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Mótyvaí János h. jegyző a szerkesz
tőnk ellen megindított sajtópertől ön
kényt elállott.
Az őrről felvett jegyzőkönyvet helyszűke
miatt csak jövő

számunkban hozhatjuk.

T. olvasó közönségünkhöz!
Folyó évi május hó 1-ével lapunk Il-dik év
folyamának 2-dik negyedébe lépett.
Hogy nem kíméltünk semmi áldozatot, semmi
fáradságot, hogy kitűzött programmunknak meg
felelhessünk, fényesen igazolja azon körülmény,
hogy eddig is szép erkölcsi siker koronázta
odaadó működésűnket, mire büszkék is vagyunk;
igazolja eddig elért eredményünket azon körül
mény, hogy a nálunk ismeretes közöny daezára
is, mely eddig az uralgó planéta volt nálunk,
ma már szerény lapunk oly keresettségnek
örvend, hogy telenesebb anyagi áldozatok
meghozatala nélkül is már meg van teremtve
alapja s jövője, s lapunk ma a közvéleményt
képviseli.
Hogy nem rettentünk vissza sem az indolentiától. sem a corruptio méregfogaitól, fényesen
igazolja az, hogy szerkesztőnk szókimondásáért
sajtóperrel megiámadtatott, mely azonban idő
közben a panaszos fél részéröl önkényt vissza
vonatott, s igy álláspontunk e téren is csak
megerösbödött.
T. polgártársaink! A mint eddig is az volt
jelszavunk „ önzetlenül harczolni a közügyért'" ;
a mint eddig is községünk jóléte, annak felviru-

TÁRCZA.
V iszh a n g.
Kossuth Lajos él még . . .
Erzsebeifalván van!
így olvastuk mi ezt
Égy jámbor kis lapban.
Örülj hát jó népem,
Vesd le gyászruhádat
S üdvözöld örömmel
Jó Kossuth-apádat t
A ki élöl kitér
Minden utcza-gyerek
8 kit égig emelnek
Fizetett skriblerek.
Imponáló alak,
Külsejére is már . . .
Hát még a sok szerep,
A mi reá itt vár!
Annyi tisztsége van
Mint csÜlag az égen,
Amikkel sok embert
Tarthat kötőféken
A. Kossuth ur mellén
„ Török-éremu ragyog
Jértek bámuljátok
Kicsinyek és nagyok!
Itt él, köziünk van,
Ö a mi vezérünk ;
Neki köszönhetjük
Azt is tán, hogy élünk!
Minden talpalatföld,
Fü, fa, virág, bokor,
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lása volt kitűzött ezélunk, s nyílt homlokkal sajnálattal — lapunk további szétküldését fel
merjük állítani, e feladatunknak meg is felel tétlenül beállítani kénytelenittetnénk.
Fogadják szives üdvözletünket, s engedjék
tünk; ép oly erélylyel, ép oly kitartással, sőt
még fokozottabb erővel fogunk harczolni az meg. hogy szerény felhívásunkat ezzel zárhassuk :
önálló Erzsébetfalva boldogságának s felvirá
„Éljen az önálló Erzsébetfalva 1“
goztatásának érdekében. Fokozza pedig eré
„Erzsébetfalva nem volt, hanem lesz
lyűnket s kitartásunkat az, hogy közönségünk
A szerkesztőség.
bennünket megértett, s elismeri azon vívmá
nyainkat, melyeket e rövid idő alatt is felmu
tatni képesek vagyunk.
Erzsébetfalva.
Programmunktól ezentúl sem fog bennünket
eltéríteni sem pénz, sem Ígéret, sem pressió; legHarmincz éve maholnap annak, hogy
kevésbbé pedig a ma még bár vergődésében
községünk első alapkövei letetettek. A fun
fennálló klikkuralom ellensúlya s intrikái. Sora
kozzatok zászlónk köré kedves polgártársak, damentumot megépített öreg gárdának ma
melyet eddig is becsülettel lobogtattunk ; mely már alig él néhány tagja, hogy lelki sze
nek jelszava a „jog s igazság; a közérdek mel mei elé varázsolhassa a Pusztagubacsból
letti önzetlen s fáradhatlan küzdelem !“ Ezen kiemelkedett kis telepnek akkori képét, s
zászlónak csak oly tiszta, oly egyenes küzde
összehasonlítsa azt mostani helyzetével;
lemben szabad kibontatnia, melyben járásunk
nak, nagyközségünknek jóléte, annak közérde midőn már a kis puszta telep nagykorú
kei fognak megtámadtatni a kalózok által; kik ságát érte e l; midőn Erzsébetfalva név
életére s vagyonára törnek; s azon ütegekkel, alatt önállóvá, nagyközséggé proklamálmelyek nemzetünk legdrágább s féltve őrzött i tatott.
kincsében, a sajtószabadságban mindenkor vé
Önállónak, nagykorúnak deklaráltakat,
delmünkre állanak, pehelyként fogjuk letörni s i
; hogy lerázza magáról a gyámság bénító
szétszórni elleneinket.
Végül felhívjuk t. közönségünket, miszerint igáját, hogy saját szabad ura legyen aka
becses bizalmukkal bennünket továbbra is meg ratának, saját maga intézze sorsát, külajándékozni s előfizetéseiket mielőbb megújítani befolyás nyomása nélkül, önkényt választ
szíveskedjenek; nehogy lapunk szétküldésében hassa meg azon eszközöket, melyeknek
akadályok merüljenek fel. Mig azont. előfizetőin okos és czélszerü használata mellett szel
ket, kik hátralékban vannak, az uj negyedév
alkalmából ezúttal utoljára oly hozzáadással lemi és anyagi jólétének, iparának, keres
kérjük fel kötelezettségeiknek szives teljesíté kedelmének, jövő fejlődésének vetheti meg
sére, miszerint hátralékosaink irányában — bár alapját.
Áldva emlegeti
Szent nevét mindenkor.
Minden egyletünkben
A főszerep övé . . .
A tisztségek csak úgy
Hullnak nyaka közé!
Teszem : igazgató
Egyik helyi bankban —
S hogy ott ö ügyész is:
Ugyan mi van abban?
Csak a rút irigység
Mondhatja ez ellen,
Hogy ez a két állás
Összeférhetetlen !
Nagyon is összefér —
8 hogy jól is kamatoz:
Egyes embereknek
Mi közük van ahhoz?
Iskola-elnök is
S ezen szerepében
Helyét szint tnegállja
Kossuth-apánk szépen.
Tanítókra*ráír:
„Önt kérdőre vonom,
Mert hát ehhez nekem
Mindenkor van jogom /‘‘
8 a szegény tanító
Elhallgat azonnal . . .
Hogy is köthetne ki
Egy Kossuth Lajossal!
Mi épen ez erélyt
Tiszteljük Tebenned . . .
Ez az mi nimbussal
Veszi körül neved.

