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Polgártársak !
„Erzsébetfalva“ önálló !
„  Erzsébetfalva “  a belügyminiszternek 

27985/97. számú rendeletéreI önálló, nagy
községnek nyilránittatott /

Ennek örömére f. éri junius hó 21-én, 
mint a község első alapkörének letetek  
érfordulóján „nagy népünnep“ fog megtar
tatni. E  tárgyban egy 100-as bizottság ala
kult, mely f. éri ápril hó 27-én a Pauncz- 
féle termekben nagy elöértekezletet tart, 
melyre a tagok, úgy polgártársaink ezennel 
meghiratnak.

A községi Egyesület alapszabályai a belügy
miniszternek 22146/97. számú rendeletéreI 
jóráhagyattak.

Az Egyesület f. ápril hó 29-én este 8  óra
kor a Pauncz-féle termekben alakuló nagy
gyűlést fog tartani.

Ott legyünk mindnyájan!

Az önállóság proklamálásáral küszöbön 
áll a szerrezés, a községi rá/asztások I

Éljen az önálló „Erzsébetfalra!“
Éljen Gombás tstrán jörendő biránk I

TÁRCZA.
A hamisított Adolár.

Tizenkettedik számában 
Az „Erzsébetfalva*,
Lantos Adolár rovatban 
Füllent a kis csalfa,
Magáról ir életrajzot, 
Chrmograf bukottja.
Csakhogy neve már elrajzott 
S kaptárja sincs rajta.
Jo~l tudja azt a közönség 
Hogy ö nem a Lantos,
De azt is ám, óh szegénység! 
Élete mily hantos!

Pávatoüal ékeskedik,
De lúd, görbéinku ! 
Kalandokkal dicsekedik 
Ez a szegény bábu '.
Ne kántálja fünek-fánai 
Hogy idealista . . .
Tudják sokan, sokan vannak, 
Fáj a civillista!
Tudjuk, hogy a hős szerelmes 
Szivet pénzért vészén!!
Az ő szerelme vámmentes,
0  az, ki pénzt vészén!!

Félkezü postillon —  d’amour 
Nyargalt Iáhalaiban,
Hogy küldötte Adolár ur, 
Dáma pumpolásban.
A mi néha sikerült i t ; —  
Simák is utána,
Nem lát abból egy fillért is 
Senki, — Adolárka!

Éljen Bulla Zádor jörendő jegyzőnk! 
Ezekre bízzuk az önálló Erzsébetfalrát. 

Polgártársak!  Ilyen kezekbe kell letenni a 
község érdekeit, annak jö vő jé t!

S  Erzsébetfalva nem volt, hanem lesz!

A szerkesztő.

Le az álczéval.
A meddig az ember magamagát azon állatok 

sorába illeszti, melyek ragadozók nevén ismere
tesek, mindig az inyencz előszeretetével fog 
szimatolni a húsos fazék illata után.

Nagy része nem keresi, minő hús forr a 
fazékban, lehel az bar dög is, mohón kap 
utána; a másik kisebb része, bár a ragadmány 
szinte vonzza, már finnyásabb, vizsgálgatja a 
pára illatát, s csak azután nyúl a kivetett 
konez után, hogy csillapítsa állati éhségét s 
ösztönét.

Az ember azon része ellenben, mely fel tudja 
fogni azt, hogy a teremtés bőkezűségéből az 
Isten képére teremtve, ő van hivatva arra, hogy 
domináljon a főidőn s annak állatain, undo
rodva fordul el az előbb érintette fajzattól, 
megveti ezen csak névleg embert, s egyenlő 
mértékkel bírálja meg annak létét azzal a pá
riával, melyhez lealacsonyodott,

Szomorú jelenség, melynek egyik kűtforrása 
magában állami intézményeinkben keresendő; 
de erről nem tárgyalhatunk; másik nem ke- 
vésbbé jelentékeny kűtforrása magában az em-

Mert azóta más utczán megy,
Nem tiszta a kréta; —
De az neki teljes mindegy 
Ö idealista! — —

Söpörjön hát háza előtt 
Kedves Adolárka,
Van önnek mindenekelőtt 
Tudja, sokak átka!
Nem orvos még, higyje ezt el,
Ki jár klinikába;
Tudja azt Sanyaró Vendel,
Hogy ön minő iába; —
S ha máskor ismét idegen 
Tollal ékeskednék;
Ne vegye fel majd ridegén 
Ha leczke jön ! — Tessék! s—

Darázs.

Egy ujoiiczozás.
.Holnap 9 órára itt lesz a sorozó bizottság, 

elvárom, hogy most az egyszer nem iszsza le 
magát senki, különben száz kancsukát veretek 
a talpatokra.' E szavakkal állított be az x-i 
pristav az irodába, hol a kissebb nagyobb 
csinovnikok egész tuczatja fogyasztotta a 
téntát.

Az ujonezozás valóságos szüret Oroszország
ban, megy ilyenkor a közvetítés derűre borúra, 
s ha a bizottsági elnök 500 rubelt kap, ebből 
még a kályhafütönek is kijár legalább 5 rubel 
az érdekelt felektől.

Petrovics Iván már negyven éve szolgálta 
mint pristav az államot. Fizetése ugyan kenyérre 
sem elegendő, de azért inyencz konyhát tart, 
leányait gazdagon házasította ki, fiai is mind
annyian gavallérok, kik tele marokkal szórják a 
rubeleket.

berben, ennek sülyedt jellemében, a közerköles- 
telenségben leli magyarázatát.

