozatlanok, azonban erős mozgalom indul meg, 
állandó iskolai épület emelése és annak államo
sítása végett.

Ez időben az együttérzés, a családias jó  vi
szony, a barátság, a közügyek iránt tanúsított 
kiváló nemes érzék jellemzik a polgárságot. 
Minden szép és jóért lelkesednek; egynek baja 
mindé, egynek öröme az egészé. Élnek össze
tartásban, megelégedésben; nemcsak hangoz
tatják, de meg is tartják az elvet: „egy mindért 
és mindnyájan egyért."

A telep-község hétéves fennállásának megün
neplésére készülnek a polgárok. Az állandó 
iskolahelyiség létesítésének eszméje is folyton 
foglalkoztat mindenkit. A  pénz előteremtése 
czéljából gvüjtőivek adatnak ki; a gyűjtés 
hangyaszorgalommal megindul. Résztvesz az 
adakozásban a ki csak teheti. A magyar király 
neve is ott ragyog elöl.

A krónika ide igtatja azok neveit: ne men
jen feledésbe egy se 1 Az iskola építésére ada
koztak: Ö Felsége I. Ferenez József 100 frt. 
Ö Fensége József föherczeg 20 frt, Simor 
János herezegprimás 200 frt, Peitler Antal váczi 
püspök 50 frt, Dulánszky püspök 50 frt, Coburg 
herczeg 10 frt, a váezi káptalan 20 frt, az esz
tergomi káptalan 10 frt, fővárosi takarékpénz
tár 20 frt, hazai takarékpénztár 10 frt, pesti 
központi takarékpénztár 25 frt, „Lujza gőz
malomtársaság” 25 frt, „Általános légszesz 
társaság" 50 frt, „pesti molnárok és sütök gőz
malma" 50 frt, „Concordia gőzmalom" 20 frt, 
„pesti kereskedelmi társulat" 25 frt, pesti ke- 
resk. bank 25 frt, Ganz-féle társulat 25 frt, 
„Athenaeum" 9 db ajtó 03 frt, Blaskovich 
Ernő 25 frt, Kern Leó és József 30 frt, Kégl 
György 25 frt, Mechwart N. 20 frt, Török Flóris 
25 frt, Weisz Lipót 25 frt, Urschitz Jakab 
25 frt, Türr, olasz tábornok 10 frt, Stern Ignácz 
20 frt, Grün N. 20 frt, gr. Andrássy Manó 
20 frt, Basch Fülöp 10 frt, gr. Györy 05 frt, 
Wodiáner Albert 05 frt, br. Baldáesv Frigyes 
05 frt, Rill és Schumann 05 frt, Seefelner 
Lörincz 03 frt, Emich Gusztáv 03 frt, Babich 
János 05 frt, Szilassy János 05 frt, Halik Manó 
10.50 frt, Höreher Ignácz 05 frt, Ginelli N. 
02 frt, Giszriegel Ferenez 02 frt, Mager József 
05.20 frt, Suda Kálmán 05 frt, Venturini Hugó 
05 frt, Linha Károly 02 frt. Láng Henrich 
András 05 frt, Szolcsánvi Ferenez 03 frt, 
Kovács 1. J. 05 frt, Pálfi Albert 05 frt,ISchmiedt 
Gyula 05 frt, Feigí Mihály 03 frt, Király János 
05 frt, Unrein János 05 frt. Pók Ignácz 02 frt, 
Kaltneker József 02 frt, Losser János 02 frt, 
Liegner Antal 02 frt, Leitner Pál 02 frt, Móritz 
Pál 10 frt, Suda János 40 frt, Hankó József 
25 frt, Pap Lajos 30 frt, Muraközy László 12 
frt. br. Simoriyi Lajos 10 frt, Haris Gergely 20 
frt, Heinrich Alajos 50 frt, Kiss Ignácz 12 Irt, 
Szautner Károly 25 frt, Lampel Hugó 30 frt, 
Fellegi Antal 10.60. A 72 adakozó adott össze
sen: 1386.30 krt.

