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Érzékenykedés.
Még a megátalkodott irigység sem 

vitathatja el tőlünk azon állításunk való
diságát, hogy mióta szerény lapunk meg
született, annak minden egyes vezérczik- 
kében csakis azon kérdések tárgyalására 
szorítkoztunk, melyeket községünk bel- 
életének, annak jelenlegi, úgy jövőbeni, 
mint járásunk érdekeinek védelmében 
tárgyalni, mely érdekeknek tiszta képét 
olvasó közönségünk elé leplezetlenül fel
tárni, publiczista kötelességünk volt.

Mindennek daczára, még eddig nem 
volt rá eset, hogy egyik vagy másik ol
dalról ne hallottunk volna zúgolódást, 
megjegyzéseket s olyféle vélemény nyil
vánítását, hogy lapunk csak korholni tud 
s tulajdonképpen nem tesz semmit.

És ez nagyon természetes. Ahány em
ber, annyi jellem; ahány kritikus, annyi 
észjárás; ahány éretlen megjegyzés és 
sületlen kritika, annyi deficit a capito-* 
liumban! Ezen áramlat tulajdonképpen 
két irányból jön ; első fészke a felbuj
tóktól, kik között egy sincs, ki bíráló 
tehetséggel lenne megáldva a Jehovátöl, 
mert ehez legelső sorban egészséges ész
járás s befolyás alatt nem álló szabad 
vélemény-nyilvánítás szükséges; a másik 
irány a felbujtottaktól származik, kik

csak azért szánalomraméltók, mert oly 
I gyenge műveltségi fokozaton állanak, hogy 
i a náluk alig magasabban állóktól is már 

félrevezethetök. Ez utóbbiaknak szivünk
ből meg tudunk bocsájtani; mert ök nem 
okai helyzetüknek, hiányos nevelésük 
hozza ezt magával. De feltétlenül elíté
lendők amazok s megbocsájthatlan bűnt 
követnek el úgy a félrevezetőitekkel, mint 
társadalmunkkal szemben; mert vagy 
magánérdekektől vezéreltetve, vagy amit 
inkább hiszünk, tompa elfogultságuknál 
fogva hintik el az ellenségeskedés mag- 
vát; a saját fészkükbe piszkitnak, a 
helyett, hogy az elvetni törekedett egész
séges magnak életképességet adni s azt 
növeszteni segítenének.

Mindezen fentérintett két iránybelieket 
azonban szinte gyönyörűséggel halljuk 
kaczagni, midőn egyik vagy másik fővá
rosi politikai lap nekimegy a kormány
nak, lerántja a miniszterelnököt vagy 
bármely államférfiul; van azután meg
jegyzés elég, mi azonban csak abban 
kulminál: „ájnye, de megadta neki“ , „ezt 
ugyan lefestette" stb.

S ez a mi éretlenebb publikumunknak 
természetesen helyeslésével találkozik. De 
ha szerény lapunk, mely a lehető leg
nagyobb objektivitással taglalgatja köz
ügyi helyzetünket; ha a defektusokról

egyenesen, bár kíméletlenül nyilatkozik, 
az már nálunk felségsértés czimen „lesae 
majestatis“ számba megy, anélkül, hogy 
eddig —- bár lenne rá argumentum ele
gendő -— személyeket megneveztünk 
volna.

Kiváncsiak vagyunk, vájjon minő kri
tikát gyakorolnának egy oly lokális lap 
iránt, mely minden visszaélést, minden
féle ftyilt erőszakoskodást, törvénytelen
séget, egyeseknek bár a büntető kódexbe 
ütköző cselekményeit helyeselné, azok 
felett dicshimnuszt zengene s tömjénezné 
azok érdekeit, kik a közügyek rovására 
saját érdekeiket minden fölé hélyezik; 
avagy ha egy ilyen lap, talán magát a 
fegyházat ült, vagy arra most is méltó 
egyéneknek tetteit dicsőítené s alispánná 
leendő megválasztatására korteskednék.

No alig hiszszük, hogy ily megromlott 
lenne bár eléggé romlott társadalmunk 
s bizton hiszszük, hamar kinyílna szemük 
a jelenleg félrevezetetteknek s talán éppen 
ily tanúság adná meg polgárságunknak 
az első lökést ahhoz, hogy tisztán lássa 
már egyszer helyzetét. De egy ily irány
tól maguk a mostani demagóg urak ret
tennének első sorban hüledezve vissza, 
mert bár egy ily irány érdekeiket töm
jénezné, az azonnal beállandott reakczió 
nyomása alatt feltétlenül elvesznének.

TARCZA.
I~ én  csillanom .

Holdrdágos szép estéken,
Csillagos szép éjszakán 
Eltűnődöm, elmerengek 
Az ég tengercsittagán:
Es ilyenkor iigy tűnik fel:
A sok estllay integet. . .
Mintha csak azt mondanák: „Jer, 
i'i'dmzsz közülünk egyeli“

Választottam már, de nem fönn, 
Olt a magas égbolton,
Megtaláltam itt e földön 
Az én két szép csillagom . . .
Olt ragyog rózsám szemében, 
Olyan tűzzel, oly fénynyel,
Hogy vele ott fenn az égen 
Még a legszebb sem ér fel.

Cserébe e csillagpárért 
Kevés volna a világ . . .
Hisz az, mi abból rám tekint,
Már maga a menyország.
Ezt az üdvöt elcserélni:
Kincs olyan kincs, nincsen ár i . . .  
Követlek, bárhova vezetsz,
Ragyogó tündér szempár!

