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Várjunk még.

Hónapokkal ezelőtt, községünknek a 
közügyek iránt melegen érdeklődő nehány 
polgára hetenkint egyszer találkozóra 
gyűlt össze s bizalmasan, maguk között 
vitatkoztak, eszmét cseréltek. A vitatkozás 
magvát, anyagát a községünkben uralkodó 
viszás és fonák intézkedések képezték. A 
mit a közérdek, községünk javára czél- 
irányosnak, jónak, alkalmasnak találtak, 
azt felvetett eszmék, megvitatandó tételek 
alakjában mind felhozták s megbeszélték 
maguk között.

Ily módon színre kerültek e bizalmas jel
legű találkákon mindazon tarthatlan állapo
tok, melyek nem csak kifogás, de erős és éles 
kritika alá eshettek; s minden ilyen értekezlet 
oda kulminált: mint lehetne és kellene 
a jelenlegi tarthatatlan állapotokon segíteni 
akkor, ha majdan Erzsébetfalvának küszö
bön álló önállósítása bekövetkezik?

Abban megegyeztek a találkozók egy
hangúlag, hogy a szükséges reformok 
keresztülvitele egyes emberek munkáját 
nem képezheti, e czélok elérésére tömö
rülés, együttműködés szükséges. E meg
állapodások teremtették meg a községi

egyesület eszméjét, mit azután egyes 
fáradhatlan ügybuzgó, lelkes polgárok meg
testesítettek azáltal, hogy az alakulás elő
készítésének nagy és fáradságos munkáját 
magukra vállalták s azt keresztül is 
vitték.

De még a megalakulás előtt szóba 
hozatott, hogy a községi egyesület alap
szabályainak jóváhagyása után, ha az 
önállósítás ténynyé válik, ezt a község 
minden polgárára nézve örvendetes ese
ményt egy örömünnep rendezése által 
teszi emlékezetessé. Kimondatott az érte
kezleteken az is, hogy ezen nagy ünnep 
rendezésébe belevonandók lesznek a köz
ségben működő összes egyesületek és tes
tületek, hogy igy egyesülten és egymással 
egyetértve az ünnepély minél nagyobb 
szabású, minél impozánsabb legyen és 
sikerüljön.

A községi egyesület alapszabályai jóvá
hagyva majdnem együtt étkeztek le a 
belügyminiszter azon renaelefÉ$3r,* mely 
Erzsébetfalva önnállósitását kimondotta, 
A községi egyesület, alapszabályainak jóvá
hagyása után nyomban megalakult s mint 
ilyen rögtön lépéseket tett, hogy a község 
önállósításának örömére a korábbi megálla-

podásokhoz híven nagy népünnep rendez- 
tessék. A népünnep rendezése tárgyában 
nagyobb szabású értekezletet hívott össze 
az egyesület s ezen értekezletre meghívta 
tagjain kívül az összes helyi egyesületek 
elnökeit s községünknek Soroksár által 
ránk oktrojált ideiglenes elöljáróságát. Az 
értekezletre igen nagyszámban jöttek 
össze a meghívottak s megállapodtak 
abban, miszerint ama reményben, hogy 
az önállósítás ténye addig bekövetkezik, 
a népünnep junius hó 13-án tartassák 
meg a községi egyesület kezdeményezé
sére a helyi egyletek belevonásával. 
Nyomban meg is választották az ünnepélyt 
rendező bizottságot, a mely a községi 
egyesület tagjaiból s a helyi egyesületek 
elnökeiből állott. Kimondatott egyúttal az 
is, hogy erről a polgárságot, a község 
összes lakosságát falragaszok utján érte
síti a rendező bizottság.

A dolog eddig remiben. és érthető 
volna, csakhogy ami ezután következik, 
az nincs rendben és érthetetlen.

Sokaknak volt szálka a szemükben 
már a községi egyesület keletkezése is, 
még inkább annak megalakulása. így a 
többek között a polgári olvasókörnek is,

T Á R C Z A .

A fá jd a lom .
A fájdalom tengerének 
Hullámai hányják szivem.
Mely mint könnyű, lenge csónak 
Le- s felmerül a felszínen.

Akárhova tekintek szét,
Nincsen sziget; — csak a remény 
Elérhetlen távol partként 
Mosolyog s integet felém.

Tán e part is csalóka szírt,
Mely szivemnek vesztére tör; —
Azt sem liánom, a fájdalom 
Tovább aztán már nem gyötör.

Mi gonoszabb: szenvedéssel 
Teli kínos földi élet ?
Avagy halál, a mely ennek 
Szabaditóként vet végeié

Inkább a halált választom,
A szenvedés elég volt már;
Legalább azután reám 
A sírban csak nyugalom vár.

V■

A megzavart éjszaka.
Irta: Magyar Gyula.

így tavasz felé volt az idő. A hóvirágokat 
már megölte, az ibolyákat pedig a rügyező 
mogyorófabokrok alján életre keltette a nap
sugár heve. A balatoni nádas zizegni kezdett 
s a halász, a ki hanyattfekve csónakjában nézte 
el az égen széthúzódó bárányfelhőket, szinte 
hallotta az uj nádrügyek növését, a melyek 
azután, mint egy-egy kardhegy dugták ki magug 
kát a víz alól.