A telepközség hétéves fennállásának ünne
pélyét 1878. junius 16-án tartják meg. E  napon 
tétetett le az alapkő az áll. isk. épületéhez 
Török Flóris, Pók Ignácz és Kaltneker József 
elöljárók, Tóth József magy. kir. tanfelügyelő, 
Suda János, lovag Blum János, Ursehritz Jakab 
s több buzgó férfi közreműködésével s jelen
létében.

Az iskola épület telkét Hitel Márton és neje 
Kalkant Francziska adományozta, mely telek 
604 □  ölnyi területet képvisel. Eme tanügyi 
meczenások neveit méltó az utókornak meg
őrizni ! Az alapkövet Bognár József esperes
plébános teszi le.

Az építő bizottságban Török Flóris -— ki a 
tervet is készité —  Suda János, Kaltneker 
József, Pók Ignácz, Erczly József, Kiss János, 
Gazsik József nevei szerepelnek. A gyűjtés 
körül több hazafias hölgy és férfi működik 
közre, kik az 1386 frt 30 kr megteremtésén 
fáradoznak.

A felépítendő iskola épület az államnak oly
képpen adatik át, hogy az építés költségeihez 
ezer frttal járuljon.

A kömives munkát Walcha József, az ács
munkát Wéber József polgárok vállalják el.

E tanév krónikájában fájdalmas gyászeset is 
jegyeztetik fel: 1878. deczetnber 3-án’atevékeny 
és nagyérdemű Török Flóris buzgó működése 
megszűnt; polgártársai szerető köréből megvált: 
jobblétre szenderüit. Azonban neve köztünk 
maradt, bár e község hálás polgársága emléket 
nem állíthatott nevének; bár nevét egy szerény 
utcza őrzi csak; de az ö működésének emléke 
minden honfiúi szívben élni fog, még e község
ben egy magyar szív dobog!

Török Flóris halála után az iskolaszék el
nökévé Suda Jánost választják. Az iskola át
tétetik ismét a Krámmer-féle házba. Tanító 
Kerkasztner János, a fenti illetményekkel.

1879 80. tanévben iskolánk ujbóí vándorol: 
a téli hónapok tartamára Szikrássy Alajos há
zába költözött, hol nevezett jóltevö a múzsának 
ingyen ád hajlékot.

1880. év nyarán vonulnak be növendékeink 
ünnepélyesen Kerkasztner tanité vezetése mellett 
az állandó iskolai épületbe. Az iskola ez időben 
már állami jellegű. — Ezen feljegyzések foglal
tatnak tanügyünk krónikájában. Áldjuk elődeink 
emlékét 1 Anonymus.
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VEGYES HÍREK.
—  T. olvasóközönségünkhöz. Jelen számunk

