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Derű a láthatáron.
A székesfőváros és a földmivelési mi

niszter részéről küldött vegyes bizottság 
által a Bikaréten kijelölt sertésközvágó- 
hid, sertéskonzumvásár, vásárszállások fel
állítása és kiviteli sertéspiacz ügye junius 
11-én tartott közös értekezleten végleges 
megoldást nyert, a mennyiben a kikül
dött albizottság javaslatait ez a vegyes 
bizottság tüntető elismeréssel fogadta el. 
Az építkezési munkálatokra előirányzott 
költségvetést, 1,840.000 forintban állapí
totta meg a vegyes bizottság, mire nézve 
Lipthay István miniszteri tanácsos a föld
mivelési miniszter nevében kijelentette, 
hogy a vegyes bizottság megállapodásait 
minden tekintetben helyesli és biztosítja 
a fővárost az intézmények létesítésében 
való támogatásáról.

Ezzel tehát a régóta vajúdó sertéspiacz 
újjászervezése valahára dülőutra jutott. 
Hogy ez a megoldás bennünket mennyi
ben érdekel, azt talán mondanunk sem 
kell. A Bikarét közelsége ki fog hatni a 
mi községünkre is. Piaczi forgalmunkat 
élénkíti, pangó kereskedésünkbe és ipa
runkba uj életet önt, háztulajdonosainkat 
nagy és aggasztó gondoktól szabadítja meg.

Ha e mellett még tekintetbe veszszük 
azt is, hogy az Uj vásártér, a hol eddig 
az országos vásárokat tartották, a vásár- 
csarnokok létesítése folytán eddigi rendel
tetésétől elvonatik s az országos vásárok 
már az idei Medárdnapi vásárral kezdő- 
dőleg az Üllői-ut és Soroksári-utcza kö
zött, a Mester-utcza végén, a közvágóhíd 
mögött eddig katonai gyakorlótérül hasz
nált nagy területen, ott a hol jelenleg a 
széna- és szalmapiacz van, fognak meg
tartatni : bizvást elmondhatjuk, hogy Erzsé- 
betfalváia szép jövő vár. Ezek a jövő 
fényes napjának egy-egy derűs sugarai, 
mit oly örömmel üdvözlünk, mint hosszú 
zord téli napok után az első, jeget törő 
tavaszi napsugárt.

A vicinális vasutunk előtt elterülő holt 
Dunaágon a lefolyt héten a fővárosi mér
nöki és a folyammérnökségi hivatalok 
ugyancsak serényen s napokon át foly
tattak medermérési munkálatokat. Ez a 
vasúton utazó közönség előtt is feltűnhetett. 
Hisz az egész mérési munkálatok oly szí
nezetet öltöttek, mintha nagyobb szabású 
csónakversenyt rendezett volna valamelyik 
vizisport-egyesület. Sietünk kijelenteni, mi
szerint ezen medermérések a téli kikötő 
ügyének végleges megoldásával vannak 
kapcsolatban. Mint Scylla és Charibdis 
között hánykódott a dunai téli kikötő

elhelyezésének ügye. Három terv, három 
kombináezió forgott szóban: Kelenfölden, 
Újpesten avagy Csepelen legyen-e a téli 
kikötő ? Mindegyik hely mellett nagyszámú 
érv volt felhozható s nehéz volt a döntés,

Ez irányban is megtörtént már a dön
tés. Mint illetékes helyről értesülünk: a 
vitás kérdés Csepel javára dőlt el s igy 
Csepelen rendezik be a téli kikötőt. Hogy 
ez is minő kihatással lesz községünk ipa
rára, kereskedelmére, társadalmunkra, szó
val : mily mérvben segiti elő közállapotaink 
fellendülését, mily előnyös helyzetbe jut
tatja községünket: azt külön-külön bon- 
czolgatni más alkalommal fogjuk, most 
csak mint örvendetes eseményre kíván
tunk rámutatni.

Azt már említette lapunk, hogy a fegy
vergyár 117.000 darab lőfegyver záros 
határidő alatti elkészítésére kapott, nyert 
megrendelést. Tény az is, hogy a fegyver
gyár a megrendelés teljesítésére késznek 
nyilatkozott s a fegyverek elkészítésére 
szívesen vállalkozott. Ehhez azonban 
mintegy 1000 újabb munkás félfogadása 
és foglalkoztatása szükséges. Hogy ez a 
szám mit jelent? azt tudjuk Erzsébetfalván 
mindnyájan, tudjuk abból az időből, mi
kor még a fegyvergyár működése «in 
floribus» volt. Akkor volt csak nálunk 
élet. Kereskedelmünk, iparunk fellendült, 
virágzott, jólétünkben azt sem tudtuk, mit 
csináljunk? A fegyvergyár működésének 
megszűntével 'megszűnt a jólét is nálunk, 
kereskedésünk, iparunk pangásnak indult 
s hovatovább mindjobban belemerültünk 
a pauperizmus kátyújába s nem tudtunk 
abból máig sem kieviczkélni.

A fegyvergyár újra működése, munka
erejének nagyszámú gyarapítása édes re
ménynyel tölt el mindnyájunkat, azzal a 
reménynyel —  s nem is alaptalanul, —  
hogy közállapotaink rohamos javulásnak 
indulnak, a pangás megszűnik s régi jó 
létünk felé az első lépést megtehetjük.

Csak közlekedésünk miserabilis voltán 
akadhatnánk fel. De már itt is éltető derű 
integet felénk. A jövő évben, legkésőbb 
1899-ben már a vicinálist villamos vasút 
váltja fel s igy közlekedésünk gyorsabbá 
válik s nem jár reánk nézve annyi idő- 
veszteséggel, mint ma. Azonkívül össze
köttetésbe fogunk lépni már legközelebb 
Kispesttel is. Biztos forrásból merített hir 
alapján tudathatjuk olvasóinkkal, hogy 
egy vállalkozó konsortium már engedélyt 
kért a kereskedelmi minisztériumtól egy 
—  Budapestről Kispestre s onnét elága
zódig a Szabótanyán keresztül, Kossuth-

falván át az. erzsébetfalvai templomtérig
—  és itt esetleg a védgáton át Csepelig 
közlekedő villamos vasút kiépítésére.

