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Korai öröm.
A községi egyesület mégis csak nagy 

szálka bizonyos klikk szemében. Minden 
uton-módon szeretnék láb alól eltenni. 
Már a lélekharangot is megkonditották 
fölötte és . . . sajátságos! Csak nem akar 
meghalni.

Nem ám ! Ezt az örömet nem csinálja 
meg a kedveseknek, kiket feszélyezni lát
szik ez a fiatal egyesület. Húzhatják a 
harangot, halálhírét költhetik, énekelhetik a 
«Circum dederunt» gyászmelódiáját: örö
kébe még ez idő szerint nem lép senki 
és semmi.

Nem bizony! Még csak most kezd erő
södni, izmosodni, fejlődni. S hogy hosszú 
lesz élete, mi sem bizonyítja inkább, mint 
a nagy garral hirdetett halálhíre. Már pe
dig a kinek életében halálhírét költik, az 
rendesen nagyon soká szokott élni.

Éljen is. Szükség van rá nagyon. Sok 
és fontos szerep vár rá, miket mások 
megoldásra vinni részben képtelenek vol
tak, részben nem akartak. Mert hát ná
lunk a közügy «nebántsvirág» vagy da
rázsfészek volt mindig és az ma is.

A közügyekről azt tartják a nagyszámú

hivatalosak, de annál kisebb számú vá
lasztottak, hogy azokhoz ezeken kivül a 
«köz»-nek, már t. i. a közönségnek, semmi 
köze. Fizesd csak te jámbor polgár az 
adódat, viseld a közterheket és aztán 
punktum. Fizess és hallgass!

Szólni azonban ne merészelj a köz
ügyekhez, ehhez te birkatürelmű publikum 
úgy sem értesz. Ha pedig értesz, annál 
rosszabb reád. Ha meg pláne kritikát gya
korolsz, akkoi meg halál reád! Minket, 
a közügyek bizományosait, birlalóit, inté
zőit büntetlenül kérdőre nem vonhat senki. 
A merénylőkre mindnyájan •—  mint Jupi
ter tonans —  mennyköveinket zúdítjuk 
alá, villámainkat szórjuk gondolkodó fejei
tekre! Miért mertek gondolkodni? Csak 
fizessetek!

A jámbor publikum pedig megfélemlit- 
tetvén az Ur —  akarom mondani: az urak 
által, dehogy szólott volna egy szót js, 
csak sóhajtott és fizeted Néha-néha fel- 
feljajdult és a zsebében ökölbe is szorí
totta kezeit, de tovább inenni nem inért. 
Nem volt a ki vezesse, a ki a vezérsze
repet vigye.

A tyrannismus, az önkényuralom terem
tette meg mindenkor és mindenütt, —  a tör

ténelem ezer és ezer példát mutat fel erre, —  
a rabság alól felszabadulás eszméjét, a 
szabadság utáni vágyat, a függetlenség 
után való törekvést. Egyesek önkénykedő 
eljárása, uralomvágya, haszonlesése, ön
zése és hiúsága nyitotta fel a mi szükebb 
hazánkban: községünkben is a polgárság 
szemét, felébresztette a polgárságot mély, 
lethargikus álmából s létesítette a községi 
egyesületet.

Ne mondja nekünk azt senki se, hogy 
nem volt. ez egyesületre nálunk szükség. 
Igen is volt és egyenesen a szükség te
remtette is meg. Szükség volt ez egyesü
letre, melynek kebelében minden polgár 
elpanaszolhatja jajait és bajait, mindenki 
rámutathat a visszaélések forrására s azon 
operáeziókra, melyek közügyeink állapo
tát nem hogy meggyógyították volna, de 
még sajgóbb sebet ejtettek rajta.

Szükség volt igenis ez egyesületre, mely
nek kebelében az adófizető polgárok phal- 
farixá tömörülve odainennydörőgjék: «ha 
már fizetnünk kell: adjatok érte nekünk, 
a polgároknak, a községnek cserébe helye
sebb közigazgatást, jobb egészségügyi in
tézkedéseket, rendőri felügyeletet, jobb 
utakat, világítást, személy- és vagyonbiz.

TÁR CZ A.
íg y  van ez már régen !

Sok a mi nyavalyánk,
De még tö’ bb a bajunk ;
Legnagyobb bajunk az:
Egyezni nem tudunk.
Hiúság és önzés,
No meg: feltünésvágy,
Mi nálunk sok embert 
Még nyugodni sem hagy. 
Osszemarakodunk 
Minden kicsiségen . . .
Különben hibánk ez,
Magyaroknak, régen!

Ünnep- rendezésen 
Kaptunk most is hajba ;
Csak oszt1 ne sodorjon 
E  kicsiség bajba!
Községi egylettől 
Származott az eszme,
Mért vön „Polgári kör*.
Ha belé nem veszne ?
Fönn is akad rögtön 
Eme kicsiségen . . .
Különben hibája 
A  „köU-nek ez régen!

„Községi egyletnek 
Mi, dehogy engedünk,
Még hogy ez a „ kölyök
Irányt adjon nekünk ? I

A kezdeményezést 
Nem adjuk át másnak,
Uj egyletnek ebben 
Fogai nem vasnak !'1 
Jgyen töprenkedik 
Eme kicsiségen . . .
Különben hibája 
A  „ köru-nek ez régen!

Csakhogy ebbe meg az 
Elöljáróság szól . . .
Soroksár vazallja 
Nem ijed meg árnytól.
,M i fogunk rendezni,
Ti csak segíthettek . . .
A nagy kegyből ennyi 
Untig elég nektek.
Máskor ne rijjatok 
Minden kicsiségen . . .
A ki bírja: marja —
Szabály ez már régen U

S körünk megálapulva 
Átengedi a tért,
Fmhordott fejéről 
Letépi a babért —
Már a mit nyerni vélt.
Törődik is vele ! . . .
A dicsőség neki 
Nem ,,patent* levele.
Ha nem is ö győzött 
Eme kicsiségen,
Legalább alhatik 
Ismét úgy, mini régen.