Ma már az emberiség nagy része az életet 
a könnyű oldaláról tekinti, a mentül könnyebb 
megélhetési módot ragadja meg, holott jól tudja 
s szomorú tapasztalatokból okult, hogy ez utón 
a százezrek közöl csak néhánynak adatott meg 
a szerencse, hogy boldogulhatott; s mégsem 
akarja megfogni a dolog végét, hogy becsüle
tesen végzett munkája után édes legyen a nyu
galma, s megelégedéssel tekinthessen vissza 
hivatásában betöltött munkás életére.

Ma már az emberiség nagy része mintegy 
komikumnak tekinti a jellemet, melyet az élet 
színpadán csak ép el kell játszania, mint a 
színész eljátsza szerepét, hogy előadás után az 
igazságszerető Mátyás szerepéből visszaessen 
köznapi semmiségébe s tán a móbbal egyenlő 
eszközökkel hajszolja tovább az állati ösztön 
kíelégithetéséhez szükségelt eszközöket.

Ma már az emberiség nagy része a morális 
dolgokon csak legfeljebb kaczagni képes, s úgy 
vélekedik, hogy ezzel manapság nem szoktak 
már kenyeret keresni; sőt egyenesen nevetsé
gessé válhatnának életsorsosaik szemében, s a 
mai korszellem már megszokott jellegében bi
zonyos negédességgel hivatkozik a közerkölesi- 
séget direkte arczul csapott élményeire, melyek
nek hőseként uton-utfélen szerepelni nem is 
tartja emberi méltóságán alólinak.

Községünk életében még csak a kezdet stá
diumában vagyunk; még csak tanakodunk köz
ségünk egészségesen leendő szervezhetésének

Épen egy öreg parasztasszonytól vett át egy 
ajánló levelet, mely mellett egy csomó papír 
rubel is csúszott be terjedelmes markaiba, midőn 
a ház előtt egy háromfogatu tarantasz állott 
meg, s egy kihizott alak bontakozott ki a bunda 
erdőből, x ezredes, a sorozó bizottság elnöke.

A szent háromság hozta ezredes urat, fogadja 
a hajtogatásokban majdnem ketté tört pristav, 
miközben kisegíteni igyekszik öt a bundák 
tömkelegéből.

Bár soha sem látnám e gyalázatos fészket 
harsogja az ezredes ur; valahányszor itt jártam, 
mindig betegen kellett távoznom. Kérem pristav 
ur, vezessen lakosztályomba, nem fogadok 
senkit, érti ?

A pristavnak hajlongása közben, gunymosoly 
játszott ajkain, mintha mondani akarná, ismer
lek már, miközben eltávozott, hogy az ezredes 
urnák reggeliről gondoskodjék.

A pristávné gömbölyű alakja gurult be most 
a szobába, s tálalta fel a reggelit, mely a sül
teknek s teának keverékéből állott.

Ah! az én kedves háziasszonyom, kiáltja 
az ezredes ur széles jó  kedvében. No ez szép, 
látom a reggeli kitűnőnek Ígérkezik.

A mi szegénységünktől kitelik ezredes ur, 
hitelbe vettem mindent, szegény férjemnek 
nincsen egy kopekja sem.

Mit, ugyan kérem hagyja e panaszokat, nem 
szeretem, tudom tavaly is több mint 60 ezer 
rubelt vágott zsebre, inig nekem alig jutott 
valami.

De most óvatosabb leszek, s nagyon csalód
nak, ha azt, hiszik, hogy engem holmi pezsgős 
reggelivel kifüstölnek. — Mária Feodorovna 
is kijelentette, hogy ama gyémánt karperecz 
nélkül, melyet a Newski Prospecten látott 
Isakhof kirakatában, haza ne merjek menni, 
s inkább száz basibozukkal verekszem meg,
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mód Hsairól; rnéf ca»k ,a tktfz&et* s/iupáj*#, #uefcufct 
a községi egye*@ ÍieÍ U*eg«iaAit;isg, melyáék 
hivatása minden jfielléktelmlet, nuiiÖco.«ieIi£k-
vagy önérdek kikfeöbőléséTOl £gyijül s tótá̂ i- 
rólagosan a közügynél^ a %'ólfcóMtivm ny^ faar-
czosává válnia; még váH&i^onilftflIuÜP
ly eredhettünk községünk önállóságának prokla- 
m altatásával’ szemben, hogy béingveínkét saját 
magunk fogjuk vezethetni s kormányozhatni; 
már is suttognak* már,is erősön smög m; tarossá, 
hogy épen azon elemek Közül, lm  ma még 
szuilég a oon-ectorok táborához tartoznak, kik 
a községi egyesületnek ma még tagjai, már 
tényleg paktumra léptek közellenségeinkkel; 
ezeknek csak nem palain et publiee kegyeiket 
vadászszák s hogy a szervezés húsos fazeká
ból elejbök dóbandott konezot már úgy lesik, 
mint a hyéna a sirásó utolsó lapát földjének 
elvetését.

Ez az a közérdekek szolgálatában tanúsított 
készség s odaadás?

Ezt tűzte ki magának feladatául a községi 
egyesület akkor, midőn megalakult; midőn annak 
megalakulását tervezett maroknyi, de törhetien 
jellemű előharczosa szinte úszott a lelkesült- 
ségben, csakhogy annak megalakítását elvben 
is kimondhatta ?

Napóleon császárnak egy d’plomaticus actusa 
jut eszünkbe ez alkalommal, melyet itt repro- 
ducálunk. Császárrá prociamáltatásának elő
estéjén Fouché rendőrminisztere sürgős kihall
gatást kért s referálta, hogy Napóleon ellen
ségei, kik prociamáltatásának már neszét vették, 
tényleg mindannyian hatalmas főurak, a X-monstre 
álarczosbálon találkoznak.