Mindezek oly dolgok, mik a legszebb 
jövővel kecsegteük községünket. Ha ehhez 
még a folyton szaporodó újabb és ujabb 
gyárakat is hozzá számítjuk, bátran el
mondhatjuk : Erzsébetfalva nem volt, ha
nem lesz!

Ámde mindezeknek csak akkor és 
úgy vesszük használ, ha elöljáróságunkat 
higgadt megfontolással, minden Önérdek 
kizárásával, körültekintő óvatossággal és 
tapintatossággal oly derék, jellemes, ön
érzetes és tehetséges egyénekből választjuk 
össze, kik községünk jólétének érdekében 
tudnak is, akarnak is, képesek is tenni. 
Kiknél a közügy az első, az «én» csak 
másod vagy harmadrangú szerepet ját
szik. Kik önös érdekeiket a közügynek 
alá tudják is, akarják is rendelni. Kik 
előtt a közjó lebeg mindenkor, kik a 
közvagyont szentnek tartják s nein Csáky- 
szalmának.

Holmi pipogya, hivatalra éhes, de arra 
képtelen, önmagát előtérbe tolni szerető, 
feltűnni vágyó, saját énjének, hiúságának 
élő egyénekre —  pedig az aspiránsok 
között ma nagyszámmal vannak ilyenek
—  nekünk nincsen szükségünk. Köz
állapotaink oly siralmasak, oly nyomorú
ságosak, mintha nem is civilizált állam
ban, hanem valahol a legsötétebb Afriká
ban élnénk. Érezzük, tudjuk ezt mind
nyájan, legyünk tehát résen, hogy a döntő 
órában a mostani állapotokat irgalmatlanul 
eltiporjuk.

Községházunk ma minden, csak az a 
hely nem, a hol az ügyes-bajos polgárok 
jogorvoslatot, igazságot, felvilágosítást nyer
hetnek. A kinek tanácsra, az elöljáróság 
jóindulatára, védelmére van ma szüksége, 
az ma Inában fordul elöljáróságunkhoz, 
ott fejetlenség, kapkodás, tehetetlenség, 
tájékozatlanság és tudatlanságra talál csak, 
rendetlenséget eleget lát és visszaélést 
bőven tapasztal.

Nos hát mi ilyen elöljáróságból, önálló
sításunk tényének bekövetkeztére sem 
sülve, sem főve nem kérünk. A mostani 
elemek tehetetlenségüknek, képtelenségük
nek tunyaságuknak, tudatlanságuknak s 
e mellet pöffeszkedő gőgjüknek annyi és 
oly kézzelfogható, szemmel látható bizony
ságát adták, hogy reájuk többé ügyet sem 
lehet vetni.

Igen ! A választások bekövetkeztével jó 
lesz, ha minden választópolgár a nagy, 
az öreg rostát veszi kezébe s jól meg



2. oldal.

rostálja az aspiránsok seregét. Akkor az
után majd boldogulni fognak közállapo
taink, felszabadulunk a bilincsektől, s azok 
a derűs sugarak, mik jövőnk jólétét ma 
madártávlatból mutatják, ezt meg is, létre 
is fogják hozni,

Erzsébetiülva polgárai! Halljátok meg 
ezt! A ti érdeketekben szólunk abban a 
reményben, hogy majdan egykor jól fel
fogott érdeketekben fogtok cselekedni. Ha 
nem, csak magatokra vessetek,'de azután 
ne panaszkodjatok. Boldogulástok, jóléte
tek saját kezeitekben van, tőletek függ: 
mint tudjátok és akarjátok azt a köz
ügynek és saját magatoknak javára fel
használni.

Mi résen állunk, figyelünk s figyelmez
tető szavainkat nem fogjuk sajnálni a 
közjó előmozdításának érdekében.

Szerkesztő.

A Polgári Kör közgyűlése.
Ma délután 3 órakor tartja az «Erzsébetfalvai 

Polgári Kör* IX. rendes évi közgyűlését. Leg
alább így mondja az utolsó órában kezünkhöz 
juttatott szegényes kiállítású meghívó.

A választmány fennhájózó dicsekvéssel ugyan 
izebntőül v. talán csalétkül 2 nyolczadrét olda
lon olyan szenteseny-mosakodás-féle alakban 
beszámolni akar sáfárkodásáról s kis dolgokat 
nagygyá felfújva kürtöli világgá: minő dicső 
tetteket vitt végbe, s minő lépéseket tett ered
mény nélkül az állami telephonnak a kör 
helyiségébe leendő bevezetésére. Dicséretre 
méltó őszinteség minden esetre, hogy bevallja, 
minő íiaskót vallott.

De csak ezt az egy fiaskót örökíti meg 
nyomdafestékkel, a többi fiaskókat azonban 
bölcsen elhallgatja.

Kémségesen hallgat pl. arról a fiaskóról, mit 
a téli társasestélyek, 15 kros theaestélyek életbe 
léptetésének szándékával vallott. Mélyen hall
gat arról a blamázsról is, hogy az aczetylen 
gázviiágitás ügynökévé szegődött s hangadó 
szerepet játszva m akarta oktrojálni polgársá
gunkra ezt a rémitően drága és veszélyes vilá
gítást. Hála polgárságunk józan gondolkodásá
nak. tervének nem tudott elegendő számú 
híveket nyerni.

