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Nem ünnepiünk.
Már volt alkalmunk megjegyzéseinket 

és. nézetünket nyilvánítani a község elöl
járósága által f. é. julius 11-éré tervezett 
ország-világra szóló ünnepély tárgyában.

Kimutattuk, hogy nekünk ma nincsen 
elöljáróságunk; hogy azok az urak, kik 
ma ezen a néven szerepelnek nálunk, 
azok Soroksár elöljáróságának a helyette
sitől s mint ilyenek vezetik úgy a hogy 
a helyi ügyeket.

Szót emeltünk rögtön, hogy ez úri em
berek aegise, vezetése mellett ünnepeljünk 
meg oly tényt, mely Erzsébetfalva törté
netében örök nyomot fog maga után 
hagyni.

Azt mondottuk: az egész dolog, már 
t. i. az önállósítás megünneplése ma még 
nagyon korai dolog, s tanácsoltuk jóaka
rattal a várakozást, bevárását annak, a 
mikor az önállósítás ténye csakugyan be
következik.

Tanácsoltuk, hogy ne menjünk nehány 
beteges ambícióval biró, szereplési visz- 
ketegségben szenvedő, feltűnni vágyó, ön
magának vezérszerepet szánt, különben

nagy pipáju, de szörnyen kevés vágott 
dohányu úri (?) ember után, csak azért, 
hogy az ő hiúságuk kielégítést nyerjen, 
ha mindjárt községünk komprommitálása 
árán is.

Azt hangoztattuk jóindulattal, hogy majd 
akkor rendezzük a tervbe vett ünnepélyt, 
ha önállósításunk ténye is bekövetkezett, 
a mikor általunk szabadon választott ön
állóan gondolkozni tudó. községünk érde
kében cselekedni akaró és képes elöljáró
ságunk lesz, kiket Soroksár nem rángat
hat, mint dróton járó bábukat, tetszése 
szerint.

Akkor, de csakis akkor rendezzünk 
ünnepet s legyen vezetőnk az, ki arra 
legkompetensebb: a mi saját elöljárósá
gunk !

Tények bizonyítanak jóindulatú sza
vaink, tanácsunk és intésünk jogos volta 
mellett. Bár sokan kicsinylést, kicsinyes
kedést és ellenzékeskedést szerettek volna 
sorainkból kiolvasni.

Mi sohasem voltunk barátai az elha- 
markodásnak. Nem is leszünk. Higgadt 
megfontolással mondunk ki mindent, de

nem is ér bennünket azután olyan bla- 
mage, mint azokat a jó urakat, kik derüre- 
borura ünneprendezésen fáradoznak, csak
hogy vezérszerepet vihessenek, vagy mint 
szereplők tüntethessék fel magukat.

Hogy mennyire igazunk volt, a mikor 
azt hangoztattuk: várjuk he az önállósí
tás tényét: megmutatta a következés.

Ugyanis mint biztos kutforrásból érte
sülünk : a pénzügyi hatóság közbelépé
sére az önállósítás foganatosítása f. é. 
julins hó 1-jéről 1898. január hó 1-jére 
halasztatott el. A járási főszelgabirói 
hivatal ntasitást fog kapni —  ha eddig 
már meg nem kapta -— arra nézve, 
hogy az előkészületeket megtegye, a 
választók névjegyzékét elkészíttesse, 
úgy hogy a bizottsági tagok és a köz
ségi elöljárók megválasztása deczem- 
ber hó folyamán megtörténhessék!

Tehát még csak deczember hó folyamán 
jutunk abba a helyzetbe, hogy elöljáróin
kat arra kompetens polgártársaink meg
választhatják. És már is ünnepelni akar
lak. Azt hiszszük, hogy eme hirünk után, 
mely hírünket újból hangsúlyozzuk, hogy

TÁKCZA.
Apró

Vajúdtak a hegyek 
És szülöttük neve 
A sok hü-hó után 
„Egyetértés11 leve. 
Ismerünk ám, szép maszk 1 
Bár nevet cseréltél —
Mi előbb elved volt,
Az most már a végczél. 
Sánta a regényed,
Logikád is sántit,
Mégis azt hiszed, hogy 
Megnyered a „partiét*1!

Légy boldog e hittel,
Mi nem gátiunk ebben, 
Ajkunkról miattad 
Sóhaj el nem lebben. 
Nekünk Te nem ártasz, 
Báhogy sziporkázol; —
„Egyetértés“  minket 
Ugyan el nem gázol.
Csak a „refrainf* várjuk, 
Jön-e úgy mint másszor? 
.Éljen Gombás István! 
Éíljen Bállá Zádor!“ —

A községházán is 
Bölcs logika lehet,
Bár rajta az okos 
Ember el nem mehet 
Biró uram nem rég 
Azt hirdette fennen:
.Kicsi a piaozunk,
El kel! vinni innen I*
De nem akadt, ki ezt 
Elhigyje, — oly bolond. . .  
Bírónk fejét ezért 
Még nem aggasztja gond.

dolgok.

Bölcs agyában rögtön 
Kész az államcsíny —
S ezzel bizonyítja,
Hogy a piacz kicsiny. 
Vásártér egy részét 
Kiadatta bérben 
Hajóhintásnak, ki 
Kérvényezett érte.
Most aztán igazán 
Kicsiny a piaczunk...
Így fogott ki a bölcs 
János bá’ mi rajtunk!

