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A dal varázsa.

dalban

sebbé

tzivuuz szólni, sziveket megnyerni és lángra gyújtani: mi alkalmasabb, mint a daH
Érzelmeinket: örömünket, bánatunkat, fájdalmunkat és reményeinket dalban nyilvánítjuk, 

fejezzük ki, ha jobban megértetni akarjuk.
A mi szép, a mi magasztos, a mi nemes, és nagy: azt a dal szebbé, magasztosabbá, nemes 

és .nagyobbá teszi.
Hazafias nagy lettekre nemzeti dalaink serkentenek. Oly gyújtó varázsa van a dalnak, hogy hatása 

elől még a legzárkózottabb kedély sem képes kitérni.
Beszélhet a szónok cicerói ékesszólással órákon át, oly lelkesítő hatást sohasem tud kelteni, mint 

a minő lelkesítő hatást ér el egy összhangzatos dal, mi nem az emberre, az ember lelki tulajdonaira 
appellál, hanem a szívre, annak húrjait Kozza a dal szövegével harmonikus rezgésbe.

Amit a szónok szószékről, a hit vigasztaló szótárát kimerítve sem tud elérni, azt eléri egy mélabús 
(lattant, enyhét adva lelkűnknek a megpróbáltatások legkeseriibb perczeiben is.

Az emberi szívben megnyilatkozó érzelem minden pházisát dalba foglalhatjuk: innét van a dalnak 
az a csodás, emberfeletti ereje.

A dal hatása alatt az ember tombol, vigad, örvend, busul, fél, reszket, fázik, izzad, őrjöng, bánkódik — egyik 
végletből a másikba menve át, a szerint, a mint a dal szivünket megragadja, irányítja, érzelmeinket módosítja, cselekedeteinket 
befolyásolja. -

A dal sokkal régibb, mint a tökéletessé vált emberi beszéd. Őseink írni nem tudván, hős tetteiket dalban örökítették 
meg, apáról fiúra hagyva szent örökségképen azt.

A történelem legrégibb népeinek mindegyikénél szerepelt a dal; olyan nép nem létezett még a földön, mely érzelmeit 
nem öntötte volna dalba, s nincs ma sem nép, a melyik a dalban, a zenében ne keresné s találná meg a lelkesítést, a buzdítást.

A dal gyújtó, lelkesítő, nemesitő hatását érzi minden nép s a szerint kultiváija is, a mint műveltségi fokozata azt 
megengedi.

A magyar dal, a magyar zene meg épen oly elragadó, hogy még a nyelvünket nem értő idegen is fellelkesül annak 
hallatára s gyönyörrel, kéjjel hallgatja annak legegyszerűbb melódiáját is.

A magyar dal kultiválását tűzte ki feladatául a mi „Polgári Dalkörünk- is akkor, a mikor 6 évvel ezelőtt megalakította 
az erzsébetfalvai első dalos egyletet. A kezdet nehézségein már átesett, a gyenge fácskából terebélyes koronáju fává erősödött 
egyesület daczolt a viharral, kiállotta a tüzpróbáí s ma mint számottevő, előkelő egyesület működik s előkelő helyen áll a 
vele egyidőben keletkezett egyesületek között, s első helyet foglal e! polgárságunk szivében is. Összeforrtunk vele, dédelgetett 
kedvenezünkké vált, s mi ezt nem is tagadjuk, nem szégyeljük, sőt büszkék vagyunk rá. Büszkék, hogy ő a mienk!

. Ez a mi elkényeztetett kedvenezünk, a mai napon tartja zászlószentelési ünnepét, s ez az ünnep örömünnepe nálunk 
édes mindnyájunknak. Most már zászlósán, zászló alatt kíván büszkén megjelenni előttünk.

. Nagyon természetes tehát, hogy mi csak szívesen, lelkünk melegével üdvözöljük nemzeti dalaink helyi 
kultirálóit ünnepük hajnalán, Zászlójukat —  szívből kívánjuk, —  csak dicsőség érje mindenkor, azt fennen, diadallal 
lobogtathassák, mindenha!

Még egyszer szívből üdvözöljük derék dalosainkat 
együtt. _

Üdvözöljük a bájos, szeretetreméltó mászlónayit, 
vendégekkel, mint a dal barátjaiyal egyetemben.

Üdvözöljük Erzsébetfalvámk dal iránt lelkesülő derék polgárságát
A  Polgári Dalkörnek pedig szivünkből kívánunk hosszú életet, szivet vidító és lelket 

nemesítő magasztos működéséhez!
A mai szép ünnepély legyen kezdete diadalai hosszú sorozatának!

nálunk mára megjelent testvér dalos-egyesületekkel 

közöltünk megjelent illusztris

a



D a l n Z á s z ló h o z .
Ábrányi Emiltől.

Van-e gyujtóbb, mint a kar-da lt 
Van-e szebb, mint a magyar d a lt  
Minden érzés lángolóbb lesz,
Hogyha csengő versbe szedjük 
Énekelve, dalra kelve 
A  hazát is forróbban szeretjük.