A társas- és theaestélyek is kárbaveszett 
erőlködés volt. Nem jelent meg azokra a kö
zönség s végre is fel kellett adni ezt a szép esz
mét. Nem jelent pedigjmeg ez estéken a körtagok 
családja különböző okoknál fogva, mik között 
első az, hogy a körnek megfelelő helyisége 
nincsen; a nagyobbik szobában a billiárd-aszta- 
lok állottak útban, a kisebb szobában pedig a 
professionátus kártyások nem tekintették a ven
dégeket, ignorálva a hölgyeket, folytatták nemes 
mesterségüket, a 32 leveiü biblia forgatását. így 
azután azok a jobb érzésű hölgyek, kik csupa 
kíváncsiságból eljöttek egy Ízben a nagy garral 
hirdetett estélyre, unatkozva mentek haza s 
másodízben nem voltak rábírhatok arra, hogy 
magukat a kártyázó fiatalság által ignoráltassák. 
Már a harmadik ily estélynek oly veszett hire 
támadt, hogy nem volt egyetlen egy hölgy-láto
gatója sem.

Mézesmadzagként Ígéri a választmány, hogy 
a tagok javát tehetségéhez képest mindenkor 
előmozdítja; persze ez csalétek akar lenni, csak 
az öreg dob «bumbiri bum bum bum!» hangja 
hiányzik. De azt nem kürtölik világgá, hogy 
alapszabályokon gázoló eljárásával mint igye
kezik a kör egyik-másik tagját, a körből kiűzni. 
Azzal nem dicsekszik, hogy jogtalanul bírói 
ítéleteket hoz, a tagok eljárását rosszalásra 
ítéli, hatáskörét túllépve.

No, de ezt mind megbocsátjuk nekik, mert 
hát *nem tudják, init cselekszenek* egyrészt, 
másrészt azon oknál fogva, mert hisz' minden 
czigánv a maga lovát dicséri. Hát csak dicsérje 
és magasztalja a választmány is maga magát, 
más úgy sem dicséri és magasztalja.

Mi azonban ezt mind figyelmen kívül hagv-

ERZSÉBETFALVAI KÖZLÖNY

juk, mert ez bennünket nem érdekel. De igenis 
érdekel az, hogy daczára a körtagok szaporo
dásának, mégis a kör helyiségei állandóan 
néptelenek. Mi az oka ennek'?

Mikor a polgári és iparoskor megalakult. 
Erzsébctfalva polgársága szeretettel karolta fel 
ez egyesületet, mert tőle várta, hogy az egész
ségtelen I társadalmi viszonyokat gyökeresen 
megjavítja. Erre pedig igen nagy szükség volt.

A várakozás nem ütött be s csalódás érte 
mindazokat, kik a körtől valami helyeset, valami 
jót, valami nagyot vártak. A csalódás folytán 
azután a tagok nagy része nem kívánta láto
gatni a kör helyiségét Csupán azok maradtak 
meg a kör rendes délutáni és esti látogatóinak, 
kiknek életeiemük a kártya, kik kártya nélkül 
egy napig sem tudnának élni, mert henye lelkűk 
nem talál nemesebb szórakozást.

A felkarolt és beczézett kör ma már való
ságos kártyabarlanggá változott át s oly félelmes 
hirre tett szert, hogy ma alig van tisztességes 
hölgy, ki férjét nem aggódással ereszti el a 
körbe, hol az emberre más szórakozás nem 
vár, mint a ferbli kivilágos ldvirradtig.

Ennek a hanyatlásnak ilyen tekintélyes és 
jó múltú körnél nem lett volna szabad beálla- 
nia, bekövetkeznie. S hogy még is bekövetkeztt, 
oka annak a példátlanul rossz vezetés.

Mi tiszteljük a kör jelenlegi elnökét magán 
foglalkozásában, de annyira bornirtak nem 
vagyunk, hogy ki ne mondjuk róla, miszerint 
erre a tisztre nem való, nem képes.

A ki ilyen tekintélyes testületnek elnöke, 
annak tudásának, tehetségének, rátermettségének 
képességének is kell lennie, anak qualifikáezió- 
val, társadalmi átlássál, megfelelő rutinnal, 
szellemi felsöbbséggel és reprezentáló képes
séggel kell bírnia.

Már pedig a mostani elnökről az elsoroltak 
egyikét sem lehet elmondani, de azt igen is 
elmondhatjuk, hogy ötét erre a tisztségre ini 
sem predestinálja, sem szellemi felsőbbség sem 
szervező képesség, sem auctoritás, sem quali- 
ficatió, de még csak hazai nyelvünk bírása sem.

A ‘ Polgári Kör* létérdeke kívánja, hogy ez 
a hanyatlásnak indult állapot mielőbb megvál
tozzék. Ez pedig csak egy módon érhető el, 
ha a mai tisztikar megválasztásánál a legnagyobb 
körültekintéssel jár el. Különösen az elnöki 
székbe, tekintélyes, társadalmi állással bíró, 
agilis, eszmegazdag, tettre kész, cselekvésre 
képes és mindenek fölött erélyes, köztiszteletnek 
és becsülésnek örvendő egyént ültet; a választ
mányból pedig a ma nagyszámban levő gondol
kozni önállóan nem képes, dróton rángatható 
bábukhoz hasonló, mindenre felhasználható, 
szavazó gépeket kiselejtezi, s mindezek mellett 
a kör helyiségéből a hazárd kártyajátékokat 
mint Jézus a templomból a kufárkodást kikor
bácsolja, száműzi. És végül a kör helyiségeiben 
tartózkodásra zárórát állapit meg pl. télen az 
esti 9, nyáron pedig az esti 10 órát.

Ily forma intézkedéssel a kör régi jó hírnevén 
ejtett csorbát ki lehetne még küszöbölni, a kör 
mai veszett hírét el lehetne enyésztetni.

Mindezt a ‘ Polgári Kör* mai közgyűlése 
Ötletéből tettük szóbeszédtárgyává.. A közgyű
léstől függ, vájjon akar-e az egészségtelen 
állapotokon javítani, avagy engedí-e a kört a 
megkezdett lejtőn a biztos bukás, a végromlás 
feneketlen örvényébe rohanni?

Mi jő akarattal mutattunk rá a bajra, annak 
kutforrásaira, a közgyűléstől függ, jó indulata 
tanácsainkat követui vagy figyelmen kívül hagyni.