Lantos Adolár.

A megzavart éjszaka.
Irta: Magyar Gyula.

(Folytatás.)

ügy vettem észre, mintha az öreg kissé elfor
dította volna a fejét s a szivárványszínű köd
párákat nézné, melyeket a nap sugarai, ezek a 
földreboesátott arany selyemszálak, szívnak ki 
a Balatonból, nem állhattam meg, hát meg
szólaltam :

— Nem térnénk be ide a . . .
Urambátyám hirtelen közbevágott:
—  Nem illik háborgatni az elköltözőnek 

nyugodalmát.
A fölénk hajló gesztenyefa gallyán megcsör

rent valami. Egy madár szállt odább ágról- 
ágra, gúnyosan füíyölve:

Túró, író,
Hunczut a bíró.

Már a rezedák is kezdték kihányni fejüket, 
sőt a vadrózsa is virágzott az ut szélén. Á nap 
négy óra előtt csókot váltott szeretőjével, a 
hajnallal s a messze kéklö somogyi hegyek 
mögül dugta ki elpirult orczáját, hogy meg
nézhesse magát a világ legszebb tükrében a 
Balatonban. Odakünt a pusztán, a falun, mintha 
vasárnaponként a természet is ünnepet tartana, 
százszorosán fejti ki pompáját. Színesebbek a 
virágok, édesebb az illatuk s a madarak éneke 
is, mintha szívhez szóíóbb volna, mint egyébkor^

Bolla Gáspár eresze alatt is szerelmesebben 
brukogott az a kalitkába zárt vadgerlicze pár, 
melyet a tavaszi szántáskor a kisbéres szedett 
ki a fészkéből. Urambátyám is a legszebb 
ünneplőjét vette magára. Az ezüstgombos 
mellény fölé fekete attilla borult, feszes magyar



tonságot! A nihillel tűbbó nem elégszünk
meg!

így jött léire a községi egyesület. Nem 
soká vajúdott az eszméje, gyorsan szüle
tett meg, megszülte az égető szükség. 
Eleinte a jó urak nem is hederitettek rá, 
fumigálták, kicsinyeitek, megmosolyogták. 
De a mosoly csakhamar ajkukra fagyott, 
mert látták, hogy a község számottevő 
polgárai sorakoztak a zászló alá. Ennek 
a fele sem tréfa —  gondolták magukban —■ 
ezt megerősödni nem szabad engedni, mert 
baj lesz.

Megindultak most az aknamunkák. Az 
ócsárlás mocskos eszközéhez nyúltak. A 
jezsuita elv : «a czél szentesíti az eszközt® 
ki lett adva. Kishitüeket, Ephialteseket 
kerestek, kiket szóesövü! használtak fel. 
Ilyenek ősidőktől fogva voltak és lesznek 
is. Most is akadtak.

Ezek utján igyekeztek a polgárságot 
visszatartani a tömörüléstől. ^Nézzetek 
szét, —  mondták ezek —  találtok-e a 
táborban csak egyet is az eddigi vezető 
elemek közül? Ugye-e nem? Benn van-e 
a táborban az elöljáróságnak csak egy 
tagja is? Ugy-e nem? Mit gondoltok? 
Képesek vagytok ezek nélkül valamire 
menni? Ugy-e nem?

A polgárság füle mellett szélnek eresz
tette ezeket az argumentumokat; nem is 
hallgatta meg. Most hát a gyanúsítás fegy
veréhez nyúltak. Mi a czélja ez egyesü
letnek ? Hangsúlyozták fennen. Nyíltan, 
bátran bevallott czéljuk nincsen, riem 
hivták meg, mert nem merték meghívni 
tagokul az egyesületbe a község veterán 
polgárait, a tisztességben megőszült eddigi 
vezérférfiakat, a kiket ti mind jól ismer
tek. A tisztikarba mind oly egyének 
vannak, kiket nem ismertek, kiket kiis
merni eddig még nem volt alkalmatok. 
S ti ezután indulnátok? Nem, azt nem 
lehetitek.

De azt elfeledték világgá kürtölni, hogy
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azok a veterán polgárok, tisztességben 
megöszült vezéremberek nagyon is jól tud
ták, hogy a közügyek előmozdítására 
egyesület van alakulóban, tudták, olvasták 
a helyi lapokból s mert külön küldöttség 
nem ment értük könyörögni, hogy lépjenek 
be, s mert a közügyekhez való szólást 
eddig csak maguknak vindikálták s horri
bilis dolognak tartották azt, hogy azokba 
az összes polgárság, habár közvetve is, 
befolyhasson: nem léptek be az egye
sületbe.

Innen magyarázható meg azután az is, 
hogy az alakuló gyűlésen megválasztott 
tisztikarából az egyesületnek hiányzanak 
a község veterán polgárai, tisztességben 
megőszült vezérférfiai és a község elöl
járósága. Ez azonban nem az egyesület 
hibája, hanem a belépni n em ' kívánók 
bűne. Hogy ezt a bűnt hogyan és miként 
vezeklik majd le? Hogyan és mi módon 
teszik majd jóvá? Ők lássák.

De mert ezek hiányoznak az egyesü
letből, azért még nem következik az, hogy 
az egyesületben levőknek ne lehessenek 
egészséges nézeteik, tiszta Ítélőképessé
gük és világos látókörük. Ebből még nem 
következik az, hogy nélkülük az egye
sület nem fog és nem tud dominálni. 
Igen is dominál. Már is dominál, daczára, 
hogy ezt letagadni nagyon sokan szeret
nék.