Mind a cSuda nagyságot
Ep ezért üdvözlünk :
Drága Kossuth-apánk
Légy üdvöz közöttünk!
Evekig úgy tudtuk,
Hogy meg valál halva . . .
De nem ! Élsz ! Megírta
Az „ Erzsébetfalva“ ! ! !
Lantos Adolár.

A halál torkában.
Indiában ott létem alatt egy alkalommal
egy szomszédom meglátogatására indultam.
Nem szándékozván útközben vadászni is, min
den fegyver nélkül indultam útnak a Pacsagéri
fensikon keresztül vezető pár mértföldnyi útnak.
Ép egy fordulónál kanyarodtam be a sziklás
hegyi utón, midőn egyszerre egy hatalmas
anyatigrissel állottam szemközt.
Alig tiz lépésnyire állott tőlem, s első meg
lepetésemben arra a gondolatra vetemedtem,
hogy az országút töltésén keresztül a mély
ségbe vetem le magamat. De e szándékomról,
mely biztos halálom lett volna, csakhamar el
adva, a vad könyörületességére s a véletlenre
bíztam sorsomat s életemet.
Visszagondoltam azokra a mesékre, melyeket
az emberi szemnek a vadállatra gyakorolni
szokott hatalmáról hallottam, s azonnal a
haragvó gyűlölet kifejezésével tekintettem rá,
hogy megfélemlítsem, de- az eredmény csak az
volt, hogy még erősebben csóválta a farkát, s
hirtelen abbanhagytam a megfélemlítést.
Majd szemöldökeimet felhúzva, mintegy

ERZSÉBETFALVAI KÖZLÖNY.

2. oldal.

Önállónak proklamáltatott, hogy saját
belkeretében, függetlenül a mostoha kezektői, maga kormányozhassa belügyeit, önmaga választhassa meg tisztviselőit; a
körülményekhez s a mutatkozandó szűkséglethez képest maga állapíthassa meg
közterheit.
Tehát megnyílt azon uj aera, melybe
függetlenségének kimondásával belépnie
kellett, melyen mint az első lépcsőn, át
kellett haladnia ahhoz, hogy annak ethagyásával az előtte álló lépcsőzeten fáradhatlanul haladjon felfelé, boldogulásának,
felvirágzásának kitűzött czélja felé.
Ertnébetfalva tehát önálló!
Erzsébet falva nagyközség!