A vándormadarak is kezdtek szállingózni. A 
vadlud ott gágogott a levegőben, a gólya 
kelepelve kereste tavalyi fészkét a gémesi 
határ villámütött fáján. Megjött az Isten kis 
madara is, a fecske és a szalmafedél eresze 
alatt busán csicsergve kezdte építeni házát, 
mert a tavalyiba nagy szemtelenül beleköltöz
ködött egy pár veréb s nem volt az a szép 
madársző, a miért elhagyta rolna a pehelylyel 
bélelt puha, meleg fészkét. Mit volt hát mit 
tenni, a szegény, fáradt, tengereken átkelt 
fecskepár hozzáfogott a munkához és szájában 
egy-egy szalmaszállal, agyagmorzsával, pikével 
nagy köröket irt le a levegőben, miközben a 
gyerekek, de különösen a leányok mondogatták:

Fecskét látok,
Szeplőt hányok.

A közeli erdő cserfakoronáin is felpattant 
a rügybimbó, mig az orgonabokor itt-ott a palán- 
kok mellett már virágjaikat kezdték kivetni. A 
dombok oldalán ott legelészett a birkanyáj s 
mig a berekben a rigó kezdte rá hajnali 
nótáját:

Túró, író,
Hunczut a bíró, . . .

addig a Bandi bojtár is, leteritve subáját, elő
vette a furulyát s fújta nagy önérzettel, hogy

„A  juhásznak jól megy d dolga*.

Szóval minden, a mit a szem látott, amit a 
fúl hallott, az ébredező tavasz gyönyörűségével 
töltötté el a lelket. Olyan volt a világ, mint 
egy szép leány, a ki hosszú álom után most 
veszi rá reggeli pongyoláját. Szép teste kilát
szik még itt-ott s annál mohóbban nézünk 
most rá, mert tudjuk, hogy néhány perez 
múlva azt is eltakarja elölünk a patyolat.

A temető is kezdett kizöldülni. A szomorú 
fűzek lecsüngő ágaira halvány levélkék rakod
tak s olyanok voltak ezek a fák, mint egy-egy 
szökőkút, melynek visszahulló sugarai zöld 
színben játszanak. Egyik-másik síron már kihaj
tott a kék viola s az összhangot csak egy-egy 
frissen hányt halom homokdombja zavarta 
meg. Hanem azért a temetőbe nem járt senki 
csak én, meg Bolla Gáspár urambátyám. A 
meghalt felesége sírját kerestük fel, a kit a 
télen ragadott el a halál. Igaz, a télen, mikor 
pedig erős hófúvásokon kellett átgázolnunk, a 
homokoson lévő pinezébe menet, többször 
látogattuk meg asszonynéném nyugvóhelyét, 
melynek fejfájánál urambátyám mindig a meg
hatottság bizonyos hangján sóhajtott fel:

—; Nagy beszédű volt a drágám — az Isten 
nyugtassa meg.

A mint azonban jött a tavasz s a mint a 
homoki pinezében is kezdtek a borok a hordó 
alján megsiirüsödni, bátyám uram is ritkábban 
kereste fel a kegyelet helyét. Mintha lassan
ként kezdett volna a változhatlanba beletörődni. 
Azt hittem, hogy a kikelet változatossága 
tereli el agyát a szomorú gondolatoktól, midőn
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daczára, hogy a községi egyesület alap
szabályai értelmében nem kíván, nem 
akar egyik helyi egyesületnek sem ver
senytársa lenni, sőt ellenkezőleg a fenn
álló egyesületekkel közösen törekszik 
mindazon dolgok előmozdítására, mik 
községünk felvirágzását, anyagi és szellemi 
haladását, a polgárok vagyonosodását és 
jólétét, a közrendet, köztisztaságot, köz
egészséget, a község kulturális intézmé
nyeit, a társadalmi bajok orvoslását stb. 
stb. czélozzák.

A népünnep rendezésének eszméje, hogy 
életre való volt, mi sem bízó nyitja jobban, 
mint az, hogy általános helyeslésre talált. 
De az már sokaknak nem tetszett, hogy 
ennek kezdeményezője a legfiatalabb egye
sület, a községi egyesület. Ez a kezde
ményezés Paris almája volt, s megszülte 
a féltékenykedési, az irigységet, az ön
zést.

Legelsőbb a polgári kör választmánya 
tiltakozott az ellen, hogy a községi egye
sület vegye kezébe a lobogót, azaz a kez
deményezést, holott ar ra inkább az idő
sebb, már hat év óta fennálló polgári kör 
volna az illetékes. Ez a kör a kezde
ményezést magának vindikálja s kimondja, 
hogy ő veszi kezébe a rendezést a többi 
egyesületekkel egyetemben.

Ez a hadüzenet azonban nem talált 
köztetszésre, még azok kebelében sem 
osztatlanul, kik különben a községi egye
sületre ferde szemmel néztek és néznek 
ma is. Az ünnepély nagyszerűségét látták 
ezáltal veszélyeztetve. Más modus vivendi- 
ről kellett hát gondoskodni.

