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Folyó hó 15-én Budapestről a követ
kező irónnal jegyzett fogalmazványt vette 
szerkesztőségünk, melynek hü másolatát, 
a néhány helyen előforduló illemsértö 
szavak elhagyásával ezennel másolatban 
közöljük:

„Másolat. AdatoTc Motyvaira.
Erzsébetfalva, Kossuthfalva telepek mint a 

tapasztalat mutatja, elmondhatják „Uram szaba
díts meg bennünket jegyzőnktől, a többitől 
majd magunk is megszabadulunk. De van most 
egy mintapéldánya nálunk a krakélereknek, 
azt csak az ég tudja, hogy merre van hazája, 
s hogy került hozzánk a nemes férfiú, neve 
Motyvai János; ezen egyén ezelőtt egy évvel 
oly koldusán jött hozzánk, hogy bárki is pi
szokban, s rongyokban vándorló csavargónak 
tarthatta.

Péterfy dijnokától naponkint kölcsönkért 
kráglit, manchettát, hogy tisztán járhasson, ezen 
fiút mint szégyene élő tanúját elkergette.

Ezen egyén 500 frt évi fizetése mellett egy 
év alatt 3000 forinttal adós, becsapott a kit 
csak becsaphatott.

Balog bordélyosnál hónapokig volt kvárté
lyon, ingyen evett, ivott, élvezett, ezért Rácz- 
kevére került a dolog, de a főbírónál kibékültek, 
pedig a bordélyos uraság Motyvait korcsmában 
nyilvánosan tolvajnak, gazembernek, betyárnak 
nevezte.

A követválasztáskor lement Halász jelölthöz, 
ettől 400 irtot kicsalt, hogy korteskedik részére, 
ezen pénzzel egész héten a fővárosban a bor-

délyházakban mulatott, ez ügyben Bállá Zádor 
jegyző fegyelmit kért ellene. (Mi van vele ?)

Mikor Kaltnekker biró lett, ettől felvette elő
legként a havi 55 frt fizetését, de másnap 
ugyanazt Soroksáron is felvette mielőtt a biró 
a nyugtával leérkezett, ezt panaszával elküld
ték ; harmadszor is fel akarta venni a fizetését 
Ludvik pénztárostól, ez azomban nem ment 
lépre (380., 381. §.).

Stein Gyulának már az első hónapokban 
adósa lett 250 írttal, Stein azt felelte rá, hogy 
igaz, hogy rossz pénz, de majd behozza.

Dick korcsmájában négy bordély személyivel 
egész éjjel dorbézolt, „küldje be holnap a 
községházához számlámat,44 parancsolt mint 
katonatiszt, ma sem fizette meg, mint egy 
csirkefogó; no de Dick esküit lett, quitt!

Ugyanígy csapta be Csapkai korcsmárost, ez 
azonban pofon verte s kidobta a hölgyekkel együtt.

Mayer vendéglősnek adósa legalább 400 írttal, 
szegény korcsmárosok!

Vörös Kálmán letagadja, hogy neki is 120 
írttal tartozik, mert szégyenli magát, hogy így 
becsapták.

Mundinál lakott sokáig hitelbe, vétetett vele 
bútorokat, e szegény megbukott embert is meg
csalta az urfi.

Jáger Ferencz adóügyében méghamisitotta az 
adókönyveket, ügye elintéztetett mint hallom 
D. ur által, a financzigazgatóság leírta neki.

Bitsch háztulajdonos részére beküldött 25 frt 
házbért elsikkasztotta, talán még ma sincs 
megfizetve.

Ezen egyén a saját gyermekét egy tót nap
számosnak adta kosztba, kvártélyba, nehogy 
útjában legyen dorbézolásaiban, gyermekéért 
sem fizet. A tót napszámosné panaszkodott,

hogy a gyermek merő rongy, Motyvai biztatta, 
hogy vegyen csak neki mindenféle ruhát, mert 
majd eleget tesz érte. Persze a 7 irtot kereső 
napszámos nem akarta a Janó kölykét tartani is 
ingyen és ruházni is.

Varjas dijnoknak fél évi bérére elszámolt 
valami 56 frtot, de nem fizette ki. Hivatalba 
megy délelőtt 11 órától 1 * 12-ig, délután 4—5-ig. 
Bal lát mivel neki kenyeret adott, volt főnökét 
alaptalan feljelentette, hogy erkölcsileg megöl
hesse, de ennek nem árthat.

Ezen adatokat kérem tessék kidolgozni, s 
nekem leírás végett megküldeni, majd a meg
állapított aláírással helyben postával elküldöm 
a főispán urnák. A központban figyelemmel 
kísérem mi történik vele; többi adatok jönnek, 
tisztelője. Vissza várom. X  Y.“

Ezen névtelen fogalmazvány létezése 
két alternatívát állít elénk, t. i. azt, hogy 
kétségen kívül elfogadva azt, miszerint 
ezen adatok, melynek éle jegyzőink ellen 
irányul, közvetlenül a községháztól szár
maznak, feldolgozva, vagy beadattak, vagy 
nem.

Ezen első alternatíván túlestünk, mert 
a feljelentés Benitzky Ferencz ő méltó
ságához, pestmegyei főispán urunkhoz 
tényleg beadatott. Tény az, hogy a fő
ispántól járási főszolgabírói hivatalunknak 
beküldetett; tény az, hogy mint névtelen 
feljelentés, az e tekintetben fennálló tör
vényre hivatkozással, vizsgálat megejtése 
nélkül, félretétetett.

TÁRCZA.
A leányok bálja.

— Az Erzsébet-falvi Közlöny ered. tárczája. —
„Éjfél után óra kettő !
Dicsértessék a Teremtő!“

Ne tessék kérem ezt a kis mottót olybbá 
venni, mintha egész bizonyosan azt énekelte 
volna a falu érdemes őre, mikor e sorokat 
irom, mert bizony azt sem tudom igazán, 
van-e a mennyei gondviselésnek Erzsébetfalván 
dárdás, szuronyos és lámpásos személyesitöje. 
Ha azonban van, okvetetlenül azt zengi most, 
mert az órámról látom, hogy kettőt már 
elütött!