kal lapunk életének második negyedébe lépünk, 
mely körülménynél fogva van szerencsénk fel
hívni mindazon előfizetőinket, kik bennünket a 
kezdet nehézségének az első negyedében is 
már szives bizalmukra s pártolásukra méltattak, 
hogy előfizetéseiket e hó végéig megújítani 
szíveskedjenek. De egyidejűleg felkérjük lapunk
nak úgy helybeli, nint vidéki t. olvasó közön
ségét, miszerint, a mennyiben nézeteik eddigi 
működésűnkkel, lapunknak programmszerüleg 
követett eddigi irányával találkoznak, bennünket 
pártolni s előfizetéseikkel szerencséltetni inéitóz- 
tassanak. Hogy egy provincziális társadalmi lap
nak mennyi nehézségekkel kell megküzdenie; 
hányféle párt-árnyalat befolyását kell ellen
súlyoznia akkor, midőn magán a helyes közép- 
utón kíván haladni; hogy ezen keserű, de az 
önmegelégedés" legnagyobb jutalmával honorált 
munka terén mily erömegfeszitésébe kerül az. 
hogy magát a tisztesség niveauján fentarthassa: 
azt csak azok tudhatják, kik a lapirodalommal 
foglalkoznak, vagy akik az irodalom e neméről 
maguknak helyes eszmét alkotni képesek. Nem 
akarunk itt bővebben reflektálni szerény lapunk 
eddigi működésére, csak arra hivatkozunk, hogy 
kitűzött feladatunk küzdelemteijes megoldásának 
e kezdetén megtettük mindazt, mi csekély 
erőnkből kitellett. Érdektelenül szolgáltuk a 
közügyet s magunknak vindikálhatjuk azon ered
ményt, hogy községünkben a közügyek iránt 
volt elhidegülés, az általánosan ismert eddigi 
közöny máris megtörni látszik s érdeklődni 
kezdünk minden iránt, mi községünk önszer
vezetére, annak jólétére, iparára s kereskedel
mére vonatkozik. Megmutattuk eddigi működé
sűnkkel azt, hogy a Szigetségnek úgy egész 
járásunknak érdekeit egyformán szivünkön hor
dozva, azon egyedüli őzéit tűztök ki magunk 
elé, hogy felrázzuk letargiájából lakosságunkat, 
s megjelöljük azon utat, melyen velünk kar
öltve haladni kell, hogy úgy magán, mint köz
ügyeinkben siker koronázza működésűnket. 
Midőn tehát e második negyedév beálltával 
szerény lapunkat továbbra is szives jóindula
tukba ajánlanók; midőn abbeli Ígéretünknek 
adunk ezúttal is kifejezést, hogy kitűzött czélun- 
kat ezentúl sem fogjuk szem elöl téveszteni, s
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minden pártámyalat között is az egyenes utat 
fogjuk követni. Kitűnő tiszteletünk nyilvánítása 
mellett maradunk .4 Szerkesztőség.

—  A felebbezett pótadók tárgyában. Pest
megye közigazgatási bizottsága Hűlik Manó s 
érdektársainak azon kérelme: tálasában, melyet 
községi pótadójuknak fele álfáim alapon leendő 
kivetését kérték (1481/96. K. B. szám alatt), 
másodfokulag is elutasította; még pedig az 
1876. évi VI. t.-cz. 58. §-a alapján, de főkép 
azért is, mert Erzsébetfaiva időközben (1896, 
nov. 29-én) önálló községnek lett minősítve, 
tehát a fentérintett másodfokú hatóság is, 
önállósításunk ténvére, már ezúttal mint indokra 
hivatkozik.

—  Az erzsébetfalvai polgárok férfi-dalegylete, a
szabadságharcz emlékének megünneplése czél
jából f. é, márczius hó I’4-éfi tánczvigálomnial 
egybekötött mulats^gpt fart. Eaenütfpj egylet a 
hazafiság megnyilatkozásában egyleteink Között 
valóban egyik első helyét foglalja el. Csak 
előre derék fiuk! Mindenkor a hazafiság legyen 
jelszavatok s az Istenek is jobban szeretnek 
benneteket!

—  Felhívás. Mindazon ref. híveket, kik tőlém a
múlt év folytán a templom építési alapja javára 
kibocsátott gyüjtöivet átvettek, tisztelettel kéret
nek azokat leszámolás- ezéljáhéf -szerkesztő
ségünkbe (Erzsébet-utcza 55. sz.) beszállítani. 
Hazafiui üdvözlettel Erdélyi Mihály.

—  Tóth József, megyei tanfelügyelő tir e 
lapok hasábjain vett értesülés jatgn, kérdést 
intézett iskolagondnpksagunkhoiz, hogy ki azon 
egyén, ki itt iskolai ezélokra ingyen telket 
ajánlott fel községünknek. Külörl ^, helyütt is 
kedves kötelemnek tartjuk megnevezni a nagy
lelkű ajánlkozó nevét. A maeeenris Kende Kanul 
volt országgyűlési képviselő ur s nagybirtokos, 
kinek ismeri nagylelkűsége s a közügynek iránti 
nemes érdeklődése nem szórt?! dicséretre.