Szellemes és találékony agy tenger sok 
van nálunk s csakhamar ki is pattant égi 
szikl a gyanánt az egyikből a bölcs eszme: 
lakjék jól a kecske is, de maradjon meg a 
káposzta is. Vagyis «legyék hát mög az 
népünnep, de azt ne kezdeményezze se 
a községi egyesület, se a polgári kör, ha
nem Erzsébetfalva és Kossuthfalva elől-

egyszer csak ilye ti féle nyilatkozatott szalasztott 
ki száján:

— Bizony öcsém, az úgy van. Az elhervadt 
virág helyén uj rózsa terem.

Megütközve tekintettem rá, de hallgattam. 
Hallgattam pedig, mert már egy pár hét óta 
észrevettem, hogy a „gyalogsárkány“  kerülgeti 
a háza táját. Á derék gyalogsárkány, a ki 
azzal érdemelte ki ezt a nevet, mert röpülni 
egyáltalán nem tud, mert fogai nincsenek, csak 
nyelve, az is csak egy, de azzal a nyelv
vel alkalomadtán nagyobb tüzet csinál, mint 
a hétfejü sárkány az ő hét nyelvével. A 
gyalogsárkánynak különben becsületes foglal
kozása az egymást szerető szivek összeboro- 
náiása. A melyik legényt, leányt vagy özvegyet 
megdicséri, az meg van dicsérve. A kit pedig 
leszól, az meg van halva. Az jobb, ha sürgő
sen kiköltözködik Amerikába, mert ebben a 
világrészben ugyan nem kap élettársat.

Tehát ez a félve tisztelt asszony — becsü
letes nevén Nyakas Sári — kereste fel most 
már késő esteieken — mikor a leányok, 
legények a házak elől behúzódtak — uram 
bátyám portáját, a minek az lett a következmé
nye, hogy néhány nap múlva az asszonyok a 
felvégtől az alvégig csodálkozva csapkodnák 
össze kezeiket mondogatva!

— Bolla Gáspár házasodik!
Nem hittem a hírnek, mig egyszer éppen 

barkatermö szép virágvasárnap délutánján ki 
nem ballagtunk együtt urambátyámmal a 
homokosra. A templomból kihailatszott a vecser
nyés gyűlt hívek zsolozsmája, mellettünk az 
ut szélén kukukfü lehelte ránk az édes illa
tát. Fehérsárga és apró kék lepkék röpködtek; 
amint a temető mellet elhaladtunk. (Folvt. kör.)

járósága az összes egyesületek bevonásá
val. Általános éljenzés és megelégedéssel 
fogadták az eszmét, minek alapján az 
elöljáróság nevében az erzsébetfalvi és 
kossuthfalvi biróhelyettes urak nyomban 
lelkesítő felhívást intéztek a két (?) köz
ség összes egyesületei és közönségéhez 
egy julius hó 11 -ikén megtartandó nagy
szabású népünnep tárgyában.

Mi eddig a száraz tényt konstatáltuk 
csak. Most pedig kérdezünk; kérdezzük 
pedig: mi akar ez lenni? Kiengesztelése 
a polgári olvasókör nagyrabecsült választ
mányának? Helyes. De hát, kérdjük 
tovább: mit akarunk ünnepelni? A
község önállósítását ? Igen ? És vájjon ön
álló nagyközség már Erzsébetfalva? Van 
már szabadon választott képviselőtestülete, 
jegyzője, bírója és egyéb más általunk 
választott hivatalos személyzete ? Van elöl
járóságunk? Ugy-e nincsenek? Akik ina 
erzsébet- és kossuthfalvai elöljáróság né
ven szerepelnek, azok nem a ini válasz
tottjaink, azokat nolens-volens Soroksár 
község oktrojálta ránk. Azok Soroksár vá
lasztottjai, megbízottjai, kiszemeltjei. Tehát 
Soroksár megbízottjai vezessék, rendezzék 
a mi községünk önállósításának nagysza
bású ünnepét ? Még gondolatnak is ép oly 
merész, mint a minő megszégyenítő lenne 
ránk, egész Erzsébetfalvára nézve. Nekünk 
ma még elöljáróságunk nincsen, akik mint 
ilyenek fungálnak nálunk, azok mind ideig
lenes helyettesei a soroksári elöljáróság
nak, azokkal, mint Soroksár ideiglenes 
vazallusaival mi nem ünnepelhetünk. Ezek 
nem a mi akaratunkból állanak élünkön,

Már most mi-következik ebből? Az, 
hogy nem lévén szabadon, törvényesen 
általunk választott elöljáróságunk, tehát 
községünk önállósítása még nem is vált 
ténynyé. Elvi kimondást pedig mi nem 
ünnepelhetünk, hanem csak tényt. Majd 
ha ez a tény bekövetkezik, majd ha Erzsé- 
betfalvának lesz nem ránk oktrojált, ha
nem törvényes módon választott elöljáró
sága: akkor ünnepeljünk!