El nem mondott emlékbeszéd.
Tisztelt Szerkesztő úr! Bolond ez az eset... 
De hál csak elmondom, miután megesett. 
Rútul felitítettek, hazug volt a fáma,
Mit hozott az újság csütörtöki száma.
Hiszen Báthory él, nincsen semmi haja; 
Kérem, meg nem görbült annak egy szál lmja. 
Mese volt az egész, hogy kitörött lába, 
Szombaton ö tánczott legtöbbet a bálba.
Ha pedig nem tört k i: mégsem üszkömlött, —  j 
Hiába festették falra az ördögöt.
És aztán meg sem halt, mint azt a lap hozta, , 
Ki azt itta róla: legyen Papakoszta 
Kenyeres pajtása a börtön fenekén,
Ezért a rossz hírért, nem sajnálnám, nem én. 
A  dologra térve —  hogy megbízást kaptam, 
Gyászbeszéd íráshoz fogtam azon nyomban. 
Megírni könnyű volt, de a betanulás 
Az már nehezen ment, elfogott a csuklás 
Valahányszor egy szép körmondathoz értem, 
Még majd belesülök, csak ez egritől féltem. 
Tudja, Szerkesztő ur! összehunttam mindent 
Amin csak Báthory köztünk keresztül ment. 
Ilyen emlékbeszéd nem minden nap készül,

S csak jeles embernek ju t ki osztályrészül. 
Elmondtam Báthoryt nagynak, eh! ez kevés: 
Óljáénak kit minden ember szivébe vés: 
Hogy élet útja volt egyenes s vem görbe 
Ki minden nap híven el-eljárt a körbe : 
Hogy ö volt a körnek valósággal lelke,
Az elnök árnyék csak, elbújhat mellette.
O rendezte mindig a tliea-estéket 
H ott hogy mulattatta a szép menyecskéket. 
Méltattam benne a szerencsés Nimródot,
Ki ha vadra rálött, többé nem kínlódott, 
Mert keze biztos volt, czélt soh’sem tévesztett 
O csak nyerni tudott, veszteni nem vesztett. 
Hu mégis megtörtént párszor, hogy Irakot lőtt, 
Az nem bosszantotta, le nem hangolta öt, 
Bajuszos emberen esik meg ilyesmi,
Ezért nem érdemes kétségbe, is esni.
Sohasem haragudt, nem volt ellensége, 
Mindenki szerette, érte sok hölgy égé:
Meg nem bántott senkit, öt sem bánta senki, 
Az igaz, hogy bika ereje volt neki.
Csak egy hibája volt, —  azt mondhatnám

[hóbort :
Nem szerette és nem itta meg az <i bort.



Avagy egy olyan lapra vágyik publi
kumunk ama bizonyos része, mely a köz
ségi elöljáróság vétója, ennek czenzusa 
alatt állana V Mert az is megtörtént ná
lunk, —  s azért említettük ezen formát 
is fel, —  hogy egy dijnok ur, még meg
boldogult Kaltnecker József bírósága alatt, 
ezt mint községi bírót, azért, mért a köz
ügy defektusairól mertünk irkálni, hatá
rozottan informálgatta, hogy „ez már 
mégis p!us quam disznóság, biró ur ezt 
a lapot azonnal be kell szüntetni s a 
kisbiróval elkoboztatni!“ Ezt ugyanis csak 
titokban akartuk elmondani, nehogy' a 
világ megtudja, mert ha ezt megtudnák 
a fővárosi sajtó emberei, biz Isten becsu- 
katnának bennünket, nem ugyan bör
tönbe, hanem mint teljesen megérett 
bolondokat a Lipótmezöre, hogy az ottani 
ózondus levegő hozza helyre a megrom
lott kerekeket. De ez tény ám igen tisz
telt közönségünk, ezt a mi biránk, a mi 
volt Józsi bácsink maga is csak úgy 
merte megsúgni a, Cató-nak, de azzal a 
feltétellel, hogy ne érintsük ám ezt a tár
gyat. Meg is tartottuk diszkrécziónkat, 
de ma már ez nem kötelező, —  a Józsi 
bácsi halála után.

Valójában zsupszalma-cséplés lenne 
ezen felfogással szemben még csak szót 
is vesztegetni, de azt tanácsoljuk az ille
tőnek, szabad óráiban néha foglalkozzék 
a sajtó-törvénynyel is s majd helyre áll 
az egészsége; egyéb gyógymódot erre 
nem ismerünk!

Magyarázzák inkább meg a demagóg 
urak a gyengébbeknek, hogy egy társa 
dalmi lokális lapnak leginkább föfeladata, 
hogy pártállás nélkül, minden mellékérdek 
kiszorításával a közügyet szolgálja; a 
visszaéléseket kíméletlenül ostorozza, 
a megpendített eszmét, mely a község
nek jólétet, annak ipara s kereskedelme 
terén leendő haladását, a közerkölcsiség 
ápolását czélozza, felkarolja, annak az 
érdekek sérelme nélkül leendő keresztül
vitele mellett sorompóba álljon. Magya

2. oldal. _____  ________________ ERZSÉBETFALYAl KÖZLÖNY.

rázzák meg nekik, hogy lapunk nem arra 
hivatott, hogy egy közönséges polgár
társat, kit nem illet meg semmiféle kitün
tetés, hizelgésböl —  mint a cselédség 
szokta —  grófnak vagy méltóságos ur
nák nevezzen; a másikat bárónak; a 
harmadikat tudja Isten minek; hanem 
hogy lapunk megadja a .császárnak 
ami a császáré 1“

Magyarázzák meg a gyengébbeknek —  
kiket félrevezettek, a helyett, hogy fel
világosítani akarták volna —  azt, hogy 
lapunk nem korhol mindenütt, hanem 
ott, ahol azt a közérdek megkívánja; 
ahol községünknek mint egésznek, vagy 
a polgárságnak mint résznek jelenben 
fenforgó, úgy jövőben beállható létérdeke, 
jóléte ezt magával hozza.

