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Rossz előjelek.

adta neki azon döfést, melynek sebéből
nem egy hamar fog felépülni.

Valamikor a magyar nemzet — habár
kebelében a folytonos torzsalkodás dúlt
is — közjólétének kérdésében, vagy a köz
veszély pillanatában mindig meg tudta
találni azon helyes utat, mely a szétvonást, legalább időszerüleg, megbénította,
s egyesült erővel küzdött létérdekének sír
ásói, ellenségének hordái ellen.

A közgyűlést megelőzött legutóbbi érte
kezleten elejtett nyilatkozatok már invol
válták azt, hogy a szavazólapokon, a tiszt
viselői kar kandidationális rovatában ezúttal
senki sem fog érintetni, ki Kossuthfalvai
— fájdalommal láttuk, ez igy is történt —
s ez qualiíicálhatlan injuria, melyet feltét
lenül jóvá kell tenni.

«Tempora mutantur, et nos mutamur
in illis.» "Változnak az idők, s mi is velők
együtt.» Ma már nem ismerjük az össze
tartást, ma akár közérdek védelme, akár
közös ellenség fenyegető veszélye kerül
jön a felszínre, mely tárgyban tömörül
nünk kellene, nem ismerjük már, hogy
itt nem belharczok vezetnek győzelemre;
hogy hanyatt-homlok rohanunk az árral,
a corruptióval, mely ma-holnap már köz
ségünket is elnyeléssel fenyegeü.

A szavazólapoknak a közgyűlés előtti
szétosztásánál jellemző visszaélések tör
téntek, mit személyesen konstatáltunk, s
ez ellen azonnal felszólaltunk; a helyett
azonban, hogy ezen visszaélés hivatalo
san is constatáltatott volna, a közgyűlés
egyszerűen napirendre tért, sőt az ez ellen
történt felszólalásunk után azt lobbantották szemünkre, hogy a választási szabad
ságot akarjuk korlátozni! Ezen felfogást
sem egyenességénél, sem helyességénél
fogva nem teszszük aranyrámába; ezen
tény a legszomorubb ómen, mely mellett
az egyesület működését megkezdette.
Közbe is vágott rögtön a nemesis, be
állott a viszálykodás; mely hogy minő
mérvet öltött, tudjuk, kik ott voltunk 1
Láttuk és hallottuk az elkeseredést s fel-

A községi egyesület első alakuló köz
gyűlésén a választás tisztasága ellen me
rénylet követtetett el. Ezen merénylet mig
részben Kossuthfalva testvérközségünk pol
gárai ellen irányittatott, főkép magának az
egyesületnek jól felfogott érdeke, annak
morális tisztasága ellen vétett, s meg is

T ÁR CZ A.
Önállóság !
Kimondotta a mmister
„Itt van az Önállóság“ /
Hát bizony ez kedves Mister
Kém is cly nagy bolondság !
Megszűnt hát a mostoha kéz
Uralkodni felettünk!
Nem is volt ez sohasem méz,
A mit onnan mi nyertünk. —
Isttn győzött Wekerlével,
Koronával bennünket;
Ha kifogyott, szép szerével,
Zsebre vágtuk kezünket!
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jajdulást Kossuthfalvi testvérközségünk ré
széről ; hallottunk argumentumokat, melyek
közül csak az volt egészséges, a melyeket
azok voltak bátrak hangoztatni, kiknek
helyén állott a szivük, de ez vajmi cse
kély volt a piszkosan habzó tengerben 1
a kis tiszta, kristály vizcseppet elnyelte a
hullám zavarosa!
Kijelentettük, hogy a Községi Egyesü
letnek — mely csakis nemes czélokat tű
zött ki maga elé feladatául — addig leszünk
támogató orgánuma, a meddig a morali
tásnak, a közjónak élni fog.
Miért kellett már a legelső lépésnél e
bomlásnak beállania? Talán a közérdek
követelte azt, hogy az első s legfontosabb
actusnál, a választásnál mételyeztessék
már meg a tiszta erkölcs? A közérdek
követelte-e azt, hogy Kossuthfalva köz
ség, mely velünk együtt három évtizeden
keresztül húzta az igát s várta feltáma
dását, előre már praejudicált politikával
a számításból kihagyassék s teljesen ignoráltassék.
Avagy a közérdek s az egyesület czélja
követelhette-e azt, hogy oly egyének, kik
nálunk köztiszteletben állanak, előkelő
állami hivatalt töltenek be, itt évtizedek

Nyakat törő láncshidaink

Bíró lesz a ki Szikrázik

Mit nem Pesten csinálták !