Ez a zászló drága nekünk,
Ez a zászló ékességünk!
Ezt a zászlót irgalmával 
Isten védje, Isten óvja,
.Mert a zászló a művészet 
S a magyar dal büszke lobogója !

Legyen áldott minden szála 
Szép selyemből szőtt fonala !
Áldott, aki gondos kézzel 
Dús arany nyal végig varrta,
Áldott, aki felszentelte,
Győzelemre, békés diadalra!

És ragyogjon fényes hála 
A  nemes zászló-anyára!
Jó tettekben, szép tettekben 
.Vem maradt ő soha hátul!
I ’alahányszor neve csendül,
Ez a zászló meghajlik magától !

Szalagját zászlónkra tűzte,
S e szalaggal oda fűzte 
A  nevét is, hogy örökké 
Kegyelettel nézzünk rája !
Ez a szalag s ez az emlék,
A mi zászlónk legfőbb koronája!

Magyar dalnak lobogója!
Sohse jö jjön  olyan óra,
A mely téged bukni lásson!
Lágyan lengjen tiszta selymed,
Mig alattad édes hangok 
Suttogják a boldog, hű szerelmet.

Lengj szelíden és nyugodtan,
Mig körötted víg dalokban 
Emlékeznek csókról, borról,
Szomjas ajkak vigaszáról . . .
Vagy dalolnak áhítattal
Egy-egy szép dalt a magyar hazáról.

De lobogj föl, mint sas szárnya,
Ha vihar kél a hazára !
Ha alattad’ megvillannak 
Nemzetvédő büszke szablyák,
És menydörgÖ kar-dalokban 
Harsog égre a magyar szabadság!

Hat ér története.
A „Polgári Dalkör'* zászlószentelésének ünne

pén nem lesz érdektelen, ha reminiscentiaként 
egyetinást elmondunk a dalkör keletkezéséről 
és fejlődéséről, annyival is inkább, mivel a 
hatalmas egyesületté lett szerény dalos egylet 
eszméjét épen lapunk szerkesztője pendítette 
meg s ha az ige testet öltött, abban nem kis 
része van, nem kis érdeme van szerkesztőnknek 
is, ki agilis buzgalmával hintette el a kis magot, 
melyből ma im, terebélyes fa lön.

1890-ben szoros baráti körben, nehány jó 
czimbora társaságában ecsetelte Erdélyi Mihály, 
lapunk szerkesztője szükségességét egy Erzsébet- 
falván megalakítandó dalos egylet (dalárda) 
eszméjének. A szép eszme, mint a vízbe vetett 
kő, mind nagyobb és nagyobb hullám gyűrűket 
ver maga körül, mind tágabb és tágabb térben 
talált visszhangra. A lelkes barátok magukévá 
tették a szép eszmét s annak megvalósításához, 
mindig több és több híveket toborzottak.

Soha eszme, soha indítvány, mely ezen kis 
csoport véletlen találkozása alkalmával született, 
oly gyújtó szikraként nem terjedt és nem gyújt
hatott, mint akkor. Pedig e kis csoportnak egyik 
tagja már akkor ősz veterán volt, ma pedig 
már nincs kozott Unt', meglwldogult Kaltnekker 
József, de élnek még a fiatalabbak. Él Csató 
Zsigmond, dalkörünk tulajdonképeni lelke, kinek 
élete dal nélkül nem is képzelhető; él Pesch 
Rezső, él Wirth András, kiknek leikéiben az 
indítvány villamos tüzet fogott s ily lelkes, ily
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kis csapat, mikor kibocsátotta felhívását a dal 
kultiválására, mintegy varázsszóra termettek 
daláraink az akkor még alig itt-ott létező 
házak, alig itt-ott egymást ismerő népek között. 
Meglehet, hogy e kis csoportnak talán épen 
az akkor még oly csekély mérvű társadalmi 
élet adta meg az eszmét, talán a magyarban 
oly nagy mérvben uralkodó barátság, szeretet, 
hazafiasság adta beléjük ez ihletet, mindenesetre 
oly szerencsés, oly jól megválasztott elhatározás 
volt ez a lelkes kis csoporttól, melyért az 
utókor is hálával és elismeréssel fog irántuk 
viseltetni.

Az akadémikus eszmecserék elökésziték a 
talajt s 1891. évben már az eszme meg is 
valósult, amennyiben a „dalárda11 létrejött. 
Ideiglenes tisztviselői kaid alakítottak, elnökké 
Kaltnecker Józsefet, alelnökké Erdélyi Mihályt, 
pénztárnokká Pesch Pezsőt és jegyzővé Csató 
Zsigmondot választották meg. Ellenőrök: Palásthy 
István és Wirth András, karmester: Halik Manó 
lett. Történelmi hűség kedvéért az első választ
mány névsorát is felemlítjük, állván ez : Molnár 
Vincze, Horánszky Mihály, Rajz Gyula, Nieder- 
reider Antal és Lakatos Pál urakból.

Első dolog persze az alapszabályok kidolgo
zása volt s kimondatott, hogy alapitói dij fejé
ben 50 kr. fizetendő a dalkör pénztárába.