A kitörni készülő vihart várta Fouché az 
elnök arczábói leolvashatni, mily nagy volt 
azonban bámulata, midőn Napóleon álnevekre 
kiállított két meghívót vont elő zsebéből s egyi
két Fouchénak nyújtva jéghidegen csak ennyit 
mondott: „Ott leszünk !* „Többit Önre bízom !“

Hangyaként főni már az álczások zöme a 
termekben, az összeesküvők egyenlő dominók
ban s jelvényekkel kisebb csoportokban lé
zengtek.

Öt perez hiányzott a 12-ből, midőn egy 
hasonló dominó egy székre felugorva „Le az 
álczával urak“ mennydörögve kiáltott a tömeg 
közé, ugyanezen pillanatban lerántotta maszk
ját s Napóleon állott a széken villámló sze
mekkel, mig körülötte testőrsége ugyancsak 
elvetve dominóját, kardot rántva képezett pha- 
lanxot az elnök körül; a bejáratok ajtói pedig

^tpí'utván, s 
intézkedéseit !j*N,

p B w ,  le ojrj

megszületőinkT már fs elengedtek magukat 
zettetni, csatlósaivá, akarnak szegődni ellensé
g e m é ,  együtt ákaiják Túrni a kfa&gí&tá 
fájának testét azon szú-félékkel, melyeknek 
fogaik, mát elástak4 n e m P e g y p  
ügyüek, hogy azután mint kifacsart ezitrom egy
szerűen fognakdobatni.

Mi nem szuronyerdövel fenyegetünk s nem 
akarunk proelamáliti diktatúrát; de hivatkozunk 
a közvéleményre, s proelamálni akarunk egy 
egészséges községi életet, melynek szervezeté
ben a szúnak, a féregnek nem lehet helye.

Proelamálni akarunk egy tiszta elemekből 
összeállitandott községi egyesületet, s a netáni 
későbbi fájdalmas ébredéstől magunkat meg- 
óvandók, ajánlani akarjuk azt, hogy az egye
sület végleges tisztikarának megválasztásánál a 
lehető legnagyobb pedantériával járjunk el és 
semmi esetre se váloszszunk be oly tisztviselőket, 
kik a községi választásokhoz, a már gőzölgő húsos 
fazékra sóvárogva pillantanak, már a pára fölé 
hajolnak, s alig váiják, hogy a koncz egy falat
ját nekik odavessék, kik többre becsülik a kon
ezot azon becsületes működési térnél, melyet 
az egyesület nemes ezéljainak szolgálatában 
nyertek, kik már kezdettől fogva tán azért let
tek a községi egyesületnek tagjai, hogy ezen a 
réven bizton számíthassanak a további esemé
nyekben előkészitendett előnyökre.

Kivétel nélkül válaszszunk egy egészen uj 
tisztikart, melyben az ideiglenesen megválasztva 
volt tagok közül egy se legyen beválasztható, 
hogy ez által elkerültessék még a gyanúja is 
annak, miszerint a volt tisztikar bármelyiké is, 
mint az ellentábornak esetleg már informált 
jelöltje, vagy tán épen mint kétkulacsosa nyer
jen mandátumot.

Keserű labdacs ez bizonyára, lia van, a kit 
érinthet, félünk, hogy van, de ezen tervezet 
ellen csak az szólalhat majd fel. kit ezen 
dilemma talált: mert érdektelen fél nem fog 
az ellen állást foglalni, erről meg vagyunk győ
ződve.

Mert nem az lehet a végleges tisztikar meg
választásának eriteriuma, hogy a régi tisztikar 
marad-e vagy sem, hanem az, hogy az egye- 

\ süléinek minő jellemek lesznek a vezetői?

mint a feleségemmel. Tudassa ezt a pristávval, 
s most jó reggelt.

A pristávné lehangoitan távozott férje hiva
talos szobájába, hol már a kihallgatások javá
ban folytak, s közölte férjével a hallottakat.

Mig a pristav s csinovnikjai nagyban űzték 
a lélekvásárlást, addig a bizottság elnöke is 
ugyancsak verte a vasat.

A felcserek a város különféle kabakjaiban 
nyíltan árulták a szereket, melyek az ujoncz 
testére daganatokat, fekélyeket teremtenek, kik 
ekként előkészítve jelentek meg aztán a sorozó 
bizottság előtt mig másnap egyszerűen meg
szűnik a daganat, s 1000 rubelért még a más
világra is alkalmatlan lett az ujoncz.

Van kinek teste vérveres s kétszer is elájul 
a bizottság előttj: „ki vele nyavalyatörése vanu, 
mondja rá az ezredes ur, ujabbi 2000 rubelt 
ért meg az egy adag beladonna, mit a felcser 
adott.

S ez igy megy vagy öt hétig, naponta 
30—40-szer.

De besorozzák kíméletlenül a szegény muzsik 
fiát, ki egy kopeket sem képes fizetni, nem 
nézik, hogy egyik lába rövidebb, hogV egy 
szemére vak, s azzal biztatják, hogy majd a 
ezár kenyerén megnő a lába, kinyílik a szeme.

Egyik szép napon azonban, midőn a bizottság 
ép az asztalnál pezsgő mellett ebédel, kozák 
jön vágtatva s levelet hoz a pristávnak, mely 
szerint a kormányzó altábornagy ur ö excellen- 
tiája az ujoncz állítás felülvizsgálatára egy óra 
múlva megérkezik.

Mintha egy éhes kandúr ugrott volna az 
egerek közé. Van lótás-futás, a termeket rög
tön szellőztetik a bor gőztől, s valóságos 
hideg zuhanyként ható e hírre, az egész bizott
ság fejvesztetten kapkod.