Csak kongjanak a meghúzott lélek
harangok, csak szárnyaljanak az egye
sületről költött Hyobhirek, csak beszél
jenek szakadásról, annak nem ül fel 
senki. Az egyesület pedig halad a maga 
szép csendesen megkezdett zajtalan utján. 
Hogy él, hogy nem halt meg, igen rövid 
idő múlva kézzelfogható tények fogják 
igazolni. Korai tehát még az öröm.

Az alakuló gyűlésen történt intermezzók 
legkevésbé sem gyöngítették meg az 
egyesületet. Olyanok voltak azok, mint 
tikkasztó meleg nyári napon egy hirtelen

nadrágja pedig a ránezos szárú nyikorgós 
csizmában végződött, a melyen úgy pengett a 
sarkantyú, mintha az öreg minden lépésnél 
ezüst hatosokat dobott volna le a földre.

Mit is mondok öreg. dehogy öreg; hiszen ma 
fekete a bajusza Bulla Gáspárnak és a haja 
olyan csodálatos ügyességgel van a homlokára 
boronáivá, hogy a kopaszságából egy kis 
ujjnyi sem látszik. Mikor kilép a tornáczra, 
nagyot nyújtózkodik, mint a jó falatra éhes 
macska s elégedetten mondogatja:

— Ma van m a!
Az ostoros gyerek, amint meglátja a gazdát, 

elkiáltja magát a kút kávája mellett:
Eb fél, kutya fél,
Vőlegény vagyok ma én.

Bolla Gáspár nem szidja le a gyereket, 
hanem mosolyog. A háza azután lassanként 
megtelik vendégekkel. Pántlikás bottal jönnek 
a vőfélyek, a rektor, a násznagy. Azután, 
mikor mind együtt vannak, megindulnak a 
templom felé. Az ablakok alatti kis virágos 
kertekben összejönnek a kiváncsiak és onnét 
nézik a menetet. A templom öreg tornyában 
megkondul a nagyharang, mintha azt b'ugná: 
Várlak már, várlak már; amire azután rákon
tráz a kisebbik : jöjjetek, jöjjetek!

Bolla Gáspár nem néz sem jobbra, sem 
balra; nem hallja a reája tett megjegyzéseket. 
Ö csak azt a gyönyörűséges szép leányt látja 
képzeletében, aki abból a faluvégi kis házból, 
könnyező szemmel búcsút véve leánypajtásai
tól, szintén megindul kíséretével az ' Dr háza 
felé. Öreg szive hevesen dobog és fiatalosan 
szedi lábait. Az a szép leány pedig csakugyan 
megy a nagy' útra. Fehér fátyollal van leta

karva máskor piros, most fehér arcza és a 
selyem derék alatt lázasan piheg puha keblé
nek páros két galambja. A legények .fájón néz
nek utánna, s a leány mintha innét is, onnét 
is hallaná a kiáltásokat:

— Klári te: Csillag Klári, állj meg!
Nem lát ü sem most semmit. Egyszer csak 

azt veszi észre, hogy ott áll a nagytiszteletü 
ur előtt Bolla Gáspár oldalán. A liszteietes ur 
rájuk adja az áldást, az iskolás gyerekek meg 
a kóruson lakodalmi zsoltárt énekelnek. Azután, 
a hogy kijönnek a templomból, Csillag Klári 
tudja már, hogy asszony, felesége a gazdag 
Bolla Gáspárnak. A szeme megvillan és az 
első mosoly megjelenik az arczán. Mintha nem 
is volna olyan öreg az az ember, aki mellett 
lépked. Mintha az ötszáz hold földje elsimítaná 
arczán a ranezokat. Nem is Csillag Klári már 
ő, hanem nemzetes asszony. Mikor erre gondol, 
kiragyog a két fekete szeme, mint a karbunkulus, 
melyre fény esett.

A hogy' haza érnek, húzza már a czigány; 
a gyalogsárkány meg —  ősi szokás szerint — 
egy fazekat vág a kapu oldalához. Aztán 
kezdődik a lagzi. A gazdag ebédnél maguk a 
vöfények hosszú rigmusok közt hordják fel az 
ételt. Asztalbontás után megkezdődik a tánez 
és eltart reggelig, el másnap estéiig. Maga az 
uj asszony járja leghevesebben. A hogy perdül 
egyet, meglibben a selyem s csipetnyit kilát
szik észbontó bokája. Hogy másikat perdül, 
szeme sugarának úgy kivfllan fénye, mintha 
egy csillagnak a sugárkévéje nagy körforgás
ban összekuszálódnék.

(Folyt köv.)

beköszöntött zivatar. Gyorsan elmúlt és . . .  
megtisztította a levegőt.

Meg bizony. Tessék elhinni!
P - y -

Borzasztó szerencsétlenség.
Még most is reszket minden idegzetünk, mi

dőn e sorokat írjuk. Pedig nvolcz napja már 
annak a. végzetes katasztrófának, a mi úgyis 
sokat hányatott, zaklatott, községünket gyászba 
sodorta. A múlt vasárnapi szerencsétlenségről 
kívánunk hü referádát adni, arról a szerencsét
lenségről, mely egyedül áll a katasztrófák év
könyveiben. Hozzá hasonlót hiába keresünk.

Kis községünk is elmondhatja a nagy költő
vel: .Rossz csillagok járnak". Az önállósítás 
nem vigasztaló jelek között köszöntött be. Hogy 
a folytatás és vég minő lesz, a jövő titka. De 
ha a kezdetből következtetést vonhatunk, úgy 
nem biztató.

Azt szives olvasóink mindnyájan tudják már, 
hogy egy vállalkozó szellemű angol sporttársa
ság még a múlt őszszel igen előnyös bérlet
ajánlatot tett községünknek, hogy a Szilágyi 
Lajos-utczai feneketlen kátyút kecskebékatenyész
tési czélokra kivegye s közben-közben csóna
kázó ünnepélyeket rendezhessen a nevezett 
utczában képződött posványos mocsár hátán.