Magyarázzák meg a gyengébbeknek, 
de ezt jó lesz, ha niaguk a demagóg urak 
is megtanulják, hogy egy lap nincs hi
vatva tenni, épiteni, vagy valamit keresz
tül vinni, mert mindezt mint értelmi 
szerző cselekszi s ezzel mindeme teen
dőnek erkölcsi alapját iparkodik meg
teremteni,

S ha ezen őszinte szívből jövő, bár 
még csak a legszükségesebbekben érin
tett jó tanácsainkat nem fogjak szégyen
leni magukévá tenni; ha a helyett, hogy 
rontanának s roszakaratu aknamunká
jukon dolgoznának, ily értelemben fogják 
polgártársainkkal is megértetni azt, hogy 
szerény lapunk, bár eddig még anyagi 
áldozatokkal küzd, önzetlenül működik 
közügyeink, közjólétünk felemelésén; egy
formán védi mindenkor a szegénynek, 
úgy mint a gazdagnak érdekeit, csak 
azok igazak legyenek: majd akkor eljön 
a mi közigazgatási életünk Mátyása is, 
ki, mint mondani szokás .jeget tör“ , 
mert itt törni való jeget eleget talál!

S ha ezen, évtizedeken keresztül csak 
folyton fagyott jéghalmaz eltisztul, nekünk 
is megjön tavaszunk s a tavasz fecskéi
vel hozzánk is majd csak elhat az éltető 
napsugár. C - .

Hogyha jó  let' volna, azt tartotta róla,
Uj kordban is már rég megírták vám. 
Emlékbeszédemben,, hogy még mit és mit mm 
Soroltam fel, hosszas vén’ azt elbeszélnem. 
Elég az hozzája, betanultam szépen, 
Valamikép rajtam, hogy ne essék szégyen. 
Mikor elkészültem, öltöttem gyász-ruhát,, 
Aztán össze-visszajártam Pestet, Budát, 
Amíg rátaláltam a Czuczor-utczára 
8 ebben, is a 3 számmal jelöli házra.
Mielőtt bementem, —  magam jól kifújtam, 
Azután benyitok, hát majd elájultam: 
Kiterítve holtan ott a rovataim  
Idegen ember van, ki lehet? nem tudom.
Ez nem a Báthory, én ezt nem ismerem, 
Ajtót tévesztettem, —  segíts meg istenem! 
Egy házban két halott! —  ez már mégis csak

[sok . . .
Gondolom magamban s már-már megfordulok, 
Ekkor ju t eszembe, megkérdem legalább:
« Kiért öltöttek még e házban gyászruhát ?» 
.4 gyáserendezóhöz odalépek gyorsan:
* Kérem ki fekszik itt kiterítve holtan ?»
Az végig néz rajtam, ■— aztán futna is már,

De én megragadom ■— «Egy pénzügyi titkár», 
Edd gyorsan. — *Neve?» ő : « Báthory Vilmos. 
Többet én sem indok, ereszszen el már most.'» 
Most nyílott ki szemem, tehát két Báthory! 
Egyik erzsébeti, másik fővárosi.
Ez utóiéi halt meg, az rmébeti él,
Talán. Erzsébeten most itt- az ebédvél.
Xo hát így már jól vau., Mr beszédemét kár, 
Hogy el nem mondhatom, —  vigye el a tatár! 
Ennél nagyobb baj is esett meg már rajtam, 
.Fejemet a falba azért még se vágtam. 
Bevártam hát szépen a gyászos szertartást, 
Aztán hazajöttem, mit is tehettem mást? 
Küldetésem véget —  Szerkesztő ur így ért, —  
Felültették önt is, meg Zengő Tihamért.
Xo de nem sajnálom, csak örülök rajta, 
Hogy Erzsélntfalvát az újság becsapta.
S ha igaz a néphit, ha beteljesedik,
Hogy kinek éltében halálhírét költik.
Arra itt közöttünk csak hosszú élet vár: 
Vgy Báthory velünk még sokáig feljár 
A polgári körbe egy tarokk-játszmára. 
Hölgyeim! Uraim! A viszontlátásra!

Zenghő Tihamér.
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Képek » jelenből.
{A Geroiisteini herezeg ákizzéi.)

Mióta a Gerollsteini herczeggel ismeretséget 
kötöttem, mindig jobban és jobban kezdeni 
müizléseit tanulmányozni; mindig jobban és 
jobban megszeretem ezt az embert. Bár arisz
tokrata, mégis oly demokratikus hajlamai van
nak és nem restellett velem szoros baráti 
viszonyt kötni. Tudta jól ö kelme, hogy elég 
jó  rajzoló vagyok (bocsánat, nem akarok di
csekedni vele!), fel is használt minden kirán
dulásánál és rajzaimmal sikerült is barátságát 
a szó-szoros értelemben biztosítani.