Igen akkor, elöljáróinkkal, a mienkkel 
és nem Soroksáréval élünkön. Addig hagy
juk pihenni az önállósítás megünneplésé
nek eszméjét, mit a községi egyesület 
vetett fel, de minek megvalósítását mind
nyájan óhajtjuk. De csak annak idejében! 
.  Testimonium pauperlatist ne állítsunk 
ki magunkról, még akkor sem, ha ezzel 
behány feltűnést kereső egyén hiúságát 
sértenők is meg! Ezzel tartozunk ma
gunknak, tartozunk Erzsébetfalva nevének 
és jó hűének,

Béke velünk! P — y.

A mi szülöttünk.
Igen az. Mi Tetettük fel az eszmét s mi 

kezdettük a diseussiót. Hogy megszületett, létre
jött: az érdem egy része a miénk is. Ezt nem 
vitathatja el tőlünk senki, még a roszakarat 
sem. Az érdem, a megalkotás, a létesítés érde
mének másik része olvasóközönségünké, pol
gártársainké, kik megértettek bennünket, fel
karolták eszménket s buzgólkodtak, hogy az 
testté váljék. Azzá is vált.

Talán mondanunk sem kell, hiszen tudja azt 
a nélkül is mindenki, hogy a községi egyesület- 
ről van szó, ez a mi szülöttünk. Hogy öröm
mel üdvözöltük ezt az újszülöttet, ezt a ked- 
venczünket, az magától értetődik. Hiszen min
den reményünket ebbe helyezzük, ettől várjuk 
községünk jobb és szebb jövőjét. Ez a mi

szülöttünk van hivatva arra, hogy útbaigazító, 
útmutató, irányitó legyen mindazokban a törek
vésekben, mindazokban a munkálatokban, mik 
községünket anyagi és szellemi tekintetben
virágzóvá tenni czétozvák.

A községi egyesület van hivatva egyedül 
arra, hogy a község égető és sürgős kívánal
maira rá mutasson, hogy az intézkedések helyes 
voltát meg és kijelölje, s rámutasson azon 
modus vivendikre, miktől községünk virágzóvá 
tétele, helyes irányban fejlődése, nagysága és 
szebb jövője függ.

A községi egyesületnek kötelessége vetőt 
kiáltani ott és akkor, a hol és a mikor oly 
intézkedéseket észlel, mik községünk egészséges 
fejlődésére bénitólag hatnának, mik a fejlődést 
megállíthatnák, megakaszthatnák, inik a polgár
ság anyagi jólétét veszélyeztetnék. Az ö köteles
sége ilyenkor a veszélvlvel szembeáliani s azt 
mondani: „Megáldjatok! Eddig és ne tovább!” 

Kulturális intézményeink fejlesztése, előbbre 
vitele községünk egyik főlétkérdése. A községi 
egyesület van hivatva, hogy e tekintetben is 
zászlóvivő legyen.Támogasson, segítsen, biztasson, 
ápoljon mindent, a mi a község dicsőségére szol
gálhat csak s hárítsa el ez intézményeink utjá- 
ból az esetleges gátló akadályokat.

Humánus és kulturális egyesületeinkkel a 
községi egyesület nem akar és nem szándé
kozik mint versenyegyesület működni. Azoknak 
szívesen segédkezet nyújt, s ha szükséges, 
velők egyetértve buzgólkodik a szép, nemes, 
nagy és magasztos eszmék megvalósításának 
elérésében.

Társadalmi életünk beteg. A kóros állapotok 
tüneteit észlelhetjük lépten nyomon. Érezzük, 
hogy meg van a baj, közös óhajunk, hogy e 
társadalmi bajok orvosoitassanak, szanáltassa- 
nak, de mint a nagy beteg ágyánál tehetet
lenül állunk, jajveszékelünk s a veszélyben 
elfeledjük az önuralmat, a higgadt fontolgatás 
helyett kapkodunk.

E tekintetben is sokat várunk a községi 
egyesülettől. A jóakarat megvan polgártársaink
ban, mert hiszen mindnyájan érezzük, tudjuk, 
hogy a fennálló társadalmi állapotok egészség
telenek, de nincs a ki kezébe vegye a vezetést, 
az irányítást. Nos hát vegye kezébe a vezetést 
a községi egyesület, irányítsa, vezesse társa
dalmi életünket, munkáljon annak egészségesb 
irányba terelésén, bizonyára mindnyájunk 
hálája fogja kisémi munkájában s mindnyájunk 
támogatására mindenkor számíthat.

Mi a magunk részéről eleve és föltétlenül 
támogatni fogjuk az egyesületet •— hiszen a 
mi szülöttünk! —  Még esetleges hibáinak 
daczára is. Mint a gondos szülő, jóakaratu indu
lattal, atyai szeretettel mutatunk rá a hibákra, 
durván sohasem. Ezt a megjegyzésünket, csak 
mint közbevetést iktatjuk ide, mert erős meg
győződésünk az, hogy ily hibákra nem fogunk 
találni. A községi egyesület alakuló gyűlésén 
megejtett választás folytán az egyesület vezető 
és éltető eleme, a tisztikar oly kifogástalan, 
községünk ügyei iránt oly melegen érdeklődő, 
tettre kész lelkes elemekből állíttatván össze, 
hogy alapos reményünk, erős a meggyőződé
sünk, miszerint az egyesület működése, munkája 
községünkre úgy, mint községünk összes pol
gárságára nézve csak áldásos, üdvös leend.