Az évi bérösszeg 10,000 frt. mit elöleges 
negyedévi részietekben bocsátana a társaság 
községünk rendelkezésére. Mi márazajánlat meg
tételekor rámutattunk hirlapirói tisztünkből ki
folyólag arra, hogy községünk ennél előnyösebb 
ajánlatot nem várhat, s ösztönöztük az elöl
járóságot, hogy a szerződést haladék nélkül 
kösse meg a társulattal. Ámde a városatyák egy 
részét ez az ajánlat kapzsivá tette, s ellenezte 
a bérbeadást, azon taktikából, hogy az angolok 
majd többet is fizetnek még.

Mi akkor hangsúlyoztuk, hogy városunk ház
tartásában ez az összeg fontos szerepet játszik, 
az utczák kikövezését, a járdák létesítését, a 
villamos világítást stb. stb. lehetne ez összeg
ből létesíteni. Hála az égnek, szavaink nem 
maradtak hatás nélkül, városatyáink többsége 
elfogadta az ajánlatot s erről a múlt hó elején 
értesítette a békatenyésztő társaságot. A múlt 
vasárnap érkeztek meg angol vendégeink a 
szerződés megkötése czéljából. Reggel 8 órakor 
igazi angol pontossággal be is állítottak a 
városházához. Szenátoraink ez alkalommal 
kivételképen, már mind együtt voltak a hiva
talos helyiségben, mikor az angolok megér
keztek.

A szerződés aláírása után mindnyájan a
Szilágyi Lajos-utcza megtekintésére indultak. 
Az angolok különösen el voltak ragadtatva a 
felséges kép által, mi az utczában eléjök tárult. 
Legjobban tetszett a kibérelt terület Sir James 
Dover urnák és a bájos miss Eleonóra Themse 
urhölgynek. Az utóbbi gyermekes örömmel 
folytonosan kaezagott és tapsolt, míg az előbbi 
egyre azt hangoztatta, hogy ilyen pompás 
kátyus térre a világ összes államainak fővá
rosai közelében sehol sem akadt.

A helyszíni szemle után az angolok a város
atyákkal áldomásra indultak a „Virágbokor“-hoz 
ezimzett vendéglőbe. Bár oda jutottak volna! 
A szombat éjjeli esőzés azonban az utakat 
majdnem járhatatlanná tette. Ott pedig, hol a 
Szilágyi-utcza a Hitel utczát keresztezi, az 
átjáró teljesen átlábal hatatlanná vált. Oda érkez
vén, az angolok figyelmeztették szenátor urainkat 
az átjárás életveszélyes voltára.

A mi vezérférfiaink azonban, mint tudjuk, 
szörnyen nyakas emberek s az igazi magyar 
virtust, a vakmerőséggel hatáyos bátorságot, 
kívánták vendégeinknek bemutatni. Neki vágtak 
tehát az átlábolásnak. Elöl városunk díszével 
és büszkeségével, rettenthetlen polgármesterünk
kel. Alig tettek nehány lépést azonban a talaj
ban, süppedni kezdettek s ez a jelenség máso
kat bizonyára elővigyázatra intett volna, de nem 
a mi embereinket, kik „csak előre!“ kiáltással 
rohantak a végveszedelembe. Pár perezíg tar
tett az egész katasztrófa. A feneketlen sárban 
mindnyájan elmerültek, elsüiyedtek. A mentés 
lehetősége ki volt zárva.

Én abban a pillanatban érkeztem oda, mikor
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az utolsó szenátor merült el a sártengerben. Két
ségbeesve tördeltem kezeimet, segítségért kiabál
tam : „Segítség emberek1 Városatyáink mind 
elvesznek egytöl-egyig a fenektelen sárban ! Mi 
lesz felünk? Kik rendezik akkor majd az önálló
sítás örömére tervezett nagysza básu népünnepet ?"

Az utcza túlsó oldalán derült arezczal egy 
úri embert pillantottam meg, ki felkiáltásomra 
mosolyogva válaszolt: ,.Ki rendezi ? Hát én !" 
„Ön? Kicsoda ön?“ — kérdém tőle. — „Én? 
—  felelt*1 ez, — a polgári ferbliző kör elnöke 
vagyok, csodálom, hogy nem ismer a hírlap
író ur,"

E közben óriási néptömeg gyűlt össze a 
szerencsétlenség színhelyén s irtóztató lármával 
fogott a mentési munkálatokhoz. A nagy lár
mára felébredtem rettentő álmomból. Ablakom 
alatt borzasztó hűhóval kocsis emberek igye
keztek egy elakadt terhes kocsit kiemelni a 
sárból, barbár kegyetlenséggel ütlegelték azt a 
sovány két gebét, mely a teherrel nem tudott 
megbirkózni.

Kidörzsöltem szemeimet s megkönnyebbülten 
kiáltottam fel: Hála Isten! Csakhogv álom volt 
az egész! Csípi Csőka.

Háztulajdonosaink figyelmébe.

Suda János urnák, a helybeli állami 
iskola gondnoksága elnökének hozzánk 
intézett megkeresése folytán tudomására 
hozzuk Erzsébetfalva összes háztulajdono
sainak, nriszerint 2091/97. tanfelügyelői 
szám alatt az állami iskolai gondnokság 
felhivatott, hogy a jövő iskolai évre 4 tan
terem kibérléséről gondoskodjék. A gond
noksági elnök ur ennélfogva felszólítja 
mindazon háztulajdonosokat, kik a helyi 
szükséglethez képest tanköteles gyermekek 
befogadására alkalmas, legalább 50 □  in. 
területű helyiséggel birnak, avagy ilyet 
több évre lekötött feltételek mellett fel
építeni szándékoznak: ajánlataikat az
iskolai gondnokságra czimezve f. 1897. 
évi junius hó 15-éig adják be főliszte- 
lendő Fajt János plébános, gondnok ur 
kezéhez.