Egészen uj erőkkel kezdeni meg a működést, 
nem kis feladat volt, de ezt megkönnyítette a 
23 működő tagnak ugv az ügy, mint egymás 
iránt való őszinte szeretete és ragaszkodása, 

Az énekórákat a mai ponyvagyár egyik tágas 
helyiségében tartották Duzy Józsa úrnő kegyes 
engedélyéből. A 23 működő tagon kívül 21 
pártoló tagja volt ekkor a dalkörnek.

Első nyilvános farsangi dalestélyét 1892. febr. 
havában a „Jó-sziv6 vendéglőben tartotta meg, 
a mely minden várakozást felülmúlt úgy az 
anyagi, mint az erkölcsi síkért tekintve.

Mint minden keletkező egyesületben, úgy a dal
kör kebelében is merültek fel differencziák, nézet 
eltérések, mik bénitólag hatottak a működésre, 
ilyen differencziák folytán mondott le 1893-ban 
Halik Manó is tiszteletbeli karnagyi állásáról s 
helyébe Ligeti Károly föv. tanítót választotta a 
dalárda karnagyának.

1894- ben a működő tagok számának növe
kedésével az egyesületi helyiség is szűknek 
bizonyult s fel kellett cserélni. Ligeti Károly 
karmester pedig állásáról leköszönvén, helyébe 
Ziegler Béla főv. énektanárt hívta meg a dal
kör. ki azóta az egyesület karmesteri teendőit 
a mai napig vezeti ritka buzgalommal és szak
értelemmel. Ez évben a tagok szórakoztatására 
rendezett ünnepélyek közül kiemelendő a 
Kossuth Lajos emlékszobrára rendezett estély, 
mely 49 frt. 48 krt. jövedelmezett

1895- ben szintén szerkesztőnk Erdélyi Mihály 
indítványozta, hogy a dalárda részére zászló 
szereztessék s ennek felszentelése 1896-ban 
tartassák meg. A közbejött millenniumi év miatt 
azonban az eszme kivitele nem látszott idő
szerűnek s az akkori tisztikar a zászlószentelés 
ünnepének elhalasztása mellett döntött.

1896- ban tényleg kimondatott a zászlószen
telés ünnepélyének megtartása s az előkészü
letek vették igénybe most főleg a tagok buz
galmát. E mellett a tisztikar hazánk ezeréves 
fennállásának emlékére a helyi egyesületek 
közreműködésével a templom előtti téren három 
millenniumi fát ültetett, miket Fayt János hely
beli róm. kath. lelkész felszentelvén, „Árpád*, 
„I. Ferencz József" és „Erzsébet" névre ke
resztelt el, s ennek emlékére középeit egy tábla 
helyeztetett el „Magyarország ezredéves fenn
állásának emlékére az összes erssébetfalvai egy
letek“  felirattal.

Megemlítésre méltó még a dalkör vagyoni 
állapota az 1896. évi zárszámadási kimutatás 
szerint:

a leltári vagyon értéke... 548 frt 80 kr.
a dalkör alapja............... 196 „  80 „
a zászló-alap ............... 383 „  89

összesen: 1139 frt 49 kr.
A tagok létszáma 24 tiszteletbeli, 179 pártoló 

és 22 működő tagból áll.
Dióhéjban ezzel vázlatát adtuk a pártolásra 

méltó derék egyesület, a ..Polgári Dalkör'1 hat 
éves fennállásának. Nincsenek ugyan e rövid 
idő történetében valami országra szóló nagy
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dolgok, de mindenesetre vannak olyanok, a mik
ből a dalkör továbbra is csak buzdítást talál s 
közönségünk pedig ujjmutatást a további párto
lásra nézve. S hogy ez a pártolás a jövőben 
csak fokozódik, szent es erős hitünk. Hiszszük, 
hogy nem is csalódunk ebben. De ne is csa
lódjunk !

Éljen a dal!
Éljenek a lelkes honleányok!
Éljen a szeretetreméltó zászlóanya!!

Historicus.

MiseniMlis állapotok.
Lapunk hasábjain már volt szó arról a hal

latlan merényletről, hogy egy községünk iránt 
jóindulattal viseltető klikk minő erőfeszítéseket 
tett arra nézve, hogy piaczunk kicsinységének 
ürügye alatt az úgynevezett Zsigmondy-féle telket 
17000 írtért a községgel vásártérnek megvétesse 
hitelben akkor, a mikor községünk még ön
állónak sem nylvánittatott, akkor, a mikor köz
ségünknek egy fillér magánvagyona nincs.

Hála polgárságunk józan godolkodásának és 
erélyes ellentállásának, ez a herostrátesi gondos
kodás, ez a maliciosus terv meghiusittatott, 
községünket azok az érdemes úri emberek nem 
vihették bele az adósság fertőjébe, abba az 
égbekiáltóan könnyelmű gazdálkodásba, a mi
ből azután évtizedek múlva sem tudott volna 
kieviczkélni.