Kozák őrjárat érkezik habzó lovakon, meg
áll a ház előtt ő exja gyönyörű szánja, s 
kutyába sem véve pristavot, ezredest, tea- 
samovárját parancsolja s nyugalomra vonul. 
Paranes-örtisztje adta ki magas rendeletét, 
hogy holnap 10 órára a bizottság készen álljon.

Egy óra múlva már siri csend uralkodott 
az egész városban, de mintha az Excellentiás 
urnái kísértetek járnának, s ezekben a pristavot 
s az ezredes urat ismernénk fel.

Az audientia sokáig tarf, olyféle lágy zene 
hallatszik, mintha imperiálokat olvasnának. És 
ez a kellemes nesz reggelig eltart. Végre csend 
lett, mindenki mélyen alszik, csak a pristav 
s az ezredes ur hánykolódnak ágyaikban, nem 
jön álom szemeikre. A zsákmány kétharmada 
odaveszett.

Másnap ő Exja mindent rendben talált; . de 
az egyik felcsert, ki az ujonezra ki merte 
mondani, hogy jobb szemére vak, pedig a balra 
volt az, azonnal Szibériába deportáltatta.

Az Excellentiás ur hazatérve 300 ezer 
rubelért egy gyönyörű birtokot vett, az ezredes 
ur megvette Mária Feodorovnának az Isakhof 
gyémánt karpereezét s még egy jó csomó 
rubelt bankba deponált; a pristáv vett 600 darab 
vágó marhát, s a pétervári vásáron ezen akarja 
megnyerni az elveszett többletet.

A bizottság többi tagjai is elégedetten dör- 
zsölgetik kezeiket, habár osztályrészük tete
mesen meg is csappant.

A felcser pedig —  a szegény bűnbak — 
szabadulásról álmadozik az ólombányákban s 
megfogadta, hogy ezentúl annyi szemet fog az 
ujonezra rádiktáini, a mennyit csak a ezár 
atyuska kormányzója legkegyelmesebben paran
csolni méltóztatik.

Daskow.

kében, tehát, 
a tételt: A 
állaihat mán- 
inkább kőié
in szolgáljuk 

mint rossz
tisztek, kik annak csak ártalmára lennénk. Ne
Mfre&ín- «  W  ÚtfWt: *h« &  V)*-
riassum“ -ot! Ne képezzen átmeneti lépcsőt a

a jelenlegi tisztikarnak tagjai arra, már mint 
capitalisra, építettek s végleges megválasztatá
sukat már előre tervszerüleg elkészítették volna.

Ignoráljuk a húsos fazekat imádó kishitüeket, 
mert a ki ilyennek fog bemutatkozni, az egyébre 
úgy sem érdemes, mint a megvetésre.

Calo.

A volt „Castiio“ vagyona.
Az erzsébetfalvai Casinő újból leendő meg

alakításának kérdése alkalmából, több volt 
casino tag megjegyzései szerint ismét egyi
kével állunk szemben azon ügyeknek, melyek
nek szellőztetése — ha a felhozott tények 
valók —  a közügyek tisztázása szempontjából 
nemcsak erkölcsi, de elmulaszthatatlan közér
dekű kötelességünk.

Nem kevesebbről van ugyanis szó, mint arról, 
vájjon a feloszlott Casino-Egylet miként liquidált, 
s mi történt az Egyletnek akkor tulajdonjoggal 
bírt bútoraival?

Ha a feloszlás körülményeiről a volt casino- 
tagok maguk sem bírnak tudomással, kiket az 
ügy miként leendett lebonyolítása csakis a leg
közelebbről érinthetett; ezen tényből feltétlenül 
csak az következhetik, hogy az először nem 
történhetett! azon praecizitással, melylyel ezen 
egyletnek feloszlatása körül eljárni kellett; vagy 
nem történhetett palam és publiee, melyet már 
a közérdek is megkövetelt.

Tudomásunk szerint az egyletnek voltak 
tekeasztalai, könyvtára szekrénynyeí együtt,, s 
egyébb asztalok, székek, tükrök, szinpad, szín
házi díszletek, stb.-böi álló ingóságai, melyek 
a Casino tulajdonát képezték; tehát közvagyont 
képeztek, melyekhez a casino minden volt tagja 
egyenlő tulajdonjoggal bírhatott.

Feltételezhető-e most már az, hogy jogosan, 
avagy az akkori körülményeknek megfelelöleg 
legalább a kényszerhelyzethez alkalmazkodva 
vezettetett keresztül a liquidátió akkor, midőn 
maguk a voll tagok, a casino felszereléseknek 
részbirtokosai, ma vetik fel azon kérdést, váj
jon mi történt bútorainkkal, s hol vannak azok 
jelenleg ? Sie rebus stantibus, semmi esetre sem!

Mert ha a volt casino felosztásakor adóssá
gok nélkül oszlott fel, ezen ingók mint köz
vagyon értékesítendők, s vagy nyilvános árve
résen voltak cladandók, vagy valamely magán- 
vevőnek, egy testületileg meghatározandott ár
ban átengedhetek.

Ha pedig az egylet netán adóssággal zárta 
le mérlegét, úgy a mennyiben ezen terhek a fel
szerelésekből lettek fedezendök, szinte csak 
nyilvános értékesítés által volt az ingó vagyon 
átadható. Mindkét esetben pedig a megtörtént 
tény az egyletnek, mint erkölcsi testületnek 
tudomására hozandó, s a közvagyon esetleges 
plus-a annak tagjai között egyenlő arányban 
felosztandó volt.