Az önállósítás 
Jövő évre marad;
Főmufti ur erre 
Vájjon nincsen szavad ?
Mi czimen rendezel 
Népünnepet most már? 
Ugy-e nem tudod azt 
Sem te, sem Soroksár? 
Bizony mi sem tudjuk, 
Gúnyt rá nem is mondunk; 
Te vetted kezedbe,
Nekünk nincs rá gondunk.

Gondnoksági tagok 
Az elmúlott héten 
A mit határoztak 
Visszaszivták szépen.
H ja! igy jár az, a ki 
Laikus létére 
Nem akar hallgatni 
A jobbik eszére :
Neki megy a falnak 
S betöri a fejét,
Melyben agy hely’tt úgyis 
Korpa volt" csak s szemét!

Lantos Adolár.

A megzavart éjszaka.
Irta: Magyar Gyula.

(Vége.)

A hogy másnap is alkonvodni készült, a 
hamis menyecske, mint szerelmes macska, oda- 
huzódott az öreg ura mellé. Öt, hat legény 
volt még ott benn a szobában, akinek nótája 
messze elhailatszott a falu végéig, hol a nyárfa- 
levél is talán az ö hangjuk erejétől ingott.

Holla Gásfár szivét szinte elfutotta valami 
meleg vér s erein lég nein érzett gyönyör 
bizsergése járt át. Valami fékezhetetlen vágy
nak apró kaboldjai futottak szivéből föl egész 
agyáig s a türelmetlenségtől kipirult az arcza.

Egyszer csak oda szól a vig mulatókhoz :
— Legények, halljátok?
— Mi az, Gáspár bátyja?
— Úgy hallom, jó bort mér a Jakab koesmá- 

ros. Az enyém savanyúbb. Annak a borából 
ihatnátok ám az én egészségemre.

Megértik a czélzást, hát eltakarodnak. A mikor 
a kapu mögöttük bezárul, még visszafordulnak 
s tanakodnak csöndben.

— A vén kalafaktor!
— A falu legszebb lányát . . .
— Előlünk elesipte.
— Szűrünket kirakta.
— Ezért megadőzik.
A hogy eljött az est, felgyuladtak az ég 

ragyogó világai. Nem hallatszott semmi egyéb 
a községben, csak a Jakab zsidó korcsmájából 
holmi zümmögése a muzsikaszónak. A legelők 
alján pásztortüzek fénye csillant fel nagy néha, 
melynek világánál a csikósok fogták ki az 

I eladó lovakat a holnapi híres Enyingi vásárra.
A házak ablakai mind elsötétültek, s ha 

olykor megsziszszent odakünt a szellő, a padkán 
alvó gyermek ijedten suttogja:

— A gyalogsárkány néni most repül seprő
jén, a szent Gellért-hegyre.

Ha a templom tornyán óra is lett volna 
hát elütötte vön’ tán a tizenegyet, mert a 
kaszás csillag ott vágta a rendet a nyugati 
égen. De ha óra nem volt. hát ott volt a 
bakiéi-, aki felriadva édesded álmából, kezdte 
énekelni szép borízű hangon:

Éjfél felé jár az óra,
Menjetek már nyugvóra,
Tíizre vízre vigyázzatok,
Tilosba' meg ne járjatok.

Elhallgatott hát a muzsika is menten Jakab 
korcsmájában, s hogy az éjjeli, őr az alsó 
sorokon mondta el a rigmust, a legénynépség 
is kijött az utezára. De ott még megálltak, 
valami furfangos terv volt az agyukban. Szép 
lassan, hogy neszét senki meg ne hallja, a 
Jakab firmáját levették a falról s azzal aztán 
csendben settengettek Bolla Gáspár bátyánk 
úri portájához s fölszegezték annak a háza 
falára. Nagyobb czifraságért egy égő lámpát 
is akasztottak mellé, melynek a fénye oszt’ 
megvilágitá a tábla Írását, mely következő volt:

KOHN JAKAB
bor-, sör- és pálinkamérése, 

szalonna és hideg ételek.
Éjjel is kiszolgáliatik.

A legények aztán pihenőre tértek. Egy félóra 
raulva hangzott a vásáros kocsik lassú dübör
gése. Az éj óráiban ott vitt el útjuk a Bollá- 
porta előtt, és amint az első kocsin ülők látták 
a lámpa fényében kaczérkodó ezégért, menten 
leugráltak a kakasülésükböl s megverték abla
kát Bolla Gáspár uram zsindelyes házának:

— Kelj fel, Jakab szomszéd!
Bolla bátyám nem aludt még akkor, de a 

szép menyecske felriadt a zajra szendergő 
álmából.

— Kelj fel, Jakab szomszéd, hangzott ismé
telve, de elszunyókáltál!

— Jaj, Istenem rablók, suttogta ijedten a
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biztos kutforrásból mentettük, még a leg
szenvedélyesebb ünnepségrendezők is be- 
látandják, hogy tervük elhamarkodott, 
nagyon is korai volt s az önállósítás örö
mére rendezendő ünnep egy időre le
veendő a napirendről.

Ezt a tervet, már t. i. a soroksári elöl
járóságnak nálunk működő helyettesitői 
vezérlete alatt rendezendő ünnep tervét 
úgyis a rút irigység, a sárga féltékenység 
és a nevetségességig menő szereplési vágy 
teremtette meg. Ezek voltak a terv szülői. 
Ilyen szülőknek a magzata nem sok és 
nem nagy reményekre jogosító szokott 
lenni s ha róla még az is kiderül, hogy 
túlságos koraszülött volta miatt még csak 
nem is életképes: ugyan ki tudná saj
nálni? ki tudná dédelgetni? Senki. Az 
ilyen porontyot ki kell Önteni a feresztő 
vízzel! Jobb sorsra nem érdemes!