Két óra már, s én vélem még oly sok más 
is — még mindig ébren! Mit mondok, ébren? 
Tánczban, keringésben! Mit mondtam ébren ? 
Az ám az ábrándok és az illúziók világában 
vannak ami végre nem is csoda. Lágy mousse- 
lin és selyem szövetek röpködnek a keringő 
lágy ütemeire, karcsú könnyű alakok simulnak 
a tánezosok férfias erős karjaiba, pihegő keblek 
emelkednek a szédületes forgásban, fölhevült 
arczok hajlanak a széles válJakra, s a tánczos- 
nök lengő frou-froui odaérnek férfiak izgatott 
arczához és én . . .  én a büffetben egy pohár 
sör mellett szemlélem e nyüzsögő sokaságot 
és átkozom tyúkszemeimet, hogy miattuk a 
jóakaró szemlélő szerepére vagyok csak kár
hoztatva.

Ha igy nézem ezt a sürgést forgást, igazán

egy csatateret látok magam előtt, ahol s z í v  

harczol a szív ellen minden elképzelhető 
fegyverrel.

Fölvonulnak a jelmezesek, akár a nagyhatal
mak hajórajai kréta alá. Következnek a diplo
másai jegyzékváltások, foglalkoznak a tánezo
sok a tánczosnökkel. Megindulnak a csetepaték, 
a tánezosok elkezdik a beveendő sziveket a 
bókokkal bombázni. Az első keringő már hatá
rozott rohamot képez, mit azok a kis szivecskék 
határozottan vissza tudnak verni. Az első 
roham sikerre nem vezetvén, egy második 
általános roham következik be. A lassú csárdás 
andalító ütemei mögött lopva húzódik meg a 
támadó fél, s mikor már azt hiszi, hogy elég 
közel fért a megtámadotthoz, egyszere fel
hangzik a harczi riadó: a friss csárdás a 
támadók csatakiáltása: Tyuhaj! Sohse halnak 
meg! És majd forgatja tánezosnőjét szédületes 
gyorsasággal, majd meg elengedi s készül 
újabb támadásra, megpörgeti, majd és végül 
felemeli. Ha még ekkor sem vette be a várat, 
akkor következik a fegyverszünet.

A franczia négyes első fiigurái alatt ráérnek 
a felek alkudozni a békepontok felett: ami
csak részben vezet eredményhez, mert azok 
a kis szivecskék még mindig nem kapitulálnak 
még mindig erősen tartják magukat.

Az éj előre haladásával, a rohamok mindig 
hevesebbek lesznek, az ellentállás mindig jobban 
gyengül s a vége az, hogy a második négyes 
már a szerelmesek négyese, akkor már kiki 
meghóditotta rendszerint a kiszemelt szivvárat!

Hanem hűséges hareztéri tudósitó vagyok és 
megjegyzem, hogy bár a férfi támad, bár a

| férfi hódítja meg a nő szivét látszólag, a való 
ságban éppen fordítva van.

Mikor még megjegyzem, hogy a küzdő felek 
között sok ismerős volt ugyan, de nehogy 
valamelyiket magamra haragítsam, ha netán 
meg nem láttam, tehát nevükkel elhallgatok.

Valamennyien bandukolunk haza, hogy egy 
igazán élvezetes éj emlékeivel térjünk nyuga
lomra akkor, mikor keleten már nem is pirul, 
hanem szürkül az ég s hálával vagyunk eltelve 
a vállalkozó szellemű hölgyek iránt, kiknek ezt 
az élvezetes éjszakát első sorban köszöhetjük.

Péesi D. Anzelm, 
a Képes családi lapok szerkesztője.

Egy levélke története.
— Eredeti elbeszélés. —

(Folytatás.)
Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy Mariéit 

rögtön szerelmes lett Bélába, ezt nem hiendjük 
mi sem, a kedves olvasd sem; a művésznő 
szive, ha nem is egész kőkeménységü, de 
mindenesetre „szilárdabb*, mint a regény
olvasásból esak elméleti szerelmi tapasztalatokat 
szerzett falusi szende kis leánykáé, ki egy bál 
alkalmával legelső tánezosába fülig szerelmes 
lesz. Mariéit már — mi az ö helyzetében 
könnyen elképzelhető — a praktikus oldaláról 
is ismerős volt némileg a szerelemmel : be
bizonyította azt most is ! Tartózkodva, óvatosan 
kérdezősködött Bélától, mint jutott a levél 
birtokába, a nők szokott finomságával tapogatta, 
mily szándékkal jelent meg e találkán, tréfát
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Ezen tényekből önkénytelenül folynak 
a további alternatívák.

Nevezetesen először, névtelen feljelen-.
tésnek vehető-e ezen acta vagy sem? A 
szó szoros értelmében nem. Mert még az 
esetben is, ha az teljesen aláírás nélkül 
lenne is, mely eset itt nem áll, a mennyi
ben tényeket hoz fel, s megnevez sze
mélyeket, kiknek kárára állítólag a hiva
talos v isszaélések elkövettettek, ezen acta 
vizsgálat megejtése nélkül félretehető nem 
lehetett.

Mert ez esetben feltétlenül praejudicált 
a hatóság a jegyző ártatlansága mellett, 
miről még alkalma sem volt meggyőződ
nie, a mennyiben a megejtendett vizs
gálat nélkül annak esetleges büntelen- 
ségét csakis mint erkölcsi alapon álló 
bíráló feltételezhette, tehát a hatóság nem 
mondhatta el, hogy «Salvavi animam 
meam».