Már pedig ez vagy egyáltalában meg nem 
történhetett, vagy nem igy eszközöltetett.

A többek által felvetett kérdések után tehát 
felhívjuk a Casino volt tagjait, miszerint ezen 
kérdés tisztázhatása érdekében szíveskednének 
kellő informatiót nyújtani arra, vájjon hová 
lettek az ingók; többek közt mi módon s vájjon 
tulajdonjoggal kerültek-e a tekeasztal s könyvtár 
a ezukrázdának, egyebek pedig másoknak bir
tokába ?

Ne engedjünk azon közgyanunak adni tápot, 
mintha a volt casino ingó vagyona, mint jog
talanul bírt gazdátlan jószág, illetéktelenül bito- 
roltatnék, s hogy — a mennyiben e tényekről 
maguk a volt tagok kértek tölünk felvilágosítá
sokat, kik előtt, bár arra legilletékesebbek, 
ezen ügy ma is „terra incognita” — ezen 
ingók értékében a volt easino tagok egy része 
szenvedett volna csorbát!

A szerkesztő.
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Előfizetési felhivás. 4
Lapunk t. előfizetőit van szerencsénk 

felhivai; Aiiszéfint tekirtfcttel a küszöbön 
áHó májúéi negyedre, előfizetéseiket ideje
korán megújítani szíveskedjenek, nehogy a 
lap szétküldésében nehézségek merülje
nek f e l . "  ' "

Egyúttal ismételve felkérjük azon t. elő
fizetőinket, kik hátralékban vannak, s mind
ennek daczára lapunkat vették, miszerint 
a  már rég esedékes dijakat postafordul
tával annál is inkább beküldeni szíves
kedjenek; minthogy ellenesetben a lap 
további szétküldését beállítani s őket az 
előfizetők névsorából törülni fogjuk. Tisz
teletiéi a szerkesztőség.

V E G Y E S  H ÍR E K .

A községi egyesület f. hú 30-án értekezletet 
tartott, melyen proelamáltatott, hogy a belügy
minisztérium az alapszabályokat f. évi 32146 
rzámu rendeletével jóváhagyta.

Kimondotta az értekezlet, hogy a községi 
egyesület alakuló közgyűlését a Paunz-féle 
helyiségben f. ápril hó 39-én fogja megtartani 
s alapszabályait 1000 példányban fogja kinyo- 
xnatni.

Ugyancsak ezen értekezleten bejelentetett az 
is, hogy a belügyminiszter f. 37983. szám alatt 
Erzsébetfaha név alatt községünkét nagyközségi 
minőségben önállónak nyilvánította.

Elfogadtatott ezen alkalomból ázott tervezet, 
hogy Erzsibetfalm önállóságának' méltó meg
ünneplésére egy nagyobb szabású népiinnep 
rendeztessék, mely a község első alapkövének 
letétele, évfordulóján, vagyis f. évi június hó 31-én 
fogna megtartani, mely tervezetnek keresztül 
vitelére egy 1(X) tagú bizottság alakíttatott. E 
bizottság f. hó 27-én este tartja a Paunz-féle 
teremben nagy értekezletét, melyre mind meg- 
hivatnák

Két nagyobb szabású átalakulás történt 
tehát községünk életében; önállóságunk proela- 
máltatása; s a községi egyesület alapszabályainak 
jóváhagyása. Az önállóság kimondása a szó 
szoros értelmében vett életkérdés községünkre; 
a másik egy oly jelentőségű viviiiánv, mely 
leghatalmasabb eszközét képezendi községünk 
további fejlődésének anyagi és szellemi felvirág
zásának. Miként fogjuk e két nagy feladatot 
megoldani, az a jövő kérdése!

Kossulhfalvai polgártársainkat pedig kiknek 
községük önállósítása ez idő szerint még nem 
volt megvalósítható, mint testvérközségbelieket 
szívből üdvözölve szinte felkérjük, hogy önálló
ságunk nagy népünnepén bennünket mint 
önzetlen jó  barátink megtisztelni szíveskedjenek 
s 'osztogattak velünk együtt örömünkben. S 
biztosítjuk őket rokon érzelmeinkről s kedves 
kötelességet fogunk teljesíteni, ha érdekeiket is 
szivünkön hordozva segédkezet nyújthatunk 
nékik is ahhoz, hogy vagy beoldvadva Erzsébet- 
falvába,.ezzel mint egy igazi nagyközség karöltve 
haladjon fejlődése felé, esetleg mint szinte 
önálló község teremthesse meg anyagi s szellemi 
nagyságának alapját!

A szerkesztő.
—  Meghívó az erzsébetfalvi állami elemi 

iskola növendékei által — a saját könyv
táruk javára — előadandó műkedvelői elő
adásra, mely folyó évi április hó 24-én és 
25-én szombaton és vasárnap az Englert-féle 
vendéglő összes termeiben tartatik. Kezdete 
24-én nyolez órakor. 25-én délután 5 órakor. 
Műsor: Magyar dalok, előadja: Gyermek-kar. 
Amanda vagy Juezi 1 felvonásban, Lőcsei 
Emíliától. Magyar dalok, czimbalmon előadja: 
Pártos Viktor. A két befőttes üveg, 1 felvonás
ban : Murai Károlytöl. Magyar dalok, czímbal- 
mon előadja: Édes Emma. Jósziv. 1 felvonás
ban : Lőcsei Emmától. Jegyek kaphatók a pénz
tárnál, személy-jegy 60 kr. A 25-iki délutáni 
előadás gyermekek részére. Gyermekjegy 30 kr. 
Me.egea ajánljuk közönségünk.. szives ügyei
mébe s pártfogásába a kedves kis növendékek
nek buzgalniát s törekvését. Őszinte szívből 
kívánjuk. hogy a jótékony czél iránt tanúsított

m  a ló  jóíikwétuU t e f i l c g  
iVá legszebb siker koronázza. El 
iy « |J v * s ,k |N agvsám okn ak! Nagyon jófypulas-

