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Vagyoni s munkás viszonyaink.

Széles Magyarországban alig találunk 
egy községet, mely vagyon dolgában oly 
mostohán lenne beékelve a szomszéd 
községek keretébe, mint Erzsébetfalva. 
A szélrózsa bármely irányában tekintünk 
is szét, csakis itt-ott akadunk oly telepre 
vagy községre, melynek vagy közvagyona, 
községi földjei, legelői nem lennének, 
vagy néhány középülettel nem bima, 
melynek bármily csekély jövedelme is a 
közkiadások fedezésére fordítható; vagy 
ami általános, maga a lakosság, a köz
ség határában ne bima szántóföldekkel; 
melyeknek haszna vagy kizárólagosan, 
vagy más egyéb kereset mellett mint 
mellékes jövedelmi forrás képezi bevé
teleit.

Községünk egész határa addig terjed, 
ameddig már tényleg be van építve, 
vagy beépítendő telkekre beosztva; ezen 
kívül sem szántóföldekkel, sem szőlőkkel, 
vagy rétekkel nem bírunk; de községünk 
mint testület sem bir egy talpalatnyi 
ingatlannal sem, melynek bevételeit ter
heinek fedezésére, a község közczéljainak 
előmozdítására fordíthatná.

Összes lakosságunk, a számra nézve 
valóban csekély intelligencziát, helyeseb
ben hivatalnok létszámot leszámítva, csupa

iparosból s munkásból áll, melynek alig 
egy része keresi meg helyben kenyerét, 
mig a nagy többség a fővárosi ipar
telepeken, üzletekben, gyárakban van 
alkalmazva, itt éli le egyhangú életét, 
hogy a hét végével felvett csekély kere
setével fedezze családja hat napi szük
ségletét, mely —- legtöbb esetben csekély 
—  keresetet még reducálja is a kenyér- 
kereső családfő naponkinti személyi cse
kély kiadása, a mindennapos ki- és be
utazás költségei.

Hogy e nagy munkás colonne-ban csak 
elvétve találkozik egy-kettő, kinek jöve
delme s keresete megüti a szükséges 
jövedelem mértékét, avagy azt meglehe
tősen felül is haladja, azt mondanunk 
sem kell. Legtöbbje azonban a csekély 
kereset mellett csakis a megélhetési leg
szükségesebb kiadásoknak fedezésére szo- 
ritkozhaük s csak addig van kenyere, 
mig munkaképes s győzi fizikai erővel; 
vagy amig alkalmazásban, munkában van 
s a kenyéradó üzleteknek vagy gyárak
nak üzeme be nem állittatik,

Nálunk azonban gyárak nincsenek s 
jóllehet a főváros töszomszédjai vagyunk, 
mindeddig alig hallottunk még csak ter
vezetekről is, hogy községünkben a gyár
ipar bármely ágában lendület lenne vár
ható. Az itt fennáilő gyufagyár, úgy a

vegyi termékek gyára, valamint a Német- 
Költl-féle épület- és bútor-asztalos uj telep 
csakis a minimumát foglalkoztatja mun
kásaink létszámának, legnagyobb része a 
budapesti fegyver- és gépgyár-részvény
társaság műhelyeiben dolgozik, vagy he
lyesebben dolgoznék, ha ugyan ezen nagy 
gyártelep üzeme is nem lenne folyton 
pangásban s ami fö, ezen időközi szüne
telések ne terjedtek volna hónapokra, 
sőt esztendőkre, mint azt elég szomorúan 
tapasztaltuk.

Volt idő ezelőtt pár évvel, midőn a 
fegyvergyár telepe mintegy kétezer mun
kást foglalkoztatott, melyeknek legnagyobb 
része itt s a Szigetségben lakott, itt adta 
ki heti keresetét s ezen hatalmas pénz- 
forgalom életerét képezte iparunknak s 
kereskedelmünknek.

Meglátszott mindenütt a pezsgő élet, 
értékeink rohamosan emelkedtek, ingat
lanaink forgalma oly lendületet nyert, 
mely a legközelebbi jövőben a legszebb 
reményekre jogosított s ennek daczára, 
hogy munkásaink soha sem tagadták meg 
maguktól a szükségeseket, nagyrészükben 
még ingatlant is szereztek s házak mel
lett házak, utczák után utczák épültek a 
homok buczkák felett, ahol még ezelőtt 
néhány évtizeddel az egész vidék ingc- 
vány s homoktengerböl állott.

TÁRCZA.
D a l  a  s ze re le m rő l .

A szív bájos virága a szerelem,
E  virágot féltve, gonddal nevelem:
Féltve, mert hisz’ minden sziromlevele 
Boldogsággal és gyönyörrel van tele.

El nem hagynám hullani egy levelét, — 
Ha egy elhull, elhullna mind szerteszét, 
De szivedbe örömest átplántálnám,
Hogy megismerd a szerelmet kis leány.

Szerelem nélkül az élet nem élet;
Ettől minden felvidul, újra éled.
Hogy is nélkölözhetéd ezt oly soká, 
Mikor ez teszi az embert boldoggá?

Szerelemmel van tele a nagy világ, — 
Szerelmet érez, lehelt fü, fa virág; 
Szerelemről zsong röptében a bogár, 
Szerelmet hint szerteszét a holdsugár.

A kis madár akkor dalol legszebben,
Ha szerelem él parányi szivében;
Ápold hát e kis virágot bájos lány7 
Hiszen úgy sóvárg szivedben hely után.