Elmondhatja ezt magaMotyvai János? 
még kevésbbé sem, hacsak valami cse
kély részben is magát áldatlannak ismeri, 
mert azzal, hogy ez acta félretétetett, az 
ő neve, állása, jelleme, rehabilitálva ko
ránt sincs. Rehabilitáltatása pedig úgy 
neki feltétlenül személyes érdeke, mint 
a községnek mint erkölcsi testületnek el- 
engedhetlen követelménye.

Mert vagy vétkes Motyvai, vagy nem? 
Mindkét eset csakis a befejezendett vizs
gálat által konstatálható.

Ha vétkes —  s ehhez mi most nem 
szólhatunk —  úgy a vizsgálat eredmé
nyéhez képest fegyelmi vagy bünfenyitő 
utón vegye el megérdemelt büntetését, 
amennyiben a vádak fegyelmi s bünfe
nyitő természetűek; ha nem vétkes s nem 
büntetendő, úgy fenhatőságának első er
kölcsi kötelme a legszigorúbb vizsgálat 
megejtése mellett kimondani felette az 
ártatlant! más rehabilitatiót részére nem 
ismerünk.

De ismételve kijelentjük, miszerint ezen 
kérdés, mely községünket a legkinosabban 
érinti, csak úgy egyszerűen ad acta nem

tehető. Nem tehető pedig azért, mert az 
amúgy is köztudomisuíag már ezernyi 
esetben pellengére állított jegyzői kar re- 
putatiója azt nem engedheti.

Nem tehető félre azért, mert ha esetleg 
a bűnösség megátlapittatnék, a törvény 
végrehajtó közegei első sorban hivatvák 
a törvénynek érvényt szerezni;

nem tehető félre azért, mert.itt állító
lagos concrét adatokkal állunk szemben; 
nem tehető félre azért, mert községünk
nek küszöbön álló önállóságával s szer
vezésével ezen ügynek tisztázása szorosan 
egybefügg;

nem tehető félre azért, mert, ha már 
maga Motyvai a félretétellel örömest be
érni látszik is az eredménynyel, holott | 
neki ez esetben maga maga ellen kellett 
volna a vizsgálat megindítását s befejezé
sét kérelmeznie, nehogy az látszassék, 
«qui tacet, consentire videtur»; mi pedig 
büntelenségében hinni óhajtanánk; a köz- 
tisztviselő hivatalos kötelmének teljesíté
séről vagy elmulasztásáról, vétkességéről 
vagy bűnösségéről, elmarasztaltatásáról 
vagy büntelenségének kiderítésével fel- 
inentetéséről kell itt szólnia az Ítéletnek.

Midőn tehát ezen ügynek meritoriálisan 
szigorúan leendő elintézésére magának a 
nmélt. kir. belügyminiszter urnák, illetve 
t. megyehatóságunknak becses ügyeimét 
ezennel felhívnék, megnyugtat bennünket 
azon öntudat, hogy ezen ügyben, mely
nek folyamát figyelemmel kisérjük, mely
hez a fejleményekhez képest teljesen 
objective még esetleg visszatérünk, meg
tettük úgy a közerkölcsiség, mint a köz
ség testületével szemben érzett kötelessé
günket. Cató.

A legújabb kalendárium és kamat
számítás.

Az „Erzsébetfalva“ ezimü helyilap f. évi 
január 31-én megjelent 2-ik számában, volt sze
rencsénk az erzsébetfatvai takarékpénztár 1896. 
évi zárszámadásáról szóló jelentést, s az ahhoz 
fűzött commentárt, mely pénzintézetnek mérle
gét mi is hoztuk, a nélkül azonban, hogy ahhoz

akar űzni, vagy épen egyenesen pellengérre 
akarja állítani öt, stb., stb.

— Elvégre is, uram —- mondá a szép 
indusnő —  be kell ismernem positióm gyönge- 
ségét, azonban felteszem lovagiasságáról, hogy 
e rám nézve kellemetlen intermezzóról ön 
hallgatni fog?

— Becsületszavamra, nagysád! hallgatni 
fogok — mondá Béla udvariasan.

— Köszönöm, urain 1___De apropos 1 ugy-e
bár egy kissé önző vagyok? Én kikérdeztem 
önt a levélke megtalálásáról s magam nem adtam 
semmi felvilágosítást annak keletkezéséről, pedig 
annak egész története van, mit elbeszélek 
önnek, ha szives lesz meghallgatni; páholyom 
számát tudja ön, egy negyed óra múlva 
látogasson meg. A viszontlátásig!

S azzal otthagyta Bélát.
Otthagyta, hogy gondolkozzék a történtek 

felett, pedig gondolkodott az ugyfs öntudatlanul.
Voltatok-e már szerelmesek? Ha igen, akkor 

fel tudjátok fogni Béla helyzetét, ki e pillanattól 
fogva szerelmes volt Mariettbe; szerelmes, 
a bizonytalanság gyötrő tudatával, mert hát ha 
más bírja már szivét s e gyanúra alapos okot
szolgáltatott a zsebében levő levél, D ___ F ..........
kapitánynak czimezve.

Milyen csodálatos valami is az a szerelem!
Ha szerelmes vagy s viszont szerettetel: 

boldog vagy, nyugodt is néha, ha féltékenység 
nem gyötör; cselekedetben elmés, erős s kitartó 
a munkában, igyekezel erőd felett is dolgozni, 
hogy legyen mivel dicsekedned kedvesed előtt 
s hogy pontos lehess a meghatározott időben 
nála megjelenni. Ellenben, ha viszont nem

szerettetel: szórakozott, goromba, szekánt,
követelő, ideges s végre bolond vagy. Ha egy 
boldog szerető párt látsz: azt irigységből
fitymálod s nem hiszed, hogy szeretnék egymást; 
ha valaki udvariasan beszél hozzád, azt hiszed, 
gúnyol: jól lehordod s még az sem tetszik, ha 
süt a nap; az sem, ha eső esik; hát ha még 
a szomszéd szobában valaki zongorázni, vagy 
hegedülni tanul: képes vagy haza nem menni 
egész áldott nap, csak hogy menekülj a skála- 
futamoktól : c, d, e, f, g, a, h,e — c, h, a, g, f, e, d, c stb. 
Bolond vagy pedig e különezségeidért, mert még 
nem is kérdezted s ez okból nem is tudod: 
szeret-e kedvesed, vagy nem? No, de ilyen 
hősök szoktak lenni a szerelmesek!