—  A  polgári dalkör múlt vasárnap tartotta 
rendes évi közgyűlését. A gyűlésen mintegy 
60—70 tag volt jelen. Az, elnök MúJ'toniSy 
László a szokásos üdvözlő beézéd után a gyűlést 
megnyitottnak nyilvánítva, a rendes éti pro- 
grammszerü s az alapszabályok által előirt 
tárgyak lefolyása titán á választmány nevében 
lemondott. A közgyűlés addig is, mig az új- 
választmány mógválasztafnék, egyhangúlag a 
gyűlés tovább vezetésére kérte fel az elnököt: 
A választás kevés kivétellel a múlt évi iiszia 
szerint ment végbe, melynek kijelentése után 
elnök megköszönve a megjelent tagok bizalmat, 
a gyűlést bezárta. Vojtek János alelnök, a 
gyűlés közben Prokop Pál polgártársunkat név
napja alkalmából ott hyomhán , felkögzöntvéü, 
a dalkör rágyújtott, az s üdVÖísIÖ karja, mely! 
természetesen kedélyes poharazásban nyert 
bevégzést. Éljen soká !

— Számadás az önk. tűzoltók tiszti báljáról.
Fölülfizetés: N, H. 1 frt, dr. Bárok Samu 1 frt 
Jager Ferenez 50, Jsr., Écker Mór 3 frt, Flax 
Izsó 2 frt, Grnner Rezső 2 frt,., I.eindmfer 
József 1 frt, dr. Pártos Henrik 3 frt, Sor. Har. 
Tak. pénzt. 5 frt, Rvezer A. 1‘frt, Manók Ede
1 frt, Nasinszky Ödön I frt, üelovay Feréűcz
2 frt, Rozenstrausz István 2 frt. Polgári dal
kör 5 frt, Kohn Samu 1 frt, Goldstéin Gyula 
1 frt, Hermán Sándor i frt, Tráütmann József
1 frt, iparos és polgári kör 5 frt. Szabó Lajos
2 frt, Bochésa Henrikné 10 frt, Weisz Berthold 
5 frt, magy. fegyver és gépgyár 2 frt, Wachler 
János 30 kr, Gombás István 50 kr. Szakmán 
János 1 frt, Scholtz János 1 frt, Rtipp József 
5 frt, Suda János 5 frt, Epperleim Oszkár 2 frt, 
Rónay Árpád 1 frt, Bakk Kálmán 1 frt. ösz- 
szesen 76 frt 30 kr. Az összes bevétel volt 
202 frt 80 kr, kiadás 110 frt 86 kr. Tiszta 
jövedelem 91 frt 94 kr. Fogadják a t. felfll- 
fizetők. valamint pártoló polgártársaink az önk. 
tűzoltók őszinte köszönetét.

Községünk világítása kérdésében már 
szépen haladunk. Egv itteni nagykereskedő 
ugyanis látván, hogy nincs, ki e téren kez
deményezzen, felajánlott egy méter lámpaboiet 
a beszerzendő utczalámpákhoz. Jegyzőkönyvi 
köszönetét fognak neki szavazni, persze, majd 
annak idejében, ha lesz már lámpa is!
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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

..Erzsébetfalvai Közlöny"
hirdetési irodája és kiadóhivatalához 

Erzsébetfalván, Erzsébet-utcza 55. 
Mindezen apró hirdetések alig pár 
krajezárba kerülnek s a leggyorsabb 
eredményt érik el. Az apró hirdetések

ben egy szó 2 kr.

Kossuthfalván
egy szép úri lakás, szóló- és gyümölcs
termelő kerttel, összesen 2400 Q öl 
teljedelemmel, szabadkézből eladó. Czim 

a kiadóhivatalban. 6

Eladó
egy uj, szolidan épült ház, legélénkebb 
helyen, hat lakással, gyümölcsös kerttel, 
üzlethelyiséggel, szép pinczével. Czim a 

kiadóhivatalban. 4

Lakásra
felvétetik 2 tisztességes fiatal ember egy 
tiszta magános szobába. Hol *? Meg- 
mondja a kiadóhivatal. 18

Egy füszerüziet
igen jó helyen, teljesen berendezve, 
olcsó áron és előnyős házbér mellett 
minden órán eladó. Czim a kiadóhiva. 
tálban. 20

Egy tisztességes
fiatal ember, lakásra felvétetik tisztes
séges családnál. Értekezhetni a kiadó- 

hivatalban. 8

Üzlethelyiség
lakással, szép verandával stb. szabad 
kézből eladó a Vörösmarty-utczában. 