— Meghívói a Szilágyi harczós betegsegéiyzö 
és temetkezési egyletnek Krzsébetütlván, az 
egylet hivatalos helyiségében i.Soroksári-nt 38. 
sz. a.) 1897 április 25-én délután 3 órakor 
tai#*n$óz jf-ik péibdes közgyűlésére. A közgyűlés 
tárgyai: 1. Á választmány éri beszámoló jelen
tése. 2, Sáámv>zSgáló-bizottság jelentése. 3. 
Elnökség és választmány felmentése. 4. Elnök
ség és választmány lemondása. 5. Elnökség és 
választmány választása. 6. Számvizsgálók válasz
tása. 7. Választmánytól kidolgozott egyleti ügy
ben elöteijesztés. 8. Indítványok. A választmány. 
14. §. , A közgyűlés előtt tárgyaltatni óhajtott 
indítványok, fptebbezések sár. a közgyűlést 
megelőzőleg 3 nappal az elnökségnél írásban 
beadandók.- „A közgyűlésen szavazati jogával 
csak az élhet, ki befizetéseivel hátralékban 
nincs.* A tisztelt tagok kéretnek minél számosab
ban egyenruhában megjelenni.

— Hymen Dr. Czetz Dénes budapesti gyógy
szerész f. április hő 20-án jegyezte el 
Költi János helybeli iparos-polgártársunk szere- 
tetre méltó, szép leányát: Gizellát. Gratu
lálunk !

Tr A Kispesti villamos vasút ügyében f. hó 
19-ére hirdetett népgyülés a kedvezőtlen idő 
folytán gyenge érdekeltség mellett tartatott 
meg. Most egy monstre küldöttség fog menni 
a szakminiszterhez s az ismeretes kérvény 
béadatni. Mindhárom érdekelt községünk figye
lemmel várja a fejleményeket. Sikert kívá
nunk e közérdekű váltatnak.

—  Furcsa temetés. A szölöhegv-utcza is..- 
számú Suda-féte házból műit kedden, azaz e 
hő 20-án temettek czigányzenével egy 7 éves 
református vallásu kis leánykát. A legfurcsább 
a dologban az, hogy a kis lány atyja Pozsár 
István nem hivatott sem rektort, sem papot, 
akik a holttestet legalább a háznál beszentel
ték s elbucsuztatták volna, csak úgy beszen- 
teletlenül temették el szegényt, mint egy állati 
hullát. Mi ebben a vallás iránti közönynek oly 
magas fokát látjuk, hogy szinte megdöbbenve, 
kérdjük az elöljáróságtól, hogy nézhet el ilyes
mit? Hiszen ez az eset oly megbotránykoztató 
s annyira föibáboritó, hogy azt megtorlatlanui 
hagyni semmi szin alatt sem szabad. Kérdjük 
ki a hibás ? A szülők, kik az ártatlan gyermek 
holttestét beszenteltetni elmulasztották ? Vagy 
a pap vágy a kántor? Utána-járunk a dolog
nak s reá érdeme szer nt még visszatérünk-

—  Dr. Csapó Lóránt volt ráezkevei tb. 
főszolgabíró f. hó 28-én vesz búcsút Soroksár 
és erzsébet-kossuthfalvai lakosaitól, a mikor is 
tiszteletére Soroksáron bankett rendeztetik.

—  Botrányos eset adta magát elő Kossuth- 
falviuv husvét hétfőn. Egy kabátos ember meg
támadta á plébánosunkat s goromba szavakkal 
illette azért, mert a  pap a jnisére 10 perczezel 
később érkezett oda. Pedig az illető magát ne 
urak közé sorozza. A műveltség hiánya oka-e 
ezen qualífikálhatian viselkedésnek, vagy a bőven 
beszedett nedű ? Mindenesetre megrovásra 
méltó paraszt henczegés.

Karczolatok.
Spitzvögei Slojm thönödései.

Oz Orzsibethfoivábon olvasom, hodj a szhür- 
kheszthő oreság berokbolla moghát a fedjver 
jakurlatro, s thávulléthében bizomos Zumbun 
oreság fogja szörkkosztheni az öjságut. Wié 
haszt Znmburi ? Mérth nem oz o másikos ore
ság, ki oz Ürz.síbethfalván répbát ókor thenyész- 
theni s medhve c-zosor járat füiáilitham, merth 
szerethi mogát e nyulánkhságut.

Bizemosan nem khészülte mégh el mogát az 
o vézérczikhjár, s nincs van mit meghnyuinni 
az oreságoknak.

Ez o khulmarkt ólján funnán hangozza Mo- 
gbát, ininth az ipbar tűrvén szermth az o sosz- 
ther májszther, ki a cziphü fuithuzáshuz sóin 
értői magát, s oz ü inas'jerek nevére smaíja 
a ., tirmatáblát ki sak olyan pbancaer minth 
raoga á soszther órain.

Thodom. hodj a szhörkeszthő Oreság nyomul 
thodja a laphut, megthonolta a nyumdászságot,

mogáth olvasni is: de az is bizomos, 
mr sem ttiouálta vuina föl aphoska- 

phort. ha oz Sehwrarz Bettinád oreság már fai 
bem  ttóMta volna, ,s a .sghprkeszthö o r e s á g  
vártha volna mogháL poss isit lsein Geseh rés t  
Vadj az oreságok thoEm oztot hisznek  ̂ hoiű 
én vadjojt egy mesüghe! Mcsiighc bin íacb, 
aha zaj-mesüghe btri iarh ni*: jaeh Köb ; 
dér fenne Kepeit 'V-"- Slym.