Ha nem ismerted még: mi a boldogság ? 
Meghozza majd számodra is e virág — 
S hálatelt szívvel rebeged: 9 Istenem! 
Most tudom csak, mi gyönyör a szerelem

y•

Egy levélke története.
— Eredeti elbeszélés. —

(Folytatás.)
Az ily betegségben szenvedő, ha valakit lát 

kedves eszményképe felé közeledni, még csak 
gondolatban is, már azt hiszi, el akarják tőle 
csábítani, rabolni szive bálványát; mindig 
kételkedik, maga sem tudja, miért ? és ez olyan 
jól esik neki.

Mind ennek az a nyughatatlan szív  az oka!
Mily boldog is volna az ember szív nélkül!
Távirdai Morse-féle gép az —  persze más 

alakban — mely ha összeköttetésbe hozatik 
egy pár szép kék szem sugarával: rögtön 
működésbe jön s örökké azt telegraphirozza 
dobogásával az észnek: „szeretlek s ha viszonzod, 
boldog leszek.'

Hej, pedig dehogy lesz boldog!
Balga világ s még balgább emberek, boldogság

nak nevezik azt a gyötrelmet, mely még aludni 
sem hagyja őket. És sokszor majd megöli őket 
a nagy boldogság.

Eredendő bűn, mindnyájan alá vagyunk vetve
s nem tehetünk róla!+ *

*

Végre elérkezett a bálbamenetel ideje.
Épen 8 óra volt, midőn Béla kiszállt kocsijá

ból s szaladt fel a tánczterembe vezető 
garádicson. Még igen kevesen voltak. Azok is 
jobbára olyanok, akik egyébkor is csak azért 
jönnek színházba — persze elsők lévén mind 
a bejövetel-, mind a kimenetelben — hogy 
mutogassák miniszter-kráglijukat és cylinderüket

azoknak is, akik jönnek, azoknak is, akt 
mennek. Ilyen hős volt még benn valami 
nyolcz darab; Bélának csupán egy ismerőse 
volt köztük, Csapó Elemér, egy alager-kozák, 
ki a billiard mellett összeszedi a piri gólyáktól 
a hatosokat s ide jön vele grassálni! Ma is 
„stosz“-ban lehetett, kétségkívül nyert, mert 
folytonosan mosolyog. Köszönt Bélának, de 
bizony ez nem igen mutatott irányában valami 
szives barátságot s lehetett látni az arezából, 
hogy akármi mást akar, csak Csapóval szóba 
ereszkedni nem. Észre is vette ezt az ipse 
s visszament társai közé, azt hiresztelve, hogy 
Somlyai bizonyosan vesztett az alageren, mert 
igen rósz kedve van.

Jót nevetett rajta az érdemes kompánia; 
a társalgás folyt tovább: vadászatról, korcsolyáról, 
a jégen szövődött (állítólagos) szerelmi kalandok
ról ; A. hogy emelt fel egy gyönyörű kisasszonyt, 
B. hogy ütött el egy hadnagyot, kire már rég 
„pich“-je volt stb., stb.; olyan-olyan sugáit 
hazudott egyik vagy másik s mind összevéve, 
mint a debreczeni nagytemplom félága!

Eközben a terem ugyancsak népesedett; 
mindkét bejárásnál tódultak befelé, mintha csak 
egy helyünnen jönne álarczos, nem álarczos, 
A zenészek is kászolódtak már, kezdtek 
„stimmer-ni; némelyik még a fogával is csavarta 
a hurszeget.

Béla ott áll egy oszlopnak támaszkodva, 
szelleme most is a levélkével s Írójával foglal
kozik ; ö nem ügyel semmire, nem lát semmit; 
mindenkit lát, csak azt nem látja, akit ö is, 
meg a szive is oly igen óhajt látni: az indus 
herczegnűt I A zenekar a nyitányt játszotta
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A fegyvergyár üzemének beálltával 
azonban beállott a pangás, a munkás 
személyzet s lakosság jórésze azonnal 
jobb hazába vándorolt, hol keresetet 
talált; részben pedig megpróbálta már 
mint itt megtelepedett a krízist kitartani,
S bár kezdetben a legjobb reményekkel 
eltelve hitte az üzemnek isméti megkez
dését, lassankint keserűen csalódva be
látni kénytelen volt, hogy reménye hajó
törést szenvedett.

Kereset hiányában az annyi fáradságos 
munkával megszerzett s összetakaritott 
ingóságai lettek az első áldozat, melyek
től megválni kénytelenittetett, mig ez is 
elfogyván, azok, kik évek során keresztül 
kitartott szorgalommal kis ingatlant sze
rezni képesek voltak, előbb ennek jel
záloggal lett megterheltetésére, mig fize
téseiket be nem tudván tartani, az ingat
lanoknak bármily áron leendett eladására 
utaltattak, esetleg a betáblázott jelzálogos 
hitelezők által vagyonuktól törvényszerűen 
megfosztanak.

Ezen kritikus helyzet következménye 
pedig az lett, hogy első sorban az állam
kincstár, másodsorban pedig a község, a 
csakis kizárólagosan a személyes kereseti 
adókra utalt jövedelmének egy jó részé
től elesett, mig bevételeinek másik része 
behajthatlanná vált.

Már aggodalommal töltötte el lakos
ságunkat e beállott súlyos helyzet, mig 
a kedélyekre nem csekély megnyugvás
sal hatott a tavasz beköszönése, melylyel 
kapcsolatban, mint hírlik, a fegyvergyár 
ismét fel fogja venni üzemét, s kilátásba 
helyeztetett munkásaink részére újabban 
ismét néhány évi folytonos munka; hogy 
azon közmondás szerint: .aki időt nyer, 
életet nyer" —  újból felvegyék a küz
delmet, s bár félnek, hogy pár év múlva 
ismét beállhat a reaetio; addig ameddig, 
a jövö reményében, ismét élűiről kezd
hessék hangyaszorgalommal s kitartással 
a kenyér- s vagyonszerzést, melyet, majd 
lehetőleg öregségükre is megtarthassanak.