Igen! Tegyük féke, nyugalomba egy
előre Erzsébetfalva önállósításának örö
mére rendezendő ünnep eszméjét.

Az önállósítás ténye még nagyon messze 
van. Majd ha bekövetkezett az, elérkezett 
az ideje, legyenek meggyőződve: mi leszünk 
az elsők, kik annak a lomtárból —  hova 
most egyelőre kerül —  elővételét kérjük 
és sürgetjük.

De csak akkor, a mikor annak ideje 
—  mint mondtuk —  elérkezett. Addig is 
béke velünk ! P — y.

Gondolatok.
Soi'oksár, május 26.

Harmincz éve immár, hogy népoktatási tör
vényünk életbe lépett. Ha visszatekintünk a 
lefolyt évekre, a tagadhatlan haladás mellett 
kénytelenek vagyunk bevallani, hogy a hosszú 
idő alatt a rengeteg áldozatok mellett tan

szép asszony és a pehely dunnát ráhúzta 
fejére. (Még sem a legjobb dolog ám gazdogok
nak lenni, gondolta magában.)

Bolla Gáspár uram ekkor nagy mérgesen leug
rott az ágyról és kiszólt a félig nyitott ablakon:

•— Mit akarnak kenitek?
— Félliter pálinkát, Jakab, a javából!
— Nekem tiz krajezárért, szólt le a kocsis 

is az első ülésből.
— ElhOrdjátok innét a vidéki irhát, a 

ragyogótokat, kiáltott rekedten dühös haragjában 
Bolla Gáspár bátya, mert, ha emberhaláít még 
nem pipáltatok, hát lesz az itt mindjárt 1

Az emberek erre mit tehettek volna, nagy 
csodálkozás közt tovább hajtottak folyton 
mondogatva:

— Izraelitában ilyen mérges embert a világ 
nem látott!

Ám félóra múlva jött a másik kocsi, aztán 
a harmadik, a tizedik vásáros: megállt mind egy 
szálig a Boila-ház előtt, többé vagy kevésbbé 
erősen zörgetve az üvegablakot!

— Kelj fel, Jakab szomszéd!
Bolla Gáspárt, majd hogy a méreg megette. 

Nagy, vad haragjában föl és alá járkált ott 
benn a szobában, míg a szép menyecske 
meg sem mert moczczani jó puha fészkében. Az 
ötvenedik kocsi, mely a vásárfa jött, egy faze
kasé volt. Két telivér szamár feszitette elől a 
kóezistrángokat. A derék fazekas torkát is 
belepte a hosszú ut pora s szinte föllélegzett, 
a mikor meglátta a világos czégért. A mit 
negyvenkilencz megtett előtte, im ő is megtette. 
Zörgetett és szólott:

— Kelj fel, már Jakab szomszéd!
Hanem már ez sok volt. Ugv reszketett a vér 

Bolla Gáspárban, mint ha a pokloknak tüzes 
katlanjában most forralták volna. Orrlyuka 
kitágult, a szeme villogott s aztán lekapta a 
falról kétcsövű puskáját s a másik pillanatban 
kilőtt az ablakon, nem is egyszer, kétszer.

ügyünk ma sem áll azon magaslaton, melyen 
ügy az idő hosszúságának, mint a reá fordított. 
költségeinknek, megfelelő haladást nem minden 
Mim értünk el. ■ ' - .

Keresve az okokat az akadályokat : Kény
telenek vagyunk beismerni, miként nemzeti 
tanügyünk elhaladásának annyi akadálya van, 
hogy' csak Isten kedvező segélyének, a tanügy 
éléré állított egyes törhetlen buzgalmu. a tanügy 
jövöjén szeretettel csüngő vezérférftainkon 
kívül ma már szerves egészszé forrott, 
némileg — a múlthoz aránylag — jobb anyagi 
viszonyok közé jutott tanférfiainknak. azok 
kitartó buzgalmának köszönhetjük, azt is, amit 
elértünk.

Mert bizony a tanügy elöbbvitele, kifejlesz
tésére évenként országgyülésiieg megszavazott 
tanügyi budget, csekély volta miatt, sem a cél 
magasztosságának, sem országunk területének, 
sem a vallásfelekezeti és nemzetiségi visz- 
ketegek és akadályok leküzdhetésének, sem pedig 
lelkes tanférfiaink, a tanítók munkaarányának 
egyáltalán meg nem felel.

Igaz, hogy szép összeg az, mit e czélra 
évenként az állam ad, az is igaz, hogy többet 
is adhatnánk, de kincstárunkat több oly teher 
nyomja, e téren kifejleszthető áldozatunkat meg 
zsibbasztja sok más oly intézmény, melyek a 
tudományosság, a szellemi képzettség, főfelté- 
teleíhez nem, de a nagy hatalmi {elsőbbség 
eszközének moloch gyomrába dobatik anélkül, 
hogy bármikor is az haszonbajtó lenne. Értjük 
a katonai fentartási költségek évröl-évre való 
rohamos szaporodását, fékezhetlennek látszó 
emelkedését.

Békés viszonyok között ily rengeteg áldoza
tokra ily czéltévesztett kiadások fedezésére, 
ily terhek leküzdésére, népünk anyagi ereje 
már annyira képtelen, hogy ezelőtt pár évvel 
még oly községeinkben, hol az adó csaknem 
teljesen befolyt, végrehajtóra csak egy pár reni
tenssel szemben volt szükség, ma már majdnem 
minden egyes lakd ellenében a foglalást, az 
árverezést kell alkalmazni. Hová jutunk ha ez 
igy megy még tovább is?