Vederemur! A *Polgári K ik» egyik tagja.

A községi egyesületből.
A községi egyesület e hó 15-ikén, múlt ked

den választmányi ülést tartván, azon igen életre 
való eszmét tárgyalt, tett megbeszélés tárgyává, 
t. i. egy második hetivásár szükségességet, annak 
kieszközlése fölött folytatott élénk eszmecserét.

Abban a választmány minden tagja egyetér
tett, hogy községünk rohamos fejlődése folytán 
a mai vasárnapi hetivásár, hetipiaca nem elé
gíti ki a közszükségletet, s e mellett vallási és 
anyagi szempontból is erős kritika alá esik.

Köztudomású dolog ugyanis, miszerint a vasár
napi munkaszüneti törvények értelmében a pia-
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ezokon az árusítás és vétel nagyobb községek
ben vasárnapokon csak d. e. 10 óráig történ
hetik. Ha már most valaki óhajtana a vasár
napi isteni tiszteleten is megjelenni, de egyúttal 
élelmi czikkekböl a piaezon heti szükségletét is 
beakarja szerezni: csak egy ut és mód áll előtte, 
az t. i. hogy bevásárlását a kora reggeli órák
ban végezi. Ugv, de aki a piaczi élet titkaival 
ismerős, az tudni fogja azt, miszerint a piaczra 
hozott élelmi szerek ara a vásár kezdetén 
vagyis a kora reggeli órákban szokott a leg
magasabb fokon állata; az elárusítók ilyenkor 
nem tudják, minő magasra csigázzák fel czikkeik- 
nek árát. Tehát az ilyen egyén, csakhogy vallása 
iránti kötelmének eleget tehessen, kénytelen a 
vásárolt élelmi s egyéb czikkek árát borsosán 
megfizetni. Ha pedig arra vár, a mikor a 
magasra tartott piaczi árakból az elárusítók 
engedni szoktak, akkor be kell várni a vásár 
utólsó óráját, a mikor már olcsóbban vásárol
hat ugyan, de másrészt le keli mondania arról, 
hogy az istenitiszteleten is részt vehessen, a 
mennyiben az isteni tisztelet vasárnapokon 
rendesen 10 órakor szokott kezdődni.

Érdekes tapasztalatát mondotta el az egyik 
egyesületi tag, a mikor azt jelentette, hogy
ismer egy soroksári egyént, ki hamisított tej- 
árulás miatt a vásárcsarnokokból s igy a fö- 
és székváros területéről kítiltatott s ez az egyén 
azóta itt, nálunk, a mi piaczunkon árul állan
dóan tejet stb.

Egy másik egyesületi tag pedig a huseláru- 
sitók hiányos mértékét panaszolja fel, miről 
szomorú tapasztalatai vannak.

A helypénzszedés ellen is akadt felszólaló, 
hogy a helypénzszedök túlságosan zsarolják az 
elárusítókat, minek árút megint ezek viszont a 
vásárlóközönségen veszik be; panaszló szemta
núja volt pl. annak, hogy egy eladótól husz>- 
szoros helypénzt szedtek.

A felmerült eszmék és panaszok folytán a 
választmány elhatározta, hogy az egyesület 
részéről kérvényt fog küldeni a járási főszolga
bíróhoz, melyben tekintettel a község folytonos 
fejlődésére, a szükséglet és kereslet fokozatos 
növekedésére, kéri a csütörtöki második heti
vásár engedélyezését, illetve engedélyezésének 
kieszküzlését;

tekintettel arra, hogy a jelenlegi elöljáróság 
sem a piaczi élelmi szereket, sem a piaezon 
használt mértékeket egyáltalában nem ellenőrzi: 
arra kéri a járási főszolgabírót, hogy az ellen
őrzésre addig is, inig az önállósítás folytán 
szabadon választott, tettre kész elöljáróságunk 
lesz, utasítsa az élelmiszerek és mértékek ellen
őrzésére a helybeli csendörséget; — és végül 
az iránt is megkeresi a járás főszolgabíróját, 
hogy körorvost is utasítsa, miszerint havonkint 
legalább egyszer a piaczunkra hozott élelmi
szereket közegészség! és köztisztasági szempont
ból szigorúan vizsgálja meg.

A kérvénynek szerkesztésével a választmány 
Csavkovics Ferenezet, mint kitől az életre való 
eszme származott, bízta meg.

A választmányi értekezlet második tárgya uj 
tagok felvétele volt. Felvétettek ez alkalommal 
tagokul; Auerbach József, Czéh Sándor, Fried 
Miksa, GaAl Lajos, Gesztesi Miksa, Gyöngyösi 
Sándor, Horváth János és Varga Sándor.

Örömmel regisztráljuk a községi egyesületnek 
a közjó, a közérdek ügyében követett munkál
kodását s bár eddig is meg voltunk győződve 
arról, hogy a közügy érdekében nem fog semmi 
fáradságot sem sajnálni, mindjobban meggyőző
déssé válik bennünk a hit látva az egyesület 
tevékenységét, — hogy reá nálunk égető szük
ség van. Referens.

V E G Y E S  HÍ REK.
Regényünk. Mai számunkban kezdjük meg — 

mint azt már korábban is jeleztük — Tölgyesy 
Mihály jó nevű regényírónk egyik eredeti szép, 
lelket és szivet gyönyörködtető, mindvégig 
érdekfeszitö regényét < A nagyurak inkognitó
ban> czim alatt. Ebből is láthatják szives 
olvasóink, hogy mi közönségünk javára és 
szórakoztatására semmiféle áldozattól vissza 
nem riadunk, sót hova tovább arra törekszünk, 
hogy* lapunkkal a legvérmesebb igényeket is 
kielégíthessük. Szives olvasó közönségünktől
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ennek fejében nem kérünk mást, mint lapunk 
pártolását és ismerőseik körében terjesztését, 
mert csak ez esetben leszünk képesek lapun
kat fejleszteni s a nagy közönségnek lapunk 
iránt támasztott igényeit kielégíteni. Megkezdett 
regényünket újból és jólélekkel ajánljuk még- 
egyszer t. olvasóközönségünk szives figyel
mébe !