Egy negyed óra múlva csakugyan felkereste 
Béla a 18-dik számú páholyt; már ekkor ott 
volt Mariéit s mosolylyal fogadta a belépőt, 
üléssel kínálta meg.

Somlyai Béla. mint még eddig Mariettre nézve 
névleg ismeretlen, bemutatta magát.

— Tehát Somlyai ur •— kezdő Mariett —  
ha megajándékoz figyelmével, elmondom önnek 
a levélke történetét.

—• Szolgálatára állok, nagysád s csak köszö
nettel tartozandok a jóságáért — válaszolá Béla.

— Mintegy három év előtt szülővárosomban : 
Lembergben, mint első primadonna voltam 
az operánál szerződve 10 ezer forint évi 
fizetéssel. Anyámmal laktam, ki szinte e színház
nál volt hajdan kardalnoknö, de kit születésem 
megölt a világra nézve, mert megtébolyodott.

(Folyt, kőv.)

érdemileg szóllottunk volna; az idézett lap 
ezikkének írója ugyancsak zengette a zsolozs
mát a takarékpénztár szakszerű vezetése, an
nak üzeme s elért eredménye felelt.

Mindennek daczára sajnálattal eonstatáljuk, 
hogy a megjelent czikk a valóságot illetőleg 
erősen sAntit, 's azt csakis czikkírónak a pénz
ügyekben s számadásban! ártatlan tájékozat
lansága sugalhatta, mert ez ártatlan tévedés
ben! leiedzés nem létében valószinüleg Óvako
dott volna a dieshymnusztól.

Nem egy oldalról merült fel már azon 
incoinpatibiiitás kérdése, hogy takarékpénztá
runknak igazgatója s ügyésze egy és ugyanazon, 
még pedig fizetett személyben összpontosul, 
amennyiben ezen két qualitás hatásköre, az 
abból folyó kötelezettségek oly eltérőek, hogy 
azokat egy személy kezében coneentrálni nem
csak hogy nem lenne szabad, de maga a pénz
intézet jól felfogott érdeke sem engedhetné meg.

Nem a személy ellen vau itt kifogásunk, 
hanem a nyilvános számadásra kötelezett péuz- 
intézet vezető s ügyészi állásának egy személy 
kezébeni összeférhetlenségéről.

De több oldalról merült fel a panasz az 
iránt, hogy takarékpénztárunk liqidaturájában 
nem akarják ismerni azt a nevet, mely Adam 
Riese-nek iratik; mely névnek viselője hires 
mathesis professorként volt ismeretes.

Hisz ez még nem volna vétek, nem lehet 
mindenki professor matheseos, de az csak 
mégis megkövetelhető lenne, hogy egy nyilvá
nos számadásra kötelezett pénzintézet a holna
pokat ne számítaná 32 nappal, avagy a feb
ruár hónapot 30 nappal, s ne ezen krétai naptár 
után számítaná fel —  igen természetesen hely
telenül a kamatokat.

A mérleg-számla 55 főkönyvi lapszám alatt 
közölt .váltók után 1897-re előre felvett kamat 
967 frt 48 kr.“ tételt ugyanis ha bírálat alá 
vesszük, akkor a szedett kamatok nagy összege 
igen szembeszökő, s bajosan helyeselhette volna 
a jámbor czikkiró a takarékpénztár ilyetén 
gyarapodását, mely az ezen takarékpénztárt 
igénybe vevő felek terhére fejlődött. Mert több 
váltó megvizsgálásánál önkénytelenül azon ered
ményre jutnánk, hogy' azoknak kamatszámítása, 
— épen 1897. évi lejáratukat tekintve — hely
telen.

A felmutatott váltók illetve számlák ugyanis 
igazolják, hogy a f. é. márczius, április és 
május hóban lejáró váltók majdnem mindegyi
kénél 1—2, sőt három nappal is több számít
tatott kamatköteles időnek, a mi onnan ered, 
hogy február hónap is 30 nappal bíró hónap
nak vétetett.

Nézetünk szerint egy intézet, mely nyilvános 
számadásra van kötelezve, — tett figyelmezte
tés után, — bármily nehezére essék is az, 
köteles lenne az általa bár nem szándékosan 
megrövidített egyéneket teljes mértékben kár
talanítani, s az Illetőket nyilvánossan kifüggesz
tendő névsoros kimutatásban felhívni, jogos 
követeléseik érvényesítésére.

Mert bár ezen fennebbiek szerint differáló 
kamatösszegek, melyek egy ezerforintos váltó 
elszámolásánál illetve törlesztésénél — úti 
probatum est, —  30—32 kr. többletet tesz
nek ki; mert bár azt az argumentumot is hal
lottuk, hogy egyik passusnál -j- 32, másiknál 
azomban számadáshiba folytán — 32 kr. szere
pel; tehát igy a diferencziák a takarékpénztár 
irányában kiegyenlittetnek, de másrészről oly 
argumentumot is hallottunk —  persze nem 
Adam Riese-töl, hogy átlag egy hónapra 30 
napot vesznek alapul — no erre aztán nem 
is feleltünk, mindebből nem az következik, 
hogy takarékpénztárunk kamatszámítása a 
pedansságig helyes; mint lennie kellene; de az 
sem következik, hogy a pénzintézetet igénybe 
vevő fél az obiigáit 8°/o elég magas kamatlá
bon felül még ily könyelmüen számított plus- 
okkal is szaporítsa a dividendákat.