Béla ezalatt folytonosan a bejárás felé nézett | 
s még sem vette észre az indusnö jövetelét 
s talán még sokáig nem is látja meg, ha arra 
öt Csapó Elemér nem figyelmezteti.

— Nézd csak Béla barátom azt a maszkot, 
egy indus herczegnö, mily elragadólag szép, 
léptei mily kecsesek, mosolya mily hóditó! 
Fogadni mernék, hogy ez Zeréndy báróné, neki 
szoktak ily pikáns ötletei lenni.

Béla ugv tett, mintha őt nem igen sokat 
érdekelné az a maszk, feleletül annyit mondott 
Csapónak: „meglehet.*

— Az ördög lelné ma kedvedet — monda 
Csapó s azzal otthagyta Bélát.

Bélának egész lényét határtalan félelem fogta 
el, az a félelem, mit csak a szerelmesek tudnak 
érezni, de kimondani vagy leírni ők sem. Láz ez 
.csak, mely kis idő elteltével magától elmúlik. 
Vágyunk utána s ha közel vagyunk hozzá, 
szeretnénk elfutni előle. Pirulunk önmagunk 
elölt, hogy oly rettenetesen gyáva az ember!

E láz elmúlt Béláról is. Megkezdte a pajzán
kodást az álarezosokkal; találgatni, felfedezni 
akarta, vagy legalább mutatta kilétüket, mig 
végre az érdekes indusnőhöz jutott s elfogult
ságát legyőzve, igy szólitá meg:

— Én ismerem kegyedet!
— Ha igaz, szép; én pedig most látom 

először önt — válaszold a megszólított egész 
nyugalommal.

—  Pedig igaz s még azt is tudom, hogy 
kegyed vár valakit — mondá Béla, udvariasan 
karját kérve az indusnönek.

A szomszédos fegyver- s gépgyár üzeme 
valóban egyik legvltálisabb érdeke köz
ségünknek s kívánatos lenne, hogy annak 
forgalma ugy fegyver., mint gépgyár üzemé
ben mentöl előbb megnvittassék s járásunk 
ez alsó részének néhány ezer munkása 
ott állandó s évekre terjedő munkát s 
foglalkozást nyerhessen.

S ne lenne kénytelen —  mint szo
morúan tapasztaltuk —  százával itt hagyni 
hazai ipar- s gyártelepeinket s külföldön 
keresni alkalmazást azért, mert a magyar 
munkásnak Magyarországban nem lehet 
kenyere! Cato.

Kispesti levél.
Kispest, 1897. márezius 8.

Kedves Szerkesztőm !
Rósz időket élünk, rósz csillagok járnak; 

nagyon csekély jussa van már a magyar pol
gárnak.

Azt kérded miért? Megtudhatod azokból, 
amik itt alább következnek:

Restauráltunk. Megfejeltük azt a rozoga 
masinériát, amit közönségesen községi admi- 
nistratiónak szoktunk nevezni.

Azaz, dehogy is fejeltük meg; csak megtal
paltuk ; raktunk alá hatalmas, erős talpakat; 
de a fejére azt mondotta a fögépészmester, 
hogy bárom évig még kiállja, csak meg kell 
egy kicsit kenni, hogy ne nyikorogjon. (Hej 
be sokan vállalkoznának erre a kenő mester
ségre, hanem hát nincs a közelben olyan fa, 
amelynek gyümölcséből, az ugrándozó evetkék 
szokták táplálkozni.)

De kezdjük csak elölről. —  A múlt év vége 
felé hire járt, hogy a községi tisztujilást az 
1897. év január havában megtartják. Nosza 
lett erre lőtás-futás; hízás izgatottság szállotta 
meg az egész községet; másról nem is beszél
tek az emberek, mint arról, hogy ki lesz az 
uj biró. Az uiezán a legnagyobb tisztelettel 
köszöntöttük egymást, mert nem tudhattuk, 
hogy nem-e a leendő bírónak nyerjük meg jó 

| indulatát? A vendéglős borát nem mertük 
kifogásolni, sőt egekig magasztaltuk az ihatat
lan lőrét, mert jól tudtuk, hogy minden korcs- 
máros egyszersmind birójelölt is.

Szóval, volt birónak való quantum satis. 
Istenem, milyen boldog is ez a mi községünk, 
mennyien vállalkoznak jogos érdekei meg
védésére.

— Uram, ön téved, talán valami személycsere 
zavarja meg önt, én nem várok senkit.

Itt szünet állt be.
A kapitány, kihez mindössze is hála köt, 

valahol a játékasztal mellett időz; csak nem 
fecsegte ki találkánkat, ezt nem tételezem róla 
fel! Módfelett kiváncsi vagyok, honnan tudhatja 
e fiatal ember? —  okoskodék a szép indusnö 
magában.

A csendet Béla törte meg.
— Nagysád csodálkozik, honnan tudhatom 

én mindezt ? pedig én még többet is tudok. 
Az indusnök jósok, a kegyed kedvéért, szép 
indusnö, én is megkísértem e tudományt; 
engedjen kis kezecskéje tenyerébe néznem, 
a keztyü mit se akadályoz s én megmondom 
nagysád nevének kezdőbetűjét.

— Akkor ön nem jós, de ördög— válaszolá 
a nö növekvő zavarral.

— A kegyed nevének kezdőbetűje valósággal 
kis tenyerében van, az M. betű; egyedüli 
vágyam s óhajom az volna, ha az enyém 
I). és F.-el kezdődnék. Nos, nagysád 1 igazat 
mondtam?