Az ö unszolására rajzoltam egy tájképet; 
tavaszt ábrázolt.

Íme a kép tartalma:
Nagy, erős téllel áldott meg bennünket az 

uralkodó planéta. Február hónap végén való
ságos zuhatagok képződtek a hóolvadás miján. 
Az én herczegem karon fog és azt mondja:

— Menjünk egy kis kirándulásra, nézzünk 
körül. Piktorom, oh kedves piktorom lesz szives 
egy pár vázlatot venni. Fogadom a kép sikerült 
lesz. Sikerült, sikerült . . . meg vagyok arról 
győződve. A kirándulási tervet végre is haj
tottuk nemsokára.

Amott az égbetörö jegenyék mellékén akadt 
meg tekintetünk. Itt-ott házak és ezek között 
egy hatalmas Balaton! Kezdetleges kivitelű 
csónakok ringottak rajta . . .

— Oh de nagyszerű, ujjongott a herczeg 
örömében. Ne feledje kedves piktorom: holnap 
ide hozatom a „Kisfaludy* gőzöst és csapunk 
egy pár jó napot vele . . .  no meg talán a 
gyorsabb közlekedésnek nem ártunk vele! Mit 
gondol ?

— Mindenesetre vegyen róla vázlatot! 
Engedelmeskedve jó herczegem kívánalmá

nak : a vázlatot felvettem.
Tovább ballagtunk.
Fülünket valami jajgatás-féle zaj ütötte meg.
— Hallotta? Menjünk nézzük; mi lehet az? 
A hang után indulva, megállottunk egy dom

bos helyen; közelében valami emeletes épület
, volt, sárgára meszelve, kerítés nélkül állott.

A téren a dombok alján tócsák képződtek 
és hatalmas zuhatagok ütöttek lármát. A zajgó 
helyen egy kis fiú futott térden felüli vizben, 
kicsiny kezében kedvencz macskáját igyekezett 
megmenteni. Az emberek ide-oda futkostak. 
Egyik az ágyneműt, másik az asztalt, harmadik 
az ágyai, széket, edényt, ruhaneműt és egyéb 
ingó-bingó tárgyat ezipelt biztosabb helyre.

— Mi ez ? Árvíz, vagy más veszedelem ?
-— Nem biz az uram, felelt a jámbor káro

sult, de olyasféle. Az éjjeli rohamos hóolvadás 
annyira megviselte a ház fundamentumát, hogy 
virradóra a fala repedezni kezdett; most meg 
már a fél fala ki is dűlt. hát isten bocsássa 
bűneinket . . .  az ember biztosabb hajlék után 
néz, mert még tán itt embör-halál is történ
hetne !

A kihordozkodás műveletét sebtében elvé
gezték. Ideje is volt. A ház teteje kevés időre 
rá: kalapot emelt.

— Ez, ez megható vidéki tájkép. Piktorom 
vegyen róla egy tavaszi idillt. Cziine ez legyen: 
főváros melletti csendélet tavaszszal.

A herezeg igy kívánta. Én teljesítettem kíván
ságát. Miért ne ?

Egy-két holdforgás váltotta fel egymást. Az 
én herczegemet annyira elbűvölte a tavaszi 
tájkép rajza, hogy minden áron nyári tájképet 
is kívánt. Legalább páros lesz s igy dolgozó 
szobája két példanynval lesz gazdagabb.

Csak nem bírtam heves vérmérsékletét le
győzni, mindenképpen kirándulni óhajtott.

—- Jól van herczegem, nem akarom kedvét 
szegni ; de ha a nyári tájkép nem fog sikerülni: 
ne szidjon azért össze.

A kirándulást akarva, nem akarva; meg
tettem.

Kirándulásunk helye a fenti.
— Herezegem, tudja-e mi az a jász-eső ?
—  No, no — talán megint vizár, vagy ár

víz és záporesö?!
— Dehogy kérem. Éppen az ellenkező.
— Hogy hogy?
— Türelem, majd elmondom. '
A Jászságban a vendéget nyáron vagy kora 

reggel viszik ki sélálni. vagy délután. Mert ha
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alkonyattájban a csűrhet hazahajtják, oly ret
tenetes porfelleg keletkezik, hogy még az ablak 
hézagait is gondosan bedugdossa a szorgos 
gazdasszonv. A finom homokpor betölt minden 
zeget-zugot Ez a jász-eső. Ablakot estefelé ki
nyitni . . . isten mentsen! Estefelé tehát a 
sétára gondolni sem lehet. Akit a jászesö ot- 
közben talál, az menekül a hová tud. Ellen
esetben múmiává válik mikorra haza ér A női 
ruhák! ? . . Azokat többé felvenni lehetetlen.

Ilyen jászesöt akartam én a jó  herczegnek 
bemutatni itt.

Be is mutattam. Az alkalom nem sokáig 
váratott magára.

Olyan porfellegben vezettem az én jó  her- 
czegemet, hogy nem volt képes mást mondani, 
mint azt: .millióm kartács, ezer bomba!“

Egy helyen megállapodtunk. Végtelen riada
lom, üvöltés és szitkozódás volt hallható. Her- 
czegem legalább is házösszeomlást gyanított, 
vagy gyárégést sejtett. Én megnyugtattam nem
sokára.