S most mikor mindezeket elmondottuk, kény
telenek vagyunk beismerni, hogy lapunk egy idő 
óta eltért attól az iránytól, a mit megindulása
kor zászlajára irt. A múlt számban pedig a 
mi szülöttünk : a községi egyesülettel szemben 
pedig határozottan a mostoha szülők szerepét 
vette magára. A mikor ezt őszintén és bizony 
fájdalommal ismerjük be, egyúttal konstatáljuk, 
hogy ez újabb iránynyal teljesen szakítottunk. 
Kezeink kötve voltak egy ideig, de leráztuk 
magunkról a békót s most ismét szabadon, 
saját meggyőződésünket követve munkálkodunk 
a közjó, a közbéke, és a közügy javára. Ezt 
az erős, elhatározott szándékot tanúsítja a 
lapunknál beállott szerkesztőváltozás is.

Mi nekünk mindenkor kedvenczünk volt a 
a községi egyesület, az leend ezután is. Mi nem 
helyeseljük egy pillanatig sem azokat az inci
denseket, mik az egyesület alakuló gyűlésén 
lejátszódtak, hogy az egyesületet már szüle
tésekor megfojtsák. Nem helyeslünk soha semmi
féle erőszakoskodást, nem különösen akkor.
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amikor azokat semmi jiiria, semmi prtidentia 
nem támogatja, hanem a háttérben azokból 
maliciát. békebontást v. diktátorságra törekvést 
veszünk ki.

De nem helyeselhetünk semmi néven neve
zendő oly törekvést sem, mi kossuthfalvi test
véreinket ellenünk felingerelni akarja. Mi 
kossuthfalvi testvéreinkkel teljes egyetértésben, 
békében óhajtunk munkálkodni községünk fel
virágoztatása, nagygvá és gazdaggá tétele tár
gyában. Községünk önállósításával egymásra 
vagyunk utalva, a széthúzás tüzes üszkét botor 
módra nem hajítjuk mi el, hisz önmagunkat 
perzselnénk fel akkor legelsőbb is ; községünk 
érdeke kossuthfalvi testvéreinknek is érdeke, 
közügyünk az ő közügyük is. Együtt és egy
mással karöltve alkothatunk, teremthetünk, 
egymással szemben pedig mindnyájunknak csak 
ártunk.

Ha kossuthfalvi polgártársaink nem tartották 
érdemesnek eddig belépni a községi egyesületbe 
s ennek folytán az egyesület tisztikarából, 
választmányából kimaradtak az alakuló gyűlé
sen. ezért okolni senkit sem lehet. Hiszen az 
alapszabályok értelmében az egyesület tiszti
karát, választmányát csakis tagjainak sorából 
választhatja. Okuljanak ezen kossuthfalvi test
véreink, lássák be hibájokat, vonják le e hibá
jukból az igazságos következtetést: akkor hisszük, 
nem fognak kikelni azok a sárkányfogak, mit 
közöttük egyesek roszakarata elszórt, szét
hintett.

Tájékoztatásul végül még tartozunk t. olvasó- 
közönségünknek ama kijelentéssel, miszerint 
lapunk iránya ezentúl is független marad. 
Függetlenül, befolyásoltatás nélkül fogja szol
gálni a közügyet. A hol hibát lát, jóakaratulag 
rá fog mutatni a hibára, a hol visszaélést 
tapasztal a közjó rovására, azt ostorozni fogja 
ezentúl is. De viszont, a hol érdemeket látunk, 
ott nem hunyunk szemet az igazi érdem előtt. 
Elvünk: a közügyet, a közjót, a közérdeket 
híven, igazságosan, tárgyilagosan szolgálni. 
Czikkeinket sem sötét, sem rózsaszínű szem
üvegen át nem Írjuk, nehogy egyik végletből a 
másikba essünk, hanem szemüveg nélkül; a 
mint a közügyeket sem szemüvegen keresztül, 
hanem szabad és ép szemmel a maguk való
ságában vizsgáljuk s tesszük fejtegetéseink tár
gyává. Igen természetes, ezek után, hogy mi 
csakis helytelen elvek, káros intézkedések és- 
áldatlau cselekmények ellen vesszük fel a 
harczot, személyek, egyesek ellen soha. Magya
rán: nem személyeskedünk!

A szerkesztő.

Tanitó-gj ülés.
Kispesten folyó hó 8-án tartotta alakuló köz

gyűlését a .Kispesti járáskor*.
A teljes számmal megjelent tanítói kar, mint

egy 68-an egyúttal szeretett tanfelügyelőjüknek, 
Tóth József kir. tanácsosnak 20 éves tanfel
ügyelői jubileumát is ünnepelték.

Éz ünnepélyes színezetű gyűlésen a vendégek 
sorában ott láttuk Ribényi Antal plébánost, mint 
a gonduokság képviselőjét, az elöljáróság részé
ről jiedig Ács László községi bírót és Dorfner 
kispesti jegyzőt.
. A megérkezett tanfelügyelőt fehér ruhás lány
kák fogadták, kik szép beszéd kíséretében virág
kosarat nyújtottak át.