Zászlószentelés.
Lapunkban-már több Ízben megemlékeztünk 

'•a „Polgári Dalkör" zászlószentelési ünnepélyé
től ; ma, hogy a programm előttünk fekszik, 
részletesen is méltathatjuk a közelgő szép ünne
pélyt, mely monstre-hangversenynyel és táncz- 
estélylyel leend egybekötve..Az ünnepély mű
sora a következő:

1. Piros pünkösd vasárnapján hajnalban: 
-ébresztő, mozsárlövések által.

2. Reggel 8 órakor a monstre-hangversenv- 
ben közreműködő „Aezélhang Dalegylet". „Athé- 
naenm Dalkör", „Ébredés Dalegylet1-, „Egyetértés 
Dalegylet", „Erzsébetfalvai polgárok férfidaiegy- 
lete", „Hazai jótékonyegylet", „Typographia Dal
kör", „Lakatossegédek dalegylete", „Szabósegé
dek dalegylete", „Üvegessegédek dalegylete" 
fogadtatása az állomáson és az egyleti helyi
ségben.

3. Reggeli 9 órakor: körmenet a Hitel Már
ton- és Szilágyi Lajos-utczán át a 23. gyalog
ezred zenekara vezetése mellett a templomtérre 
s itt a zászlóanya: Scholtz Frígyesné úrnő ünne
pélyes fogadtatása.

4. 10 órakor: a zászló felszentelése főt. Fajt 
János helybeli róni. kath. lelkész ur által.

5. A zászlószalag felfűzése a zászlóanya által.
6. „Hymnusz". Zenekar kísérettel. Irta: Köl

csey Ferenez, zenéjét szerezte: Erkel Ferencz. 
Előadják az összes résztvevő dalegyesületek.

7. Szegbeverések s ezután visszavonulásjaz egy
let helyiségébe, hol déli 1 órakor társasebéd.

Az esti hangverseny műsora:
1. „Ünnepi dal" férfikar és rézfuvó hangszer 

kísérettel; előadják az összes közreműködő 
dalos egyesületek.

2. Ünnepi beszéd; tartja Szöts Pál orsz. 
képviselő.

3. Emlékirat: felolvassa Mártonffy László, a 
I polgári dalkör elnöke.

4. Üdvözlő beszéd a zászlóanyához. Irta: 
Ábrányi Emil, szavalja Pesthy Erzsiké k. a.

5. Szabadon választott karok, előadják a már 
említett közreműködő dalos egyletek.

6. „ütra keljünk vígan" férfikar zenekisé- 
rettel, előadják az összes dalos egyletek.

7. Táncz virradtig.
E gazdag és szépen összeállított programm- 

hoz nincs mit hozzá fűznünk, ha csak még 
Erzsébetfalva szépségeiből kiválasztott kedves 
kis koszorúslányokat nem említjük meg, név 
szerint is. Ezt elhallgatnunk már azért sem 
lehet, hisz ők képezik a zászlóanya gyönyörű 
udvarát. Koszorúslányok lesznek tehát: Csides 
Lujza, Édes Emma, Horváth Erzsiké, Mandel 
Lujza, Maver Irmácska ' és Szekrényessy Irén 
kisasszonyok.

A rendező bizottság gondoskodott, hogy a 
budapesti vendégek részére az ünnepély nap
jának éjjelén ®.*11 és 2 órakor különvonat 
álljon rendelkezésre. A különvonat fel említésénél 
azonban nem hallgathatjuk el a viezinális vasút 
igazgatóságának szűkmarkúságát, a mennyiben 
nem tekintvén a nemes és magasztos ünnepélyt, 
a különvonatokért ugyancsak borsos árakat 
számit és kér. Igv pl. Erzsébetfalváról induló 
különvonatért 25 frt vonatdijat és 4 frtot a 
személyzet részére; a kossuthfalvi állomástól 
40 frt vonatdijat és 5 frtot a személyzet részére. 
Hát bizony az igazgatóság a dalkörrel szemben 
egy kissé több méltányosságot is tanúsíthatott 
volna. De hát mikor mindenben és mindenkor 
az ..üzlet" dominál a viczinálisnál, a közönség 
érdeke, az semmi. Különben ezt megszoktuk 
már, mást a viezinálistól nem is vártunk s 
esakis mint történeti adatot kívántuk megörö
kíteni.

V E G Y E S  HÍREK.

-—  Felhívás előfizetésre. Azon t. vidéki és 
helybéli előfizetőink, kik szívesek lapunkat pár
tolni s kik ez uj évnegyedben is megtartották 
s továbbra is megtartják lapunkat, ezáltal 
elveink és programmunk folytonos hü követői, 
tisztelettel felkérjük, miszerint a még netán be 
nem küldött előfizetési dijaikat szíveskedjenek 
mielőbb beszármaztatni, továbbá felhívjuk elv
barátainkat, tekintve községünk ziláltságát, 
nehézkes közigazgatását s ama korrupcziót, 
melylvel lépten-nyomon találkozunk, de tekintve 
továbbá lapunk iránya, nyílt szókimondása ellen 
összeesküdt szinleges barátainkat, óvakodjanak 
e renegátoknak felülni, ellensúlyozzák ezeknek 
alattomos kétszinüsködését azzal, hogy gyűjt
senek táborunkba minél több elvtársat, terjesszék 
lapunkat, a valódi szabadelvüség e hü orgá
numát minél szélesebb körben, hogy akkor, ha 
önállósításunk ténynvé vált, a községünk veze
tésére alkalmas egyének megválasztatását hat
hatóson előmozdíthassa. Mi szívesen nyitunk 
tért mindenkinek lapunkban, ki községünk 
ügyeihez, társadalmi életéhez szólni akar, mert 
az eszmék tisztázása sohasem vált kárára az 
ügynek, ha az a tisztességes mederben meg
marad. Kiváló tisztelettel A szerkesztő.