Ehoresa! E #  Géhibömöszöphosz nevű, vo« 
Böhmen huzzánkh jött mogyorói beszhélm 
sem thodó álomyőjratái..#zbuiga,,o^ki, a^uk 
bburravalúbnl vettfiemÓ^uiök ittheri ellj fthü- 
zünshiges viskbó , s mást szheretae lenni édj 
ürzsibetfalvaer Háushetr vadj puhlgúr: padot 
mondjo oz álomi thonitókrul hojd ezekh o, 
jütt-niept, ü peftédig'voii Itthon. *

Jotja érül oz eszébeüiba oz m shurSUisüm,'ö" 
Hosenfleck Meadel, • ki oz 6 aadj nyomoró- 
ságban huzzá jütt rukhuaát, o Löffeiholz Bérit 
mogához a házbo fbogatto. 0  Béri edj darabig 
szép cshündesen össgefcöZthajnpgiU, de„icshok 
egy dhorobig, mert IttósöbB tf VsUtfió az ór 
o házban s niikhur o  Mendei eztbet edjszer •> 
szemréhiinygyto nekhi. megíhagta o Mendelt s 
khidabta óz ajthün r-W iír ftaszt ?“Ahé mersz 
nekem mundoni; hodj én vadjok edj jüt ment ? 
The yogy o jütt ment, én vagyok oz ór?

0  mogyprnak is von erre edj ju kbúzumndas; 
Odj o tbutnak lokltás, khbí/. o házbul. ■;

Én mosthan cshuk ' orro vadjok -' neigierig,: 
váljon, mit fbogja szhülni ehe% <jií dologhoz 
oz álomi iskhula gbntidulumságá á ’jöiésben ■/. 
Mit fagja mondani:; oZ o shÁ.tpnitó <% jültj 
mept vodj <iz.o íiienejer< k : oif o f'shiböiiiö.s/.ö- 
posz nevö thetaetü(:sM>sz V

Oz Crzsíbethfhalvo ésjimő 
elshü czhikk odjon csbok baiaisdgbíiuibát tliálot 
fül oz uivashó khüzüiishé^éöok, Oztot mondjo, 
hodj ü csbok mosthand veszhí ész rá. hodj í* 
Hippopotámoshul edj Jevef;iít írja.

Nu én orra esők osztót mondák; kitúr thule 
niégh oz o levegő is! Fliélek hodj ofejőn 
czikkokhal niégh o íevegüth i^'fnegrantja. Oz 
uivasú khüzijnshégén már udjis látszhik o 
ranthós, mindonyon megbhrídolnnk o bhoíondos 
czhikkoktúl. Sajnáluk ükhet.

Szerkesztő üzenetek.
Több kézirat bek^dÖinek. bmétela^ kijelentjük, hogy

névtelen közleínéttyeket li ĵpí4arithe nem vitázunk.
K. L. Az uj szolgabiró &Éve Gii^rdi József, n.-abonyi' 

volt t. szolgabiró. Tes^áry László főszolgabíró opkoiájá
ból. Kz pedig kifogástalan. Bár mind ilyen lenné.

Z. Z. Az ,,Krzsébetfahra4*ban Zomióry félré akar (a 
ezzel vezetni a puWie|Hikt»é. magái áUitváu laantós- 
Adoláruak, 6 nem munkatársunk, tehát lapunkban közle
ményei meg sem jelentek. "Ő egyszerit „pórf a vílág- 
s/.emebe.- Tárcaát* vMaésWî ata erröí kántál. r—-.Tessék; 
elolvasni ,

Kiváncsi- O.ikkeink írói nevét bár sajnálattal — Önnek 
sem árulhatjuk el. Kz diseretio, melylyeí vísssméhti néni

i?̂ i i*?*« i?» ív» : *« fy.

K ö z h í r r é  te jü z e m ,
hogy l lo g is lc h  Fii lop  untak Soroksáron a 
főutezán 16. szám alett levő házit (úgynevezett 
postaépület) fo ly ó  é r i  m á ja s  hó S -ikáu
d é le ló u  10  á r  akar Sarok-cár köaaégtózáppl 
foganatosiuuidó bírói árverés alá kerül. A felső 
épület becsám 1500 &l. az alsóé: 1CU.Í irt; 
Bánatpénz a felső épülcti-e nézve íöí> írt, ai 
alsóra 160 f r L - j ' V r r á . ,  :

A vételár az árverés napjától számított 30, 
60 és 90-ik napon esedékes egyenlő részletek
ben fizetendő, j »  \jf ., t  f  5, ;

órain, M Í io m -X t  . 1 1 ;

;  -

V í í ? ;í ? U íli?  ra- -i* 4* •**
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APRÓ HIRDETÉSEK.
HA V a J u k ia c 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  r i « i ;  :
I i a  v a l a k i  t e l k e i  ak a r  v e n n i ;
H a  v a l a k i  h á z a i  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

„Erzsebetfalvai Közlöny"
hirdetési irodája és kiadóhivatalához 

Erzsébetfalván, Erzsébet-uteza 55. 

Mindezen apró hirdetések alig pár 
krajczárba kerülnek s a leggyorsabb 
eredményt érik eL Az apró hirdetések

ben egy szó 2 kr.

Egy jókarban lévő,
könnyű nyitott hintó, olcsón eladó. 