—  Jótékonyság. A hol arról van szó: mint 
szerezzünk a kisgyermekeknek nagy örömet, 
ott mindenkor lehet a gyermekek jótevő véd- 
angyalának, méltóságos Coliiseh Irma báróné
nak nevével találkozni. Most is, hogy az iskolai 
évzáró vizsgák tartattak a nemesszivü gyermek
barát 78 frtot juttatott az állami iskolák igaz
gatóságához oly ezélból, hogy ez összegen a 
szorgalmas és jóviseletü gyermekek részére 
jutalomkönyveket vásároljon s azokat a gyer
mekek között osztassa ki. A nemesszivü báró
nőnek ez a tette nem az első, s ha felemlit- 
jük, nem azért tesszük, hogy a nemes cseleke
detét dicsérjük, mert hisz az ily nemes tett 
magában hordván a dicséretet, arra nem szorul; 
hanem tesszük azért, hogy lássák polgártásaink, 
miszerint; nem a nagy hanggal, nem hangzatos 
szavakkal mozdítjuk elő az ískolaügyct, hanem 
ilyen nemesszivü cselekedetekkel, a minőkre 
már évek hosszú sora óta adja a követésre 
méltó szép példát az erzsébetfalvai iskolás- 
gyermekek legjobb barátja és jótevője: Coliiseh 
Irma báróné Öméltósága. Áldja meg az ég 
nemes jó szivéért s fogadja úgy a gyermekek, 
mint a tanitók részéröl a legmelegebb köszönetét!

—  Az iskolai évzáró vizsgák a gyermekek 
között kiütött s rohamosan terjedő kanyaró
járvány miatt, nem abban a sorrendben és idő
ben tartattak meg, mint azt lapunk multheti 
számában hoztuk, hanem felsőbb rendeletre 
sürgősen két nap alatt az összes osztályokban 
és pedig a múlt kedden és szerdán, Kossuth- 
falván pedig pénteken. A vizsgák eredményével 
ugv a szülök, mint az elnöklő gondnoksági 
tagok teljesen meg voltak elégedve — s most 
már nyugodtan élvezhetik szünetidejőket a kis 
nebulók, úgy mint a velők fáradozott lelkiisme
retes tanerők is, a kiknek mi is szívből kívá
nunk üdülést és kellemes szünetidőt, hogy 
annak elteltével ujult erővel foghassanak nem
zeti kulturmissiót teljesítő nemes és magasztos, 
bár fárasztó munkájokhoz!

—  A Telefon Hírmondó berendezése czéljára 
kibocsátott gvüjtöivek szépen telnek aláírások
kal, s nemsokára azon helyzetben leszünk, 
hogy a berendezéshez szükségelt létszám meg
telik s akkor 4 frt 50 kr. negyedévi előfizetés 
fejében otthon, kényelmesen hallgathatjuk bél
és külföldi híreket, tőzsdejelentéseket, távira
tokat, színházi bireket, országgyűlési tudósítást, 
elsőrendű zenét, éneket, operaházi és népszín
házi előadásokat stb. Mindezeket otthon, saját 
szobáinkban hallhatjuk naponkint. Ajánljuk 
figyelmébe e kényelmet rejtő műveletet a nagy 
közönségü nknek.

—  Esküvő. Dr. Czecz Dénes kolozsvári 
gyógyszerész f. hó 23-án d. u. 4 órakor vezeti 
oltárhoz a helybeli róm. kath egyházban Költly 
János erzsébetfalvai háztulajdonos szeretetre
méltó kedves leányát, Gizellát. Az esketési 
szertartásnál mint násznagyok a vőlegény ré
széről : Vitális Márton álláinvasuti föellenör, a 
menyasszony részéről pedig Németh Gyula 
helybeli gyáros fungálnak. Mi a magunk részé
ről őszinte szívből kivánunk sirigtartő boldog
ságot az egymáshoz illő derék párnak!

— Öngyilkosság. A múlt héten, a dalkör esti 
ünnepélyén még viruló jókedvben láttuk az 
életerős derék fiatalembert, Fakán Józsefet, 
a <Korona>-vendéglö tulajdonos testvérének 
fiát, a vendégfogadó üzletvezetőjét, ma pedig 
már ott pihen, erőszakos módon válva meg 
életétől, ahol nem fáj semmi. Űrnapján reggeli 
4 órakor vetett véget két lövéssel a szerencsét
len 20 éves fiatalember életének. Mindkét lövés 
föltétlenül halált okozó volt. Hogy mi vitte a 
kétségbeesés szélére a boldogtalant, még csak 
nem is sejtjük; talán az a hátrahagyott 14 
levél, mit végzetes tettének elkövetése előtt 
irt volt meg. az okot is megmagyarázza.

—- Az elöljáróság könnyelműségének áldozata, 
az a kisgyermek, ki a Hitel Márton-utezai
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gyarló hidröl alábukott a patakba, mint értesül
tünk, e héten meg is halt Nem füzünk ezúttal 
ez esethez semmi kommentárt, azt hisszük, a 
lelkiismeretfurdalása eléggé gyötri azokat, kik 
ebben a folháboritó dologban bűnrészesek vol
tak. De az elöl már nem zárkózhatunk el, hogy 
elöljáróságunk még mindig nem okult a gyászos 
kimenetelű eseteken. A rozzant híd karfájára 
egy darab deszkácskát szegeztetett s ezzel azt 
hiszi, megtett mindent. Ugyan-ugyan érdemes 
elöljáró uraim, nem volt elég még az áldoza
tok száma ? Még több áldozatra is várnak ? 
Nem tudnak valami alapos módot kitalálni 
árra, hogy a hid-katasztrófák ne ismétlődjenek ? 
Az a darab deszka a katasztrófák elhárítására 
nem elég, legfeljebb deresnek volna jó az olyan 
elöljáróság részére, mely a polgárság életbizton
ságával egy cseppet sem törődik.