A törvény tudománytól;
Kaczérkodik és komázik,

Lesz majd díszes szegényházunk,
Húszezerbe kerülhet;

Ha tud voksot valahol!

Lesz valahol nagy templomunk,

Snájder lesz a nótárius,

Hol a páter beszélhet;

Jancsi bácsi kapitány; —

Lesz minden! Csak azt válaszd meg,

Mind megannyi egy-egy Mágus,

Kik házalnak — megérted?

Ez oszt' operett nyitány!

Csak a csömört ne kapjad meg,

Lesz építő bizottságunk,

Akkor czélod elérted!

Mely a tervekhez is ért!

Lesz népünnep, de hatalmas,

Hegyen-völgyön midatságunk

Virsli, kolbász, kétszersült;

Csakúgy szórod a filléii.

Ez csak nem leszen unalmas? . . .
Csak várj, mert még meg nem sült!

Lesz hát minden, a mit szemed
Szád csak megkívánni fog;

Lesz majd békés egyetértés

Tudom nagy a gerjedelmed! —

Kossuthfalva s közöttünk;

Félek már is tüzet fog! — —

Most majd magunk dirigáljuk

Nem lesz több be sülétsértés,

De legtöbb lesz a próféta! —

Saját belügyeinket f

Békés lesz közgyűlésünk!

K i majd büszkén meséli,

Majd a svábnak megmutatjuk

Tiszta szavazó lapot kapsz,

S házról-házra, mint staféta,

Mi is génié eszünket!

Mely nem lesz még beírva !

Maga magát dicséri:
„Én csináltam a községet*

Lesz trotoár, gázvilágunk,

A konezba is beleharapsz

Illemhely a piaczon !

így van nálunk megírva!

„ Önállóvá! Ha mondom / * --------

Feiépiive lesz közkútmik.

Egyesület tisztikarból

„Hu elhiszed, ha nem kiszedj
,,Úgy van! szegény bolondomul

Bérház ezer forinton !

Megválasztunk jegyzőnek

Lesznek szabályzott utaink.

Kimondta egy az urakból!

Árnyas utczák, locsoltak;

Kikkor. — El nem ejtenek!

Skiz.

2. oldal.