— Református bál. A múlt szombaton meg
tartott ref. templom alapja javára rendezett 
tavaszi mulatság — az időjárás mostohasá- 
gánál fogva — nem érte el a várt sikert. Már 
az előző napokon a fagyos szentek belekontár- 
kodtak, mig aztán, különösen a mulatság éjjelén, 
estétől reggelig szakadt az eső. A Budapestről 
várt nagyszámú közönség megjelenésében csalód
tunk, de nem is kívánhattuk, hogy oly időnek 
kitegyék magukat. Ami kevés közönség daczolt 
az idővel, az teljes jókedvvel figurázta ki a 
szakadó esőt s rakta a tánezot világos regge
lig. Hölgyeink közül ott láttuk: Édes Dezsöné, 
Flax Izsóné, Ecker Mőrné, Dr. Pártós Henriimé, 
Gráner Rezsöné, Witz Mőmé, Török Józsefné, 
Csaykovies Ferenczné, özv. Mundy Józsefné, 
Perlgrundné, Paxy Nándomé, Blázy Páiné, 
Szabó Gyuláné, Gyöngyösy Sándorné, Petry 
Béláné, özv. Pestyné, Gr. Guyon Edgámé úrnőket, 
Pfeiffer Gizella (Sárbogárdi, Perlgrund nővérek, 
Varjas nővérek, Pestv Erzsiké, Jambrik Emma 
(Rákospalota), Édes Emma kisasszonyokat. Az

első négyest 20 pár tánczoita. Jótékonyukéi 
lebegvén a rendezőség előtt, a nagy kiadást 
amennyire lehetett kerülte s ez az oka, hogv 
szép anyagi eredményt képes feltüntetni. Nem 
értjük a t. bérlő urat) miként gondolja, hogy 
Erzsébetfalva közönsége talán köszönettel tar
tozik neki, csak azért, hogy táncztermében 
nyakát tőrje. Lett volna ideje, hogy ha már 
uj paliót nem, de legalább javítást eszközöl
hetett volna termében. Mostani állapotában 
mindenki ki van téve legalább is láb vagy 
nyaktörésnek. Jó lesz megszívlelni intő szavun
kat s községünk t. polgárait ily alkalmakkor 
több figyelembe részesíteni. Különben az ő 
dolga. Ha talán saját szükségletére tartj a tánez- 
termét, akkor mi visszavonjuk figyelmezteté
sünket, mert hát nem lehet tudni, nem-e nyáj- 
akolnak szándékozik helyiségét előléptetni ? A 
bérlő urat közelebbről nem ismerjük, hanem 
arról meggyőződtünk, hogy helyiségére ez alka
lommal abszolút semmi gondot sem fordított, 
sőt mint a rendezőségtől hallottuk,csupa jótékony- 
czél iránti szerétéiből, világítást sem volt 
hajlandó adni. Bár nehezünkre esik, hogy uj 
üzletemberről így kell szólnunk, azonban mi 
az igazat még az ő kedvéért sem vagyunk 
hajlandók eltitkolni. Megvagyunk különben 
győződve, hogy Gráner ur, mint háztulajdonos, 
szintén nem gratulált Steiner urnák e nem 
várt előzékenységért. Uram 1 Uram! Erzsébet
falva közönsége nincs szokva ilyesmihez, mi 
közel vagyunk a fővároshoz, s mi a „Jószivet" 
mint egyik előkelő vendéglőt szeretnők a régi 
szokásformáiban fentartvá látni. Valaha virág
zott az, amikor jó kezekben volt Hiába! Az 
idők változnak!

— A ref. templom javára rendezett mulatság
alkalmával felülfizettek: Kis János 1 frt, Kis 
Ferencz I frt, Sáska István 3 frt, Solcz testvé
rek 5 frt, Szakmán János 2 frt, Kisfaludy 
vendéglős 5 frt, Junger orvos 1 frl, Boehesa 
Henrik 3 frt, Rabolt Ferencz 2 frt, Sehwarcz 
Miksa 2 frt. Botos István 1 frt, LeimdÖrfer 
Zsák 1 frt, Fajt János főtiszt. 3 frt. Gyöngyösi 
Sándor 1 frt, gróf Guyon Edgár 5 frt, Rosen- 
stein Károly 3 frt, Bakos József 3 frt, Kiss 
József 1 frt. Holló Róza 1 frt, Bódy Béla 1 frt, 
Pazmándy József 2 frt, Czéh Sándor 5 frt. 
Viola Antal 1 frt, Győrffy .József 1 írt, Szekré- 
nyesi Lajos 2 frt, Traupman József i frt, 
Petry Béla 3 frt, özv. Petry Jánosné 2 Irt, 
özv. Matuskovich Istvánné 1 frt, Mártonffy 
László 3 frt. Hideg János 3 frt, Szinyery 
László 2 frt, Biázv Pál 4 frt, Flax Izsó 3 frt, 
Erdélyi Mihály 1 frt, Gerö Miklós 1 frt, Ekkor 
Mór .5 frt, Győrffy Józsefné 1. frt, Édes Dezső 
3 frt. Fejes Gyula 3 frt, Hollósy Oszkár 2 frt, 
dr. Pártos Henrik 5 frt, Gráner Rezső 5 frt, 
Mochlos 2 frt, Fialka Róbert 1 frt, Gráner 
Sándor 3 frt, Csides Géza 2 frt, Kölcsey Kende 
Kanut 5 frt, gróf Lőnyay László 2 frt, 
Wittwindics Gyula 1 frt, Krziesnik 2 frt, Pnz-ár 
István 5 frt, Kis József 1 frt. Kis István 1 fit, 
Hermán Sándor 2 frt, Sehabemak Béla 1 frt, 
Vitális Márton 2 írt, Nothnagel Ferencz 3 ftt 
Összesen 137 frtot. Fogadják a nemes ada
kozók az egyház nevében a rendezőbizottság 
köszönetét.