A gyülésterembea Flibényi Antal kispesti plé
bános a gondnokság részéről üdvözölte az ünne
peltet, azután Vinkler Imre kispesti igazgató az 
ottani tanítótestület nevében méltatta szép be
szédben a szeretett tanfelügyelő érdemeit. Végre 
Bertalan Béla mint a járáskor elnöke kérte, 
hogy atyai szeretetét tartsa meg továbbra is a 
hozzá ragaszkodó tanítói karnak. Tóth József 
kir. tanácsos és tanfelügyelő mélyen meghatva 
válaszolt és biztositá az egybegyűlteket, hogy 
jogos érdekeiket mindenkor meg fogja védeni 
és a hozzávaló ragaszkodást hasonlóval viszo
nozza. Beszédét lelkesedéssel fogadták.

Ezután következett a tisztikar választása. 
Elnök: Bertalan Béla; alelnök: Báthory Vilmosné; 
jegyző: Burger Ferenez és Vörösváry József; 
pénztárnok : Korányi István lett. Bertalan Béla 
az elnöki széket elfoglalván, a gyűlést meg
nyitja s kéri Pákay György erzsébetfalvi tanitót. 
hogy .A nemzeti szellem ápolása a népiskolá

ban* czim alatt bejelentett értekezését olvassa 
fel. A nagy gonddal és alapos képzettséggel 
összeállított tanulságos értekezés felolvasása 
után elhatároztatott, hogy Pákay Györgynek 
jegyzőkönyvileg köszönet mondassák.

Ezután a járáskor által kitűzött tétel: ,.A 
könynélkülöztetésröl“  olvastatott fel, melyet 
Kronavetter kispesti tanító dolgozott ki, kinek 
szintén jegyzökönyi köszönet mondatott.

V ég re  ugyancsak Pákay György ,.A  dadogás- 
ról“  tartott értekezést, melyet annyi humorral 
és oly alapos megfigyelések alapján állított 
össze, hogy a tanfelügyelő és az elnök ajánla
tára a megyei közgyűlés elé terjesztetik fel.

Ezután Bertalan Béla három indítványa követ
kezett: 1. hogy jegyzőkönyvileg fejezze ki a kör 
sajnálatát a budafoki járáskörtöl való elszaka
dás felett; 2. hogy a járásköri gyűléseken a 
tanügy iránt érdeklődő laikusok is résztvehes- 
seuek; 3. hogy a tisztviselők még két jegyző
vel és öt választmányi taggal bővíttessenek ki. 
Mindhárom indítvány elfogadtatott.

Ezek után az ülés végét érvén, következett 
az irgalmasság testi cselekedete: „Az éhezők
nek enni, a szomjazóknak inni adni“ , mihez a 
kispestiek oly jól értenek. Tartsa meg az Isten 
e jó  szokásaikat I

A felköszüntök hosszú sorát Ribényi Antal 
kispesti plébános nyitotta meg, ki éltette a ki
rályt, Tóth József kir. tan. és tanfelügyelőt. 
Kronavetter és Bertalan a kispesti elöljáróságra, 
Tóth József tanfelügyelő a tanítóságra, Budainé 
Ribényi Antal gondnoksági elnökre, Tihanviné 
a kispesti tantestületre mondottak felköszöntőt. 
Vinkler igazgató Vadász Mártonkispestibirtokosra 
emelt poharat, ki ez alkalommbl 25 frtot adott 
az öt legjobb tanuló jutalmazására.

Ebéd után vígan folyt a táncz, komoly pae- 
dagogusaink .ugyancsak áldoztak Terpsychore 
stenasszonynak, feledve, hogy nekik csak össze

húzott szemöldök és pápaszem való. Mert ná
lunk még mindig csak így képzelik ám a , jó “ 
tanítót. B-né.

V E G Y E S  HÍREK.

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

—  Bérmálás Kispesten. Tudomására hozzuk 
a szülőknek, hogy az idei bérmálás a kipesti 
kath. templomban folyó hó 30-án fog végez
tetni. Az érdekeltek Fayt János plébános urnái 
jelentkezhetnek Erzsébetfalván.

—  2000 munkás. A magyar fegyver- és gép
gyár mint megbízható forrásból értesülünk, 
pár hét múlva 2000 munkást vesz fel üzeme 
részére. Dgvanis a napokban a hadügyminisz
térium kiküldötte megbízottjai, s azon őzéiből, 
hogy a magyar fegyvergyár berendezését s 
üzemképességét tekintse meg, s ha ezt minden 
tekintetben megbízottai is képesnek találja 
arra, hogy' egy év alatt a már ezelőtt megren
delt néhány ezer fegyvert nevezetesen 117 
ezer darabot képes elkészíteni, akkor adja át a 
megrendelésről szóló okmányt. A magas rangú