—  Tudja-e kedves herczegem itt nyáron a 
házépítés van divatban, nem a házösszeomlás. 
Ezek a jámbor emberek a házfelépitéshez 
köveket szállítanak. Az igavonó állatokról meg 
feltételezik, hogy a mit ráraknak, azt okvet
lenül el is bírják. Ha nem képesek húzni: 
ütik őket . . . tudja kedves herczegem azt a 
közmondást: „többet észszel, mint erővel." Az 
állatoknak nincs eszük, hát erejüknek kell lenni.

Látja-e amott azt a kátyus utat? A  ho
mokzátonyban a kocsi elakadt terhével, azért 
van az a riadalom és üvöltözés.

— Hát nincsenek itt állatvédők'?
— De igen, hanem az a baj, nem mernek 

nyíltan fellépni, mert az esetben nem kapnának 
napszámost, vagy fuvarost napi 100 írtért se !

— No ez csakugyan eredeti.
— Biz igy van ez herczegem.
— Vegye fel ezt is édes piktorom vázlatába,

czime ez legyen: Főváros melletti csendélet 
nyáron s az állatvédelem. Majd ha időnk lesz 
az őszit és télit is megnézzük. Addig tanulmá
nyozza ! Pictor.

VEGYES HÍREK.
—  T. előfizetőinkhez. Tisztelettel kérjük 

hátralékos előfizetőinket az előfizetési pén
zek mielőbbi beküldésére.

A kiadóhivatal.
—  A ref. egyház ma, vasárnap d. után az 

uri-utczai iskolában isteni tiszteletet s utána 
presbiteri-ülést tart, melyre a ref. hívek ez 
utón is meghivatnak.

—  Szentimrey úrtól, mint a hmvédmenház 
parancsnokától vettük az alább közölt levelet, 
melyet igazán szívesen teszünk közzé. ,1896 
julius 20-án vettem át a parancsnokságot a ni. 
kT. honvédmenházban, ez időtől kezdve a mai 
napig a menház részére az alább elősorolt 
küldeményeket vettem és osztottam ki, u. m .: 
Bemát Ignácz 5, Szombathelyi Antal 4* gróf 
Degenfeld Guszlávné 18, Ver holtén N. 4, Ku- 
besch János 7, egy ismeretlen 2, összesen 40 
kgr. szivarvéget. Varsányi Róza 100, Varga 
Pálné 100, Havas kir. helyettes főügyész 100, 
Kempelen Gyula 100, összesen 400 szivar; 
Takáts Miklós Selmeczröi 100 pipát, ugyanannyi 
csomag dohányt, Kovács Gábor egy rúd szalá
mit, egy darab szalonnát, egy sódart, egy ma
gát meg nem nevező ur 42 irtot. S miután a 
honvédmenház tagjai kellő ellátásban részesül
nek, nem annyira a küldemény mennyisége, 
vagy minősége, mint inkább a dicső múltak 
iránti kegyeletes megemlékezésükért az illető 
urak és úrnőknek ez utón is ugv a magam, 
mint öreg bajtársaim nevében is, köszönetemet 
nyilvánítom. Hazafias üdvözlettel lévén, Buda
pest, Szentimrey, menház-parancsnok.*

—  Községi vizsgálat. A járási főszolgabíró ur 
folyó hó 6-án nálunk megejtett vizsgálata 
alkalmával, bár figyelemmel volt községünk 
rohamos emelkedésére és népesedésére; bár 
az esetleges szeméiyszaporitásnak ellene nem 
nyilatkozott, de határozott roszalását fejezte 
ki a közigazgatási osztálynál áltála tapasztalt 
hanyagság fölött; mig a kezelést egyáltalában 
oly rosznak találta, hogy az birálat tárgya sem 
lehet. Az adóügyosztálynál, bár szinte hanyag
ságot konstatált, mégis abba véli a főszolga
bíró ur a hiányok magyarázatát találni, hogy 
adóügyosztályunknak nincs vezető feje. Á kezelő 
személyzet nem részesült föszolgabiránk által 
megrovásban, de dicséretet sem aratott. A be
hajtási osztálynál úgy az illetők nagy ügyfor
galmát, mint odadó erélyes eljárásukat tekintve, 
megelégedésének adott kifejezést. Mig végre az 
elöljáróság létszámában két kisegítő munkaerő 
felvételét engedélyezte.