Tehát mint látjuk, első sorban a telhetetlen 
moloch gyomrának betölthetése emészti anyagi 
erőnket. Mily boldog ország lennénk, ha ezen

— Dirr! durr! és felriadt a falu a nagy 
dörrenésre. Odakünt az utczán valami ördögi 
zörrenés, bögréknek törése.

A fazekas meglőtt szamara adta ki páráját, 
még a másik füles megriadtában felforditotta 
a nagy cserepeskordét.

A kárvallott ember, a szegény gelencér az 
egész faluból összefutott népek szemei láttára 
szoritá ökölbe a fölemelt markát és megfenye
gette az ablaknál álló gazdag Bolla Gáspárt.

—  Jakab, ezt megbánod!

Hajnal hasadásra mosolyogó szép reggel. 
Minden kis virágon egy-egy harmat ragyog; 
egy-egy kihullott csepp angyalok szemeiből. 
Mikor a szép asszony, a nemzetes asszony 
kiment a kis kertjébe, a virág kelyhekből apró 
kis kaboldak mosolyogva nézték az álmatlan
ságtól halványnyá lett arczát.

Az utczán a nyájak kolompolva mentek ki a 
legelőre s Kohn Jakab korocsmáros nagy kala
pálás közt szegete fel újból házának falára 
ezimtábláját.

Bolla Gáspár bátyám is, nagy dologban volt. 
Egyezkedett épp a fazekasmesterrel.

— Két lövés, egyszamár, meg egy kordé 
csömpe, számitá fel kárát a szegény gelenczér.

Hát summa-summárum Gáspár kifizette, egy 
két pohár borral még meg is toldotta. Aztán 
kiment ő is a virágos kertbe s könyeit törölte 
az uj menyecskének.

Furulyaszó hangzott be a berekaljról. Egy 
legény kesergett el azon a nótán.

Szerettelek de elhagytál.
Az asszony zokogott, értette a nótát, tudta, 

ki kesergi. Karjára borult ős úgy siratta el a 
vesztett boldogságát.

Bolla Gáspár bátya, azt megvigasztalta. 
Simogatta lágyan, puha szép arczáját.

Ne sírj feleségem. Szóra sem érdemes hiszen
kifizettem a fazekas kárát.

ezélra évenként kiadott pénzünknek, csak egy 
tized részét tudnánk tanügyünk előmozdítására, 
tanítóink anyagi szükségeinek fedezésére, uj 
iskolák építésére, uj tanerők alkalmazására for
dítani 1 •

De ez még manap a mai viszonyok között, 
azt mondjuk, nem lehet!

A felekezetiség, a vakhitféltékenykedése jön 
nyomba, mint föakadáiya a nemzeti tanügy 
fejlődhetésének. Nem akarjuk mi azt vitatni, 
hogy a vallástanitás elbányagoltassék, sőt ellen
kezőleg: tudományt vallás nélkül nem is kép
zelhetünk. De engedjenek meg az egyes hit- 
felekezetek. valláskülömbség nélkül, a midőn 
becsüljük bennük, az ősi szokások, formalitá
sokhoz való merev ragaszkodásukat, nem hall-, 
gathatjük el, az ezen czim alatt gyakorolt, a 
vallás tekintélyének, tisztaságának symboluiná- 
val homlokegyenest ellenkező tanok, üzelmek 
kárhozatos voltát.

Megengedjük, hogy minden országban, főkép 
a mi áldott magyar hazánkban mindig volt és 
lesz felekezeti vitatkozás, féltékenykedés, de 
hogy annyira elélesedjék, oly térre tereitessék 
ezen tiszteletre méltó verseny, mint azt a 
napokban közoktatásügyi miniszterünk az ország 
színe előtt, az ország, de különösen egyes 
felekezetek szégyenére valló, reméljük és hisszük, 
hogy az igazságnak híven megfelelő beszédében 
megdöbbentöleg ernliti, hogy az ádáz politikai 
harcz üszke még iskoláink és templomaink 
szentségét is beinoeskolta büzhödt, minden jó 
keresztyént boszantó füstjével.

Mint említőnk, tiszteljük mindenkinek hitét 
és meggyőződését, de nem helyeselhetjük, hogy 
egyesek feltűnési viszketegének kielégítése a 
vallás, a tanügv kárára fajuljon akkor, midőn 
mindenkinek elég seperni valója van a saját 
ajtója előtt.

Mint a miniszter ur monda, ezen merénylet 
a tanügy, a vallás ellen épen e kettőnek hiva
talból eskü által e ezél előmozdítására hivatott 
s lekötött polgárai. által lett elkövetve. Vigyáz
zanak a dobálódzók, mert az eldobott kő irányt 
téveszt és saját fejüket fogja bezúzni!