küldött beható vizsgálat után teljes megelége
dését fejezte ki, derék igazgatója Epperlein 
Oszkár előtt, s átadta az okmányt, mely szerint
a jövő évi május hó 1-ig a fegyvergyár köteles 
a fentirt mennyiséget szállítani. Mi ezen aktust 
örömmel közöljük, s óhajtjuk, hogy a derék 
igazgató figyelembe venné a magyar munkások 
alkalmaztatását s hisszük is, hogy úgy lesz, 
mert Epperlein Oszkár ur, bár idegen ajkú, 
de ma is jobb magyar hazafi, mint sok más 
gyári igazgató és tulajdonos, kik csak a magyar 
pénzt szeretik, de a magyar embert nem. A 
magyar fegyvermunkás ma már kiállja a ver
senyt bármelyik nagyszájú, de üres fejű náezrö- 
val. Erősen hisszük, hogy Erzsébetfalva ismét 
visszanyeri élénkségét, melyről mármár azt 
hittük,' hogy soha vissza nem tér, s munkás
társaink helyzetén nagy mértékben segítve lesz 
az üzem nagyobbá tételével.

—  Garázda katonák. Községünkbe néhány hét 
óta á szomszéd kaszárnyából el-el látogatott 
egy 14 főből álló banda s éjjelenkint hol itt, 
hol ott rendezett egy-egy skandalumot. Éjjeli 
őreink már többször figyelmeztették, de hát a 
derék hadfiak a szép szó helyett azt Ígérték 
őreinknek, hogy gulváshust apritannak belőlük. 
Most e hét egyik éjjelén ismét találkoztak az 
örökkel, azonban most már csakugyan gulyásra 
éhezve, az örök békés figyelmeztetésére oldal- 
fegyvereikkel akartak válaszolni. De óh fátum, 
« vezérük ép azon pillanatban, a mikor hurráh 
kiáltással kardot rántva tizennegyed magával 
neki rohant a négy tagból álló őrcsapatnak, 
egy lövéssel földre terült, s a hős 13 ezinkos 
pedig meghökkenve kereket oldott. A meglőtt 
katonát tegnapelőtt temették el, a vizsgá
latot pedig mindkét oldalon megindították. Tény 
az, hogy ha az éjjeli ör a pillanatot fel nem 
használja a lövésre, ma négy bakterünk testé
ből aprított gulyáshussal esilapitnák a nemes 
hadfiak vérszomjukat. Az önvédelemből lőtt 
kisbirónak nem lesz ugyan semmi bántódása, 
azonban a hadfiak felett bizonyosan elhúzzák a 
rückwertz-csárdást.

—  Erzsébetfalván megtartandó örömünnepé'y
tárgyában az értekezlet kevés módosítással 
elfogadta az elöljáróság illetve a képviselő tes
tületnek az összes egyletek elnökeivel megvita
tott proprammot. Az ünnepély sikerét a bizott
ság magatartásától és helyes intézkedésétől 
várjuk, kiknek tagjai lettek az egyletek elnökei, 
a képviselők, illetve elöljárósággal élükön, kik 
együttesen tartandó gyűlésen fogják kiegészíteni 
mugukat. Az ünnepély magasztos és fényes 
sikerének előmozdítására gyűjtő ivek bocsát
tattak ki.

— A polgári dalkör zászlószentelési ünne
pélye képezi most beszédtárgyát faluszerte. 
Ezen ünnepély a pünkösdi napokat foglalja le 
magának; a vendégdalárdák lázasan tanulnak 
uj alkalmi darabokon, a mi pedig az ünnep 
rendezőségét illeti, minden lehetőt elkövetja siker 
biztosítása érdekében. A mulatság és bankét —■ 
mint halljuk — a „korona* vendéglő helyisé
geiben fog megtartani, melyhez csak annyi 
megjegyezni valónk van, vajha a vendéglős 
minden tekintetben kitenne magáért, hogy 
fővárosi daltársaink s általában vendégeink 
jó  emlékkel távoznának!

—  Múlt számunkban megjelent s Pfeffer J, 
volt tanítóra vonatkozó közleményünkre a 
helybeli állami tanítótestület összes tagjai kije
lentik, hogy ök a czikket sem nem írták, sem 
olvnemü informáeziót nem adtak.

A P R Ó  H I R D E T É S E K .
HA Valakinek

t e l k e  v a n  ;
e la d ó

H a  v a l a k i n e k  e la d ó  h á z a  
v a n  ;

H a  v a l a k i  t e l k e t  a k a r  
v e n n i ;

H a  v a l a k i  h á z a t  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

..Erzsébetfalvai Közlöny-

hirdetési irodája és kiadó
hivatalához Erzsébetfalván, 

Szilágyi Lajos-utcza 16.

Mindezen apró hirdetések 
alig pár krajezárba kerül
nek s a leggyorsabb ered
ményt érik el. Az apróhir
detésekben egy szó 2 kr.

Egy kis bútorozott szoba
külön bejárással, lehető 
legolcsóbban egy vagy két 
fiatal embernek azonnal 
kiadó Bővebbet a kiadóhi
vatalban.____________ 2

Kerestetik megvételre
egy ház, mely a törvényes 
kamatot meghozza. Lehe
tőleg befásitott kert vagy 
udvar szükséges. Értéke 
lehet 2— 3000 frt, készpénz 
fizethető 1000 frt. Bőveb
bet a kiadóhivatalban. 3

Takarítást
keres egy tisztességes meg
bízható nő. Czim a kiadó- 
hivatalban^__________  4

Esy hivatalnok
részére kerestetik egy tisz
tességesen bebutorozott 
lakás. Czim a kiadóhiva
talban.