Czim a kiadóhivatalban. 33

Erzsébetfalván egy korcsma,
mely 4 év óta igen szép forgalommal 
fennáll, befásitott nyári kerthelyiséggel, 
igen jó  vidéken, szabad kézből eladó. 
A telek 221 Qöi, értéke 3500 írt körül. 
A vétel igen kedvező feltételek mellett 
megköthető. Mint szép nyári mulató, 
leginkább üzletembereknek ajánlható. 
Bővebb értesítés kiadóhivatalban. 36

Megvételre kerestetik
egy szolidan épült ház, kellemes ud
varral és kertbelyiséggel, lehetőleg be- 
fásitva. Értéke lehet 2500— 3500 írtig. 
Ezer írt készpénz van, a többi 3— 400 
frt törlesztéssel űzethető. Bővebbet a 
kiadóhivatalban. 29

Egy szép, nagy ház
jutányos áron eladó, meiy áll egy üz
lethelyiség és 12 lakásból, évi jöve
delme 1200— 1300 frt. A vételhez csak 
3000 frt készpénz szükséges. A ház ér
téke 15000 frt. Bővebbet a kiadóhiva
talban. 37

Május l-jétöl
egy csinos, kötöd bejáratú  bútorozott 
szoba, közel a főúthoz egy tisztességes 
fiatal ember részére kiadandó. Bővebbet 
akiadóhivatalban. 88

Egy könnyű kocsi
igen olcsón eladó.

Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 32

Szabad kézből eladó
egy ház, mely áll 2 szoba, 2 konyha és 
kamarából. A telek 300 Q  öl. —  Hol ? 

Megtudható a kiadóhivatalban. 30

Jóforgalmu füszeriizlet
élénk utcza sarkán, melynek napi bevé
tele 25— 30 frt. Szabad kézből eladó. 
Megtudható a kiadóhivatalban. 40

Özvegy Berényinél,
született Vas Évát rokonai keresik, kora 
80 év, született Komárommegyében. Jó 
nyomra vezető illő jutalomban része
sül kiadóhivatalunkban. 42

Kétmillió régi tégla,
egészséges, száraz és 400 fuvar száraz 
kő, azonnal a helyszínére, szállítva, olcsó* 
áron eladó. Czim a kiadóhivatalban. 41

Erzsébetfalván,
az országút közvetlen közelében, egy 
szép fás és virágos kertben több lakás 
jutányos álban kiadó. Bővebben a ki
adóhivatalban. 43

Egy korcsmaiizlet
haszonbérbe, esetleg itezésnek, 100 frt 
óvadékkal május 1-én kiadandó. Bő- 
vebbet a kiadóhivatalban. 44

Részletfizetésre
kaphatnak erzsébetfalvi s környékbeli 
lakosok egy fővárosi ismert nagy áru
házból —  a raktárak tulhaimozottsága 
folytán —  kanavász, vászon, chifon, ágy- 
teritö, női ruha kelnék, selyem szövetek
ből álló czikkéket. A részletfizetés ked
vezmény daczára nincs semmi árfeleme
lés, sőt 20‘Vo-al olcsóbbak az árak mint 
bárhol másutt Levélbeli megrendelések; 
e lap szerkesztőségéhez ezimxendők. 
„K. L. részletfizetés * alatt 3 9

H I R D E T É S E K ,
Aki olcsón s lelkiismeretesen venni akar 

varrógép et vagy b icyk lit, forduljon biza
lommal

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

Budapest, Akáczfa-utcza «5. szám .

Műhelyem megnagyobbitása folytán, azon hely
zetben vagyok, hogy mindenféle előfordulandó 
ja v ítá so k a t lelkiismeretesen, olcsón s ponton 
k é sz sé g g e l te ljesíth etek .

Korcsmákért
megnyitás.

Van szerencsém a n. é. közön
séggel tudatni, hogy tidvarkert- 
helyiségem et (Erzsébetfalván, So- 
roksári-ut 18. sz. alatt) a mai napon 
megnyitom, s födött tekepályá
mat a t. közönség rendelkezésére 
bocsátom.

Egyúttal ajánlom kitűnő Dréher- 
féle sörömet, félliterenkint 10 
krért, és kitűnő magyar zamatos 
b o r a i m a t  literenként 40 krtól 
feljebb.

Udvarkertemben minden szom
bat és vasárnap egy

kitűnő szerb zenekar áll
a t. közönség rendelkezésére.

Magamat a n. é. közönség be
cses pártfogásába ajánlva tiszte
lettel

n
ven déglős.

L a p u n k  k i a d ó h i v a t a l á b a n  a z

„8isö ^Biztosító &ntézet“
t  x /  r

k a to n a i sso lg á la t  esetére
Ő es. és kir. Fensége J ózsef fö h erczeg  védnöksége alatt biztosításra felvé- in

tetnek fiuk születésüktől fogva 14-ik életévükig.
Érdekelt szülök és gyámoknak mindenkor szívós felvilágosítási al szolgál

Erdélyi Mihály,
az „ E R Z S É B E T F A L V I  K Ö Z L Ö N Y "  kiadótulajdonosa.

-----------------
Ugyanott felvétetnek mindenféle nyomtatványok, névjegyek, meg
hívók, körlevelek, számlák, árjegyzékek stb. ölesé és pontos elkészítésre.

t

T Ű S I P A - E L A D Á S
_ Van szerecsénk a n. érd. közönséggel tudatni, miszerint Erzsébetfalván, a 

vicinális vasúti állom ás udvarában, egy szolid alapon álló

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

Maradunk teljes tisztelettel
Roheim Károly éa Fia.

.PÁTRIA* irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