Mennyi boldogító öröm sugárzott le az
m ezőkről a proklamáltatás közlésekor; mily
lelkesedés váltotta fel a már nálunk látni
megszokott közönyt, a midőn községi egye
sületünk legutóbbi értekezletén, ennek alap
szabályai jóváhagyása mellett — mi szinte
nem csekély jelentőségű tényező — egy
idejűleg az önállóság hírét hozta meg a
Közlöny, a hivatalos lap!
Előre tudjuk, hogy lesznek olyanok, kik
fenhéjázva fognak dicsekedni, hogy ezt
nekik köszönhetjük, ők vezették keresztül
az önállósítást; pedig ép ezek a szájhősök nem tettek semmit; megvetendők!
Még lesznek olyanok is, kik tényleg
közreműködtek, de ebből kapitálist akar
nak kovácsolni, érdemül akarják közre
működésüket feltüntetni; indireete saját
költségükön tömjéneztetik, bálványoztatják magukat; a szélrózsa minden irányá
ban kürtöltetik érdemeiket, hogy eltakar
ják ezzel a nagy hűhóval az érem másik
lapját, mely rozsdával van tele; hogy
fátyollal fedjék e nagy dicsérettel a már
erősen bukásnak, hanyatlásnak indult
eddigi fölényüket, s takarják azt, hogy
ezen volt fölényüket is a hátuk illegett
saját anyagi hasznukra zsákmányolták ki,
mi már napfényre került; hogy még ma
gukat egy ideig a felszínen fentartva az
érem hátlapját még több piszokkal borit-

hezednek községünk lélegző szerveire, s
azt megfulással fenyegetik ; kik községünk
érdekeit csak addig fogják szivükön hor
dani, míg meg nem választattak, hogy a
választások után markukba nevetve, ön
érdekeiket vadászszák.
Községünk élére oly egyéneket válaszszunk meg tisztviselőkul, kikben már hig
gadt lelkiismerettel megbízhatunk, kik a
községnek, valamint a polgárnak vagyonát
szentségnek tekintik; kik szabad gondol
kozást!, igazságszerető, erélyes, vaskezü
emberek; kik nem fognak különbséget
ismerni ur és szegény között; kik a ma
már oly nagymérvű korrupezió ellen nyílt
sisakkal, felemelt fővel harczolni, 8 azt
le is törni képesek leendenek.
Ne adjunk hiteit a már most is házrólházra kolduló kortesek szavának; meg
fizetett zsoldosok ezek, saját érdekeiket haj-~
hászó rabszolgák; kik nem azt tekintik,
hogy mi a község érdeke; nem azt te
kintik, hogy hány polgár fogná keserve
sen megemlegetni egyik vagy másik kikor
teskedett szájhősüknek megválasztatását;
hanem azt tekintik, mennyit zsebelhetnek
be egyik vagy másik egyéntől, kinek ja
vára már most megkezdték a formális
házalást, s nem tudnak elpirulni szégye
nükben, mert azt nem ismerik. Községi
választásainknak helyesen leendett megejtése lesz alapja Erzsébetfalva életének.
Ha az alapot rosszul fogjuk felépíteni,
az első megrázkódás, az első vihar el
fogja seperni magát az épületet is, s akkor
majd késő lesz már a bánat, az okosko
dás!
Nem kellene hivatkoznunk arra, hogy
elég szomorú példa áll már előttünk a
korábbi választások idejéből; volt már
elég alkalmunk okulni könnyelműségün
kön. De sokkal fontosabb lépés előtt
állunk jelenleg, mintsem saját magunknak
tehető szemrehányásunk nélkül elmulaszt
hattuk volna, hogy figyelmeztessük pol
gártársainkat eddigi nyomorult helyze
tünkre; a korábbi könnyelmű választá
sokból községünk lakosságát oly számos
A kővetkező perezben egy rántással a fenn esetben ért jogtalanságokra s visszaélé
síkon feküdtem a tigris első lábai között, mi sekre.
közben kétszer is — mint egy rudat — lábá
Ne feledjük el, közigazgatási s peres
val majd hányát, majd ismét vissza forgatott.
Asszonyi kíváncsiságból, vagy merő szeszély bíráskodásunk feddigi ijesztő hiányait s
ből, egyszerre ismét hányát fordított, s már hátrányait.
elveszve hittem magamat, mert a mellemen ért
Ne feledjük el adóügyeink rendezetlen
erősebb znzódás folytán csörgedező véremet ségét, s azon bábeli zavarát, melyből évek
kezdte nyalogatni.
óta kibontakozni nem bír.
Most már éreztem, hogy mindennek vége
Ne feledjük el rendőrügyünknek 8 köz
van. A borzasztó állat megizlelte véremet.
Szemeimet lezárva vártam szörnyű sorsomat. rendészetünknek szánalmas kezdetleges
Még egyszer éreztem lehelelét arezomon : végig- ségét ; a személy- s vagyonbiztonság ázsiai
szaglált, mintha most akarná eldönteni, hol állapotát.
kezdje meg testemből a falatozást; midőn egy
Ne feledjük el közerkölcsiségünkjelen
szerre „Háprrszesi," egy óriásit tüsszentett,
mely rettenetesen visszhangzott a völgyben. legi sülyedtségét; azon elrettentő közönyt,
A mint ugyanis végigszaglált, az ingelőinön el melylyel legfontosabb közérdekeinkben is
szórt bumótot egészben felszívta, s orlyukai uton-utfélen találkozunk!
nem lévén szokva a esipős élvezethez, idegOly szomorú jelenségek ezek, kedves
rendszere erős rázkódást szenvedett.
polgártársaink, melyekbe, ha csak bepil
Mintha valami undokra talált volna bennem,
a mit egy jólneveit tigris ténsasszonvnak érin lantunk is, lehetetlenség, hogy be ne lás
teni sem illik; egyszerre el kezd sompolyogni, suk azt, hogy mindennek oka első sor
s néhány hatalmas szökéssel eltűnt a sziklák ban a m ái korábban könnyelműen meg
között.
ejtett választásokban keresendő; mert
Eszeveszetten futottam most vissza a hegy
nagyobbrészt oly egyének állottak közsé
oldalon. s mire haza értem, félftjultan dőltein
be az ajtón, s kipihenve magamat, elbeszéltem günk élén, kiknek csak saját érdekeik
voltak szemeik előtt, nem pedig a község
vendégeimnek a borzasztó kalandot.
Azóta még a ház környékére sem mentem érdeke, annak jóléte s a polgársággal
ki fegyver nélkül, de bumótszelenezém, mely szemben elvállalt kötelezettségeik.
életemet mentette meg, mindig ott volt mellényLegyünk tehát résen kedves polgártár
zsebemben.
saink ! Ne téveszszük szemeink elől, hogy
Jokn-Bull.
a jó szervezet lesz alapja községünk to-