Több kisebb-nagyobb házak
és telkek megvételre és 
eladásra kerestetnek az 
.Erzsébetfalvai Közlöny* 
kiadóhivatalában Szitágy- 
Lajos-utcza 26. szám alatt
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H I R D E T É S E K .

Fakereskedés megnyitás.
Van szerencsém a n. é. közönségnek b. tudomására hozni, hogy 

Erzsébetfalván az Úri és Izabella-utczák sarkán

por fakereskedést nyitottam.
Raktáron tartok mindenféle épület fanemeket, deszka, lécz, kerítés 1 |  

anyag, mész, nádárukat, nemkülönben tűzifa  fajokat. Elfogadok épület- W  
ács munkákat s bármily nagy vállalatokat. A  lehető legjutányosabb árak ^  
mellett, főtörekvésem az leend, hogy a n. é.' közönség megelége
désével találkozzam.

Becses megrendelését kérve maradtam
kitűnő tisztelettel

Gzéb Sándor ácsmester.3—5

Van szerencsém a n. é. közönség tudo
mására hozni, hogy én

Erzsébetfalván
saját házamban 
b á n  egy

az A t t i l a - u t c z á -

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

Kiváló tisztelettel 3— 3

Céh János.

Öt évi jótállás mellett

R É S Z L E T F I Z E T É S R E !
------- ■ ■  s a j á t  g y á r t m á n y ú  m ____

Arany-, ezüst-ékszerek,

sseb- és fali óráik
legolcsóbb árak mellett kaphatók:

Menczer Márk-nál
B U D A P E ST , 2 - 1 5

K ároly-körut 13 . wzám.

K -

Üzlet áthelyezés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek b. tudomására hozni, hogy a piaeztéren volt üzle

temet ugyancsak a piaeztéren fekvő Hitel Márton-utcza 32. szám alá helyezem át.

Üveg, poreellan, majolika-fayence, kőedény s lámpaárukban
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.

Kinek b. megrendeléseit várva maradtam kitűnő tisztelettel

(ioldwtcin Gyula
üvegkereskedő s épületüveges.

- H

3— 4

-0 3

Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek 
szives tudomására juttatni, hogy a Török Flóris- 
utczában fekvő

BEIM GYÖRGY-féle vendeglőüzletet
megvettem, s a kivánalmaknak megfelelően át
alakítottam.

Kitűnő ételek, hamisítatlan jó borok s friss 
hordó-, úgy palaczksörök állanak a t. közönség
nek rendelkezésére. A tekepálya pedig oly nagy
szerű, hogy azon az ember még akkor is O-et 
üt, ha nem dob. Egész nyáron át dijtekézéseket 
rendezek.

Kitűnő tisztelettel
W E I M E R T A L A J O S

vendéglős 2—4
..Zum ürmén Greisler*-.

Lapunk kiadóhivatalában az

„ELSŐ BIZTOSIT!) INTÉZET
katonai szolgálat esetére

Ő cs. és kir. Fensége J ó z s e f  f ő -  
l ie r e z e g r  védnöksége alatt bizto
sításra felvétetnek fiuk születésüktől 

fogva 14-ik életévükig. 
Érdekelt szülők és gyámoknak 
mindenkor szives felvilágosítással 

szolgál
Erdélyi Xv£ih.ály,

az Erzsébetfatvi Közlöny kiadótulajdonosa.

Ugyanott felvétetnek mindenféle nyoinr 
tatványok, névjegyek, meghívók, kör
levelek, számlák, árjegyzékek stb. olcsó 

és pontos elkészítésre.

>11'  Ml/ >11'  Ml' Ml/ Ml' >h/ Mi/ >U/ >tf/ Mi' >11/  >li/ >M/ >11/  >11/  Mi' >11/ >U' Ml/>11/  MlAll' >11/  >11/  >11/  Ml/ ml Mr ImI/MI/ >11'  Ml' Ml  ̂Ml'

Nyári iqulató a Szabótanyái}.
Van szerencsém a n. é. közönséggel tudatni, hogy Kossuth- 

falván, a Szabó-féle telepen, a K i s e r d ő b e n

Bor- és sörmérést
nyitottam, hol minden igyekezettel azon leszek, hogy a t. kirán
duló közönségnek igényeit kielégítsem.

A z ünnepélyes m egnyitás m á ju s l ib á n  vasárnap lesz, 
j é  ezijjányzene 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 Y JÓZSEF.

M/jvhv /m /ns 'Ny w /m 'ih ms /«> /m ̂

Lakás-változtatás.
Tisztelettel tudatom a t. építtető közönséggel, miszerint laká

somat Erzsébetfalváról Kossuthfalvára, Vargus Antal úr kisebbik házába
helyeztem át.

Ez alkalommal ajánlom magam

mindennemű épület "V I
Ízléses és pontos készítésére; terveket készítek frt 2.50-től feljebb.

Mély tisztelettel
W i t a u s e l i l k  G y u l a ,  építőmester.

, PÁTRIA” irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