Akkor azt mondották azok a jó urak, köztük 
Unrein János h. biránk is, hogy a Zsigmondy- 
féle telekvétel azért szükséges első sorban is, 
mert vásárterünk kicsiny. És mégis mit látunk 
m a?!

A bírói bölcseség ezt a kicsiny piaczot még 
kisebbé teszi azáltal, hogy annak egyrészét 
nyomorult pár forintért kiadja hetekre, hónapok
ra holmi kóklereknek, hajóhintásoknak bérbe. 
Hol itt a konsequenczia ?

Vagy kicsi piaczunk, vagy nem. Ha kicsiny 
akkor törekedjünk arra, hogy megnagyobbittas- 
suk, vegyük meg hozzá Illés Sándor ácstelepét, 
Englert üres telkét stb. s bővítsük ki velük 
vásárterünket. Ezt mondja a logika, a legegy
szerűbb józan gondolkodás.

Vagy nem kicsiny a piaczunk. Akkor meg 
mi volt a czélja annak az értekezletnek, mely 
községünket a Zsigmondy-féle telkek megvételé
be akarta beleugrasztani ? Csak ki vele uraim. 
Vagy, vagy. Tertium non datur.

De azt, hogy piaczunk kicsiny, hangoztatni s 
ugyanakkor hajóhintásoknak, kókleroknak bér
beadni a piacz egyrészét: itt már megszűnik 
minden logika. Itt már vagy roszakarattal, vagy 
vastag butasággal, vagy veszedelmes őrültséggel 
állunk szemben s nekünk publicisztikai köteles
ségünk ez eléggé nem kárhoztatható állapotok 
ellenében szavunkat fölemelni.

Az a hajóhintás nyomorult pár forint bért 
Fizet a községnek a piacztér egy részének hasz
nálatáért. Ezért azomban a vásártér körül 
lakó polgártásaink nyugalmát, csendjét áldozta 
fel a blöes elöljáróság. A vásártér körül lakó 
polgárok kora reggeltől egész napon át kénytele
nek hallgatni, eltűrni, szenvedni a hajóhinta
tulajdonos fülsiketítő kintornáját s a hajóhinta 
körül lebzselő százakra menő bámész gyerme
kek éktelen kiabálását, zsivaját.

Ez az állapot nem csak a nappali órákra 
terjed ki; esti órákban még kiállhatatlanabb. 
Tisztességes korcsmárosoknak, vendéglősöknek
esti tizórakor üzletüket be kell zárniok ; ez a 
szabályrendelet. Zenélni ez órán túl a piaez- 
téren levő korcsmahelyiségekben? No még 
csak ez kellene! Ott volnának rögtön a csend
őrök s rá még a borsos birság a miért zavarják 
az esti csendet, a polgárok nyugalmát.

Hanem ennek a hajóhintásnak a tizedik 
utcza nyugalmát és csendjét is felzavaró fül
siketítő kintornázását nem hallja megsera az elöl
járóság, sem a csendőrség még esti tíz órán túl 
sem. Ennek szabad a rendet megzavarni. Szeret- 

! nénk megkérdeni hogy miért? de félünk, hogy 
ezen fejedelmi szavakkal halgattatnának el ben
nünket: „Hja paraszt! az más!“

Hát még majd pünkösd után! Akkor jő a 
kóklerek saisonja: mi lesz akkor a vásártéren? 
Nem lesz az ott lakó polgároknak az elöljáró-
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súg atyailag kegyes gondoskodása folytán egy 
pillanatnyi nyugalmuk sem. Bizony Unrein 
uram, községi biróhelyettes ur, megbotrány- 
koztatöan helytelen dolgok, nem tiszta 
állapotok ezek. Iskolába járó gyermekek bebör- 
tönöztetése helyett ezek javítására fordítana 
gondot az elöljáróság, bizonyára üdvösebb 
munkát végezne s a polgárság elismerését érde- 

• melné ki.
Eszmetársitás folytán a piaezról eszünkbe 

jutnak egyes apró piaczi dolgok, tárgyaljuk le 
azokat is ezúttal.

A napokban megfordultam a vásárcsarnok
ban s ott láttam kifüggesztve azok névsorát, 
kik hamisított élelmi szerek (tej, vaj, túró, tej
fel stb.) árusítása miatt három Ízben történt 
bírságolás után a vásárcsarnokokból s igy a 
székes főváros területéről egyszersmindenkorra 
kitiltattak. Harmincz ilyen egyént tüntetett fel 
a névsor. Ma már talán növekedett is a számuk. 
Jellemző azonban az, hogy a 30 kiutasított 
egyén közül 21 soroksári illetőségű elárusító 
volt.

A főváros kitiltotta őket területéről, most 
azután majd jönnek hozzánk és mi vesz- 
szük meg tőlük drágán a hamisított élelmi 
czikkeket. Nálunk ki ellenőrzi őket ? Ide szabadon 
hozhatnak minden kotyvalékot, nem vizsgálja 
meg czikkeiket senki. Mi vagyunk a jó balekok, 
a kikkel minden pancsot megvétethetnek.