E szavak hatása várakozáson felüli volt; 
erősen meg kellett fogódznia Béla karjába, hogy 
meglepetésében el ne tántorodjék! Világosan 
állt előtte, hogy Béla valami uton-módon 
birtokába jutott a titkot rejtő levélkének; boszus 
volt érte, de mégis volt e boszuságban valami 
tűrhető, enyhítő körülmény is: az, hogy Béla 
csinos fiú volt

(Folyt, köv.)

Hanem azután ismét hire kerekedett, hogy 
a tisitujit.ást (bizonytalan időre elhalasztották. 

És akkor Beállott a szélcsend.
Egy öreg hengerész barátomtól hallottam, 

hogy a szélcsend után közvetlenül nagy vihar 
szokott következni, tehát én is el voltam 
készülve egy rettenetes nagy viharra.

És csalódtam. Manapság már a természetet 
is meglehet zabolázni: a kör négyszögösitését 
ugyan még nem találták ki. a léghajót sem 
tudják még kormányozni, sőt a repülő masinát 
sem vitték a legnagyobb tökélyre, de a szél
csend utáni vihart már el tudják hárítani. 
Legalább itt Kispesten igen.

És erre a nagy munkára a polgári kör válal- 
kozott. Ez a fiatal testület elérkezettnek látta 
az időt, hogy életrevalóságát kimutassa.

És ez sikerült is. A nrnlt hó 26-án tartott 
községi képviselőválasztásra az előzőleg tar
tott értekezleten ez a kör megnevezte jelölt
jeit, egytől egyig derék polgárokat, akik a 
község jogos érdekeit megvédeni nemcsak 
akarattal, hanem képességgel is bírnak. Ezeket 
a jelölteket minden nehézség nélkül meg is 
választották.

De csak ezután következett a java, a bíró- 
választás.

Most már csakugyan vártuk a vihart.
Nem tudom, Falb Rudolf hányadrendü kri

tikus napnak jósolta márczius 6-ikát, de azt 
tudom, hogy Kispestre nézve elsőrendű volt az.

A polgári kpr itt is megcselekedte annak 
rendje és módja szerint kijelölését, megálla
podván a régi biró ellenében Szabó Pál derék 
polgártársunk személyében, a kit egy pár kivé
tellel majdnem egyhangúlag kínált meg a bírói 
tisztséggel.

De hát a polgári kör tervez, a szolgabiro 
pedig végez.

Régen kicsinált dolog volt már, hogy Aes 
Lászlónak kell megmaradnia a bírói székben. 
Igaz ugyan,'hogy Szabó Pálnak hatalmasabb, 
azaz hogy nagyobb pártja volt;. de hát mire 
való a taktika?

Vérmes reményekkel jelten jelent meg a 
Szabó-párt a küzdő téren; a győzelem biztos 
tudatában Aes László pártja.

Megérkezett a szolgabiró. Megkezdődött a 
választás. Törvénybiró lett a régi helyett td. 
Arvay József, pénztárnok maradt a mi kedves 
Barnóthy Lajos bátyánk; közgyám, esküdtek 
többnyire a polgári kör jelöltjei; de hát kit 
érdekéit mindez?

A íödolog, a biróválasztás, móljára maradt. 
Erre az alkalomra tartogatta a szolgabiró azt 

a bombát, amelyet aztán sietett is a polgárság 
közé dobni.

Mikor felszólitotta a szolgabiró a közönségét 
biröjelölésre, illetve a pályázókat jelentkezésre, 
előállott ÁCS Lászlón kívül ugyancsak az 6 
pártjából Varga János m, kir. államvasuti fo- 
ellenör, Majthénvi Ferencz építész és Becze 
Rezső, akik minden restelkedés nélkül kinyilat
koztatják, hogy ők igenis pályáznak a bizonyos 
„közbizalomra", amely őket a bírói székbe 
segíti. ,

Á kör jelöltje, Szabó Pál, előre értesülvén a 
csínyről, hazament, mielőtt jelentkezett volna; 
de liát mit is keresett volna ott ? Az ö mocsok - 
talan jelleme nem vesz be ilyet. u

A szolgabiró pedig „törvény-adta jogánál fogva 
kijelölte Ács Lászlót, Varga Jánost és Becze 
Rezsőt. És mily jól játszotta szerepét a hiva
talos hatalom; még csak nem .is mosolygott, 
pedig tehette volna abban a komikus szerepben.

Azonban sietek befejezni mondókámat, mert 
utóbb magadtól is kitalálod, hogy a szavazás 
megkezdése után Varga meg Becze visszalépvén. 
Ács László nevezt... akarom mondani választatott 
bíróvá.

Hát igy történt nálunk a biró választása 
Krisztus születése utáni 1897. esztendőnek 
márczius bó 6-ik napján.

Sajnállak titeket szegény erzsébetfalvaiak, 
akik ilvenféie élvezetekben soha nem részesül
hettek ; dehát ugy kell nektek, miért nem vagy
tok kispesti polgárok. *)

*) Hja barátom! Ha nekünk ilyen magisztrátus kell. 
mi nem törjük rajta fejünket, hogy kit válaszszunk : 
van nekünk jó  gyámunk Soroksár, ez ad nekünk, ha 
keH, soroksári czipót is. Fersze. ti ezt nem tudjátok, 
s azt hiszitek, hogy mi ily csekélységen törjükfejünket. 
Dehogy! Nekünkmost csak Tüigotmg kell! Szerk.
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Mert hát Kispest a |K>!gári jogoknak valósá
gos Eldoródója; itt szabadon gyakorolhatja 
alkotmányos jogait minden ember ; még bírót 
is választhat. . .  a szolgain ró jelöltjei közül.