Az összes szülők figyelmébe! Szerdán 
fényes nappal a Törökfloris-utcza végén nagy
számú czigáuyesapat tanyázott, s addig leske- 
lödtek, míg a szélső házban lakó asszonynak 
két kis gyerekét ellopták. A szegény asszony 
kétségbeesve kereste gyerekeit, mire egyesektől 
azt "kellett hallani, hogy az egyik gyereket sze
mük láttára kapta fel egy czigány lány s az 
erdőbe szaladt vele. A mindinkább szorgosabb 
kutatásra egyszerre a többi közül két kocsi 
kivált s elhagyta társait, valószínűleg a lopott 
gyerekek voltak náluk elrejtve. Szülök vigyáz
zatok gyermekeitekre, mert hetek óta temérdek 
czigány tanyázik az erdőben, a hatóságtól ne 
várjatok semmit, mert az csak a már megtör
tént bajt szokta nyomozni. Ez a Vorsehrift.

—  Azoknak, a kiket illet. A nyilvános telefon 
napról-napra terjed mindenfelé, csak mi, sze
gény telepesek nem bírunk ilyenre szert tenni. 
Hát nem lehetne egy ilyet a községházához 
bevezetni, hiszen a mi községházunk oly nagy 
apparátussal működik, területünk oly nagy, 
hogy vetekedik bármely vidéki város területével, 
s ha 30 kisbirót birnánk alkalmazni, valamennyit 
agyon hajthatnánk, míg ha telefonnal bírna 
községházunk, sok felesleges fáradságot meg
lehetne takarítani, s elöljáróink érintkezhetné
nek illetékes hatóságaikkal s feleikkel, nem 
kellene házalni, mint azt ily alkalommal cse
lekszik. Gondolják meg uraim, rendezzék be a 
telefont, ez sokkal hasznosabb dolog, semhogy 
gondolnák. Vagy talán a Soroksár logikája tet
szik önöknek, hogy «ne légy külömb, mint 
apad V • hisz ezt már maga Soroksár meg- 
czáfolta még akkor, a mikor kimondotta, hogy 
Erzsébetfalván alkalmazottait mind elcsapja, ha 
ez évben az adót —- bár tüzzel-vassal —  be 
nem hajtja. Hát kérem ilyenre még a régi 
soroksáriak sem voltak képesek. Vívát Soroksár! 
Add ki mérgedet, úgy sem tart soká.

—  Soroksár, a mi drága Soroksárunk elöl
járóinknak, az ő drága alkalmazottainak — mint 
halljuk — fegyelmet Ígért akasztani nyakába, 
mert nem folyik be az adó oly mértékben, a 
mint azt ők óhajtják odaát. Persze, a szegény 
embert meg kell nyúzni rövid pár hét alatt, s 
ezt Soroksár, úgy gondolja, hogy a mit évekkel 
ezelőtt elmanipuláltak drága gyerekei, azt most 
a tizenkettedik órában Erasébetfalva izzadja ki, 
ha mindjárt vérével is. Mi nem vagyunk ellen
ségei az adófizetésnek, mert tudjuk, hogy «add 
meg istennek mi istené, császárnak a mi a 
császáré, de hát ez intézkedéssel nem vagyunk 
kibékülve s azon ízetlen .tréfa sehogy sem járja, 
hogy alkalmazottait mint egy hóhért akar fe
jünkhöz állítani. Mi nagyon jól tudjuk, látjuk 
naponként, mily emberfeletti munkát végeznek 
ezek ideát, kisrófolva belőlünk az utolsó fillért 
is, és mégis egyik-másik dirigens henezegve 
vágja szeme közé az alkalmazottaknak, hogy 
nem jár el velünk szemben elég szigorúan, s 
fel kell függeszteni és eícsapni. Jobb volna 
tisztelt uraim odaát, ha egy kissé behúznák 
vitorláikat, s azután ha már pénzünkre annyira 
éhesek, hogy mihelyt pár száz forint befolyt, 
mindjárt elszállítják, legalább esküdteinknek, 
kik becsületes polgárai községünknek s önfel- 
áldozóan segítenek végrehajtóinknak, nehogy 
fogcsikorgatásaikkal elnyeljék vagy elseperjék 
tőlünk e becsületes hivatalnokokat, feláldozzák 
napjaikat, legalább a nekik járó múlt havi napi- 
Uijaiiat fizetné ki. Mi tudjuk különben, mi rej-
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lik politikájuk alatt. Egyesek úgy veszik észre 
odaát, hogy a minálunk alkalmazott tisztviselők 
egy része kedves polgártársai a mi polgáraink
nak, ők pedig önállósításunk alkalmával szin
tén meglehetős jó  koncznak gondolják a mi 
birkatürelmű községünket, s már most, hogy eze
ket még idejekorán eltüvoüthassák, s polgár
ságunkkal őket a reájuk parancsolt tulszigom- 
ságért velünk megvettessék, hogy majd egy pár 
úri ember pilátusmódra mosolyogva fészkelhesse 
be magát nálunk. Hát csak rajta, de ne feled
jék, hogy elég időnk volt a kiesüngő lólábat 
felismerni s Ígérjük, hogy résen leszünk. Ked
ves uraim odaát, mi évek óta ismerjük Soroksárt, 
szereztünk magunknak sok keserű tapasztalatot, 
s bizony-bizony, az önállósítás alkalmával nem 
akamnk magunkkal öngyilkosságot elkövetni, s 
meg fogjuk válogatni embereinket. Ha ezt önök 
jól meggondolják, mint olyanok, kik őseiknek 
hibáit velünk akarják megkeserültetní, eme ön
tudatra való ébredésünkért még nem is nehez
telhetnek ránk.