Piaczvizsgálat nálunk ? Hát még mi kellene ? 
Mit kívánnának még az erzsébetfalviak az elöl
járóságtól, a bírótól? Nem elég, hogy bebör- 
tönöztetik az iskolás fiukat, még piaczot is 
vizsgáljanak ? Ebből ugyan nem esztek jámbor 
polgárok!

Pedig bizony mi ezentúl szigorú vizsgálatot, 
élelmiszer vizsgálatot kérünk. Egészségi szem
pontból is követeljük ezt s nem akarjuk, hogy 
Erzsébetfalvának piacza legyen a székesfőváros 
területéről kitiltott hamisított élelmi szereket 
gyártó elárusítók asyluma, menedékhelye. S 
bogy e gyönyörűséges mákvirágokat közönségünk 
is megismerje ; ezentúl hétröl-hétre közöljük a 
kitiltott soroksári elárusítók névsorát.

Hisszük, hogy ezzel majd megtörjük az elöl
járóság közönyét is s kinyílik szeme, a mely 
ma még az ily dolgokat nem tudja, nem akarja 
meglátni.

Ha már benne vagyunk a piaczi dolgokban, 
említsük meg azt is, hogy bizony az az egy 
vasárnapi heti vásárunk kevés és e mellett 
anyagilag a kishivatalnoki osztályt sújtja leg
jobban.

A különböző gyárakban dolgozó munkás 
elem képezi, mint tudjuk, nálunk a lakosság 
zömét. Azt is tudja mindenki, hogy a munká
sok hetenkint szombaton délután kapják ki, 
veszik fel munkabérüket. Mi következik ebből ? 
Az, hogy az a munkásnő vasárnaponkint tele 
erszénynyel megy ki a piaczra s alku nélkül 
vásárol ott össze mindent, a mire csak szüksége 
van s a vagyonilag szerényebb viszonyok között 
élő kis hivatalnokok nejei vagy nem képesek 
a munkások által szó nélkül megadott árat 
fizetni, vagy kénytelenek saját kárukra az árral 
úszni.

Ez pedig rettenetes baj. Ezen segitni kell 
mielőbb, annyival is inkább, mert az általunk 
proponált javaslat semmi nehézségbe sem 
ütközik. Az egy hetivásár úgyis kevés, szapo
rítsa meg az elöljáróság a hetivásárok számát 
még egygyel s tegye azt olyan napra, a mikor 
á munkás elem nem konkurrálliat a hivatalnoki 
osztálylyal. Legyen heti vásárunk pl. minden 
csütörtökön v. pénteken is. Ezzel rögtön segítve 
lenne a bajon.

Iskolás gyermekek bebörtönöztetése helyett, 
ha gondoskodását az elöljáróság erre a dologra 
terjeszti ki és ezt viszi keresztül: sok család 
részéről fogja elismerés jutalmazni gondoskodását 
& nem lesz mindig panasz, meg panasz, meg 
panasz. Szerkesztő.

V E G Y E S  HÍREK.
—  A községi egyesület választmánya junius 

hó 1-én, kedden este népes értekezletet tartott 
a Paunz-féle helyiségben, melynek főbb tárgyai 
a lemondás folytan üresedésbe jött két választ
mányi tagsági állás betöltése s annak elhatá
rozása : mint képviseltesse magát az egyesü
let a ..Polgári Dalkör“  zászlószentelési ünne

pélyén. A választmányba Bruda Károly és 
Paunz Manó kossuthfalvai polgártársaink jutot
tak be egyhangúlag; a másik kérdés már élén- 
kebb eszmecserét vont maga után. Indítványo
kat tettek e tárgyban Doktorovics, Aufnorth, 
dr. Pártos, Viola, Fialka stb. urak, a nagy többség 
azután dr. Pártos ur indítványát fogadta el, t. i. 
képviselje az egyesületet az elnök R. Burján 
László s a tagok közül azok kik önkényt óhaj
tanak az elnöhöz csatlakozni. A zászlószög be
vetésre az egyesület 10 frtot szavazott meg. 
Még két életrevaló indítvány is tétetett, neve
zetesen Doktorovics részéről az, hogy az egye
sület a helyi lapok közül az egyiket fogadja el 
hivatalos közlönyének, ezt azonban ez idő 
szerint elejtették ; a másik indítványt Csaykovieh 
tette a heti vásár, illetve vasárnapi piaez tár
gyában. Ez indítványt vitézkötéssel ellátva 
lapunk más helyén érdemlegesen tárgyaljuk. 
Ezúttal az elnök felkéri azon egyleti tag 
urakat, kik a zászlószentelesi ünnepélyen a 
községi egyesülettel részt venni óhajtanak, mi
szerint vasárnap e hó 6-án reggeli 1 *8 órakor 
a Mayer-féle vendéglőben (piacztér) gyülekezni 
szíveskedjenek, hogy innen 8 órakor a polgári 
dalkör helyiségéhez vonulhassanak.