óta birtokosok, azért, mert kossuthfalviak,
egyszerűen háttérbe szorittassanak oly
egyének intrikái által, kik nálunk még
meg sem melegedtek, s a nagyban hir
detni akart önzetlenségből vezérszerepet
akarnának játszani? Bár megengedjük,
hogy a protestálők hevültsége túl ment is
a korlátokon, de a nélkülöztetés sérelme
már antecedensen történt, tehát a felhev uléa csakis az injuria következményéül
volt tekinthető.
Azt is a közérdek követelte-e, hogy
ezen egyénnel, kit jellemes embernek is
merünk, a kit tehát jól ismerünk ; jobb
oldaláról mint talán sok másokat, csak
amúgy korcsmái módon bánjunk, mert fel
mert hevülni s fel merte emelni szavát
a jogtalan kirekesztésért, nem a maga,
hanem érdektársai kirekesztéséért; hogy
neki szemére lobbantassék miszerint nem
tagja az egyesületnek s quasi nincs joga
itt sem megjelenni, sem szólania, holott
proclamatiőval az összpolgárság meghivatott az alakuló közgyűlésre?
Azt is a közérdek követelte-e, hogy akkor,
midőn a megelőző értekezleten kimonda
tott az, hogy a megtartandó népünnep az
összes, már régibb egyletek közös hozzá
járulásával, tehát a kölcsönös nyugalom
fentarthatása érdekében az ossz czim alatt
fog egybehivatni s megtartatni, azért, mert
az egyesület magának vindicálta a kezde
ményezés dicsőségét, inkább neki ment a
háborgó tengernek, ignorálta korábbi ha
tározatát, s nem tartotta czélszerübbnek,
nyugodtan bevitorlázni abba a révbe, hol
a többi egyletek várták a béke lobogóját
feltüzött egyesületet ?
Uraim ! Ezt egyikét sem az önzetlenség,
a közérdek sugallhatta, hanem az érde
keltség s azon okok, melyek majd —
meglássuk — maguk-maguktól fogják le
vetni álarczukat, hogy azután megvetően
szemük közé kaczaghassunk.
Megyegy illésünk múlt évi november hó
29-én azt proclamálta, hogy «Pusztagubacs,
melyhez Erzsébetfalva s Kossuthfalva tar
toznak, önállósítandó® ! Tehát nem beszélt
Erzsébetfalváról s nem Kossuthfalváról,
hanem egyetemben mindkét községről,
melynek létérdekei közösek s egybefonják.
Mi következik most már ezen tételből ?
Az, hogy Pusztagubacs mint ilyen lett
önálló s Erzsébetfalva czime alatt nagy
községnek declaráltatott.
Jogilag véve tehát Kossuthfalva ép úgy
egyetemét képezi Erzsébetfalva nagyköz
ségnek, mint megfordítva, csakhogy Erzsé
betfalva a czim, ez a magva a nagyköz
ségnek.
Ebből azonban korántsem volt levon
ható azon következtetés, hogy most már
Kossuthfalva ignorálható, teljesen számí
táson kívül hagyható s ennek beléiete
hozzánk nem tartozik, mert mi nekünk
—- azaz csak néhány urnák — az néni
igy tetszik ; hanem igenis az következik,
hogy a mennyiben Kossuthfalva testvér
községünknek önállósításának kérdése du
gába dőlt, az ennek következtében beállott
helyzet folytán most már hozzánk tartoz
zék, velünk együtt képezze a nagyközsé
get, egyenlően osztozzon velünk kötelezetségeinkben, de egyenlően részeltessen
jogainkban is. Ez a modus vivendi! Az
ezzel ellenkező irányú okoskodás s ter-
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vezgetés vagy malitiának, vagy obscurus
felfogásnak lehet csak kifolyása.
Vagy azt akarjuk, hogy ezen szomorúan
tapasztalt visszavonásból Kossuthfalva ránk
nézve elveszszen, a tolunk való kiválást
kezdeményezze, s inkább lépjen Sorok
sárral vagy természetibb fekvésénél fogva
Kispesttel connexusba, inkább ennek le
gyen vazallusa, mint nekünk testvérünk?
Ezt még a legerősebb érdekhaj húszat
sem okozhatja, mely pedig kapitálist ko
vácsol mindenből, hol hasznot óhajt, mert
így elesnék a provisiótól!
Nézzünk be már egyszer polgártársaink
községünk jövőjének perspectívajába s is
merjük fel azokat, kik hasznunkat akar
ják s önzetlenül küzdenek érdekeinkért,
s ezeket karoljuk fel s támogassuk ter
veikben, ezeket válaszszuk be hivatalainkba,
de ismerjük fel azon elemeket is, kik most
még bár eltakarva, saját érdekeiket hajhászszák ; saját hasznukra vadásznak; kik
most még közönségünket elámitva tartják
hálóikban, de kiknél a szeg hegye már
kilátszik a zsákból; ezeket egyszerűen ves
sük m e g ; küszöböljük ki minden nyilvá
nos szereplési jogból, hadd essenek vissza
azon posványba, melyből mint ázalagok
nőttek ki, csak a felszínen úszkáló leve
leik mutatnak valamit, mig gyökereik csak
nyálkából, undok gyomokból állanak. Az
egészséges szervezés első létfeltétele köz
ségünknek.
Éljen az önálló Erzsébetfalva!

Május 0.

Mótyvai János ur rehabilitáltatásának mi sem
áll útjában.
Megjegyeztetik, h o g y M ótyv a i u r m in t
essen k é r d é s k ez d e m é n y e z ő je önként maya
állította fel asm tényt is, hogy eseti ma meg
ejtett tárgyalás kedveső lebonyolításával egyide
jűleg a budapesti kerületi sajtöbióóságnál
28039 Uö 897. sz. ae „Erzsébetfalvai Közlöny'
szerkesztője ellen beadott sajtópanaszát vissza
vonja illetve beszünteti.
.1 fent érintettekhez Draskovieh József felelős
szerkesztő ur oly hozzáadással, hogy a, Mótyvai
ur által felmutatott akták részére a bizalmi
férfiak által hitelesítve kiadassanak, ezen n el
h o zz á já ru l.
Végül megérintetik azon körülmény, hogy a
mennyiben a Pestmegye főispánjához beérkezett
vádfeljelentés Pestniegye alsó járásának főszol
gabírói hivatalához további eljárás megejtése
végett állítólag át nem téteti, Mótyvai János
ur s D. Pákay György urnák mint a szer
kesztő bizalmi férfiúnak jelenlétében Benitzkv
Ferencz pestmegyei főispán ur a mai napon
személyesen kijelentette, hogy a kérdéses, fel
jelentés az 1805. évi V. törvczikk II. szakaszá
nak rendelkezéseihez képest általa rövid utón
irattárba tétetett.
Ezzel ajegyzökönyv felolvastatván, úgy az érde
kelt felek mint a bizalmi férfiak által helyoslöieg elfogadtatván lezáratott s aláíratott.
Kmft.
Vitális Márton s. k.
Báthory Vilmos s. k.
Filgóssy Gyula s. k.
D. Pákay György s. k.