hassák,
mert a tiszta vizen úszni nem
1
tudnak,
nekik a tiszta viz igen hig anyag,
I
ebben
i
elmerülnének.
Ezek egyszerűen ignorálandők, mert á
haza védelmére kelni, annak érdekeit szi
1
vünkön
hordani, nem érdem, hanem el
'
iengedhetetlen kötelesség! Községünk pedig
mindnyájunknak kik itt élünk, második
hazánk,
drága Magyarföldünk egy talp
1
alatnyi
része, melyben élnünk s halnunk
:
kell.
'
1
Régóta táplált óhajunk ment teljese
désbe! Felszabadultunk a gyámság nyo
masztó terhe alól!
Itt az ideje, hogy megmutassuk, misze
rint, ha már szabadokká, nagykorúakká
lettünk, azt meg is érdemeltük, s képesek
leszünk arra, hogy az unott gyámság tá
mogatása nélkül önállóan élni, mozogni
tudunk s kulturális érdekünk helyes meg
választásával s felismerésével, minden tő
lünk kitelhető erővel oda akarunk töre
kedni, hogy haladjunk, művelődjünk s
fejlődjünk!
Haladjunk iparunkban s kereskedel
münkben ; művelődjünk a tudományban
s szépművészetekben ; fejlődjünk nagyság
ban, erőben s erkölcseinkben!
Mindezen nagy szabású s nemes ezélok elérhetésének azonban első alapköve
az leend, hogy községünket, már mint
nagyközséget, helyesen szervezzük; hogy
megválasztandott köztisztviselőinkben oly
egyéneket állítsunk közügyeink élére, kik
jellemüknél, munkaképességüknél,kötelem
érzésüknél fogva a község bizalmára érde
mesek.
Ne hallgassunk az üres Ígéretekre, a
j! csábító szavakra, a korteskedéseknek ezer
féle fogására, melyekkel tejjel s méz
zel folyó Kánaánt fognak Ígérni;' ne dobálódzunk bizalmunkkal, ne ajándékoz
zunk meg vele oly egyéneket, kik — bár
mily mézes-mázosan fognak beszélni — •
még előttünk ismeretlenek; de olyanokat
sem, kiket már fájdalom nagyon jól isme
rünk, kik átokként, lidéreznyomásként ne-