Bővebbet a kiadóhivatalban. 17

Eladó
egy jó  forgalmú pálinkamérési üzlet 
előnyös feltételek mellett. Bővebbet a 
ki adóhivatalban. 21

Egy 26— 36  éves
tisztességes nő kinek 5—600 frt értékű 
vagyona van, házasság czéljából meg
ismerkedhet egy szolid, ugyanolyan idős 
és hasonló vagyonú férfiúval. Bővebbet 
a kiadóhivatal. Titoktartás biztosítva.

19

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

kiadóhivatalban. 14

Kerestetik
egy 150—160 □  ől telek, közel a piacz- 
hoz esetleg a kossutfalvi állomáshoz, 
részletfizetésre. Bővebbet a kiadó- 

hivatalban. 15

Sürgősen kerestetik
a piacz környékén egy bolthelyiség, 
tisztességes fizetési feltételek mellett. 

Czim a kiadóhivatalban. 16

Vasut-állomás mellett
eladó egy újon épült ház, szép üzlet- 
helyiséggel, esetleg a kész üzlet is azon
nal átvehető. Czim a kiadóhivatalban.

3

HIRDETÉSEK

Mindennemű b á d o g o s  m u n k á t  úgy ép ü 
le te k e t  lehető legjutányosabban elvállalok, 
Kész v a s . é s  p lé h e d é n y e k  hagy válasz
tékban kaphatók. A  n. érdemű közönség szi
ves pártfogását kérem.

BAUER MIHÁLY
épület- és diszmű-bádogos 

Erzsébetfalván, Soroksári országút 34. sz.
m m t

Uj füszerüziet.
Tisztelettel értesítjük a t. közönséget, hogy hely

ben, a Soroksári fonton, a vicinális állomás átelle- 
nében

MT fűszer kereskedést
nyitottunk, egyúttal kávé, czukor, thea, rum, amerikai 
petróleum stb. árúink pontos és olcsó áron való ki
szolgálását ajánljuk a nagyérd. közönség becses 
figyelmébe.

Kiváló tisztelettel

B lo ch  E. é s  T á rs a .

Ferenc® -  korul

Elvállal
d i s k r e t  é s  
k é n y e s  meg
bízásokat c s a 
lád i, s z ív  és 
Ü zleti ü g y e k 
b e n  m e g f i 
g y e lé s e k e t ,  
k u ta tá s o k a t  
t u d a k o z á s o 
k a t  v id é k e n  

is .
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Üzlet nyitás.
Van szerencsénk a n. é. közönség becses tudomására juttatni, 

hogy Batthyáni- és Széehényi-utcza sarkán

fűszer- és festék-üzletet nyitottunk.
A  nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve, maradunk

MUNDY ILONA és Társa.
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XX

Aki olcsón s lelkiismeretesen venni akar 
v a r r ó g é p e t vagy b ic y k lit , forduljon biza
lommal

H e r b s t e r  F e r e n c z
mechanikus jól ismert czégéhez

Budapest, Akácsfa-utcza 5. szám. 
Műhelyem megnagyobbitása folytán, azon hely
zetben vagyok, hogy mindenféle előfordulandó 
ja v ítá s o k a t  lelkiismeretesen, olcsón s p on tos  
k é s z s é g g e l  te lje s íth e te k .

Van szerencsém a nagyérdemű 
közönség b. tudomására hozni, hogy 
Erzsébetfalván a vicinális vasútállo
más átellenében

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

Klein Ferencz.

.PÁTRIA* irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