—  Az iparos és polgári kör bálja a múlt 
szombaton tartatott meg, mely várakozáson 
felül fényesen sikerült. A Pauncz-féle helyiség 
alsó termei zsúfolásig megteltek. Kár, hogy nem 
bir még egy alsó mellékteremmel, ahelyett, 
hogy az emeleten a termek rendesen konganak 
az ürességtől. Hiába, a mi közönségünk nem 
szeret a magasban kotorászni. Ami a bevételt 
illeti, megfelel a legvérmesebb reményeknek is; 
ennél többet nem is várhatnak iparospolgáraink. 
A felülfizetés 82 frtot tesz ki, melyhez polgár
társaink a következő sorrendben járultak: Rajz 
Gyuláné 50 írt, dr. Pártos Henrik 3 frt, Ekker 
Mór 3 frt, Korner Andor 1 frt, Englerth József 
2 frt, Pauncz Manó 3 frt, Flax Izsó 2 frt, 
Leimdörfer J. 1 frt. Szedlácsek Károly 50 kr., 
Horváth Lajos 1 frt Goldstein Gyula 50 kr.. 
Rozenstraus Islván 1 frt, Herbst J. 50 kr., 
Janes Antal 1 frt. Graner Rezső 1 frt, dr. Bárok 
Samu 2 frt, Wittvindits Gyula 1 frt 50 kr., 
dr. Ramsburg J. 1 frt, Slaviic Pista 1 frt, gróf 
Guyon Edgár 3 frt, Kovács József 1 frt, Hahn 
Dávid t frt, Traupman József 1 frt. Összesen 
82 frt. A hölgykoszoru gyönyörűen festett, -egyik 
szebb a másiknál s a terem oly zsúfolt volt, 
hogy bár megpróbáltuk neveiket egyenkint is 
feljegyezni, az nem sikerült s mintsem hogy 
valakit tévedésből kifelejtsünk, félretettük jegy
zésünket, miért is aranyos hölgyeinktől ezer
szeresen kérünk bocsánatot. A vendéglős való
ban kitett magáért s ezzel megnyerte a közönség 
rokonszenvét a maga és konyhája részére.
. — Lezuhant a hídról. A Hitel Márton-utezá- 
ban a községház mellett lévő hídról f. hő 10-én 
egy jeget szállító kocsi három lovas fogata lezu
hant. Az egyik ló azonnal kiadta páráját, mig 
a másik kettő szánalmasan nézett ki, midőn 
kiszabadították s maga a kocsis is sérüléseket 
szenvedett. Ezen hid valóságos „polixei wiedrig* 
egy alkotmány, a mennyiben először oly kes
keny, hogy azon két teherkocsi kitérni sem 
képes, nrg korhadt s alacsony karfái felett egy 
gyermek is könnyen keresztül bukhatik s a jó 
két ölnyi mélységben legalább is nyakát szegi. 
Sötétben pedig — mert nálunk még nincs 
gázvilágitás, de még mécses sem az ily veszé
lyes helyeken, különösen sikamlós időben való
ságos Isten kísértés nekimenni. A többi községi 
hidaink pláne mizerabilisek, erről nem is 
szólhatunk. Az 1879. évi XL. t.-cz. 113. -§-a 
200 frtig terjedhető pénzbüntetéssel sújtja az 
ily hanyag kezelést. Nem lenne jó ezen §-t 
Soroksár község anyaelöljárósága ellen is alkal
mazni'? Ha egyes vállalkozó, hidak, kompok 
jó  karban tartásának elhanyagolása végett bün
tetendő, miért nem az atyailag gondoskodó 
Soroksár '?

—  Adóügy. Figyelmeztetnek mindama adó
fizető polgárok, kik különféle adójukat, melyek 
múlt 1896. év végéig esedékessé váltak, any- 
nyival inkáb befizetni el ne mulasszák, nehogy 
a folyamatba tett folyó évi február hó I5-én 
kezdődő zár alá vett ingóságaik az árverés 
megtartása végett a községházához hordassanak.

—  Fuss vagy menj gyalog. A viezinális vasút 
5ö. számú vonata f. hó 10-én délelőtt a váró
teremben volt publikumot szépen megtréfálta. 
Ugyanis a vágóhid-állomáson levő utasok, kik 
a termekben csakis a háromszori csengetés
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által tétetnek figyelmessé az indulásra, a nélkül, 
hogy első s második csengetés adatott volna, 
az egyszerre harmadszorosan adott jelzést 
hallva, eszeveszetten rohant a vonatra, mely 
azonban már tényleg el is indult. Egymást 
lökdösve ugráltak fel a már mozgásban lévő 
kocsikba s csakis a jó  szerencse hozta magával, 
hogy több utast le nem gazoltak. Vájjon nem 
ismét Stemberg-Mephisto rossz szelleme kisért'? 
Jó lenne megfüstöltetni a boszorkányállomást, 
hogy ne kisértsen mindig a gonosz. Czenkbauer 
nevű főmérnök ur épen jelen volt e farsangi 
ostoba tréfának idejében az állomáson. Ajánljuk 
e rendetlenséget s életveszélyes játékot a for
galmi főnökség becses figyelmébe.

—  Köszönet-nyilvánítás. A polgári dalkör t. 
választmánya a szegény sorsú dadogok oktatá
sának előmozdítása czéljúból kezeimhez öt 
darab, dadogók számára irt olvasókönyvet 
juttatott. A mikor a polgári dalkör t. választ
mányának ezen nemesle lküségért hálás köszö
netét mondok, csak kedves kötelességet telje
sítek s örömemet fejezem ki azon emberbaráti 
nemes érdeklődés felett, mivel a polgári dalkör
t. választmánya a szerencsétlen dadogók okta
tásának ügye iránt viseltetik. Egyúttal jelent
hetem, hogy a jelenleg folyamatban levő tan
folyam dadogói már a jövő hóban beszédhibá
jukból kigyögyultan távoznak s ez okból a 
jövö hó elejétől uj tanfolyamot nyitok a dado
gók számára, mely tanfolyamra az érdekeltek 
már most is elöjegyéztethetik magukat iskola- 
utczai 7. sz. lakásomon. Szegénységüket be- 
igazló dadogók ingyenes oktatásban részesülnek. 
D. Páka// György, dadogók oktatására képesí
tett tanító.