—  Népgyülés a sajtószabadságról. A múlt 
vasárnap tartották meg az erzsébetfalvi mun
kások a sajtószabadság megvédése czéljából 
rendezett népgyülésüket. A hatóság részéröl 
Girardi szolgabiró ur és Unrein János községi 
h. biró voltak jelen. A szónok Óváry József, 
az elnöktől átvevén a szót, fejtegette első sor
ban május 1-én lezajlott hivatalos hatalommal 
való visszaéléseket, elmondta, hogy daczára 
annak, miszerint a felsőbb hatóság megengedte 
aj el vényekkel való felvonulást, mégis a csendőrök 
ruhástól együtt szakgatták le azokat munkásaink 
melléről. Ezt különben a jelenvolt szolgabiró is 
elismerte, megjegyezvén, hogy tudtával csak 
egy csendőr szegte meg kötelességét. Ezek fej
tegetése után áttért a sajtószabadság ügyére. 
A sajtó nagyobb részét valóban nevetségessé 
tette, fejtegetvén, hogy amikor a képviselőknek 
népre van szüksége, a sajtó a munkásoknak 
tömjénez, de ha arról van szó, hogy a népnek 
is adjanak valamit, akkor ellenük fordul a 
nagyobb rész. Szónok felemlített egy példát a 
helybeli sajtóról, melynek egyik szerkesztőjét 
mint az elvtelenség egyik díszpéldányát tünteti 
fel, aki egyik nap egyik lapban véresre marja 
ellenfelét, majd egy másik nap, ha már onnan 
kicseppent, ugyanannak, kit ezelőtt agyonkinzott, 
szegődik talpnyalójává; kérdezte a szónok, hol 
van itt az erkölcs, hol az elv, hol a követ
kezetesség? S ha ez megtörténhet nálunk e kis 
telepen, mennyivel inkább megtörténik a nagy
világban, különösen fővárosunkban. Végül fel
hívta szónok a munkásokat az összetartásra, 
hazaszeretetre, kitartásra, mire elnök — szólásra 
senki sem jelentkezvén, — a gyűlést bezárja. 
Megjegyezzük itt, hogy az országos munkás
kongresszusra Antal és Óvári tagtársakat válasz
totta meg mint küldöttet. Egyébként a gyűlés 
lefolyása példás volt s csak dicséretére válik 
józan, becsületes magyar munkásainknak.

—  Hivatalos hatalommal visszaélés. Más 
czimet nem tudunk adni községi helyettes biránk: 
Unrein János túlkapásának s megáll az eszünk 
annak láttára, hogy a humanizmus és fölvilá- 
gosodottság korszakában, a XIX. század vég
napjaiban székesfővárosunk közvetlen közelében 
ilyesmi is történhetik. Még ha a legsötétebb 
Afrikában esett volna meg ez a bolond eset, 
nem csodálkoznánk, nem ütköznénk meg rajta, 
de a tudat, hogy a történet színhelye Erzsébet- 
falva: Biz Isten! arczunkba szökteti a vért. 
Unrein bátyánk, a bősz Achilles, ugyanis azért, 
mert Füleky Rezső, Zimmermann Gusztáv, 
Holzhauser József és Brucker Árpád III. osz
tályba járó 9— 10 éves fiuk a Ris-Dunaágban 
fürödtek s a vízparton járókra illetlen meg
jegyzéseket tettek, junius hó 1 -én reggel 8 óra
kor börtönbe záratta s ott tartotta őket délután 
5 és fél óráig. Hát a biró honnan veszi erre 
az illetékességet ? Hiszen az iskolába járó gyer
mekek nem hatósági, hanem iskolai fenyíték 
alá tartoznak. Más egyéb hatóság csak akkor 
avatkozhatik az iskolás gyermekek megfenyi- 
tésébe, ha az iskola már minden fenyitö esz
közét kimerítette. Ha a tanító már végig alkal
mazott fokozatosan minden büntetésmódot s a 
javulás nem állott még sem be : ott a tanító

testület, s ha ennek eljárása sem volt elegendő: 
ott a gondnokság, annak végintézkedése előtt 
más nem avatkozhatik semmiféle fenyitő eljá
rásba. Mi úgy tudjuk, hogy az említett tanulók 
ügye még sem a tani tótestület, sem a 
gondnokság elé nem került. Honnan vette 
hát a biró azon hatalmat, hogy az iskolás 
gyermekeket szabadságuktól megfoszsza, csirke
fogókkal együvé bebörtönöztesse s reggeli 
8 órától őket az esti órákig fogva tartsa? 
Vagy az erzsébetfalvai biró helyettesnek 
minden szabad ? Ö a törvényen kívül áll ? ötét 
nem köti semmi törvény, semmi rendelet ? 
Az ilyen ostobasággal határos önkénykedés 
különben nem első János bátyánknál. Kény
telenek vagyunk e hallatlan és páratlan túl
kapásra fölhívni úgy a megyei hatóság, mint 
a járási főszolgabíró ur figyelmét s hiszszük, 
hogy ily dolgokkal nem engedik bemocskolni 
többet az erzsébetfalvai bírói széket!