Censor.

A népiskolai hatóságokról.
Tanügyi intézményeink között talán egyetlen 

egy sínes, mely szerencsétlenebb, elhibázottabb, 
tanügyünkre nézve gátlóbb intézmény volna, 
mint az iskolaszékek és gondnokságok intéz
ménye. Igazi kerékkötője ez a két intézmény 
a tanügy előre haladásának.
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Magába véve az eszme zseniális, de kora
szülött roll. Az agy, mely kitalálta és föltálalta, 
csak az ideális szempontokat mérlegette volt, 
de nem számított a gyakorlati életre is egyúttal. 
Meglátszik rajta, hogy a zöld asztalnál Íródott 
anélkül, hogy szerzője ismerte volna az életet 
a maga valóságában. Node meg is boszulta 
magát, oly rombolást vitt és visz még ma is 
véghez a népoktatásügy terén, melynek helyre
hozására, nem tudom, évtizedek elégségesek 
lesznek -e?

Mielőtt ez a nagyszerű intézmény behozatott, 
a népet kellett volna nevelni, bennük érdek
lődést kelteni a tanügy’ iránt, nem pedig hebe
hurgyán. minden átmeneti intézkedés nélkül 
létesíteni egy intézményt, mely hivatott kezek
ben csak áldást hozó, avatatlanok kezében 
pedig csak romboló hatású lehet.

A tanügyi köröknek ez az intézmény sem 
sülve, sem főve nem kell. Napról-napra halljuk 
a feljajdulást, olvassuk éjs látjuk azt a visszás 
és fonák dolgokat, miket az iskolaszékek és 
gondnokságok lépten-nyomon elkövetnek vég
telen kárára ugv is csigaiéptekkel haladó nép
oktatásügyünknek.

És ez nagyon természetes. Máskép nem is 
lehet. Mert hisz kikből áll ma az iskolaszék 
vagy gondnokság? Laikus emberekből. Mert 
legyen az a gondnoksági v. iskolaszéki tag akár 
paraszt földműves, akár iparos, akár orvos, 
akár ügyvéd, akár pap, bizony az mind csak 
laikus a tanügyi téren. Szakember semmi esetre 
sem. Az a szerencse, ha ezek laikus voltukat 
beismerik, akkor nem kontárkodnak bele olyan 
dolgokba, mikhez annyit értenek, mint hajdú a 
harangöntéshez s a felügyelőkre bízott iskola 
vezetését hagyják az ahhoz értő szakemberekre 
s fögondjukat az iskola külső anyagi ügyeire, 
felszerelésére, berendezésére, tisztántartására 
stb. fordítják. Sajnos ilyen kivétellel csak ritkán 
találkozunk.

A legtöbb iskolaszék, gondnokság szakavatot- 
tabbnak tartja magát a legszakavatottabb szak
embernél. Beleártja magát mindenbe, bírál 
olyat, minek megbirálására már t. i. jó meg- 
birálására egy ember életet igénybe vevő szak- 
tanulmány szükséges. Ekkor azután kész a 
veszedelem, összeütközés támad a szakember 
és laikus között, megindul az áldatlan harcz 
a személy ellen s ennek kárát csak az iskola 
érzi meg, ennek áldatlan voltát csak a tanügy 
sínyli meg.

Az orvosi és a tanügyi pálya az, a mihez 
minden ember érteni vél. Ha a fogam v. fejem 
fáj s találkozom az utón ismerőseimmel, biztos 
vagyok róla, hogy mindegyik tud csalhatatlan 
szert ajánlani betegségem ellen. így a tanügy 
is. Mindenki beleszól, belekontárkodik. beleakad. 
Kossuthnak az volt íegtalálóbb mondása, midőn 
azt állította, hogy a tanügy mezeje az a virány, 
melyen gázol minden marhasereg.

Miért említjük mindezt itt és most fel V
Annak ötletéből, hogy a kultuszminiszter 

kiegészítette állami iskolánk gondnokságát.
Sérteni, gyanúsítani nem kívánunk senkit, sőt 

inkább örömmel üdvözöljük a miniszter intéz
kedését s örömmel üdvözöljük gondnoksági 
taggá kinevezett polgártársainkat.

S midőn ezt tesszük, egyúttal konstatáljuk 
azt is, hogy a gondnokságra nem kis munka 
vár, hogy nagyon sok lesz a tenni, a javitni 
való azon a téren, melynek gondozására pol
gártársainkat a miniszter bizalma kinevezésük
kel megbízta. De egyúttal figyelmeztetünk rá, 
hogy küldetésüket csak úgy oldhatják meg 
sikeresen, ha mindenkor az ügy lebeg szemeik 
előtt, de soha sem személy, ha működésében 
csakis jóakarat, nem pedig maliciositás vezérli 
a gondnokságot. Különösen szem előtt tartsa 
a gondnokság, hogy ő a szakembereket felül
bírálni nincs hivatva, az iskolák szellemi veze
tésébe be nem folyhatnak, a tanítás menetét 
megfigyelhetik, de bele nem szólhatnak, szóval 
ezeket a szakfelügyeletre hagyják.

A gondnokság részére kiváló tér nyílik abban, 
hogy tudomást szerez az iskolák felszerelésének 
hiányairól s azokat igyekszik orvosoltatok Mert 
bizony hiányosan felszerelt iskolában még a leg
kiválóbb tanító sem tud és képes oly eredményt 
felmutatni, mint a jól felszerelt iskola tanítója.