Mótyvai János s. k.
Draskovieh József s. k.
lapszerkeszté.

mint bizalmi férfiak s utóbbi
mint jegyzőkönyvvezető.
* 31977/97 sajtó szám alatt, a pert beszüntető
kérvény Mótyvai ur részéről 29/1V. 97 beadatott.

A szerkesztő.

Éljen Gombás István jövendő biránk!
Éljen Balta Zádor jövendő jegyzőnk!
Cató.

Sajtóperünk jegyzőkönyve.
A szerkesztőnk ellen megindított sajtóper
panaszos által önkényt visszavonatott. Az erről
szóló jegyzőkönyvet itt reproducáljuk.
Másolat.

Jegyzőkönyv.
Felvétett Erzsébetiül ván 1897. évi április
hó 28-án d. u. 5 órakor Mótyvai János községi
h. jegyző személyére vonatkozólag az „Erzsébetfatvai közlöny" í. é. márczius hó 21-én meg
jelent 12-ik számában „Súlyos vádak" czim alatt
hozott közlemény illetve az ennek folytán
beállott s fentnevezett jegyző ur rehabilitáltatásának esete tárgyában.
Jelen voltak:
Mótyvai János h. jegyző
Draskovieh József az „Erzsébetfalvai Köz
löny* felelős szerkesztője.
Vitális Márton
Báthory Vilmos
Filgóssy Gyula és
Dőri Pákav György urak, mint a feleknek
bizalmi férfiai.
Mótyvai János ur a fentidézett közlemény
által köztisztviselői minőségében, de mint
magánfél is magát sértve találván a már
korábban megkezdett szóbeli tárgyalások után
az iránt keresi meg fentérintett lap szerkesz
tőjét, hogy az általa felmutatandó okmányok
alapján rehabilitáltatása érdekében az e ezélra
szükséges nyilatkozatot adja ki, illetve azt a
felmerülendő szükséghez képest akkor, a mikor
az időszerű leend, a lapjában közölje.
A Mótyvai ur által felmutatott okmányok,
részben pedig a kérdéses esetekre megadott
felvilágosító adatok, úgy a felek közvetlen
hozzájárulásával mint a bizalmi férfiak kinyil
vánított nézetei szerint is megállapittatott azon
körülmény, hogy a lapban reprodukált vádak
elejth et ük s a nyert felvilágosító adatok alapján

Nyilatkozat
Az „Erzsébetfalvai Közlöny* f. évi márczius
hó 21-én megjelent 12-ik számában „Súlyos
vádak* czim alatt reprodukált közleményre
nézve,
tekintettel azon körülményre, hogy Mótyvai
János erzsébetfalvai h. jegyző ur, az áftala
ellenem megindított sajtóper daczára is, maga,
kezdeményezte ezen fenforgó ügynek lebonyolí
tását;
tekintettel arra, hogy önkényt jelentette ki
azt is, hogy ezen ügy megoldhatásával magát
a sajtópert is óhajtja beszüntetni ;
tekintettel arra, hogy az általa felmutatott
okmányok alapján, az azokkal igazolni szándé
kolt tényállást a bizalmi férfiak elfogadhatóan
bizonyítottnak ismerték e l ;
tekintettel arra, hogy azon vádpontokra
nézve, melyek megdöntésére vonatkozólag bizo
nyíték nem volt beszerezhető, a Mótyvai János
ur által megadott szóbeli magyarázatot a bizalmi
férfiak elfogadhatónak jelezték ezennel kije
lentem :
miszerint a „Súlyos vádak* czim alatt Mótyvai
János ur ellen felhozott s reproducált vád
pontok mint azt a fenti jegyzőkönyv is érinti
elejthettük.
Erzsébetfalva, 1897. évi május 9-én.
Draskovieh József a, k.
Az „Erzsébetfalvai Közlöny"
felelős szerkesztője.

Színház és művészet.
—

Nagy Dezső színtársulata községünkbe

érkezvén, az Englerth-féle teremben szinielőadásokat rendez; melyre midőn t. közönsé
günket ezennel figyelmessé tenni óhajtjuk úgy
a társulat jó erőit, mint válogatott műsorát
csakis melegen ajánlhatjuk. Pártoljuk a művé
szetet !
A szerkesztő.
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Májas 9.

V E G Y E S HÍREK.