bíimészkodva tekintettem rá, meggyőzni akarva
6 királyi felségét, hogy az csakugyan illetlen
dolog, hogy feltartóztat utamban. Azzal vála
szolt hogy három lépéssel közelebb jött hozzám.
Önkénytelenül hátráltam egész a mélység
széléig s most sakk matt voltam, s már azon
kezdtem tűnődni, vájjon izleni fog-e neki húsom,
hogy lesz-e valaki, ki majdan megbosszulja
halálomat. De ha egy hónapig folyton írnék,
akkor sem sorolhatnám elő mindazt, mit e
pár perez alatt össze-vissza gondoltam, inig
vis a vis-tnmal egymásra bámultunk.
A félelem örjüngü könvelmüségnek engedett
helyet. Kivettem bumótszelenczémet, s öntudat
lanul is jót húztam belőle, miközben leejtettem
azt, mire a tigris folyvást rám függesztve sze
meit két lépésnyire jött közelembe. Még egy
lépést jött előbbre, miközben már éreztem
leheletét is, s az izgatottság majdnem eszemet
vette el.
Egyszerre mellettem, oly közel, hogy hozzám
surlódott egész oldala, elsimul; hogy hogynem,
oly örületes dolgot követtem el, mit ma sem
tudok magamnak megmagyarázni, jobb kezemet
felemeltein s tenyeremmel nagyot csaptam
lapoczkájára, felkiáltottam „eredj dolgodra öreg!"
A következő pillanatban eszméletlenül terül
tem el. Midőn visszanyertem eszméletemet, a
szikla meredeken lecsüngve s egy bokorban
fennakadva lógtam fejjel lefelé, inig a tigris
lábomat fogva böszülten morgott.
Ha a fenevad elereszt, a kétszáz lábnyi
mélységben porrá zúzom magamat, ha pedig
visszaránt, kétségtelenül azzal fizeti meg örüle
tes vakmerőségemet, hogy villásreggelire fog
egész angol flegmával felfalni.
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vábbi fejlődésének s boldogságának. Élénk
figyelemmel fogjuk kisérni a község éle
tének minden mozzanatát, s mindannyi
szor fel fogjuk emelni intő szavunkat, a
hányszor csak azt jólétünk s közérdekeink
megkövetelni fogják.
Most pedig: Éljen az önálló Erzsébetfalva!
Éljen Gombás István jövendő biránk!
Éljen Bállá Zádor jövendő jegyzőnk!
Való.
LEVELEZÉS.
Tekintetes Szerkesztő ur!
Előrebocsátom, hogy nem ezélom senkivel
sem polémiába bocsátkozni, s minden ilyen
irányú kísérletet, „agvonhallgatással* fognék
meghiúsítani; azonban becses lapjának 16-ik
számában megjelent levél, olyan a valóságnak
meg nem felélő állításokat tartalmaz, hogy
azokat „agyonhallgatni” már nem lehet, nem
szabad.
Nem szabad pedig azért, mert ha valaki
magát fehérre akarja mosni, ne feketítsen be
mást, alaptalanul.
Kareezky István ur „az adóügyi osztály
vezetője” vállalkozott e nehéz és háládatlan
szerepre, kár volt.
Először is mondja meg a tisztelt „adóügyi
osztály vezető ur“ hogy mi jogon írta ő e
czimet neve alá? Ez öt meg nem illeti, mert
tudtommal ö, illetve elődje, — kinek helyét ő
jelenleg csak helyettesként tölti be, — a tekin
tetes járási főszolgabíró urnák 1042 kig. 896.
számú rendeletével csak mint „a naplók veze
tésével megbízott napidijas” van alkalmazva.
Ha ö ’ a vezető, akkor micsoda Halom Ádám?
é s mi Motyvav János?
Erzsébetfalván — még jelenleg— sem behaj
tási sem elszámolási osztály nincs, ez a ezim
jogtalan és bitorolt, igenis van egy adóügyi
kirendeltség, az ottani lakosok könnyebbségére,
hogy ne kelljen befizetéseikkel ! és adóügyi
bajaikkal minden csekélységért Soroksárra
szaladni.
„Levélirő ur szerint 1896 évi június hó 1-ével
egy ii'noki állás rendszeresittetett azért, hogy
az 1896 évi adókivetés szabálytalansága ellen
beadott cirea 500 felebbezést legyen aki elin
tézze.” Hogy az adókivetés helytelen volt, elis
meri levélíró ur, és tudjuk ini is. De lássuk
csak, kik eszközölték az összeírást 1895 évben,
Egy Erzsébetfalván alkalmazott egyén, az
ottani elöljáróság vezetése és felügyelete mellett,
hát csak fogják meg azon tisztelt urak az
orrukat és tegyék zsebre Kareezky ur vádját,
miért eszközölték oly „felületesen“ az össze
írást, ez őket illeti; az összeírásba Soroksár
be nem folyt, Erzsébetfalva csinálta magának.
Azt mondja továbbá a tisztelt levélíró ur
bogy „az állami és községi főkönyvek lezárat
lanul adattak át.”
Hát hogy is ne! bizony Kareezky ur elvette
volna, hogy neki: a főkönyvek teljesen készen
adatak volna át, hogy ha valaki fizetni jön,
ő csak belenéz a főkönyvbe, kiírja az adót,
amit a fél fizetni akar, elszámolja, és ezzel
az adóügyi kirendeltség eleget tett kötelessé
gének, persze jó lett volna, ha a sült galamb
a szájába repült volna. Nem addig a tisztelt