—  Az Erzsébetfalvai Polgárok Férfi-üalegy- 
lete 1897. évi február hó 14-én délután 3 órakor 
Gombás István elnök vendéglőjében Soroksári-ut 
38. sz, alatt tartja meg I. évi rendes közgyű
lését, melyre fenti dalegylet összes tagjai tisz
telettel meghivatnak. Erzsébetfalva 1897. évi 
február hó 6-án. A választmány. A közgyűlés 
napirendje: 1. Az alakuló közgyűlés jegyző
könyvének felolvasása. 2. Két jegyzőkönyvhite- 
lesitő választása. 3. Jelentés a dalegytet műkö
déséről és vagyonáról. 4. Három sziímvizsgáló 
bizottság választása. 5. A tisztviselők, valamint 
a választmány leköszönése és az uj választás 
megejtése. 6. Szavazatszedö-bizottság választása. 
7. Esetleges indítványok és kérdéstételek. 
Esetleges indítványok február hő 11-ig bezá
rólag Gombás István elnök urnái irásbelileg 
nyújtandók be. Lapunk szűk tere nem engedi, 
hogy a jelesen szerkesztett választmányi elő
terjesztési egész terjedelmében közöljük; meg
említjük azonban, hogy e dalegyletnek van 
jelenleg működő tagja 21, pártoló tagja 129; 
összesen 150. Leltári vagyona 85 frt, készpénze
29 frt 61 kr., összes vagyona tehát 114 frt 
61 kr.

—  Czigánybál. Pozsár Pista, Erzsébetfalva 
kedvelt zenekara f. é. márezius hó 6-án, szom
baton a Pauncz-féle vendéglőben saját zenekara 
javára hét országra szóló valóságos czigánybált 
rendez, melyre a n. é. közönséget tisztelettel 
meghívja a rendezőség. A táncz kezdete fél 9 
órakor. A zenét egy fővárosi jónevü zenekar 
szolgáltatja. Beíéptidij személyenkint 50 kr, 
Családjegy 1 frt 20 kr. Felülfizetések köszönettel 
fogadtatnak és hirlapilag nyugtáztatnak. Remél
jük, hogy a mi Pistánknak ezen bálja úgy a 
kedélyesség, mint az elérendőit eredmény dol
gában közönségünknek kedves támogatásával 
fog találkozni.

—  Meghívó. A Kossuthfalvai és Erzsébetfalvai 
Szt.-József temetkezési-egylet 1897. évi február 
hő 27-én az egyleti zene-alap javára Kossuth- 
falván, a Reigl Ferencz-féle vendéglőben zárt
körű tánczestélyt tart, mely alkalommal az 
egyleti kép ünnepélyesen lelepleztetik. Kezdete 
este 8 órakor. Családjegy 50 kr. Személyjegy
30 kr. Társtelepünk polgárai, élén Reigl Ferencz 
vendéglőssel, ezen egylet által rendezni szokott 
mulatságokon rendesen mindent elkövetni szok
tak, hogy az a közönség igényeinek teljesen 
megfeleljen; ezért melegen ajánljuk a n. é. 
közönség becses figyelmébe.

— Az erzsébetfalvi rom. kath. templom építési 
alapja javára f. hő 27-én szombaton a Pflum- 
féle vendéglő összes helyiségében zártkörű
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tánezvigalomra a meghívók már szétküldettek, 
a kik meghívót tévedésből esetleg nem kaptak : 
szíveskedjenek Gsajkovits Ferencz egyházköz
ségi elnök úrhoz fordulni.

Jubileum. Tóth József kir. tanácsos, me
gyénk tanfelügyelője, a múlt héten tartotta meg 
tanfeliigvelőségének 20 éves jubileumát. Nagy
számú ismerőse, jó barátja s a közeli tantes
tületek tisztelegtek nála ez ünnepélyes alkalom
mal. Csak az, ki a tanfelügyelői irodák, majd
nem emberfeletti munkát igénylő ügy kezelésével 
foglalkozik, tudja méltányolni, mit tesz az 20 
évet a tanügy vezetésének szolgálatában eltöl
teni ! Mi tudjuk és ismerjük ezt jól, valamint 
azt is, hogy a jubiláló tanfelügyelő urnák 
Pestvármegye tanügyének fejlesztése és felvi
rágoztatása terén elévülhetlen érdemei vannak 
s éppen mert ezt tudjuk, mi is szívből gratu
lálunk a közszeretet- és tiszteletben élő jubi
lánsnak. Ad multos annos!

—  Fentartással közöljük a hirt, hogy a fegy
vergyárat a Ganz-gyár szeretné birtokába venni. 
Hőt azt is beszélik, hogy az alku javában folyik.
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Nyílt tér*)
Az erzsébetfalvi ,Chevra-Kadischa“ (szent 

egylet) f. évi márezius hó ll-én, azaz „Zain 
Adar“ napján d. e. 10 órától 12-ig Hahn Kál
mán termében választmányi gyűlést tart.

Azon hitközségi tagok, kik ezen egyletbe fel
vétetni szándékoznak, fenti órákban személye
sen megjelenni szíveskedjenek.

Erzsébetfalva, 1897. évi február 10-én.
A .Chevra-Kadischa" megbízásából:

Grünwald Mór, Jelinek Rezső,
egyl. jegyző. egyt. gondnok.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazon tiszttársaim, mint intézetünk ösz- 

szes alkalmazottjai, valamint számos jó bará
taim, kik felejthetlen nőmnek elhunvtával engem 
a legfájdalmasabban ért csapás felett őszinte 
részvétüknek és kegyeletüknek adták tanujelét, 
kik velem felejthetetlen nőm temetése alkalma-

*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget 
nem vállal.

ból is épp oly őszintén osztották fájdalmamat, 
fogadják úgy a magam, mint árván maradt 
gyermekein, unokám, úgy családunk nevében
ezennel kifejezett legöszintébb hálámat és kö- 
szönetemet.