— Előfizetési felhivás. Van szerencsénk fel
hívni t. előfizetőjüket, miszerint az uj negyedév
beálltával előfizetéseiket mielőbb megújítani
szíveskedjenek. Egyúttal lapunk barátait s
elvtársainkat felkérjük, hogy íökép most, midőn
a küszöbön álló szervezéssel községünk érde
kének védelmében programunkhoz hiven, önzet
lenül, kell hogy eleget tegyünk kötelességünk
nek, lapunkat propagálni s ismerőseik s bará
taik körében terjeszteni szíveskedjenek, kitűnő
tisztelettel
A szerkesztőség.

— Sajtópert indított Dömötör Károly volt
soroksári adóügyi segédjegvzö a jelenlegi ottani
adójegyzö Géher Gyula ellen, az „Erzsébetfalvai Közlöny" f. évi április hó 11 én meg
jelent 15-ik számában közölt „Soroksári levél11
tartalmában személye ellen eikövetettnek vélt
sértés miatt. Szerkesztőnk már átvette a buda
pesti kér. kir. sajtóügyi vizsgálóbiróságnak
29899 btö. számit megkeresését, mely szerint
a kérdéses, és Dömötör Károly által íncriminált
czikk szerzőjének megnevezésére, egyben az
érintett kézirat bemutatására hivatott fel, mely
bírósági meghagyásnak elég is tétetett. Kíván
csian várjuk e per tárgyalását s eredményét,
mely nagyon érdekesnek Ígérkezik, a mennyiben
a soroksári viszonyokat érinti, s mint halljuk,
a panaszos régibb állítólagos események pano
rámájával fog felszolgálni.
— A kispest-erzsébet-kossuthfalvi villamos
vasút kiépitése tárgyában egy 200 tagból álló
küldöttség tisztelgett báró Dániel Ernő keres
kedelmi s közlekedésügyi minister árnál, ki a
küldöttséget előzékenyen fogadva megígérte,
hogy e kérdés iránt maga is érdeklődvén, a
három község érdekeit lehetőleg elősegíteni s a
kért engedélyt a, felhozott indokok -figyelembe
vételével lehetőleg megadni fogja.

— Az erzsébetfalvi ev. református egyház
templomalapjának gyarapítására tervezett tavaszi
tánczmulntság a „Jó sziv“ vendéglő kertjében
s termeiben f. évi május hó 15-én fog meg
tartatni, melyre polgártársainkat, s mindazokat,
kik ezen nemes czél iránt érdeklődnek, a ren
dező bizottság tisztelettel meghívja. Személyjegy 1 frt, esaládjegy (2 hölgy 1 ur) 2 frt.
— A helybeli állami tanítótestület képvisetében Filgóssy Gyula igazgató és D. Pákay
György' tanitó f. hó 7-én kihallgatáson voltak
Wassics Gyula euitusminister urnái, s a lakbér
felemelése tárgyában tolmácsolták a tanító
testület óhaját, s kérték a ministert, hogy a
budgetbe már be vett felemelt lakbér kiutalványozása iránt intézkedjék. A minister szívé
lyesen fogadta a küldöttséget s kijelentette,
hogy a főváros környékén működő tantestületek
érdekeit szivén hordozza a tanítók helyzetén
úgy a felemelt lakbérnek, mint már a budgetbe
is felvett többletnek kiutalásával, mint egy
általában is gyökeresen javitani szándékozik.
A küldöttség megköszönve a minister kifejezett
jó akaratát, örömittasan jött haza, hogy meg
hozza az óhajtott jó hirt a testületi tagoknak,
kiknél most nagy az öröm, melynél csak a mi
hálánk nagyobb a euitusminister ur iránt, ki
hogy nem feledkezett meg küzködö tanítóink
ról, hanem azok helyzetének gyökeresen leendő
orvoslását is volt kegyes kilátásba helyezni;
mit, hiszünk is, hogy teljesülni fog.
— Kinevezés. A cultusminiszter ur Bevilaqua
Hilda tanítónőt a helybeli állami iskolához
rendes tanítónővé nevezte ki.
— Pesch Rezső polgártársunk piacztéri háza
előtt keramitjárdát csináltat. Itt lenne már az
ideje, hogy a többi Hausherrek is okulnának e
jó példán, s ha nem is aszfalt, vagy keramittal,
de legalább téglával köveztetnének ki házaik
előtt, mit maholnap igyis úgyis csak meg
kell kezdeniük, a parancsszóra pedig a tánc?,
nem igen melegíti ki az embert.
— A már múlt számunkban érintett folyó
évi április 24. és 25-én tartott gyermek szinielőadás alkalmával felül fizettek: dr. Bárok
Samu 1 írttal. Fajt János 1 írttal, özv. báró
Kolisch Ignáczné 3 írttal, Konkoly Margit 1 frttal,
Mayer Istvánná 40 krral, Mayer Kristóf 50 krral,
dr. Pártos Henrik 1 frttal, Rajz Gyula 1 frt
20 krral, Scholtz Frigyes 1 frt 40 krral, Suda
János 1 frt 40 krral, Tamásy Imre 50 krral,