—  Hatóságunk figyelmébe ajánljuk a közsé
günket rajként ellepő szédelgőket, kik minden
féle hazugságokkal csalogatják ki polgárnőink 
zsebéből utolsó megtakarított filléreiket is. A 
napokban egy Tepper nevű egyént volt alkal
munk megfigyelni, a mikor egy külföldi, valami 
Goldschmied ezég ablakredönveit tukmálta1 rész
letfizetésre, kíesalván előlegül 1—2 koronát, 
kiállítva s az illető lépremenök által kötelezvé
nyeket Íratva alá. A redőnyök meg is érkeztek 
a postahivatalhoz, melyek ugyan elég alkalmat
lanságot csináltak postahivatalunknak, azonban 
a részletfizetésről szó sincs a czégnél, a mit a 
vigéez urak is jól tudtak, de hát az előleg hogy 
zsebükben maradjon, azzal sem tőrödnek, ha az 
illető, megesalatva érezve magát, ki nem váltja 
rongy portékáját. Ily rongyokkal ma is tele 
postahivatalunk. Hát ezeket az urakat ajánljuk 
polgárságunk figyelmébe, hogy ha hatóságunk 
nem intézkedik eme csalók kitiltása iránt, segít
senek rajtuk polgáraink s asszonyaink, vegye
nek seprüt kezükbe s seprüzzék ki e fillokszé- 
rákat, kik csak a levegőt mételyezik meg.

—  A táviratfeladás megkönnyítése. A magyar 
királyi posta- és távirda igazgatóság zárható 
táviratlapokat bocsátott forgalomba, oly ezélból, 
hogy oly postahivataloknál is lehessen távirato
kat feladni, ahol távirathivatal nincsen. Ily táv
iratlapok kaphatók minden postahivatalnál nem
különben a frankójegy-árusoknái darabonként 
31 krajezárért. Azokra nézve, akik távírdával nem 
bíró helyeken laknak, a táviratozást megkönnyíti, 
mert bármely postahivatal elfogadja s a legefcö 
postaindítással küldi el a legközelebbi távirda- 
hivatalhoz expresz levelek módjára és díjmen
tesen. A zárt táviratlapon irt távirat a levél
gyűjtő-szekrénybe való bedobás utján is felad
ható. Egy ily táviratlapon minden ráfizetés 
fel lehet adni egy a magyar korona területére, 
Ausztriába, a megszállott tartományokba. Szer
biába szóló 10 szóból álló táviratot; 10 szón 
felül minden további szóért 3 krajuzár jár s 
ezeknek diját a táviratlap belső oldalára ragasz
tandó megfelelő frankojegyekkel kell leróni. 
A távirdahi vatal a posta utján hozzáérkezett 
zárt táviratlapon irt táriratot még az esetben 
is azonnal továbbítja, ha a dijak nincsenek is 
teljesen fedezve, feltéve, hogy a fedezetlen dij 
20 krajczárnál nem több és a feladó teljes 
ezimét a távíratlag megfelelő helyén feljegyezte. 
A hiányzó dijak portómentes levelezőlap utján 
10 krajezár költséggel együtt a feladótól utó
lagosan szedetnek be.

—  Három gyermek megmérgezve. Veszpetlér 
Mária, erzsébetutezai lakos három gyermeke 
azalatt mig anyjuk Pesten járt, a legnagyobb 
nyolez éves fiú vezetése alatt a lakásukhoz kö
zei eső erdőbe átmentek, s ott állítólag valami 
mérges bogyóból addig eszegettek, mig egy
szerre a középső ötéves fiú összerogyott s 
szonyu kínok között meghalt. A többi — való
színűleg kevesebbet fogyasztott, mert csak jóval 
később lett rosszul, s talán még megmenthetők 
lesznek. A szegény asszony egyik gyermekének 
már csak hült tetemét találta.

— Szives tudomásul. Közlendőink halmaza 
folytán *Táreza» rovatunk e héten elmaradt, 
miért is olvasóink szives elnézését kérjük.
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Regény csarnok.

N a g y  a r a k  i n k o g n i t ó b a n .
' (1) ' „ /A — Kredetí regény, —

Irta : Tiilyyessy Mihály.

I.
A rejtélyes holttest.

Paris egyik fényes hoteljében, a pazar fény
űzéssel berendezett szalonban nyugtalanul sétál 
íel-alá egy fiatal ur, kinek minden mozdulata 
elárulja, hogy a legelőkelőbb osztályhoz tartozik.

— Hah, csak jönne már 1 mormogta magában 
és sétáját félbeszakítva, hallgatózni látszott. — 
Nem hallok semmit! Pedig hogy éget a kíván
csiság !

Majd az asztalhoz lépett s elővett egy fény
képtartót. Gyönyörű női arezkép volt benne.

A fiatal ur gyönyörittasan szemlélte az isteni 
vonásokat, a ragyogó szempárt, a kívánatos 
termetet. Ajakéhoz emelte a fényképet s forró 
csókot nyomott rá.

— Enyénmekjkell lennie, ha mindjárt rám sza
kad is az é g ! moudá. Elismerem, hogy nehéz 
feladat. Úgyszólván még nem is ösmer engem. 
A fényképhez is csak úgy jutottam, hogy nagy 
összeggel vesztegettem meg a fényképészt, a 
kinél nem rég levétette magát. Így legalább 
képben bírom az isteni szépséget! Ah meg fog-e 
valósulni életemnek e legforróbb vágya?

ismét nyugtalanul kezdett fel-le járni a 
szalonban.

— A terv félig-meddig készen van! folytaié 
magánbeszédét. — Megbízottam éppen most 
keres egy félreeső, de bájos kis nyaralót, egy 
puha meleg fészket, melyben (a legújabb sze
relmi kalandom mézes heteit szándékozom eltöl
teni. Alig várom, hogy megtudjam mit végzett!

E pillanatban léptek hallatszottak. A fiatal 
ur, ki a hotel vendégkönyvében Ipanow gróf 
név alatt volt beírva, izgatottan figyelt.