Gondoskodjék a gondnokság arról, hogy a 
tantermek a kellő és szükséges taneszközökkel 
elláttassanak, a tanterem bútorzata különösen

a padok a hygienia követelményeinek megfelel
jenek, az iskolák udvarai tágasak legyenek s 
a test edzésére tornaszerek állíttassanak fel. A 
gondnokság főgondját képezze az is, hogy isko
lai ifjúsági és tanítói szakkönyvtár létesittessék, 
a tanítás tervszerű és egyöntetű legyen, fiú
osztályokban férfi tanerők, leány-osztályokban 
tanítónők tanítsanak. A 12 évet betöltött, de 
15 évet meg . nem haladott leánygyermekek 
ismétlő oktatás nélkül ne maradjanak és hogy. 
az iskola ne csak az iskolának, hanem az élet
nek tanítson és ami fő : neveljen is!

A szülök és tanítók között felmerülő panaszos 
esetekben az első fórum a gondnoksíig. A jó 
Isten sem tud minden ember kedvére tenni, 
hogyan tegyen hát kedvére minden szülőnek a 
tanító, ki még csak félisten , sem, hanem gyarló 
ember. Ha meggondolja a gondnokság azt, 
hogy minden szülő gyermekét legjobbnak s 
lángésznek tartja, ha van a gondnoksági tagok 
közt, kinek 2—3 gyermeke van otthon s elgon
dolja, hogy mennyi baja van a szülőnek otthon 
2—3 gyermekkel is, akkor bizonyára tekintetbe 
fogja venni a 80— 100 gyermekkel bíbelődő 
tanító helyzetét s ezen szempontból fogja jóin
dulattal mérlegelni a felmerült panaszt.

Ha igy jár el gondnokságunk, akkor iskola
ügyünk csak lendületet veend s mi leszünk 
az elsők kik a gondnokság irányában és műkö
dése iránt elismerésünket fejezzük ki. De viszont 
mi leszünk azok, kik irgalmatlanul ostorozzuk 
a gondnokságot minden túlkapásáért vagy oly 
irányú működéséért, mely tanügyünknek javára 
nem, hanem csak hátrányára szolgál.

Mi a jobbat reméljük s hiszszük, hogy nem 
is csalódunk, megnyugtató garancziát látunk 
tanügyünk felvirágzására nézve a most kine
vezett tagok tiszteletre. méltó egyéniségében 
kivétel nélkül. *

________ERZSÉBETFALVA1 KÖZLÖNY.

VEGYES HÍREK.
■— Márczius 15. Erzsébetfalva közönsége vasár

nap ünnepelte meg a szabadság kihirdetésének 
évfordulóját; már kora reggel durrogtak a mo- 
zsarak, hirdetve a népnek, hogy e napon elné
mul a gyülölség, a harag, az irigység s minden 
igaz hazafi keblében, helyet ad egymás iránti 
emberbaráti szeretetének. A piacztéren gyüle
kezett a nagyközönség, az egyletek zászlóval, 
zenével, élén elnökeikkel; fél 7 órakor körme
net rendeztett az utczák kivilágítása mellett, 
végül a templom előtti téren a tulajdonképem 
ünnepély a következő programm szerint folyt 
le: 1. „Szózat” Egressytöl, énekelte a „Polgá
rok Férfi-Dalegylete“ . 2. Ünnepi beszéd, tartotta 
Kareezky István. 3. Költemény, szavalta Bakk 
Kálmán, 4. „Talpra magyar* szavalta ifj. Roth- 
fiseher. 5. „Hymnus* előadta a „Polgárok Férfi- 
Dalegylete*. A műsor után az egyletek saját 
helyiségeiben kedélyes estélyt rendeztek, s ezek 
mindenlke igen jól sikerült.

— Italmérési jogok. Mint értesülünk, a bpest- 
vidéki Pénzügyigazgatóság felterjesztést tett a 
szakminisztériumhoz, hogy tekintettel Erzsébet
falva rohamos emelkedésére az italmérési enge
délyek létszámát még 10-el emelje fel. Ezen 
jogokat azonban a már tényleg hosszabb idő 
óta üzemben levő, de eddig még jogot nem 
nyert italmérési üzletek tulajdonosainak fogják 
kiosztani, s ennek megtörténtével engedélylyel 
nem bíró többi üzletek be fognak szüntettetni, 
s pár évig semmiféle engedélyszaporitás nem 
fog engedélyeztetni.

— Grossmann Lajos budapesti inü- és szoba
festő, mint örömmel értesültünk, nálunk, Erzsé- 
betfalván fióküzletet szándékozik felállítani. Két
ségkívül szükség van ily üzletre nálunk, hol az 
épületek gombamódra emelkednek amerikai gyor
sasággal. A háztulajdonosoknak. — kik lakásu
kat müizléssel és csinnal óhajtják kifestetni, 
szívesen ajánljuk figyelmébe fiatal barátunkat 
azóta, hogy Dick Ede polgártársunk iskolautczai 
7. sz. házának bejáratát láttuk s megbámultuk 
Grossmann barátunk művészi kivitelű alkotását. 
Hozza isten mielőbb közénk, legalább lesz, ki 
e téren nálunk a müiziést terjeszti és fejleszti.

— A csepeli határ felsőrészén fekvő, s a 
tervezett téli kikötő s rakpartok területébe eső 
földek összevásárlására Budapesten egy eonsor- 
tium alakul, mely a szigetcsúcstól kezdve a 
még megvehető telkek összevásárlására egyelőre

3. oldal.

fél millió forint &eí‘ szándékozik befektetni. 
Egy látszik az üzérek már megérezték' a leg
közelebbi jövőben beailandó értékemelkedést 
és sietnek biztosítani érdekeiket, mert aki 
későn jön, annak már csak a csontok: 
maradnak.