N. N. 10 krral, N. N. 05 krral. Mindezekért a
tanítói testület szívélyes köszönetét, mond.
Köszönet mond az „ 1. Munkás- és Onképzőegyesüietnek" valamint , Dalegyesületnek" a
színpad, illetőleg a helyiségek szives engedésé
ért. Bevétel: 87 frt 85 kr. Kiadás: 31 forint
70 kr, maradt a könyvtár javára tiszta jövede
lem 56 frt 15 kr. Mi pedig ezúttal kedves
kötelemként kiemeljük, hogy a siker Báthory
Víhnosné tanítónőnek köszönhető; ki fáradhatlan odaadással s kitartó türelemmel képezte ki
kis tanítványait, hogy feladatukat ily szépen
megoldották. De ezen erkölcsi siker oka más
részt még azon ragaszkodásban is keresendő,
melylel a kis tanulók zöme Mariska nénihez
mindékor viseltetik. Fogadjon tőlünk is szívesen
egy csokrot, melyet a közvélemény hálás
elismerésének s köszönetének virágaiból fon
tunk. Ez nem hervad el soha! A szerkesztő.

— Az önállósítás emlékünnepének megtar
tása tárgyában f. hó 6-án a polgári kör helyi
ségében az összes egyletek megbízottjainak
jelenlétével értekezlett tartatott, melyen Witlwindits Gyula elnök az ülést megnyitván, fetolvastatott a községi képviselőtestületnek f. év
május hó 5-én kelt határozata, mely szerint
a népünnep vezetését a község elöljárósága
veszi kezébe s kimondatik az, hogy népünnep
felséges királynénk nevenapján f. évi juiius
hó 11-én fog megtartatni, s egyszersmind az
ünnep emlékére, részben pedig a község érdeké
ben a télbe már beeső nap helyett (a különben
minden év november hő 23-án megtartatni
szokott községi bucsté napján) is részben ezen
nyári időben fog megtartatni. Ezen képviselőtestületi határozatot a nagygyűlés elfogadta,
csak a községi egyesület megbízottja foglalt el
reservált álláspontot, a mennyiben ezen érdemi
intézkedéshez leeadöhozzájáruiásró! mandátumot
nem nyert. Ezek után a határozat kihirdettetvén, a bizottság megalakitatot. Elnöknek Unrein
János h. biró, alelnöknek a kossuthfalvi h. biró
Szűcs Ferencz proponáltatván, ezek ily minő
ségben egyhangúlag megválasztattak, mig a
bizottság tagjainak megválasztásával a gyűlés
azzal záratott be, hogy a programm megállapítá
sára legközelebb egy újabb értekezlet fog tar
tatni, melyre az összes érdekeltek meghivatni
fognak.