Az ajtó kinyílt és suhogó selyemruhában egy 
nő surrant a szobába. Feltűnő eleganeziával volt 
öltözve, fülében mogyoró nagyságú gyémánt 
csillogott — hreza azonban már meglehetős fony- 
nyadt volt, bájait immár inkább a művészetnek 
köszönhette, mint a természetnek.

Ipanow gróf a nö láttára bosszúsan össze- 
ránczolta homlokát.

— Ugyan Melanie, hogy lehet már oly kímé
letlen ! Megizentem, hogy gyöngélkedem. Minek 
háborgat ?

— Úgy, most már háborgatlak ? mondá a nő 
csípősen. De tudom már, mi rejlik az állítólagos 
gyöngélkedés mögött. Oh nagyon jól tudom!

— Micsoda hangon beszélsz ma?
— Még majd czifrábban is jön ám ! folytatá 

Melanie élesen. —  Hát azt hiszed, hogy keresz
tül nem látok a szitán? Mindent tudok!

— Ugyan mit tudnál?
— Felmondtad a szállást ebben a hotelben 

s megbízottad már alkuszik egy félreeső nyaralóra 
Páris környékén. Azt a kis nyaralót vájjon ki 
számára keresteted?

— Nem tudok erről semmit!
— Még tagadni merészeled? kiáltó a nö.

Ipanow haragra lobbant s dühösen toppan
tott lábával.

— Kisasszony, kiáita fenvegetőleg, fel ne 
ingereljen, mert akkor jót nem állok magamért.

Melanie e pillanatban meglátta az asztalon 
levő idegen fényképet s fúria gyanánt kerité 
hatalmába.

— Ah ! kiáltá gúnyosan. Íme itt a kis madár,, 
a kinek a bájos fészek szánva van.

Ipanow kijött a béketürésböl s kikapta 
Melanie kezéből a fényképet.

— Most már elég legyen! kiáltá. Kikérem 
magamnak az ilyen jeleneteket. Egyáltalján meg
tiltom kegyednek, hogy ezt a küszöböt még- 
egyszer átlépje.

— Oh, hitvány! kiáltá Melanie, szinte fuldo
kolva felindulásában. Rám unt s most magától 
el akar lökni, mint a kifacsart czitromot.

— Kisasszony, kiáltá Ipanow, női mivoltának 
köszönheti, hogy egyáltalján még fékezem ma
gam. Annyit azonban mondok, távozzék innét 
minél előbb, mert hogy a következő perez ben 
mi fog történni, arról jót nem állok.

Melanie egy lépést hátrált s szinte sziszegve 
monda:

— Uj áldozatot szemelt ki magának, azért 
nem kellek már én ! De esküszöm a csillagos 
égre, ezt megboszulatlanul nem hagyom!

Ruhájának zsebéből gyorsan kirántott egy 
kissebbszerü palaczkot.

(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos :
E R D É L Y I  M I H Á L Y .

h i r d e t é s e k : .

Öt évi jótállás mellett

R É S ZL E TF IZE TÉ S R E !
—— m  sa já it  g y á r t m á n y ú  --------

Arany-, ezüst-ékszerek,

zseb- és fali órák:
legolcsóbb  árak mellett kaphatók :

Menczer Márk-nái
BUDAPEST, 4—15

K á r o l y - k ö r u t  13. szá m .

8  Van szerencsém a n. é. közönség bé
li eses tudomására hozni, hogy Erzsébetfalván 
S Hitelmárton-u. 40 sz. (Halik bazár) egy

úri-és női ruha
vegyészeti tisztító és műtömő

intézetet nyitottam.
Elvállalok minden e szakmába vágó 

munkákat, pl:ténta, olaj, festék- és zsír- 
foltok tisztítását, ugvszinte ruhafestésze- 
tett és feketeruhákról a fény eltávolítását, |j 
n yakkendők és selyem  szövetek tisz
títását kezesség mellett.

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

Fleischmann Zsigmond, |
<k vegyészeti i uhatisztitó is mLtőmő.

iS z a b ó k n a k  á r e n g e d m é n y .  «

Fényképészet Erzsébetfalván.
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy helyben Hitelmárton- 

utczában (Schröder temetkezési intézetének udvarában) egy állandó

fényképészeti műtermet
nyitok, mely alkalommal tisztelettel ajánlom magam a legszebb kivitelű kisebb és 
nagyobb fényképek előállítására a legjutányosabb áron.

Hogy a t. közönséget tökéletes és tiszta képek készítéséről meggyőzzem, elég 
legyen hivatkoznom a polgári dalkör zászlószontelése alkalmával produkált művemre, 
mely hű és esudálattal párosult képmását adja minden egyes résztvevő dalárnak.

A nagyérdemű közönség becses pártfogását tisztelettel kéri

L O V R IC H  B É L A ,
Krüisr Alajos eraflkal mintáét ténrtéimti ositálf művezetője.

K e d v e ző  fe l t é t e l e k  m e lle t t

*• R É S Z L E T F I Z E T É S R E !  ü
S aját k é s z íté sű  a ra n y - é s  ezü st é k s z e r e k ,

I N G  Ü - ,  S S B B -  É S  F A L I  Ó R Á K ,
uruny- és  i'/.ristffyüprik, l'iig^ők é s  lánczok  

olcsó árak mellett kaphatók

HERZL NÁTHÁN aranyművesnél
E r z s é b e t f a l v á n . ,  S z ilág -y i La.jos--u.tcza 6 0 .  s z á m  a la t t .

Fa- és szénkereskedés.
^  Van szerencsém tudatni a t. közönséggel, hogy a múlt télen C sillag-nteza
^ 5 . szám  alatt megkezdett, azonban az építkezés miatt beszüntetett
£ fa- és szénüzletet ^
í  junius 15-én ismét megnyitom. Minden törekvésem az leend, hogy t. vevőimet H 
5  visszaszerezve, továbbra is megtartsam s a nagyérdemű közönség pártfogását kiér- fi \ demeljem. Tisztelettel I V o h e j l  é s  t á r s a .  ű

.PÁTRIA" irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