— A hölgybizottság bálján, f. hó 18-án nagy 
és elegáns közönség.. gyűlt egybe. A Jtósziy 
termei szorongásig megteltek jókedvű közön- 
séggeL A lányok bebizonyitptják,. hogy egyesült 
erővel sokat lehet elérnL De. ki :is állhatna 
ellene azon tündérseregnek, melyet ott. együtt 
láttunk? Szebbnél szebb drágábbnál drágább 
jelmezekben jelentek meg a fiatal leányok, 
csábítóan kihe.vült arczczal buzgőlkodtak a 
siker emelesén ; bár fiatal férfiak, mint. tánezor 
sok elegendő számban voltak, a négyes dirigá
lásánál egyes hölgyek oly .ügyesen, vezettek, 
hogy még az öreg tlrak is beakartak állani 
közkatonának a kis kedves hadvezérek vezetése 
alá. Az első négyest*®! jjár^tánczolta. Hogy a 
■jelenvolt hölgyek bevét éz álkalcmisíl ’nfem 
közöljük, annak oka lapunk, túlterhelés más
részt az idő rövidsége. Aztán meg többször meg
jártuk már, mért..- a... Aéxedésböl kimaradt- 
kisasszonyok haragját fejünkre zúdítottuk. Most 
tehát'megpróbáljuk igy, vagy mindnyájan meg- 
nefíeztelnek, vagy egyik sem. Majd meglátjuk!

— A helybeli tárt, ifjtóápmilatsága' a PáuSéz-
féle vendéglőben meglehetősen sikerült, már; 
legalább erkölcsitek, HierbrietM léyén tüádiifolva 
a terem, a jelenyoltóik oj\f f j  íOutdüíiaUak, 
hogy megirigyelte volna bármely krétai pasa. { 
A sztrájk nem sokat ártott ez alkalommal az 
ifjúságnak, azonban ha tanácsunkra hallgatnak, 
már t. i. akiket illet, akkor igyekezni fognak 
kibékülni csupa , yi^ya#asság^($y. is., a
jótékonyság gyakoré^rálása í \J V í

— Gyermekbál. Folyó hó 18-án izraelita
polgártársaink, a ,,Purima ünnepet ölték még, 
mely alkalommal tírünvald Mór hitoktató az 
izr. tanulókkal Hahn Kálmán vendéglős termé
ben mulatságot rendezett, szép sikerrel. Ezen 
mulatság, szegény gyermekek fémházasára 
rendeztetvén, szép pártolásban részesült. Belépti- 
dij volt egy gyermekjegy 20 kr. felülfizettek: i 
Diamant István 20 kx„,. Witz Margit ,1 .forint, .; 
Weisz Margit 30 kr., Süszer Jakab 1 forint, 
Bruck Ilona és Sándor i  írt, Paurrez Mátyás 
80 kr„ Steiner Károly és Jenő 50 kr.* Steiner 
Jakab gyermekéi SO kr., Davidovíts Elvira és 
Jenő 50 kr., Mann Qlga 50 kr. Azonfelül a 
jótékonyság kedvéit, V adakoztak: Schwarcz
Miksáné 10 kr,, kisasszony 40 fia*-,
Cserkovits Soroksárid 1 irt, Blumenfeld 30 kr., 
Steiuer Fani 2Ö kr., Frenyó István 10 kr., 
Weisz Dávid 20 kr., Deutseh Ignácz 20 kr., 
Özv. Picker Zsófi ,50; J$r>, Fucl̂ s Lipótné 20 kr, 
Rosenstein l frt. A’ bált Bruck Ilona nyitöttá 
meg talpraesett1 !bészéddél, !éé !egy 1 ropogós 
csárdással. Tánczközbepi Wítz Margit egy^kis 
beszédkét mondott; \yeisz C?dá. éf.Pjavidovjts 
Elvira pedig alkalmi Ódákat szaValtak. Kjein 
Aranka befejező szavitira GíSnváítí Mór inté
zett tanulóihoz, egy^npx lelkesítő szót. * Az 
öltözetben kitűntek: Bének Sándor hadnágv~ 
öltözetben, Bniek IIofkV Wítz- Margit, Süszér 
Jakab, Blau Aladár tés Friúi, Stefiiéi- Dezső, 
Weisz Imre, A k if jwgég végül, .zepekisjjret 
mellett távozott el.

A múltkori czigánybáloni felSliízetésiík a kö
vetkezők: Schabémák Béla ur. 50 krh. Botos 
István 1 frt, Ngs. jíende Kenut 5 frt. Botos 
Ferenez 50 krt, Viólá ■ Antal í  frt, gr. Guyou 
Edgárd 5 frt, Bakos József 1 frt, Csapkay’ öO 
kr.. Fejes Gyula 50 kr., Mártonfy László 1 frt. 
Rajz Gyula 2 frt, Bátort Y.ilmbs í fpt, ’ Csermák 
Antal 50 kr., Palásty litván 50 kr.j;Csides Géza 
50 kr., Krausz Nándor ,50 kr., gzftbó Gyula 
urak 50 kr. Fogadják érte a zenekar hálás kö
szönetét.

— Oculi. „Koromén , Sie‘f: . jönnek már az 
erdei szalonkák, fii ' erdő fiiózötftáai. Vadász 
emberre alig van csábítóbb szó az egész kalen
dáriumban, persze a kinek hegyes, erdős a 
a vadászterülete ; mert ezt a teret szeretij a 
kis filozófus, melynek delikát pecsenyéjéért a 
vadász nem ismer sem rósz időt sem fáradal
mat. Nem csoda, hisz oly ritka vendégek nálunk, 
ősszel s tavaszszal csak egy holnapig vannak 
itt, s azután trallarum — elmentek.
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Nyílt levél
az „Erzsébetfajva* érdemes „Zwieker“-éhez.

A f. hó 14-én megjelent „Erzsébetiülva“ helyi 
lapban közölt „Fotográfiák4 eziinii czikkére vo
natkozólag, én mint az „Erzgébetfalvai I. Mun
kás Őnképző Egyletének a kérdéses időbeni 
alelnöke, ezennel kijelentem, hogy a fentemlitett
ezikkébén az „Önsegélyző Egyletére vonatkozó
rész egy rosszakaratú aljas rágalom, ami ellen 
az Egylet akkori tisztikarának nevében tiltako
zom, és felkérem az „Erzsébetfalva* érdemes 
Zwiekerét, tekintse becsületbeli kötelességének 
magát minél előbb megnevezni, hogy tudjam, 
tulajdonképen kitol kell számon kérnem annak 
az alávaló rágalomnak az értelmi szerzőjét, hogy 
tényleg szabad volt-e ott a lopás s hogy vele 
érdeme szerint bánhassak el.