Hasonló a fenti akadályhoz a nemzetiségek 
egymás elleni féltékenykedése, a hegemonikus 
irigykedés, ásánkodás. Lehet mondani, hogy ez 
szegény tanügyünknek legfrappansabb, legtöbb 
bajt okozó, legnehezebben leküzdhetőnek látszó 
akadálya. Pedig ha szigoriuan veszszük, ha 
azok a Lukaciu, Schulverein-féle individiumok 
magukba szállnának és az itteni nemzetiségek 
kötelességeit és terheit, előnyeit és hátrányait 
szigorú részrehajlatlan bírálat alá vennék, össze
hasonlítanák az ezer év óta itt lakó nemzet 
egyik bármely csekély tagjának viszonyaival, a 
nehány évtized, vagy mondjuk másfél század
dal ezelőtt beköltözött, édes anyaföldünkön már 
megzsirosodott indigena viszonyaival és kötel
meivel: bizonyosan azon tudatra és tapaszta
latra volnának kénytelenek ébredni, hogy ezek 
mind egyforma jogokat, előnyöket, de egyforma 
kötelezettségeket élveznek vagy viselnek. Minek 
tehát az ádáz harcz ? mire való az anélkül is 
békéden, a nemzet testével még nem assimi- 
lálódott elemék felzavarása? Itt is a feltűnési 
viszketeg, egyes emberek henczegése vagy 
nagyobbrészt kenyérkeresetiforrás a főezél. Neki 
viszik a szegény népet a falnak, ámítják, bolon- 
ditják s mikor már összetörte magát, akkor 
kereket oldanak, zsebeik már tele vannak martyr- 
könvöradományokkal. Ezeknek nincs annyi vesz
teni valójuk, mint az előbbi zsonglőröknek, de 
azért az eldobott kő már nem egyszer zúzta 
be koponyájukat és még hányszor fogja be
zúzni ? !

Az ilyen lelketlen elemek bűnös működésé
nek gyümölcse, a most tárgyalás alatt levő 
buda-eörsi gyilkosság, csakhogy ezen esetben 
a legcsufabb két jeíiemtelenség, a vallás és 
nemzetiségi gyülölség összekotyvasztva termő 
meg drága gyümölcsét, épen az indigenák által 
külföldről importált csemete, mely félő, már 
fává növekedik és Európa előtt a magyar fajt 
teszi nevetség és gúny tárgyává 11

Veritas.
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V E G Y E S  HÍ REK .
—  A polgári dalkör zászlószentelési ünnepé

lyére kibocsátott meghívókon belépti dij is 
van feltüntetve. A t közönség tájékoztatására 
megjegyezzük, hogy a belépti dij csak azon 
egyénekre szól. kik szög nélkül jönnek az 
ünnepély színhelyére.

—  Meghívó az erzsébetfalvai községi egye
sület által folyó év junius hó 1-én este 8 
órakor a Pauncz féle vendéglőben tartandó 
rendkívüli közgyűlésre. Tárgy: 1 • Két választ
mányi tag választása. 2. A polgári dalkör zászlő- 
szen telési ünnepélyén testületileg való részvétel. 
A t. tag urak minél számos megjelenését kéri az 
elnökség.

. —  A polgári dalkör zászlószentelési bizott
sága tegnapelőtt tisztelgett Inkey Gizella 
őnagyságánál kerepesi-uti lakásán és Szőcs 
Pál orsz. képviselő urnái. A képviselő ur 
küldöttségünket meleg fogadtatásban részesí
tette s mintegy 8/4 órát töltött az ötös bizott
ság társaságában. Innen Inkey kisasszonyhoz 
indult a küldöttség, hol önagysága kedves 
modora őket teljesen lebilincselte. Szerkesztőnk, 
ki maga is jelen volt e felejthetlen fogadtatá
son, elhatározta, hogy felkéri a jeles művész
nőt pár darab eléneklésére, azonban a kisasz- 
szony ezt be sem várva, Zigler Béla zongora- 
kísérete mellett rövid társalgásunk után rá
gyújtott kedves nótájára. No ezt leirni nem 
lehet, ezt már csak hallani kell. A kisasszony 
bájos és szeretetreméltó hangjával, kedves 
modorával bámulatos összhangban áll lakása, 
tele csecsebecsékkel, falai koszorúkkal, csok
rokkal és drága szalagokkal. A kis csalogány 
örömében csaknem tánczolt, hogy dalkörünknek 
is szolgálatot tehet csengő hangja hallatásával. 
Hosszabb csevegésnek, melyet az örökkévalóságig 
szerettünk volna folytatni a drága kis aranyos
sal, csak a déli órák vetettek véget, a küldött
ség a viszontlátásra búcsút mondott a kisasszony
nak, mely alkalommal ő maga kijelentette, hogy 
a dalkör eme meghívása a legnagyobb örömére 
szolgál s alig várja a napot, hogy vendégünk 
lehessen. Mi is alig várjuk, hogy elmondhassuk 
a költővel: Hozott Isten közibünk, légy állandó 
vendégünk!

—  Az „Erzsébetfalvai Műkedvelő és Olvasó
kör'” múlt vasárnap tartotta megnyitó ünnepé
lyét. A műsort eléggé ügyesen állították össze. 
Égv-egy felvonásos dramolettet és vígjátékot 
adtak elő s ezek előtt és után a polgári dalkör 
gyönyörködtette a tőle már megszokott módon 
a közönséget. Ugv a dramolett (A miniszter 
előszobájából) mint a vígjáték (Apró félreérté
sek) igen jól mulattatták a hallgatókat. A 
szereplők bámulatos könnyedséggel játszotok 
é s . kivétel nélkül jól megállották helyüket. 
Lapunk tere nem engedi, hogy részletekbe 
bocsátkozzunk, csak annyit, hogy ez a fiatal 
egyesület hézagot pótol társas életünkben s 
megérdemli a közönség szives pártfogását, 
amire ezennel melegen is ajánljuk.