uram! Az adóügyi osztály vezetőjének valamit
dolgozni is kell talán!
-Tudtommal az 1895, év végével maradt
hátralék eddig közölve legalább helyesen nincs”
írja tovább a tisztelt levélíró ur.
Ez nem áll ! mert az 1895 év főkönyvek
szabályszerűen lezárva, az illetékes hatóság
által hitelesítve vannak, bárki által betekint
hetek, a hátralékok az 1896. évi főkönyvbe
átvezetve vannak, s hogy ha esetleg némi
eltérések mutatkoznak, az csak annak tudható
be, hogy a tisztelt adóösszeiró urak, a hasonnevüeket nem különböztették ineg, s egyiknek
hátraléka a másik hasonnevünek lett átvezetve,
no de ha ilyen eltérések kiigazításának szük
sége nem forogna fenn, mit dolgozna a tisztelt
adóügyi osztály vezető ur?
„Végül ha tényleg lenne Is hátralék, ezen
sem lehetne fennakadni, mert útig Soroksár
rendezettebb viszonyai mellett az adóügyi
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osztály munkálatait öten, addig a mi már eddig két, mint életképeset ? Nem akartak község
is népesebb községünkben ugyanazon munkála házat bérelni, mert a régi szűk? Nem akartak
piaczot, mert ez kicsiny és távol van ? Ha nem
tokat két egyén végzi” — Írja a vezető ur.
No ez sem igaz! Sajnálom, bogy nem tud önzetlen fáradozás lett volna, nem -a Szentkutötig- számolni! 'Soroksáron van 1 jegyző, 1 hoz vitték volna a viczináiis vasút állomását,
ellénőr, 1 segéd (aki jelenleg a betétszerkesz és nem oda építik a hol ma áll?
Bizony, bizony mondom, hogy a mi nem
tésnél van elfoglalva és az adóügyekben egyál
talán nem dolgozik) és 1 dijnok; tehát csak olcsó dicsöséghajhászat, az hasznos, önzetlen
4, illetve 3. Erzsébetfalván van a jegyző, a fáradozás, mert hiszen akkor a piaez-tekintély,
naplóvezető, Halom Ádám, Balázs József és és legyének ösztöne erény!
*
Varjas Endre, tehát 5 és nem kettő mint
Kareezky ur mondja. Ezeken felül van Sorok
V E G Y E S HÍREK.
sáron két végrehajtó és Erzsébetfalván is
ugyanannyi.
— Az önállóság emlékére tervezett népünnep
Azzal dicsekszik a tisztelt vezető ur, hogy
nálunk az elmúlt évben 4000, a folyó évben a vigalmi 100-as bizottság megállapodása sze
rint
f. évi juuíus hó 13-án fog megtartatni.
)456 ügydarab érkezett, illetve ennyi iktató
— Meghívó. A pestmegyei tantestület kispesti
számuk van. No ezzel ugyan kár volt dicsekedni,
mert hisz számot esinálni könnyű dolog, külö járásköre f. évi május hó 8-án d. e. 10 órakor
nösen ha minden tehervallomási, minden adó Kispesten, az Eggert-utczai HL leány-osztály
bevallási ívnek és fizetési meghagyásnak külön tantermében alakuló, egyszersmind évi rendes
iktató számot adunk, már pedig az sehol elő közgyűlését fogja megtartani, melyre a járáskor
írva nincs, annak szüksége fenn nem forog, tagjai s az érdeklődő tanügybarátok ezennel
nem is helyes, mert csak a munka van általa meghivatnak. A megyei t. testület megbízásából
Bertalan Béla kispesti állami tanító.
szaporítva ezé! és haszon nélkül.
Éppen itt rejlik a baj, hogy sok haszontalan
— Az erzsébetfalvai állami elemi iskola nö
munkával etfeesérlik az időt, a hasznos és vendékei által könyvtáruk javára rendezett
szükséges rovására nincs kellő rendszer, nincs műkedvelői előadások mindkét estélyen fénye
munkabeosztás. Igazolja est a járási tekintetes sen sikerültek. Úgy a gyermekkar szabatos elő
főszolgabíró ur f. évi február 6-án a helyszínen adását, mint a kis ezimbalornjátékosok Pártos
tartott vizsgálat alkalmával tett azon nyilat Yiktorka s Édes Emmáeska érzéssel s szép
kozata, hogy sem az ügybeosziással, sem a keze jövőre jogosított játékait tapsviharral jutal
léssel, sem pedig ti munka eredményével egyál mazta a közönség. Klassikusan nézték ki. s
igen jól festettek az özvegy asszonykák Ma ver
talán megelégedve nincs.
No ezt azonban a t. levélíró ur nagy bölcsen Imiieza, Paxy Irmácska s Varga Margitka. Aita
lában az összes szereplőknél megvolt a jóaka
elhallgatta.
És hogy csak 30 van ebből a rengeteg iktató rata törekvés, hogy eleget tehessenek a vára
számokból hátralékban elintézetlenül, ez már kozásnak, melyet hozzájuk kötöttünk. Elisme
réssel adózunk a t. tanítótestületnek azon
éppen nem igaz!
Hát hol van a múlt évről, iktató könyvünk önfeláldozó s odaadó közreműködésükért, meiyiyejí
szerint Erzsébetfalván hátralékként mutatkozó a programja egyes darabjait kis nebulóikkal e.
84 ügydarab és a folyó év január 1-tői április szép sikerre vezették. Sokáig éljenek a törekvő