Kiss István.
az „Erzsébeffalvai I. Munkás Öuképzö Egylet* 

volt alelnöke.

Nyílt levél
Matkovieh Aladár, az „Erzsébetfalva* czimii lap 

szerkesztőjéhez.
Az n Erzsébetiül va“ czirnü lap f. hő 14-én 

megjelent számában Zwicker aláírással „Foto-

graphiák* czimü közleményére, a melyben Ön
képző Egyletünk is érintve van, mindazon állí
tásai, melyek egyletünket és annak volt ‘elnö
két érintik, merő hazugság s kenyéririgységböl 
eredő aljas rágalmazásnak nyilvánítom.

Erzsébetfelva, 1897. márczius hó 18.
Ováry József\ 

az Öuképzö Egylet elnöke.

Kivonat a jegyzőkönyvből.
Af.hó 17-én tartott választmányi ülésen a vá

lasztmány, az egylet ellen és az egylet volt elnöke 
elleni az egylet belügyeinél állítólagosán elköve
tett visszaélések tekintetében az ügyet megvizs
gálta és kitűnt, hogy az egyesületnél egyáltaláhan 
a volt elnök visszaélést nem követett el, a vá
lasztmány, ezért czikkirót közönséges rágalma
zónak mondja ki és az elnököt felkéri, hogy 
ez ügyben intézkedjen, és sajtó utján azon rá
galmakat és vádakat utasítsa vissza, mint alap
talanokat. Óvávy József.

A fotográfia véletlenül felrobbant, s az Acetylen vilá
gítása mellett gyanús jezsuita társaságot mutatott be 
a szemlélő közönségnekr^So' 'de' ök" az okai, mert 
kenyéririgységöknek estek áldozatául. Lapomat ezután

sem szennyezem be személyeskedésekkel, azonban nem 
Ígérem  Azt sem, hogy községünk érdeke ellen mások 
esetleges bűneit takargassam, sőt ott tartok razziát, 
ahol azt községünk jóléte megkívánja, ha mindjárt a 
statáriumot ezerszer is kihirdetik ellenem. Tőlem rng- 
kapálhat bármily vadjüikk, ha ejjő ^z ideje, valamenv- 
nyivel számolunk.

, Erdélyi M.

Nyílt tér.*)
Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget,, 

hogy Ösz-utczában (Sudatelep), a Császár-féle 
házban .

m é s z á r o s *  é s  h e n te s ü z le te t  
nyitottam, hol a legszebb czikkeket a kővetkező 
árakért szolgálom: isfr  1 kg. O© kr., sertés 
kas 1 kg. ©O kr., egy negyed bárány 
5 0  kr., borjnhns kilója 5 3  kr., marhahús 
-14 kr.

A t. közönség szives látogatását kéri

Rothfischer István,
* mészáros és hentes.
* E roval alatt köztöltékért nem vállal felelősséget a 

szerkesztőség.

H I R D E T É S E K .

Vendéglő átvétel.
Tisztelettel értesítem a t. közönséget jóbarátaim 

és ismerőseimet, miszerint Csapkay József úrtól az 
Eugierth-féle

I vendéglő és kávéházat
(a piaczon Hitel- és Petőfi-ulcza sarkán) 

átvettem; mely alkalommal j ó  m agya r ételekről, 
term észetes Halókról, előzékeny és pontos kiszol
gálásról gondoskodtam.

A n. é. közönség becses pártfogását kérve 
kiváló tisztelettel

K ocs is  G yörgy
vendéglős.

t í t s i f a -e l a d A s .
V a n  szerencsénk a n. érd. közönséggel tudatni, miszerint Erzsébetfalván, a 

vicinális vasúti á llom ás udvarában, egy szolid alapon álló

tűzifa-raktárt
nyitottunk, melyet, mint teljesen ölezett, finom és száraz tűzifát, mint a legköve- 
telöbb igényeknek is megfelelőt, ezennel a t. közönség beeses pártfogásába ajánlunk. 

Maradtunk teljes tisztelettel
Rohaim  K á ro ly  ás Fia,

budapesti nagykereskedők.

2lzlet-áffíelyezés.
Vau szerencsém a nagyérdemű közönségnek beeses 

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

FDszer-, vas-, norinbergi áruk, rőfös 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, takaréktüzhelyek, kályhák, 
konyhaberendezésekben raktáraimat tetemesen kibővi- 
tettem s azon kellemes helyzetben vagyok, hogy ve
vőimnek csakis jó s friss árukkal, pontos mértékkel 
s a legeulánsabb szolgálattal állhatok szives rendel
kezésükre.

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

Erzsébetfalván, 1897. márczius 7-én.

Stein Gyula,
kereskedő.

sH M ü M H U
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IsS l í i lJ i í i l

i i a
olcsó és Jó ára

beszerzésére.
Minthogy ü ve g -, p o rc z e llá n -, k ő 

e d é n y -  és Iá m p a rá k tá ra  m ű t  át
helyezem M ite lm á rto n -u te x a  3 1 . 

szám alá (Piacz-tér): az összes rak- jjj 
táron lévő áruimat, úgy mint: díszes 
a s z ta li-  és f ü g g ö 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 zi

é i h á z ta rtá s i berendezéseket a

•«- bevásárlási árban-»•
adom el. IBI

Tisztelettel

Soidstein Sy u la ,
épület-üveges

üveg-, porczellán- és lámpakereskedő.

„PÁTRIA" irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