—  A megyei kir. tanfelügyelő úr figyelmét 
legyen szabad felhívnunk arra hogy a templom 
utczai iskola épületének bérszerzödése lejár pár 
hó múlva, azon a környéken nem egy, de leg
alább 3—4 tanteremre volna szükség. A mai fe
jetlen állapotok között a szegény gyermekek 
szenvednek, a mennyiben a Szent-küttól Szölő- 
hegy-utezai és János-utczai iskolába kényte
lenek járni. Ezeken az állapotokon eddig beis
merjük iskola épület hiányában lehetetlen volt 
segíteni. Ma azonban ez a tarthatatlan helyzet 
megszüntethető, mert a mint halljuk, Racek pol
gártársunk Attila utczai 26 szám szép nagy tel
kén hajlandó a kor követelményeinek és a pae- 
dagogiai kivánalmaknak mindenben megfelelő 
tágas udvarral és 3 tanteremmel biró iskolaé
pületet építtetni, még pedig azonnal, ha arra a 
Jár. Tanfelügyelőségtöl vagy a helybeli gondnok
ságtól felhívást nyer. Mi azt hiszszük, hogy vé
tek volna ezt az alkalmat elszalasztani, az iskola- 
épület szükségessége mellet ezen a környéken 
eléggé tanúskodik az iskolás gyermekek nagy 
száma. E tárgyra még különben visszatérünk, 
most csak a figyelmet kívántuk felhívni rá.

Szerkeszti.
—  Az iskolai évi záróvizsgák nem oly idő

ben tartatnak meg, mint a hogyan múlt 
számunkban megírtuk volt. Azt a vizsga-rendet
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a gondnokság állapította meg, anélkül, hogy a 
tanítótestület véleményét kikérte volna. A taní
tótestület a gondnokság határozatát magára 
sérelmesnek találván, kérte a megváltoztatást a 
igv újabb gondnoksági ülés vált szükségessé, 
a melyen a korábbi határozatot odamódositot- 
ták, hogy a vizsgák junius hó 15-étöl 23-áig 
tartassanak meg. Hát biz az igen-igen jellemző 
a gondnokságra, hogy a tanítótestületet előze
tesen meg sem kérdezi, csak határoz laikus 
fővel és észszel szakdolgokban. Ilyen dolgok
ban, mindenkor a tanítótestület véleményét 
szokás kikérni, miért oly makacs a mi gond
nokságunk, hogy ehhez a szokáshoz nem tud 
és akar alkalmazkodni? Azt hiszi, hogy ílv 
eljárással basznál az ügynek ? Oh nem, hanem 
ártani nagyon is árt. Ez pedig nem lehet a 
gondnokság czélja.

—  Regénymelléklet. Mi minden tekintetben 
eleget óhajtunk tenni szives olvasóinknak s igye
kezünk kielégíteni a lapunkhoz fűzött várako
zásaikat. Még mielőtt helybeli laptársunk regénv- 
melLékletet hozott volna, már mi hasonló őzéi
ből lépéseket tettünk egyik jóhirnévnek örvendő 
regényírónknál Tölgyesy Mihálynál s szives ígé
retét bírjuk, hogy a zászlószentelési ünnepség 
lezajlása után egyik eredeti magyar regényét, 
mit eddig még sehol nem közölt s különlenyo- 
m atban még nem adott k i: lapunk rendelkezé
sére bocsátja. Azt hisszzük, szives olvasóink 
csak örömmel fogadják e hírünket s ebből is 
látják, hogy mi nem holmi esetlen fordítások
kal, külföldi férczmüvekkel kívánunk közönsé
günk szemébe port hinteni, hanem jó Ízlését 
igyekszünk kielégitni hazai, eredeti, jó szellemi 
müvekkel. S mikor ezt teszszük, bár áldozatok 
árán is, legyen szabad remélnünk, hogy szives 
olvasóink törekvéseinkkel arányban fogják la
punkat becses pártfogásukba venni és ismerő
seik körében terjesztem.

—  Szerencsés szerencsétlenség. A vicinális 
állomás mint tudjuk renoválás alatt áll. A 
munka folyik még ünnepnapon is. Épen áldozó 
csütörtök reggelén, mikor legtöbb utas várja a 
vonat érkezését, egy mázoló-segéd a munkájá
hoz tartozó veder olajos mészszel fölmász lét
rája tetejére munkáját végzendő, s mikor a 
legfelső fokon állott, a létra hátrafelé dőlve 
piktorostól, festékestül az utas közönség közé 
vágódott. A piktornak ugyan komolyabb baja 
nem esett, de a közönség ruhája annál többet 
kapott a habarékból. Volt sajnálkozás quantum 
satis, míg egyszerre a nagy lármába belekiált 
egv asszony: Megverte az Isten, mert ünnepen 
dolgozik! Ezen megjegyzés aztán felderítette 
magát a sérült piktort is, ki keserves mosoly
gással kelt fel a sínek közül s ismét felmászott 
létrájára. Vájjon nem volt-e igaza az asszonynak.

—  R. Burján László polgártársunkat, a köz
ségi egyesület fáradhatatlan tevékenységű 
elnökét miniszteri számtanácsossá történt elő
léptetése alkalmából a múlt vasárnap szép 
óváczióban részesítette a községi egyesület, 
melynek tisztviselői és választmányi tagjai 
mintegy húszán felkeresték, erzsébetfalvi nyári 
lakásán s melegen üdvözölték az egyesület 
részéről. A meleg hangú üdvözlő beszédet 
Viola Antal polgártársunk tartotta s igen szép 
hasonlatban karikaturázta ki az egyesület ellen
ségeit, kik a községi egyesület tagjait „zöldek" 
elnevezéssel ruházták fel. Hát legyünk zöldek 
— úgymond —  hisz a reménynek is zöld a 
szine, mi pedig át vagyunk hatva a reménytől, 
hogy egyesületünk megizmosodván, községünket 
nagygyá, virágzóvá teendi. Zöld az élő ter
mészet, a tavasz, a virány, az élet alapszíne 
is, nos hát a mi egyesületünk is daczára a 
„ sárga“ irigységnek, élni, virágozni és terebélyes 
lombos fává fog izmosodni, kifejlődni. A szép 
hasonlatoktól gazdag beszédre az ünnepelt 
elnök meghatottan köszönte meg a nem várt. 
nem remélt szép óvácziót s utána gazdagon 
megvendégelte az üdvözlő tagokat. A kedélyes 
együttlétnek csak a késő éjjeli órák vetettek 
véget.