hó 15-ig kiadott 123 még elintézetlen ügy kis dilettánsok!
darab, tehát összesen 207 drb és nem 30.
— Neumann Adolf könyvkereskedő polgár^
Nem akarom kétségbe vonni a jelenleg társunk Budapestre költözése alkalmából — s
alkalmazottak szorgalmát és iparkodását, melyet hol VIII, kerület Tavaszmezö-uteza 14. szám
utóbbi időben kifejtettek, ezért csak elismerés alatt, az állami iskola átellenében nyitott üzle
sel kell nekik adózni, mert ha régebben is igv tet — közönségünknek eddigi szives pártfogá
dolgoztak volna, bizony nem volna ez a sok sáért köszönetét nyilvánítja, s a fenti uj ez égé
restantia, de ez eszembe juttatja a vásott helyén nyitott könyvkötészetét s papirkereskedő
iskolás gyermekeket, hogy addig mig a tanár üzletét szives figyelmünkbe ajánlja.
ur a bottal hátuk meget áll, mind szorgal-.
— Özvegy Kolisch Irma báróné az állami
másán tanul — legalább mutatja, — de amint iskola növendékei által legközelebb tartott
hátat fordít, függőt mutatnak neki.
dilettáns előadás alkalmából 43 növendéket
Ezeket kívántam a valóság érdekében nyílt kétszer megvendégelt, s a három nagyobb lány
vánosságra hozni, nem azért mintha a levélíró kát gyönyörű csokrokkal lepte meg. A szép
ur által említett vádak által találva éreznénk májusi tavasz meghozta a kikeletet a maeeemagunkat, hanem hogy a nagy közönségnek násnál is. kiről már régen nem hallottunk
alkalma legyen a dolgok valódi állásáról meg semmit. Óhajtanok, hogy ezúttal a jótétemé
győződést szerezni, és ne egyoldalúkig legyen nyek seriese vegye ismét kezdetét annál, kiről
kénytelen ítélni.
csak ily értelemben szólhattunk, s minél több
Melyek után maradtam tekintetes szerkesztő alkalmat nyújtson a hálás közvéleménynek,
urnák
hogy köszönetének adhasson kifejezést, —
Soroksáron 1897. április 22.
melyei a nagylelkű maeeenásnoiiek ezúttal is
kész tisztelettel,
őszintén adózunk.
Rasorszki Alajos.
— Nem tudjuk megérteni, hogy Suda János ur
takarékpénztári igazgatósági s ügyészi állásának
incompatibilis kérdéséből nem rég felmerült
V á l a s z az „IdenT-nek.
hírekre, — melyekre hivatkoztunk — még mindig
Az érem másik oldala.
nem lep meg bennünket sem a i*esignatióval, sem
Puszta-Gubacs feldaraboltatván 300 □ -öles dementive! bennünket nem szerencséltetett! — .
területekre vagyis házhelyekre — önzetlen fára Már csak talán mégis kötelernszerü lenne egyik
vagy másik irányban történt elhatározásának
dozás folytán — Erzsébetfalva megszületett.
A zérus, szám, de sem nem oszt, sem nem palam et publice adni kifejezést, annál is
sokszoroz. A zérusnak szüksége van valamire, inkább; mert ugv a már előbb taglalt takarékami értékét meghatározza első sorban is ; tehát pénztári kamátszámítási tévedés, mint legutóbb
lett fokozatosan: olvasó-egylet, iskola, község felmerült s az uj iskola ajándékozására vonat
ház, lóvasúti álomás helyett a zimouyi vasút kozó nagylelkűségének hírével szemben, ezt a
megállóhelye, önkéntes tűzoltó egyesület, posta- közvélemény feszülten várja. Csák nem akar
hivatal, harezos egylet, dalárda, helyiérdekű nak e kérdések Morpheus karjaiba örök álomra
vasútállomás, pap, orvos, gyógyszertár, takarék- elszenderedni ? — No ezt nem is hisszük. Való
színűleg meglepetés, még pedig kedvező leszen
pénztár stb. stb. végre nagyközség.
Hasznos dolog, égy keletkező nagyközséget, e kérdések megoldása!
keletkezésétől fogva, fejlődésében elősegíteni;
— Rablógyilkosság történt ismét Soroksáron.
és hogy itt az önzetlen fáradozás — és nem Három fiatal gyerek gyilkolt meg egy l.övy
az előnykeresés és a méltánylás vindikálásá-nak Ede nevű nyomorék szabólegényt s kirabolta.
jutott a fő szerep, — hisz ez csak olcsó dicső Az áldozatot a bűntény után a vicinális sínekre
ség keresés lett volna, amiből úgyis kijut — fektették, mely Összeronc-soltas így az esemény
mint véletlen szerencsétlenség állapíttatott meg.
az köztudomású dolog.
Mert példánák okáért kérdem: nem hagyták Most azonban a hulla felásatott s constatálszétmállani az olvasó kört, mint feleslegeset ? tatott a gyilkosság fenforgása, a 14—15 éves
Nem építtettek iskolákat, mint nagyon ezél- fiukból álló rablógyilkos banda tagjai már bör
szerüt ? Nem hagyták magára az egyházi ügye tönben várják szigorú elitéltetésüket.
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H IR D E TÉ SE K .
Van szerencsém a n, é. közönség tudo
mására hozni, hogy én