— Az erzsébetfalvai polgári dalkör zászlószentelési ünnepélyére, me ly f. évi junius hó,
6-án fog megtartani, nagyban folynak az elő
készületek, s ha az idő kedvező leend ez
ünnepély valóban impozánsnak ígérkezik. Szőts
Pál országgyűlési képviselő volt szives elvállani
az emiékbeszéd megtartását, mig Ábrányi
Emil hírneves költőnk, az ünnepély alkalmából
szerzett ódája fog elszavaltatni. Az ünnepély
egyik fénypontját fogja képezni Inkev Gizella
uríxölgynek az aradi színház primadonnájá
nak szives fellépése, kinek jó nevét fővá
rosi napilapjainkból eléggé ismerjük, s kiről
tudjuk, hogy Arad város kedvencze. Valamennyi
polgártársainkat szívesen látjuk s meghívjuk
ezen ünnepélyre, s felkérjük, miszerint ugv a
dalkörnek, mint a zászlóanyának, Scholtz Frigyesné urhölgvnek is örömére s megtisztelteté
sére odahatni törekedjenek, hogy az minél fénye
sebben sikerüljön.
— A budapesti családházépitó egylet pusztaszentlörinczi telepe kiemelve Balta Zádor
soroksári jegyző urnák mint Kispest volt jegy
zőjének ott szerzett érdemeit, megkereste most
nevezettet, hogy szentlörincz leendő önállósíttatása érdekében a telep lakosságát szives
tanácsúval támogatná s nekik tervük keresztül
vitelében segédkezet nyújtana. Vasárnap május
2-án tisztelgett a küldöttség Balia Zádor urnái,
ki mjg egyrészről a küldöttséget szívesen fogadta
s megköszönte bizalmukat másrészről ígéretet
tett arra nézve, hogy a telep lakosságának
óhajához képest ügyünket felkarolni s vezetni
fogja.
— Jogos panaszokat hallunk, hogy Pfeffer
József itt volt tanitó ur még mindig tartja a
különórákat egyes protectorainál, kik ezzel úgy
látszik a tanítótestület ellen demonstrálnak.
Nem lenne czélszerübb s méltányosabb is, ha
az itteni tanítótestület jól felfogott érdekében
a már tőlünk áthelyezett Pfeffer ur helyett a
helybeli erők részesittetnének a proíeutiöbaa.
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Vagy talán az eltávozott Pfeffer ur oly lumen,
mely senkivel nem pótolható}? Ez vakmerő
lenne még hypothesisnek is!
— A piaczterünkön egymás után felállított
árubódékra nézve felhívjak elöljáróságunk figyel
mét, állapítaná meg azt, hogy ha már egy
általában nem lenne keresztül vihető, hogy
egyenlő nagyságú bódék állíttassanak fel, —
mi szépészeti tekintetből lenne kívánatos —
legalább azoknak egyenlő magasságban s
szabályos sorokban leendő építtetését rendelné
el, s ne engedné meg. hogy mindenki úgy
építse fel az árusátrakat, a mint neki s fel
fogásának tetszik.
— Goldstein Gyula kereskedő polgártársunk
mindent elkövet arra, hogy publicumát meg
nyerje. Újonnan berendezett üveg- s porczellánkereskedése, melyben a legszebb majóiíka, porczelián, fayence s díszműáruk egész halmazával
találkozunk, mely üzlet a fővárosi keretbe is
bátran beillenék csakis azon jó ízlésről tanús
kodik, melyet már Gyula barátunknál tényleg
megszoktunk. S ha hozzá vesszük előzékeny s
azon szives modorát, melylyel közönsége iránt
mindig viseltetni szokot, úgy üzletének csakis
a legszebb jövőt jósoljuk, dús választékú rak
tárát t. közönségünknek figyelmébe csakis leg
melegebben ajánlhatjuk.
— Viczináüs vasutunk igazgatósága daczára
nagy garral hirdetett Ígéreteinek, még mindig
nem akarja beismerni, hogy a vasút van a
közönség számára teremtve s nem megfordítva.
Nem akarja a krétát kezébe venni, hogy egy
kis számadást tegyen, magával s észre térjen,
miszerint a budapest vágóhíd s Erzsébetfalva
vonalon évenkínt mintegy 600 ezer személyjegy
adatik cl, mi nem csekély forgalom. Mind
ennek daczára még mindig a süketet játsza, s
nem akar tudni azon kérelmünkről, hogy
Kossuthfaiva állomásunk Erzsébetfalvával egy
zónába soroztassék mi épen egy puskalövés
távolság, mely csekély kedvezményt ily nagy
forgalmú vonalon már méltányosság szempont
jából de megelőző Ígérete indokából is bizony
megadhatná. Miért lehet Soroksárnak a község
belterületén három egyenlő tariífás megálló
helye? Vagy azt hiszi, hogy Kossuthfaiva vala
hol Athén körül fekszik ?* Úgy látszik itt sem
fog a kréta! — De még a jó szó sem ! 1—

— Kedélyes kutyavadászat folyik, most
községünkben, s a helybeli peezér, két kisbiró,
egy éjjeli őr két"esküdt, s két végrehajtóból álló
hadsereg fedezete mellett házrólházra szediössze az ember leghívebb barátját, a hűség
jelképét, mit kutyának neveznek. Az elöljáró
urak ben a lakásokban tárgyalnak a fuss vagy
fizessröl, azalatt a peezér urak a kapukban
állanak őrt mint egy testőrség, s ha oda bent
nem zörög a fillér, ide künn viszik már a
kutyát is ; természetesen ez a gárda nem
kevesebb gyerköez demonstratiója között foly
tatja díadalntját utczáról-utczáru, házról-házra,
mig napestkor fajrantot csinálnak, hogy más
nap újon kezdjék nemes mesterségüket.
— Eltűntek, lila József Szabó Mihály Kispesti
hajcsárral a zsámbéki országos vásárra szarvasmarhát hajlott fel. Azóla nem tért vissza a
fent nevezett hajtsárt azonban állítólag néhány
nappal ezelőtt látták- Apáthi Róza az elveszett
nek neje férjét most hivatalosan körözteti.

Szerkesztő üzenetek.
K.