-r- Soroksár vadászati jogának bérbeadása 
ügyében az árverési hirdetmény Soroksár köz
ségházánál mai naptól kezdve bárki által meg
tekinthető. A bérlet aug. hó 1-étöl hat évre 
szól. Az árverés junius 21-én d. e. 10 órákkor 
Soroksáron fog megtartatni. Bánatpénz 100 frt. 
Az ez ügyletben bővebb informáezió szerzése vé
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gett a vadászatkedvelök ugyanazon közigazga
tási jegyzői hivatalhoz fordulhatnak a hivatalos 
órák alatt.

—  Polgárságunk figyelmébe. Az 1897. évi 
föld- és ILI. osztályú kereseti adólapok a sorok
sári adóügyosztálynál f. évi májas 24—31-ig 
közszemlére vannak kitéve.

— Uj gyárak Erzsébetfaiván. Leímdörfer 
Izsák ur, helybeli polgár, a föszolgabiróihivatal- 
nál egy gözfürész-gyár felállítására kért engt- 
délyt. Ugyancsak Melinger ur bnzakeménvitő- és 
csirizgyár feláliithatása kieszközlésében fára
dozik. E tárgyban f. hó 25-én főszolgabirank 
községünkbe utazott a helyszíni szemle megej- 
tése végett, ügy tudjuk, hogy e hírünkkel csak 
örömet szerzünk nemesak munkásainknak, de 
általában községünk minden lakójának, a mennyi
ben minden ily újítás községünk eiöhaladását 
mozdítja elő, munkát ad a munkásnak, növeli 
a pénzforgalmat. Mi tehát szerencsét kívánunk 
az uj vállalkozóknak!

—  Népgyülés ErzebetfaYán. Erzsébet- és 
Kossuthfalva összes munkásai ma vasárnap, 
május 30-án d. u. 3 órakor a Pflum-féle ven
déglő nagytermében a sajtószí badság érdeké
ben. nagy népgyülést tartanak, mely iránt — 
mint halijuk —  a szomszéd községék polgárai 
is nagy érdeklődéssel viseltetnek. A gyűlés tar
tását a vezető körök szabályszerűen bejelen
tették a járás főszolgabírójának.

— A kispesti viczinális vasút igazgatóságát a 
nm. kereskedelemügyi miniszter — mint érte
sülünk — felhívta, hogy vonalának villanyos 
erőre való átalakításáról, valamint Kispest— 
Kossuthfalva—Erzsébetfalva között épitendő, 
szintén villanyos vasút építésének tervezetéről 
s azoknak mielőbbi felterjesztéséről haladékta
lanul intézkedjék, ellenkező esetben a concessiót 
nem a vasúttársaság, hanem Kispest fogja meg
kapni. Tehát Kispest erélyes polgársága és elöl
járósága még sem fáradt hiába. No édes elöl
járó uraimék ideát, nem jó  volna önöknek Kis
pestre el-ellátogatni egy piczikét iskolázni? H'sz 
a jó  pap holtig tanul!

—  Uj építkezések. A legközelebb tartott köz
ségi ülésen a következők kaptak építésre en
gedélyt: Murányi Ferencz Angyal-utczában, 
építi a tulajdonos ; Gubody Víacze Szekrényessy- 
telepen, építi a tulajdonos; Simon Gábor 
Muraközy-telepen, építi Mizsik Sándor vállal
kozó; Paulies János, toldaléképületre, építi 
Bogács István vállalkozó.

— A íegnapelőlti vihar községünkben és 
szomszédközségeinkben csak úgy szórta villá
mait. Az utakat sok helyt tönkretette, a pinezé- 
ket, kutakat és lapályon fekvő, házakat el
árasztotta, a hidakat úgyszólván tönkre tette. 
Még az elöljáróságot sem volt hajlandó respek
tálni. Peleskei kisbirónkat a földhöz vágta, 
és elszédítette, egyéb baja nem történt, biró 
urunknak községünk szenvedélyes horgászai 
siettek segítségére, s igy neki sem történt más 
baja, minthogy háza kerítését felforditotta. 
Doroginénak a kezét feketére festette a villám, 
ennek sincs más baja. Soroksáron mint halljuk 
már a toronyba is beütött, két ember áldoza
tul esett, továbbá Csepelen egy kapás embert 
ütött agyon. Láttunk olyan kutat, mely egészen 
megtelt homokkal. No legalább e nagy ijedt
ségre elöljáróságunk respektusból is megcsinál
tatják hídainkat!

— Zwicker, a subát változtatott „Erzsébetfalva* 
volt totumfaetumja —  mint halljuk, meg- 
nkarja imi községünk hírlapirodalma történetét. 
Bö tárgyat vél találni abban a körülményben, 
hogy községünk két év változatában öt lapot 
producált, nevezetesen: „ Erzsébetfalva és Vidéke'"
„Erzsébetfalvai Közlöny", „ Telefon", „Erzsébet- 
falva“  és Egyetértés" czimüeket. Ugyancsak
az ö szerkesztésében fogna megjelenni egy kő- 
nyomatos élezláp is „Oörögtüzek" ezim alatt. 
Mindezt azonban —  a mennyiben csak hallot
tuk,. tehát fenntartással közöljük.