—  Előléptetés. Rajeezi Burján László urat. 
a községi egyesület Íaradháílán tevékenységű, 
ügybuzgó elnökét, mint értesülünk Ö Felsége 
számtanácsossá léptette elő. Mi ez előléptetés 
felett örömünket fejezzük ki s őszintén gratu
lálunk a tanácsos urnák a jól és régen meg
érdemelt kitüntetéshez.

—- Föszolgabiránk a múlt héten személyesen 
tartott vizsgálatot a helybeli vendéglők és 
korcsmák felett, melynek az lesz az eredménye, 
hogy a jog nélkül már rég folytatott korcsmák 
jogfolyamodványai hivatalból is még lesznek 
sürgetve, azonban olyanra is talált föbirank. 
hol titkolva egy harmadik személy nercben 
mértek italokat. Az ilyet, mint visszaélési, 
főbiránk különösen figyelembe vette s talán a 
napokban be is fogja szüntettetoi üzelinüket.
Ez a helyes, t. főbíró ur! Aki igazságos és 
egyenes utón már természeténél fogva nem 
akár járni, hozzá méltó módon bűntettessel!

—  Múlt számunkban említett katonagaráz
dálkodás ügyében javában folynak a vizsgálatok. 
Két napon keresztül tartottak a kihallgatások 
a vizsgálóbíró vezetése alatt . községházunk-
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riál. A sajat és társai életét megmentett kisbirö 
tárgyilagosan, a a valósághoz hűen adta elő a 
dolgot, melyet a legnyomósabban támogatott 
a esendörség által nyomban megejtett kihall
gatásnál felvett jegyzőkönyv. Községünkben 
e szerencsétlen eset kimenetele általános 
helyesléssel találkozott, mert a katona urak 
által, itt-ott előidézett csendzavarás már-már 
felháborította a polgárságot Valóságos isten- 
kisértés volt mostanában némely utczán éjjel 
járni. Csendőrségünk, kis számánál fogva oly 
strapának van kitéve nálunk, hogy csudával 
határos fáradhatatlanságuk. Szerencse, hogy 
tapintatosságuk mellett szigorúak, s őrsparancs
nokuk a kihágások alkalmával vasszigorral 
őrködik és védi békés polgárainkat.

—  Vasúti elgázolás. A Soroksárról visszafelé 
jövő viczinális vonat a téglagyári átjárónál 
elgázolt egy kétlovas fogatot Valószínűleg 
a sorompó el nem zárása okozta a szeren
csétlenséget. A vonat oly erővel ütödött a 
lovaknak, hogy mintegy 20—25 lépésre 
sodorta magával a szegény állatokat, aztán 
kivetve az útból, szekerestől együtt, a töltésről 
lesodorta. Különösen az egyik állat úgy össze
töretett, hogy alig lesz lehetséges valaha 
kocsiba fogni. A következő nap pedig, nem 
lévén más, amit elgázoljon, ugyanott egy 
csoport libát lapított palacsintává. Csak rajta 
uraim, gázoltassanak egyre-másra, hisz úgy is 
nem sokára elgázolja az önök füstös kávé- 
masinájukat a villanyos. Akkor megmenek- 
szenek tisztán öltözött utasaink a gépész urak 
azon bravúrjaitól is, hogy a gép oldalán ki
eresztett gőzzel tönkre tehessék ruháinkat, s aztán 
egy kis csinos gorombaság feltálalása után 
szemünkbe kaczagjanak.

— A ..Szigetcsepeli I. Magyar Asztaltársaság" 
1897. évi május hó 23-án (vasárnap) saját 
helyiségében, Sziget-Csepeien, Szabó Lajos 
vendéglőjében zártkörű tánczvigalmat rendez. 
Kezdete este 7 órakor. Belépti dij: Személyjegy 
előre váltva 40 kr. a pénztárnál 50 kr. Család
jegy előre váltva 1 frt, a pénztárnál 1 frt 20 
kr. Ha az idő kedvez, e törekvő fiatal egylet 
mulatsága bizonyára szép sikerrel fog végződni. 
Jó mulatságot!

—  Az Erzsébetfalvai Műkedvelő és Olvasó-
Kör. f. é. május hó 23-án vasárnap, a „Korona”

vendéglőben, felerészben az „Erzsébetfalvai 
Polgári Dalkör" zászlóalapja javára, tánczvigalom, 
tombolajáték, hangverseny és műkedvelői elő
adással egybekötött jőtékonyczélu megnyitó 
ünnepélyt rendez. Műsor : „Nyisd ki anyám." 
Kar. Gaal F.-től. Előadja az Erzsébetfalvai 
Polgári Dalkör. A minister előszobájából. Dramo- 
lett 1 felvonásban. A miniszter Laubocher 
Lipót. Knabe Farkas Jereminás, gyakornok a 
mölliugi kerületi törvényszéknél Adler Kajos 
Jean, a miniszter komomoka Fleischmann Zs. 
A miniszter gyermekeinek nevelönője Kotracsek 
I. k. a. „Iszogatok, dalolgatok." Kar. Előadja 
az Erzsébetfalvai Polgári Dalkör. Apró félre
értések. Vígjáték 1 felvonásban. Sir George 
Ullman Frigyes. Ilona Kotracsek I. k. a. Alder- 
mann Oblatt Igáncz. Károly *** Jóízű Samu 
Nuszbaumer Ede. Udvarmester Feldstein Manó. 
Lueza SchafTer K. k. a. Inas Fleischmann Zs. 
Fel dalárok! Kar. Ziegler Bélától. Előadja az 
Erzsébetfalvai Polgári dalkör. Helyárak: I. hely 
60 kr. II. hely 40 kr., 111. hely 20 kr., állóhely 20 kr. 
Kezdete pont fél 8 órakor. Műsor után táncz.