Ezek után, ugy hiszem, már nem fogod kér
dezni, miért kezdette oly elkeseredett hangon 
levelét

a te igaz híved 
Bori.

A templom-alap báljáról.
A kath. bál. lefolyásáról már múlt számunk

ban annyira-mennyirebeszámol tudósítón k Zenghő 
Tihamér, megénekelve a megéneklendöket, ami 
azonban az anyagi oldalát illeti, ezzel udvari 
költőnk egyáltalán nem törődött. Mi azt hisszük, 
hogy ezen bálról hosszas dicsériádákat írni már 
lejárt idő, azonban a múlt számunkban meg
ígért leszámolásról a szükségesebbeket megem
lítjük. Ezeknek legszükségesebbje a jelenvolt 
hölgykoszoruról való megemlékezés, mely köteles
séget a következőképen rovunk le : Jelen
voltak asszonyok :

Adamiéka Zdenkóné, Aufnort Gusztávné, bakos 
Józsefné, özv. Balázs Sándorné, Baldovics Ist
vánná, Raiiczky Istvánná, Belovay Eerenezué, 
Blázy l’ábié. Botos Anna, Botos Ferenczné, 
Botos Istvánná, Bochanek B., Busehor Adolfné, 
Csaykovics Ferenczné. Csekedi Józsefné, Csides 
Gézáné, Deierl Antalné, Dick Edéné, Dobosi 
Lászlóné, Dybyssiewszky Sándorné, Englerth 
Józsefné. Édes Bezsöné. Fányay Gusztávné, 
Filgóssv Gyulám;, Flax Izsóné, gróf Guyon 
Edgárné, GogellaGergelyné, Gyöngyösy Sándorné, 
Halász Arpádné, özv. Halászná. Hegedűs Lajosné, 
Horváth Józsefire, Horváth Lajosné, Huschek 
[lomonkosué, Illek Nándorné, Illés Józsefné, Illés 
Sándorné, Janesz Antalné, .láger Ferenczné, 
Raszterei- Károlyné, Kerzischnik Jakalmf. Kot- 
racsek Jánosné, Kovács Józsefné, özv. Kubiss 
Ágostonná, Lunesnik Antalné, Mandy Károlyné, 
Mazur Józsefné, Masopoust Petemé, Maver Ist- 
vánné, Meder Nándorné, Monda Sándorné, Mundy 
Imréné, özv, Mundy Józsefné, Nagy Sándorné, 
Német Gvuláné, Palásthy Istvánná, dr. Papp 
Istvánná, Parti Józsefné, Paksy Nándorné, 
dr. Pauta Ernöné, Poók Ignáezné, Rabolt 
Ferenczné, Rajz Gyuiáné, Rosenstrausz J.-né, 
Schabeniak K.-né, Somody Józsefné, Szabó 
Gyuiáné, Szabó Lászlóné, Szekrényessy Lajosné, 
Szvoboda Ágostonná, Tisehler Ferenczné, Uj- 
váry Károlyné, Unrein Jánosné, Vázy N.. 
dr. Véber Tibomé, Vitális Mártonná, Wald 
Agostonné, Wittwindits Gyuiáné, Watschek Jó
zsefné, Walter Gyuiáné és Zoltán Béláné umök.

Leányok: Belovay Katieza. Csides Gizella, 
Édes Emmuska, Geschader Margit, Golka Anna 
és Róza, Költly Gizella. Halász Ilonka és Sárika, 
Horváth Erzsiké, Illek Margit, Kotracsek Mhriska, 
Knbiss Ilona és Margit. Massapoust Lujza, 
Monda Mariska és Zsófi, Mladovics Ninuska. 
Nagy Irén, Német Margit, Pesti Bözsike, Riedl 
Erzsök, Riehter Karola. Schabernak Mariska, 
Schelken Giza és Irma, Szekrényessy Irén.

Belépti-jegyeiket a következő összeggel vál
tották meg; Adamiéka Zdenko 1 frt, Aufnort 
Gusztáv 5 frt, Aldorfer József 1 frt, Bakos 
József 3 frt, Baldovits István 10 frt, dr. Bárok 
Samu 3 frt, Benez Ferencz 4 frt, Blázy Pál 1 frt, 
Bochesa Henrik 5 frt, Botos Ferencz 1 frt. 
Botos István 1 frt, B. t frt 50 kr.. Busehor 
Adolf 2 frt, rajeczi Burián László 5 frt, 
dr. Crausz Gyula 1 frt, Csamian Károly 50 kr., 
Cseresznyés Lászlóné 2 frt, Csides Géza 3 frt, 
főt. Czettner Sebő esperes-plébános 5 frt, 
Davidovies Adglf 1 frt, Diek Ede 1 frt, Ekker 
Mór 5 frt, Englerth József 2 frt, Egy jó  barát 
Budáról 10 frt. Farkas Jónás 50 kr., Fazekas 
Ágoston 1 frt, főt. Fajt János plébános 23 frt, 
Fejes Zoltán 50 kr., Fekete István 1 frt, Flax 
Izsó 5 frt, Gerely József 1 frt, Gelencsér 
József 2 frt, Gombás István I frt, Göndöes 
István 1 frt, gr. Guyon Edgár 10 frt, Gyöngyössy 
Sándor 1 frt, Háhn Dávid 1 frt, Halassy 
Ferencz 50 kr., Ilaubcr Alajos 1 frt. Hegedűs 
Lajos 5 frt, újvári Hideg János 5 frt, Horváth
J. 1 frt, Horváth Lajos 2 frt, Huschek 
Domonkos 1 frt. Illés Sándor 2 frt, Janesz 
Antal 2 frt, Janesz Antalné 3 frt, Jusztin 
Míludy 15 frt. Raszter Károly 2 frt, kölesei Kende 
Kamit 25 frt. Kertész Ignácz 5 frt, Kerzisnik 
Jakab 1 frt, Kiss István 1 frt, Kiss János 1 frt. 
ifj. Klein György 1 frt, Kovács József 1 frt,