—  Helyreigazítás. Múlt számunk Ryilttéri ro
vatába egy sajtóhiba estiszott be. A csepeli köz
ségháza és jegyzői lakás építése alkalmából ho
zott versenytárgyalási hirdetményben Zanácz 
Kálmán jegyző helyett Kaszab Ferenez jegyző 
olvasandó. A zásztószentelés alkalmával pedig 
egyik koszorús lánynak Édes Emma k. a. 
helyett Csides Gizella olvasandó.
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APRÓ HIRDETÉSEK.
HA Valakinek

ttlke vau;
eladó

Hu valaki nek eladó hájé a
van ;

Ha valaki telket akar 
venni ;

Ha valaki házat akar 
venni;

Ha valakinek bérbeadó 
háza van ;

Ha valaki házat keres 
bérbe es vegre

Ha valaki gyorsan és 
biztosan akar

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  

..Erzséfcétfalvai Közlöny1
hirdetési irodája és kiadó- 
hivatalihoz Erzsébetfalván, 

Szilágyi Lajös-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 elegáns nagy szekrény,
öt ajtóval és 3 hókkal, bár
mely szobának díszére vá

lik, igen olcsón eladó. Bő
vebben a kiadóhivatalban.
Egy kis bitorowtt szoba

külön bejárással, lehető 
legolcsóbban egy vagy két 
fiatal embernek azonnal 
kiadó Bővebbet a kiadóhi
v a t a l b a n ^ ____________ 2

Kerestetik megvételre 
egy há2 , 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

Kézimunkák
u. m. horgolás, stikkelés, 
harisnyakötés, harisnyafe
jelés, "szóval minden ily 
női kézimunka készítésére 
ajánlkozik egy ahhoz értő 
nő. Bővebbet a kiadóhiva
talban. 6

Több kisebb-nagyobb házak
és telkek megvételre és 
eladásra kerestetnek az 
„Erzsébetfalvai Közlöny* 
kiadóhivatalában Szilágy- 
Lajos-utcza 26. szám alatt

Egy fiisztriizlet
Erzsébetfalván, jó  munkás 

fertályban, mely tőzsde- és 

italmérési engedélyivel bir, 
jutányos áron eladó. Czim 
a kiadóhivatalban.

Erzsébetfalván egy telek
150 Q ől kúttal és szőlő

vel olcsón eladó. Czim a 
kiadóban.

felvétetnek.

H I R D E T É S E K .
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Aki olcsón s lelkiismeretesen venni akar 
varrógép et vagy b ic ik lit , forduljon biza
lommal

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

Budapest, Akáczfa-utcza 5. szám, 
Műhelyem megnagyobbitása folytan, azon hely
zetben vagyok, hogy mindenféle előfordulandó 
ja v ítá so k a t lelkiismeretesen, olcsón s pontos 
k é sz sé g g e l te ljesíth e te k .

o

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  ■ ■ ■ -------

Arany-, ezüst-ékszerek,

zseb - é s  fa li  érá it
legolcsóbb árak mellett kaphatók:

Menczer Márb-oál
B U D A P E ST , 4— 15

Károly-körut 13. nzáiu.

1251/897. sz.

Csepel község képviselő testületének 8/kgy. 
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 lOöö 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.

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

Csepelen, 1897. évi május hó 18 -án.

Kaszait Ferenez,
jeg y z ő .

Citz István.
bíró.

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

„Slső biztosító 3ntézet“
k a to n a i s z o lg á la t  esetére

O cs. és kir. Fensége J ó z s e f  f ű h e r c z c g  védnöksége alatt biztosításra felvé
tetnek fiuk születésüktől fogva 14-ik életévükig.

Érdekelt szülők és gyámoknak mindenkor szives felvilágosítás- a! szolgál

Erdélyi Mihály,
«  az „ E R Z S É B E T F A L V I  K Ö Z L Ö N Y "  k ia d ó tu la jd o n o sa .^

l ’g ja D ott fe lv é te tn e k  m in d e n fé le  n y om ta tv á n y ok , n é v je g y e k , m eg- ’M? 
h ívük , k ü r le v c le k , szám lák , á r je g y z é k e k  stb . ö lesé  és p on tos  e lk é sz íté sre .

Kedvező feltételek  mellett

mm R É S Z L E T F I Z E T É S R E !  mm
Saját k észítésű  aran y- é s  ezü st ék szer ek ,

I N G A - ,  2 S E B -  É S  m Z s I  Ó R Á K ,
a r a n y -  é s  e z ü s t j f j  ü r ü k ,  l'fkg-g-ÖU é s  l á u c z o k  

o l c s ó  á ra it  m e lle t t  k a p h a tó k

HERZL NÁTHÁN aranyművesnél
E r z s é b e t f a l t r á a ,  S z i l á g y i  L a jo s -v ite z a  © O . s z á m  a la t t .

i  f i t l A P O i n á r s í  I n n f n l n A n t  &Gyorsírás! tanfolyam.
^ Felnőtt leányoknak, mérsékelt dij fizetése mellett a „ g y o r s í r á s z a t i 11-tanból h 
£  alapos oktatást nyújtok.

\ Szeknényessy Irén £
tj 1—3 T.-riorls nteza TöroU-VUla. d

, PATRIA* irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