Meghatva és fájdalomtól megtörtén állottam 
felejthetetlen nőm ravatalánál, de a rokonszenv- 
nek ezen őszinte kifejezése vigasztalással szol
gált nekem a nagy fájdalomban, melylyel a sors 
sújtott.

Ismételve is fogadják valamennyien forró, 
hálás köszönetemet.

Erzsébetfalva, 1897. február hó 10-én.
Tamássy Imre.

Szerkesztői üzenetek.
N. N. Erzsébetfalva. Katonaszabaditásra — minő

affaire már elég adta magát elő s szigorúan fenyit- 
tetett, nálunk sem alkalmas, sem kompetens személy 
nincs.

K. Csepel. Munkatársdolgozatokat mikor látunk már, 
még eddig mit sem kaptunk.

Kancsuká-nak. Nevet kérünk.
Bors. Köszönjük. A jövő számban okvetlenül.

E K .A P R Ó  H I R D E T É S

Ha
V a lá  k i n e k  e la d ó  t e l k e  v a n  ;

H a  v a l a k i n e k  e la d ó  h á z a  v a n  ;

H a  v a l a k i  t e l k e t  a k a r  v e n n i ;

H a  v a l a k i  h á z a t  a k a r  v e n n i ;

H a  v a l a k i n e k  b é r b e a d ó  h á z a  v a n  ; 

H a  v a l a k i  h á z a t  k e r e s  b é r b e  é s  v é g r e  

H a  v a l a k i  g y o r s a n  é s  b iz t o s a n  a k a r  

h i r d e t é s  u t j á n  e r e d m é n y t  e l é r n i ,  a z  

f o r d u l j o n  b i z a l o m m a l  a z

..Erzsébetfalvai Közlöny11
hirdetési irodája és kiadóhivatalához

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

ben egy szó 2 kr.

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

kiadóhivatalban. 4

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

hivatalban. 8

Eladó egy emeletes ház,
mely áll; az emeleten 5 lakásból, a 
földszinten 4 szoba, 2 konyha és 2 
üzlethelyiség. Körülbelüli jövedelme évi 
1000 frt. A vételhez csak 3000 frt kész
pénz szükséges. Bővebb értesítés nyer
hető a kiadóhivatalban. 22

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

Bővebbet a kiadóhivatalban. 17

Kitűnő baraczklekvár
kis és nagymenyiségben kapható. Höl? 
Megmondja a kiadóhivatal. 23

Kerestetik májusra
egy lakás, mühelylyel, vagyis egy egész 
ház udvarral, kerttel kibérlésre. Előnyös 
feltételek mellett esetleg megvételre is. 
Czim a kiadóhivatalban. 24

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

hivatalban. 15

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

7

HIRDETÉSEK

„HAZANK“ KAVEHAZ.

t T W U l  HENRI I
VII., Dob-utcza 5 —7.

Van szerencsém t. ismerőseimet tisztelettel értesíteni’, miszerint a 
Dob-utcza 5—7. szám alatt levő 26 év óta fennálló

„HAZAJ>K“ kávéliázat
február l-én átveszem. Midőn ezt szives tudomásukra hozom, egyúttal becses 
figyelmüket bátorkodom felhívni arra, hogvjkávéházamban naponként elsőrendű 
czigányzene közreműködése mellett, tiszta hamisittatlan italok, valamint hideg 
ételek pontos és figyelmes kiszolgálása által legfőbb törekvésem oda fog 
irányulni, hogy t. vendégeim igényeit minden tekintetben kielégíthessem.

A midőn még tisztelettel megjegyzem, hogy az összes bel- és külföldi 
hírlapok, valamint 4 tekeasztal a t. vendégeim rendelkezésére áll, maradtam 
magamat becses pártfogásába ajánlva kitűnő tisztelettel

________________________________  S T E R N  H E N R I K , k á v é s .

Korcsmaüzlet megnyitás.
Van szerencsém a t. közönségnek szives tudomására juttatni, hogy .. 

Erzsébetfalván, a Rákóczy-utczában, a volt Pereney-féle házban

i t a i i n é r é s i  ü z l e t e t  t
nyitottam. — Az ünnepélyes megnyitás vasárnap, fe b ru á r  14-én délután 
tartatik jó czigányzene mellett. — ízletes ételek és tiszta italok kiszolgálá
sáért kezeskedem.

Tisztelettel
S z a b ó  K á r o l y ,

vendéglős.

^  ******* w

Aki olcsón s lelkiismeretesen venni akar
u i m i j f é p e t  vagy b i c i k l i t ,  forduljon biza- \
lommal

0 H e r b s t e r  F e r e n c z  |
0 mechanikus jól ismert czégéhez ?
0 Budapest, Akáczfa-utcza 5. szám.
V Műhelyem megnagyobbitása folytán, azon hely-

Anil7yA\í zetben vagyok, hogy mindenféle előfordulandó
ó j a v í t á s o k a t  lelkiismeretesen, olcsón s  p o n t o s

k é s z s é g g e l  t e l j e s í t h e t e k .
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Mindennemű hirdetések, valamint 
apró hirdetések, jutányos árttan fel
vétetnek az

,Erzsébetfalvai Közlöny*
kiadóhivatalában

E R Z S É B E T E i l L r Á N ,
Erzsébet-ntcza 55. szám alatt.

„PÁRTIA“ irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