Kreisz Pál 5 frt. Lemle József 2 frt, lónyai és j 
vásárosnaményi Lónvay László 3 frt, Lunesnik 1 
Antal 1 frt,Mándy Károly 3 frt, Masur József 1 frt, 
Mayer István 1 frt, Mayer Kristóf 1 frt. Meder 
Nándor 2 frt, Mészáros Ferencz 2 frt. Mladovics 
Erzsébet 5 frt, N. N. 1 frt, Németh Gyula 3 frt, 
Nothnágel Ferencz 2 frt, Obendorfer József 6 frt, 
Orosz Kálmán 2 frt, dr. Paczolay Gábor 1 frt, 
Papp Emil 50 kr., dr. Papp István t frt 
dr. Pártos Henrik 5 frt, Pesch Rezső 2 frt, 
Pozsár István zenekara 5 frt. Pók Ignácz 2 frt, 
Prokop Pál 3 frt, Rajz Gyula 3 frt, Ranik 
Karola 2 frt, dr. Kansburg Soma 2 frt, 
főt. Ribényi Antal 50 frt, Rosenstein István 5 frt, 
Rosenstrausz István 3 frt, Rothfischer István 1 frt, 
Schabernak Béla 2 frt, Schabernak Károly 1 frt, 
Scholtz Frigyes 5 frt, Scholtz János 5 frt, 
Schrödling Tamás 4 frt, Schwarcz Miksa 2 frt, 
Somody József 1 frt, Stem Bernát 1 frt, Stift 
Jenő 5 frt. Strausz György 1 frt.Suda János 5 frt, 
Suda Kálmán 1 frt, Svoboda Ágoston 1 frt, 
Szekrényessy Lajos 1 frt, szinyérváraljai Szinyéry 
László 1 frt, felsö-draskóczi Slávik István 3 frt, 
Tallér Mátyásné 1 frt, Thüringer Ignácz 1 frt, 
Tóth Ede 50 kr., Tóth Lajos 2 frt, Traupmann 
József 2 frt, Trieb Pál 1 fri. ttltsrh Gézáné 1 frt, 
Vapera l frt. Várady Lip. Árpid 1 ,frt, Viola 
Antal 5 frt. Vitális Márton 5 frt. \Vídd Ágost 1 frt, 
Zeeh Károly t frt. —  A felülfizetök névsorát, 
ez alkalommal eltérve szokásunktól, ilyenfomián 
közöljük; mert azt a rendezőség igy kívánja, 
valószínűleg a leszámolás megkönnyítése végett.

Ezenkívül köszönetét mond Engierth József, 
Illés Sándor, Kreisz Pál, Scholtz Frigyes, 
Scholtz János és Wittwindits Gyula uraknak, 
kik fogataikat ez estén a vendégek rendelke
zésére bocsátották.

A folyó hó 8-án megtartott végleszámolás 
eredményeképen örömmel közölhetjük, hogy 
tisztajövedelem gyanánt eddig 484 frt és 02 kr. 
helyeztetett el a helybeli takarékpénztárban 
gyümölesöztetés egáljából, ide nem számítva 
azon névtelen adakozó ftlülfizetését, ki a meg
váltott jegyen kívül 100 írttal járult a templom
alap javára. Igaz ugyan, hogy ennek közzé
tételére nem lettünk felkérve, de hát instálom,

I azt kívánja a t. közönség, hogy a szerkesztő 
mindenütt jelenvaló legyén s igy ne csodálkozzék 
a t. szives adománvozc| ha történetesen akkor 
is jelen volt i—y.

ERZSÉBETÉ ALVA I KÖZLÖNY. = = = = =

VEGYES HÍREK.
—  Az erzsébetfalvai izraelit, hitközség kebe

lében lévő szent egylet, , Chewa-Kadischa* 
mai .napon tartotta meg a szokásos évi rendes 
közgyűlést, melyet Gráner Sándor elnöklő meg
nyitván az elhalt pgyl. elnök, Rosenstrausz 
Jakabnak érdemeit rövid szavakban méltatván, 
a tárgysorozat a következőkép vétetett elő: 
1. Az egylet működéséről szóló jelentés, mely 
Grünvald Mór egyl. titkár által ismertetvén, az 
egyleti elöljáróságnak a felmentvény megada
tott. 2. Az egylet képviselőtestületébe megvá
lasztanak; elnök Graner Sándor, alelnök Wftz 
Mór, jegyző Grünvald Mór, t. gondnok Dávidovits 
Adolf, II. gondnok Diamant Dávid, pénztáritok 
Schwarcz Miksa, ellenőr Perlgrund Ignátz. 
Választmányi tagok: Gráner Rezső, Klinghofer 
Ede, Fuehs Lipót, Buehvald Miksa, Neuhauser 
József, Sehwartz Jakab, Bloeh Manó, Lövi 
Péter, Klein József, Goldstein Sámuel, Halász 
Vilmos és Bruck Albert urak. Számvizsgálók: 
dr. Partos Henrik, Eeker Mór és Flax Izsó 
urak. A közgyűlés berekesztezése után in 
eorpore a templomba vonultak, hol istentisztelet 
tartatott. Este 7 órakor pedig az egylet társas 
köz vacsorát rendezett, mely alkalommal Grün
vald Mór, a község derék kántora és az egylet 
titkára hosszabb beszédet mondott, ecsetelvén 
a nap jelentőségét, mely szavaiért lelkes és 
hosszas éljenzést aratott. Nagy hatással szólt 
még Graner Sándor elnök, az egylet tagjait 
összetartásra és áldozatkészségre buzdítva. 
Számos éljent aratott továbbá Witz Mór alelnök, 
üdvözlő beszédéért, mire a kedélyes társaság 
a késő éjjeli órákban szétoszlott.