— Kanyaró járvány lépett fel. mint értesülünk, 
a gyermekek között, még pedig oly mérvben, 
hogy dr. Pártos Henrik azt a javaslatot tette 
az állami iskola gondnoksági elnökének, misze
rint hívjon össze, azonnal gondnoksági ülést 
a melybe változtassa meg az évi záróvizsgák 
megállapított rendjét a gondnokság oly formán, 
hogy azok a járványra tekintettel mindjárt a 
pünkösdi ünnepek után lehetőleg egy. legfeljebb 
két nap alatt tartassanak meg. Az ez idő 
szerinti elnök azonban nem fogadta el a javas
latot, ő úgymond nem változtat a vizsgaren
den, ha a járvány roszindillatú, inkább zárják 
be az iskolákat s bocsássák szét a tanulókat 
vizsga nélkül. Dr. Pártos erre az illetékes ható
ságnak is tett jelentést a járvány felléptéről.

—  Dyphteritis. Fillgóssy Gyula állami iskolai 
igazgató kis leánya roncsoló toroklobban 
szenved. A mint a baj fellépett, rögtön hivatták 
dr. Pártos Henrik szerencsés kezű orvosunkat, 
ki veszélyesnek találván a bajt, az elszigetelésre 
nézve azonnal megtette óvintézkedéseit, a kis 
Margitot pedig azonnal beojtotta a difteria 
szérummal. Ma már a szeretetre méltó kedves 
kis Margit, mint örömmel halljuk, átesett a 
krízisen, állapota nem aggasztó többé, de még 
a betegszobát nem hagyhatja el. Fillgóssy 
igazgató szobafogságra van kárhoztatva szintén, 
úgy hogy osztálya növendékeit is más tanerő 
vizsgáztatta meg a hittanból helyette.

—  A budapesti viczinális állomáson történt 
skandalum ügyében több oldalról kaptunk sür
getést, azonban kénytelenek vagyunk a t. 
közönség elnézését kérni, hogy e heti számunk
ban nem Írhatunk róla, mivel lapunk szűk 
keretének főbb részét a polgári dalkör magasz
tos ünnepélyének szenteltük. A jövő számban 
rátérünk e gyönyörűséges állapotokra.

—  A postaigazgatóság figyelmébe ajánljuk, 
hogy daczára községünk nagy terjedelmének, 
postaládát csak egy helyen látunk, az is oly 
kicsiny, hogy néha erővel kell beletuszkolni 
leveleinket. Jó volna egy pár ládát felállítani, 
pl. egyet a Kossuthfalvi-ut oldalán, egyet pedig 
a Suda-telep felé eső oldalon. Ennyit csak meg
érdemlőnk !

—  A kisduna csepeli oldalán javába folynak 
a felmérések. Hála a gondviselésnek, végre 
mégis megszületik a téli kikötő.

—  A párisi kiállítás közeledvén, bizonyára 
sokan lesznek nálunk, kik óhajtanának a kiállí
tásra elmenni; igen sokat viszszatart azonban 
közülünk az, hogy nem beszélik a franczia 
nyelvet. Ezen ina még könnyűszerrel segít
hetnek, amennyiben Linké Margit urhölgy 
Attila-utczai 11. sz. lakásán itt helyben szíve
sen ad a hozzáfordulóknak a franczia nyelvből 
és e nyelven való társalgásból órákat. Mikor 
erre olvasó közönségünk figyelmét felhívjuk, 
csak kedves kötelességet teljesítünk!

—  Megrendítő szerencsétlenség történt a 
Hitelmürton-utczai hídon tegnap délután. Egy 
8 éves leánygyermekkel a hidkarfa leszakadt 
s a gyerek a mélységbe zuhant, fejét úgyszól
ván szétzúzta. Elöljáró uraim! Nem bánt-e a 
lelkiismeret ?

—  A ref. hívek között hétfőn, Pünkösd má
sodnapján az uri-utczai iskolában úrvacsorája 
kiosztás lesz.

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 

E R D É L Y I  H  I  H . i  L  1 .
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APRÓ HIRDETÉSEK.
HA Valakinek eladó 

lelke van;
Ha valakinek eladó haza 

van ;
Ha valaki telket akar 

venni;
Ha valaki házat akar 

venni;
Ha valakinek bérbeadó 

háza van ;
Ha valaki házat keres 

bérbe és végre
Ha valaki gyorsan és 

biztosan akar

hirdetés utján eredményt 
elérni, az forduljon 
bizalommal az 

„Erzsébétfalvai Közlöny1
hirdetési irodája és kiadó- 
hivatalához Erzsébetfalván, 

Szilágyi Lajos-uteza 16. 
Mindezen apró hirdetések 
alig pár krajczárba 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 fűszerüzlet
Erzsébetfalván, jó  munkás 
fertályban, mely tőzsde- és 
italmérési engedélylyel bír, 
jutányos áron eladó. Czim 
a kiadóhivatalban.

Erzsébetfalván egy telek
150 Q öl k úttal és szőlő
vel olcsón eladó. Czim a 
kiadóban.