Fakereskedés megnyitás.

Erzsébetfalván

n szerencsém a n. é. közönségnek b. tudomására hozni, hogy

falván az Úri és Izabella-utczák sarkán

saját házamban az A t t i l a - u t e z á ban egy

U

fakereskedést nyitottam. ~9N5

B O R IM É IT

Raktáron tartok mindenféle épület fanemeket, deszka, lécz, kerítés
anyag. mész. nádárukat, nemkülönben tű zifa fajokat. Elfogadok épület
ács munkákat s bármily nagy vállalatokat. A lehető legjutányosabb árak

nyitottam. Oda fogok, törekedni, hogy
jó magyar konyhám, legjobb magyar
boraim valamint pontos kiszolgálás által
a n. é. közönség jóakaratát kiérde
meljem.

mellett, főtörekvésem az leend, hogy a n. é. közönség megelége
désével találkozzam.
Becses megrendelését kérve maradtam
kitűnő tisztelettel

Kiváló tisztelettel

Czéb Sándor ácsmester.

Célt J á n o s ,
im

K -

Öt évi jótállás mellett

Ü z le t á th e ly e z é s .

RÉSZLETFIZETÉSRE!
------- m

s a já t g y á r t m á n y ú

Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek b. tudomására hozni, hogy a
net ugyancsak a piacztéren fekvő Hitel Márton-utcza 32. szám alá helyezem át.

■ ■ § -------

piacztéren volt ü

üveg, porcellan, majolika-fayence, kőedény s lámpaárukban

Arany-, ezüst-ékszerek,

s s o Td

■ s

- é s £ a .li ó r á l c

a legdíszesebb kiállítású példányokkal kedveskedhetem n. é. közönségnek.
Elvállalok épület üvegezéseket, s e téren is csak a legfinomabb, legjobb árukkal szolgálok, s
úgy pontos kiszolgálat mint a lehető legolcsóbb vételárak mellett, főtörekvésem mindig az leend, hogy
a n. é. közönség magas megelégedését kiérdemeljem.

legolcsóbb árak mellett kaphatók:

M
enczer M
árk-nál

Kinek b. megrendeléseit várva maradtam

kitűnő tisztelettel

Goldstein Gyula

BUDAPEST,

ü v eg k er esk ed ő s ép ü letü v eges.

K á r o ly - U ö r n t 1 3 . s z á m .
K MP

^Korcsmákért
megnyitás

.

Van szerencsém a n. é. közön
séggel tudatni, hogy udvarkerthelyiségemet (Erzsébetfalván, Soroksári-ut 18. sz. alatt) a mai napon
megnyitom, s födött tekepályá
mat a t. közönség rendelkezésére
bocsátom.
Egyúttal ajánlom kitűnő Dréherféle 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

Hátin K á lm á n
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Nyári nuilató a Szabótanyái}.
Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, hogy Kossuthfalván, a Szabó-féle telepen, a K i s e r d ő b e n

B or- és sörmérést
nyitottam, hol minden igyekezettel azon leszek, hogy a t. kirán
duló közönségnek igényeit kielégítsem.
Az ü n n e p é ly e s m e g n y itá s m á ju s 9 - é n vasárnap lesz,
j é c z ig á n y z e n e mellett. Az italok olcsók és kifogástalanok.

Egy félliter sör 10 kr.

I liter bor 30 krtól feljebb.

A t. közönség becses pártfogását kérve,
tisztelettel

CSAPKA r JEMŐ.
aty
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TU Z1F A -E L A D A S.
Van szereesénk a n. érd. közönséggel tudatni, miszerint Erzsébetfalvái

in ális v asú ti á llo m á s udvarában, egy szolid alapon álló

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

Roheim Károly ós Fia.

vendéglős.
, PÁTRIA" irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.
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