— Az Acetylen-gazvilagitas kérdésében köz
ségünk polgársága f. hó 10-én este 7 órakor 
nagy gyűlést tartott a Pauncz-féle vendéglőben, 
mely gyűlésen érdemes főszolgabiránk is részt 
vett A nevezett világitásrói.Berdenits Győző

3. oldal,

mérnök ur tartott júpMptS; giaayar.izatot, mit 
polgárságunk dieséretreméAé iivíeklödéssel kí
sért figyelemmel. A bő magyarázat végén fő
mérnök ur felhívta a polgárságot, hogy gon
dolják meg, vitassák meg egymás közt a dolgot, 
s ha czélszerünek találjak, nöesássáimk ki alá
írási iveket, melyből tájékozást nyerhessenek 
a további lépéseket illetőleg. A gyűlés végén 
Viola Antal felhasználta az alkalmat s főbírón
kat szólásra provokálta az önállósítás mikénti 
stádiumát illetőleg. Főszolgabírónk válaszából 
tudomást szerzett a jelenvolt polgárság arról, 
hogy az Önállósítás a magas minisztériumnál 
a legjobb pártolásra talált, bár Kossuthfalva égy 
kissé hátráltatja azzal, hogy szintén önállósítás 
végett kérvénrnyel járult a minisztérium elé. 
De reméli, hogy ezen kérvényezés nem sok 
akadályt gördít önállósításunk elé, mert bel
ügyminiszterünk bölcs jóakarata mielőbb meg
oldja e csomót s mi önállósulásunkat jóváha
gyással ellátva, még ez év folytán megkapjuk. 
Köszönet ez őszinte nyilatkozatért főszolgabí
rónknak! De ne feledjük el, hogy köszönettel 
tartozunk Viola polgártársunknak is, mint aki
nek -felszólalása idézte - elő- a (elsőbb fórum 
ajkáról elhangzott válást. Kossuthfalvát pedig 
nem lehet okolni, hogy önállóságra igyekszik 
vergődni, mert magunkról yóxg ,a példák 4>Wgis 
csak szép az önrendelkezési joggal párosult 
szabadság

— Községünk egyik legrégibb polgárát temet
ték el f. hó 10-én. B efenstrausziiub. gyuljt- 
gyáros. ki évek óta egyik legjobb.. Atyja rnuh- 
kásainak, ki csak nemrég ol^szép jóiét adta 
emberbaróti kötelességének, egy, öreg (öunkji- 
súnak jubileumán, izr, és keresztény polgár
társainak nagy részvéte mellett örök buciéit vett 
tölünk. A család a kővetkező gy3szjMenti*t 
adta ki: Alulírottak ugv a thagnk, mint a* 
összes rokonság nevében fájdalomtól megtört 
szívvel jelentik forrón szüretelt édes atyjuk, 
ipjuk illetve nagyapjuk és dédapjuk Ríjsenstraüsz 
Jakab urnák folyó hó í)-én- roggsi 8 órakor, 
életének 73. évében hossza fesenéédée után tör
tént gyászos elhunytat. A drága halottnak hall 
tetemei folyó hó ló-én délután 3 órakor fog
nak a gyászházból (Erzsébetiaiva, Soroksári
ul 40. szám) az erzsébetfalvai izr. sírkeftbé 
örök nyugalomra tétetni. Erzsébetfalva, 1897. 
évi márczius hó 9-én. Áldás és béke lengjen 
porai felett! Rosenstrausz István, Fuehs Bofia 
szül. Rosenstrausz, Rosenstrausz Samu, Wigner 
Regina szül. Rosenstrausz mint gyermekei. 
Rosenstrausz Jolán satui. Stein, Rosenstrausz 
Gizella szül. Deutseh, mint menyei. Fuehs 
Sándor, Wigner Samu. mint vejei. Valamint az 
összes unokái és dédunokái. A temetést a 
„Zion“ egylet rendezte fényes pompával. A 
halotti gyászbeszédet a soroksári izr. rabbi 
végezte. A megboldogultnak íui te örök nyugo
dalmat és csendes békességet, a családnak 
pedig megnyugvást kivárnunk.