Van szerencsém tudatni a t. közönséggel, hogy a múlt S  
télen Cteillag-ateza 5. szám alatt megkezdett, azonban az S 
építkezés miatt beszüntetett N

fa- és szénüzletet
junius 15-én ismét megnyitom. Minden törekvésein az leend, H 
hogy t. vevőimet visszaszerezve, továbbra is megtartsam s a N 
nagyérdemű közönség pártfogását kiérdemeljem. Tisztelettel S

IN o h e jl  I s t v á n ,  ju

H I R D E T É S E K .

pÜ
8

Üzlet áthelyezés.
Van szerencsém a t. közönség szives tudomására hozni, hogy a már 4 év óta fennálló,

üveg, porczellán, kőedény, lámpa, kép és tükör raktáramat
ugyancsak a piacztér Hitelmárton-utcza 3'i. szám alá helyeztem át, a hol a t. közönség most a 
legszebb és a legjobb tárgyakat bámulatos olcsó árak mellett szerezheti meg, úgymint

lHszes 'asztali-, mosdó-, thea-. kávé-készletek, mindennemű, bor-, sir* és 
likőr-készletek, nagy választék asztali- és fiigrőlámpákban, evőeszközök, kávé
házi és vendéglői berendezési czikkek legolcsóbb bevásárlási forrása.

Fpfiletftveífes munkák és képek bekeretezése pontosan és olcsón teljesittetnek.
'-T is z t e le t te l

G r  Ö L D S T E I N  G Y U L  A
Ű.pűletüvésés, üveg- és porczellán-kereskedő.

Vendéglősök figyelmébe.
Alulírott tisztelettel tudatom a vendég

lősök, kávésok és kereskedő urakkal, 
hogy az „Artesía" budapesti vendéglő
sök szikvizgyára, Erzsébetfalván, Török- 
fióris-utcza 18. SZ. alatt saját lakásomon

s z i k : v i z  r a k t á r t
tart, azon czélból, hogy bármely időben, 
éjjel-nappal a fogyasztó illetve eladó kö
zönség rendelkezéseinek megfelelhessen. 

Mély tisztelettel

S T E R N  B E E N A T
az „Artésia*1 szikvizgvár képviselője. •I

Öt évi jótállás mellett

R É S Z L E T F I Z E T É S R E !
___ ■■■ saját gyártm ánya m -----

A ra n y -, ezü st-ék szerek ,

sseb- és fali órálc
legolcsóbb árak mellett kaphatók:

Menczer Márk-nál
B U D APEST, 4 — 15

K . á r o l y - k ö r u t  13 . szám .

Van szerencsém a n. é. közönség be
cses tudomására hozni, hogy Erzsébetfalván 
Hitel márton-u. 40 sz. (Halik bazár) egy

úri-és női ruha
vegyészeti tisztitó és mwtömő

intézetet nyitottam.
Elvállalok minden e szakmába vágó 

munkákat, p l: ténta, olaj, festék- és zsir- 
foltok tisztítását, ugyszinte rtihafestésze- 
tett és feketeruhákról a fény eltávolítását, 
n yakkendők és selyem  szövetek tisz- j 
titúsát kezesség mellett.

A n. é. közönség becses pártfogását j 
kérve, maradok tisztelettel

Fleischmann Zsigmond,
vegyészeti mhatisztitó és mitimö. 

S z a k á k n a k  á r e n g e d m é n y .

i ü i i M B w a a i ^ M M a i a i
Vendéglő megnyitás.

Van szerencsém a t. nagyközönségnek becses tudomsára juttatni, hogy Erzsé
betfalván (soroksári-út 8. sz.) a ,,J tisz ív" vendéglőt átvettem, és ju n iu s  liti ( l - ín  
pünkösd vasárnap ján  kerti helyiségemet Horváth András jó  magyar zenekara 
működése mellett

ü n n e p é l y e s e n  m e g n y i t o m .
Minden igyekezetem oda fog irányulni, hogy íz letes  m agyar konyhám , 

zamatos jti m agyar horaim  általában elismert jti m inőségű  O rtiher söröm ,
továbbá pontos kiszolgálásom által t. vendégeim tetszését és becses pártfogását 
megnyerjem.

Miért is számos látogatást kérve, maradtam kiváló tisztelettel
S Z E D E R  F E R E N C Z , vendéglős. 

■«- A kertben naponként zeneestély I *mo

Kedvező feltételek mellett

R É S Z L E T F I Z E T É S R E !  —
Saját k észítésű  arany- é s  ezü st ék szerek ,

I N G A - ,  Z S E B -  É S  F A L I  Ó R Á K ,
i i p a n y -  é s  e z f i s t g ;y a r Q k ,  f ü g g ő k  é s  l á n c z o k

olcsó árak mellett kaphatók

HERZL NÁTHÁN aranyművesnél
E r z s é b e t f a l v á n ,  S z ilá g -y i le a jo s -v itcza  G O . s z á m  a la t t .

\ Gyorsírás! tanfolyam. |
ó  Felnőtt leányoknak, mérsékelt dij fizetése mellett a „g yo rsirá sza ti“ -tanból h 
◄ !► p alapos oktatást nyújtok. 5

Szekrényessy Irén
^ 1—3 T.-Fleris uteza Török-Villa. ^

, PÁTRIA* irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