1. urnák Helyben. A lap érdekében egy végtelen
polémiába nem bocsátkozhatunk, mert igy se vége se
hossza nem lenne a/, egész, kötőmben jelentéktelen
ügynek. A válaszok kiültettek s igy befejeztük a fenforgó kérdés fejtegetését. A beküldött versek sem
troehaeusok sem jambusok, de a rímek is sántítanak.
Jobbat várunk, tán a próza jobban sikerülne. Most
arra sínes elegendő helyünk mire szükség lenne.
Érdeklődd barátoknak. Z-nak a tanukkal előttemezett
levelet vélemény nyel eíkükiötttik, megkapta, s azt is
megkapja mit keresve keresett. A bagoly sincs mindig
odújában, majd csak kibúvik egyszer vagy mászór.
s horogra kerül. Mások is várják a viszontlátás
örömeit.
B. Z. Soroksár. Köszönettel veszszük, s a jövő számunk
ban felhasználjuk.
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H IR D ETÉ SEK .
Van szerencsém a n. é. közönség tudo
mására hozni, hogy én

Fakereskedés megnyitás.

Ei'zsébetfalván

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

saját házamban az A t t i l a - u t e z á —
b á n egy

)§ Erzsébetfalván az Úri és Izabella-utczák sarkán

r

*
H

fakereskedést nyitottam.

BORMÉRÉST

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

nyitottam. Oda fogok, törekedni, hogy
jó magyar konyhám, legjobb magyar
boraim valamint pontos kiszolgálás állal
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

Czéh Sándor ácsmester.

m

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

______

sseb- és fali órák:

volt üzle

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

legolcsóbb árak mellett kaphatók:

M
enczer M
árk-nál

Kinek b. megrendeléseit várva maradtam

kitűnő tisztelettel

Grolílstein Gryul«

8-16

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

K á r o l v - k ö r u t IL I. s z á m .

Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek
szives tudomására juttatói, hogy a Török Flórisutczában fekvő

HEIIN GYÖRGY-féle vendeglőüzletet
megvettem, s a kivánalmaknak megfelelően átalakítottam.

Nyári írjiilatő a Szabótanyái).

I

K

Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, hogy Kossuthfalván, a Szabó-féle telepen, a K i s e r d ő b e n

Kitűnő ételek, hamisítatlan jó borok s friss
hordó-, úgy palaczksörök állanak a t. közönség

Bor- és sörmérést

nek rendelkezésére. A tekepálya pedig oly nagy
szerű, hogy azon az ember még akkor is ll-rt
üt, ha nem dob. Egész nyáron át dijtekézéseket
rendezek.
,
Kitűnő tisztelettel

nyitottam, hol minden igyekezettel azon leszek, hogy a t. kirán
duló közönségnek igényeit kielégítsem.
A z ü n n e p é ly e s men ny ints m á ju s ik é n vasárnap lesz,
j ő c z ig ő n y z e n e mellett. Az italok olcsók és kifogástalanok.

W E IS E R T A L A J O S
vendéglős
„Z n m arm on tir r is le r ".

piacztéren

Üveg, porcellan, majolika-fayence, kőedény s lámpaárában

Arany-, ezüst-ékszerek,

BUDAPEST,

■E

Ü z le t

RÉSZLETFIZETÉSRE!
a a j á k t g y á r - t m á n . y u.

C éh J á n o s .

E>

Öt évi jótállás mellett

--------■ ■ ■
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Egy félliter sör 10 kr.

1—4

I liter bor 30 krtól feljebb.

A t. közönség becses pártfogását kérve,
tisztelettel

Lapunk kiadóhivatalában az

„ELSŐ BIZTOSÍTÓ INTÉZET1
1

CSAPHAT JÓZSEF.

2 -2

katonai szolgálat esetére
O ca. és kir. Fensége Jósesief* f ő h e r c K e g védnöksége alatt bizto
sításra felvétetnek fink születésüktől
fogva U-ik életévükig.
Érdekeit szülők és gyámoknak
mindenkor szives felvilágosítással
szolgál

E r d é ly i M ih á ly ,
sm firz#facílatei Keilflny Idadőtalajtlonosa

Ugyanott felvétetnek m in d en féle nyom 
tatványok, névjegyei!, meghívók, k ó r
levelek. szórniuk, árjegyzékek stb, nlr-só
és pontos elkészítésre.

TŰ 2IPA -ELAID Á S.
Van szemcsénk a n. érd. közönséggel tudatni, miszerint Erzsébetfalván, a

vicin ális vasú ti á llo m á s udvarában, egy szolid alapon álló

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

Roheim Károly ós Fia•

3— 3

HH fM :
„PÁTRIA* irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.