-  Beküldetett. Folyó hó 6-án, n Pozsár István 
nemzeti zenekara Által rendezett czigájuy-bál 
nem részesült a várt pártfogásban, mint a ren
dezőség a nagy közönségtől remélte, bár min
dent elkövetett, hogy kellemessé tegye az es
télyt, anyagilag ugyan nem fejelt pieg a vára
kozásnak, mit talán a rósz idő, de leginkább a 
nagy közönség mulatságokban! kimerülésének 
tudhatunk be. Erkölcsileg azonban,a czigánv- 
bál bármelyik, a farsangban rendezett ünnep
ségekkel megállja a versenyt. Mert á barna gye
rekek ugyancsak iparkodtak. megfelelni felada
tuknak. Különösen Pista iparkodott megmutatni, 
hogy nem csak a vonót tudja kezelni ügyesen, 
de mint bálrendező is, elég tapintatosan vezeti 
mulatságot, mely az ó zenekarának czinie alatt, 
történt s melynek bízönysájgáról az a megféjietés 
tesz tanúságot, hogy pont 10 órakor érkezett 
mélt. gróf Guyon Edgájd t«r, kedves nejéivel, a 
ki szép beszéd kíséretében sajátkezűié# tüzle 
tel Pistának, a nehéz selyemből művészileg ké
szült főrendezői jelvényt, melynek magyar nem
zeti szinü csokrát, egy napóleon aranytű tartá 
össze; szalagja pedig a franczia nemzet színeit 
a következő arany felírassál tüntette fels Grf. 
Guyon Pozsár Istvánnak Erzsébetfalva kedvelt 
prímásának, E nagyszerű, s nem várt meglepe
tést prímásunk, a meghatottságtól remegve, egy 
kézcsókkal köszönte meg. A |>ojgúri dalkör erre 
rágyújtott egy jó magyar dalra, s Pistát ezzel 
rántotta ki meglepetéséből. A felülftzetésekröl 
helyszűke miatt jövő számunkban referálunk.
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NYÍLTTÉRI

Fájdalomtól megtört szívvel mondok köszönetét 
Erzsébetfalva érdemes közönségének azon szívélyes 
részvétért, a melyet megboldogult néhai Rosenstrausz 
Károly, Erzsébetfalva őspolgára, minden embertől sze
retett kedves atyánk temetésének végtisztességtételénél 
tapasztaltam.

Súlyos Yolt a csapás, hogy el kellett vesztenünk a 
legjobb atyát, de mély szomorúságunkban is találtunk 
vigaszt, a midőn láttnk atyánk ravatalánál könnyezni 
számtalan polgártársunkat Fogadják tehát valamennyien 
ismételve is, forró, hálás köszőnetünket

Erzsébetfalva, 1897. márczius 12.

A gyászoló család nevében: 

R o s e n s t r a u s z  I s t v á n .

* E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a 
szerkesztőség.

F ig y e lm e z te té s !
Tekintettel arra, hogy a hitközség tagjai 

részére való húsvéti kenyér (maczoth) szol
gáltatásának joga, a fennálló magas minisz
teri rendeletek értelmében kizárólag az alól
irt hitközségnek van fcntartva; indíttatva 
érezzük magunkat arra figyelmeztetni a t. 
hitközségi tagokat, hogy (maczoth) szükség
letüket csakis hitközségünkből szerezzék be, 
mert különben más vidékről behozott hús
véti kenyeret hatóságilag elkoboztatni kény
szerítve leszünk.

Erzsébetfalva, 1897. márezius 8-án.

Az erzsébetfalvi hitközség

( Vendéglő átvétel, j
5 Tisztelettel értesítem a t. közönséget jóbarálaim * 
5 és ismerőseimet, miszerint Csapkay József úrtól az § 
jj Englerth-féle ;

| vendéglő«. kávéházat)
(a piaczon Hitel- és Petöfi-utcza sarkán) 

í átveszem; mely alkalommal j ó  m a gya r ételekről, | 
I term észetes d a lokról, előzékeny és pontos kiszól. | 
E gálásról gondoskodtam.
: A n. é. közönség becses pártfogását kérve \

kiváló tisztelettel

Kondás Györgyi
\ vendéglős.

H I R D E T É S E K .

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 

B u d a p e s t, A k á czfa ~ u tcza  5 . szá m .

Műhelyem megnagyobbitása folytán, azon hely
zetben vagyok, hogy mindenféle előfordulandó 
ja v ít á 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 .

M á f á á á M
•:* ■ 1

4 & B yizlet-átfielyezés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses 

tudomására juttatni, hogy Erzsébetfalván, piacztéren 
volt üzletemet ennek szomszédságába, saját házamba 
helyeztem át.

Fűszer-, vas-, norinbergi áruk, rőfős czikkek, vetemény- 
magvak, lőpor s vadász-felszerelésekben, kitünően belőtt 
revolverekben, liszt, korpa, dara, mindenféle tüzelőszerek
ben, építési vállalkozóknak szükséges vasalkatrészek, kész 
lakatos munkák, felkötő vasak, takaréktüzhe/yek, kályhák, 
konyhaberendezésekben raktáraimat tetemesen kibőví
tettem s azon kellemes helyzetben vagyok, hogy ve
vőimnek csakis jó s friss árukkal, pontos mértékkel 
s a legculáusabb szolgálattal állhatok szives rendel
kezésükre.

Midőn üzletemet úgy helybeli, mint járásunk közön
ségének b. figyelmébe ajánlom, —  kitűnő tisztelettel 
maradtam

Erzsébetfalván, 1897. márczius 7-éu.

Stein Gyula,
kereskedő.

1 • •
ÍÉSl

olcsó és jó áru
beszerzésére.

Minthogy ü ve g-, p o rc z e llá n -, k ő 
e d é n y -  és lá m p a ra k tá ra m a t  át
helyezem H ite lm á r to n -u tc z a  3 1 . 

szám alá (Piaoz-tér): az összes rak
táron lévő áruimat, úgy mint: díszes 
a s z ta li- és f f ig g ő lá m p á k ;  finom 
a ra n y o z o tt  a s z ta li-,  th e a -, k á vé -, 
m o s d ó -, s ö r - ,  b o r -  és lik ő rk é szle 

tek, valamint ve n d é g lő i-, k á vé h á z i- 

és h á zta rtá s i berendezéseket a

m- bevásárlási árban-»■
adom el.

Tisztelettel

Soidstein Syuia,
épület-üveges

üveg-, porczellán- és lámpakereskedő.

.PÁTRIA" irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