—  A helybeli iskolákban a vizsgák f. évi 
jun. 1-én kezdődnek és pedig: jun. 1— 4-ig 
hittanból, jun. 9-töl az általános vizsgálatok 
folytonosan. Az összes vizsgák a Posta-utczai 
iskola nagytermében fognak megtartatni. Az 
évzáró „Te Deuin” hálaadó istentisztelet pedig 
junius 30-án lesz, midőn az iskolák bezárat
nak. E helyütt megemlítjük, hogy Suda János 
ur, mint az iskola gondnoksági einöke, egész
sége helyreállítása végett ma elutazott Marien- 
badba, s igv sajnálatunkra nem is igen van 
kilátás arra, hogy a vizsgákon jelen lehessen.

— Halálozás. ílüller Antal Erzsébetfalvai és 
csepeli háztulajdonos, kutcsináió-mester folyó 
hó 18-án éjjel 11 órakor, életének 53-ik évé
ben, rövid szenvedés után jobbiétre szenderült. 
Temetése Csepelen, f. hó 20-án ment végbe a 
r. kath. vallás szertartásai szerint, s onnan a 
csepeli sirkertbe tétetett örök nyugalomra. A 
megboldogult régi polgára volt községünknek, 
s százakra megy azon kutak száma, melyet a 
telep keletkezésétől kezdve készített. A temetés 
Schröder Ágoston erzsébetfalvai intézetéből 
került ki, mely intézet ma már a legnagyobb 
igényeknek is képes megfelelni. A megboldo
gultnak csendes nyugodalmat kívánunk!

Szerkesztő üzenetek.
T. J. urnák. Bpest. A közleményt vettük, azonban még 

nem volt alkalmunk átnézni. Különben is most folyó 
tárczánk van s erre csak azután kerülhet sor. *

Zs. urnák Bpest. Figyelmeztetését köszönjük. Már
segítve van a dolgon.

Egy régi munkatársnak. Egész bátran, hisz vele már 
úgy sem találkozhat. Várjuk az Ígéretet. <

W. urnák. Budán. Telek van elég. Rendelkezésére állunk. 
A fizetési feltételek különfélék. Annyi készpénzzel házat is 
vehet, pár ezer frt teherrel.

H—i urnák, Komárom. Tiszteletpéldányt csak rendes, 
munkatársainknak adhatunk, vagy oly gyűjtőknek, kik 
10 előfizetővel rukkolnak be. Az utóbbit egy kis jóakarat
tal megteheti ön is, más is.

Nyílt tér.*)
1251/897. sz.

Csepel község képviselő testületének 8/kgv. 
897. számú jogerős határozata alapján, a községi 
elöljáróság Csepel községben új

községháza és jegyző lakás
építésére pályázatot hirdet.

A versenytárgyalás Csepel községházánál

1897. évi junius hó 10-én
fog megtartatni.

Felhivatnak mindazok, kik ezen munkálat kivi
telére jogosítottak, miszerint 1 0 0 0  forint bánat
pénzzel ellátott zárt írásbeli ajánlataikat 1897. évi 
junius hó 9-én délután 6 óráig a községi elöljáró
ságnak adják á t ; később érkező ajánlatok figyelmen 
kívül hagyatnak. Az ajánlatban az árak számokkal 
és betűkkel világosan kiirandók s az ajánlatnak 
sajátkezű aláírás mellett azt is tartalmaznia kell, 
hogy ajánlattevő a tervet, versenytárgyalási és szer
ződési feltételeket pontosan ismeri. p

A terv és feltételek a községházánál a hivatalos 
idő alatt megtekinthetők.

Csepelen, 1897. évi május hó 18-án.

Zanátz Kálmán, Uitz István,
jegyző. birő.

H I R D E T É S E K .
Öt évi jótállás mellett

R É S Z L E T F I Z E T É S R E !
-------g g H  sa jávt g y á r t m á n y ú  ■ ■ ■ -------

Arany-, ezüst-ékszerek,

sseb- és fali óráik
legolcsóbb árak mellett kaphatók:

Menczer Márk-nál
BU D APEST , 4 - 1 5

K ároly -köru t 1 3 . szám .

Ü zlet áthelyezés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek b. tudomására hozni, hogy a piacztéren volt Üzle

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

Ü Y e g ,  porcellan, 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, fötörekvésem mindig az leend, hogy 
a n. é. közönség magas megelégedését kiérdemeljem.

Kinek b. megrendeléseit várva maradtam kitűnő tisztelettel

Goldstein Gyula
4— 4 üvegkereskedő s épületüveges.

Mindennemű hirdetések, vala

mint apró hirdetések, jutányos ár

ban felvétetnek az

„ErzsébetfalvaiKözlöny"
kiadóhivatalában

ERZSÉBETFALVÁN,
Szilágyi Lajos-utcza 26. sz.

Lakás-változtatás.
ag Tisztelettel tudatom a t. épittető közönséggel, miszerint laká
ig sómat Erzsébetfalváról Kossuthfalvára, Vargus Antal úr kisebbik házába

helyeztem át.
H  Ez alkalommal ajánlom magam

| mindennemű épülőt
^  Ízléses és pontos készítésére ; terveket készítek frt 2.50-től feljebb.

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

, PÁTRIA“ irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


