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Községünk önállósítása.
Abban a kedvező helyzetben vagyunk, 

hogy a községünk önállósítására vonatkozó 
miniszteri rendelet, s az ezen rendelet 
alapján kibocsátott s az önállósítást előké
szítő munkálatokat körüliró főispáni ren
delet hiteles szövege kezeink között van. 
T. olvasóink szives tájékoztatására lapunk 
főhelyén hozzuk e rendeleteket s különö
sen az utóbbit ajánljuk polgártársaink 
szives figyelmébe: hadd lássák, hogy van-e 
okunk ma még ünnepelni ? Mi az ünnep
lés ellen foglaltunk állást, okainkat kifej
tettük, időelőttinek állítottuk: a főispáni 
rendelet csak megerősíti a mi álláspon
tunkat.

Ezek előre bocsátása után lássuk már 
most a jelzett két rendbeli rendeletet szó
szerinti teljes szövegükben.
Másolat.

Magyar király belügyminiszter.
27985'IV. a. sz. Pest-Pilis-Solt-Kiskunvárme- 

gye közönségének Budapesten.
A Soroksár községhez tartozó Gubacs-puszta 

területnek nagyközséggé leendő átalakítása iránt 
a nevezett pusztára kivetett összes állami egye
nes adó felénél többet fizető adófizetők által 
kifejezett és a vármegye közönsége múlt év 
november hó 30-án tartott bizottsági közgyű
léséből 1473. sz. a. pártolólag előterjesztett 
kérelem folytán tekintettel arra, hogy az 1886. 
évi XXII. tcz. 152. §-ban kikötött feltételek be
igazoltattak, a nevezett pusztai területnek 
■ Erzsébetfalva* elnevezés alatt nagyközséggé 
leendő átalakítását megengedem.

Miről a vármegye közönségét f. é. febniár 
hó 25-én 9562. sz. a. tett alispáni felterjesztés 
kapcsán a vonatkozó összes iratok leküldése 
mellett további szabályszerű eljárás végett ér
tesíteni s egyúttal Komjáthy Béla és társai 
kossuthfalvi lakosok közvetlenül hozzám be
nyújtott folyamodványát, melyben a Gubaos- 
puszta, most már Erzsébetfalva nagyközség 
területéhez tartozó Kossuthfalva telepnek külön 
községgé leendő átalakítását megengedni kérik, 
az 1886. évi XXII. tcz. 152. §-a alapján leendő 
törvényszerű tárgyalás végett ezennel leküldött).

Budapesten, 1897. évi ápril hó 13 án.
Peresei, s. k.

21325/kíg. 1897. sz. Eredetben irattárba té
tetik. másolatban megfelelő eljárás végett Szi
lágyi Lajos főszolgabíró urnák kiadatik.

Komjáthy Béla és érdektársai erzsébetfalvi 
lakosoknak közvetlenül a belügyminiszter úr
hoz beadott kérvényük folytán megjegyzem, 
hogy tekintettel arra, miszerint a közölt minisz
teri rendelettel egész Gubacs-puszta, tehát a 
rajta épült Kossuthfalvával’ együtt kiegészítte
tett, ez alkalommal, ennek a községnek ilyen 
minőségben való életbeléptetése ellen legyöz- 
hetlen akadály volna az, ha a kossuthfalvaiak 
külön községesités iránti kérelmük most tár
gyaltatnék, midőn ez okból a kellő egymásután 
megtartása czéljából nevezetteket a külön köz

ségesités iránti kérelmükkel elutasítom, felhívom 
a járás főszolgabiráját, hogy tekintettel a 
kossuthfalvaiak külön érdekére s tekintettel 
Soroksár községnek azon speeziális érdekére, 
hogy a község belső területének egy része 
Oubaes pusztára van építve s tekintettel arra, 
hogy magának Gubacsnak határa tekintetében 
is némileg indokolt eltérő felfogások vannak, 
az uj község határának megállapítása tekinte
tében Soroksár község megbízottai Gubacs és 
Kossuthfalva telepek megbízottainak, mint ér
dekelteknek bevonásával tartson tárgyalást s 
az érdekeltek esetleges külön álláspontját szí
nes vonalozással feltüntető térképet a tárgya
lási jegyzőkönyv kíséretében hozzám ter- 
jeszsze fel.

A volt Gubacs-puszta jelenben Erzsébetfalva 
község ilyen minőségében az adózási zavarok 
kikerülése czéljából 1898-ik évi január hó l-sö 
napján veendí kezdetét, addig a jelen év fo
lyamán a következő teendők teljesítésére hívom 
fél a járás föszolgabirájának figyelmét.

Intézkedjék első sorban Soroksár község 
képviselőtestülete által kiküldendö választmány 
bevonásával az 1886. évi XXII-ik tcz. 39. §-a 
alapján a képviselőtestületi tagok választóinak 
összeírása, a névjegyzéknek 5 napon a község
házánál és Erzsébetfalva-telep közházánál köz
szemlére való kitétele és a választókerületek 
megállapítása iránt s amennyiben az e tekin
tetben! határozat valaki részéről felebbeztetnék, 
az ez ügyre vonatkozó iratokat határozathoza
tal végett terjeszsze elém.

Az uj község képviselőtestülete a lakosok 
iélekszámát tekintve, negyven tagból állván, az 
idézett törvény 32—54. §§-ainak figyelembe
vétele mellett intézkedjék a képviselőtestület 
tagjainak megválasztása és a virilis liszta ösz- 
szeállitása iránt. E tekintetben a törvény 39—45, 
52. §§-aiban kitűzött határidők megtartandók, 
s magára a választás módjára és menetére vo
natkozólag pedig a 38, 40, 41, 43, 44, 46 és 
49. §§-ok rendelkezései szorosan betartandók.

Mikor a képviselőtestület megalakul ideigle
nes elnökkel és jegyzővel, első sorban a szer
vezési szabítlyrendelet készítendő el, a hol a 
község belszervezete és a tisztikar állapítandó 
meg, az e tekintetbeni szabályrendelet hozzám 
törvényhatósági hatáskörben való elintézés vé
gett oly időben terjesztendő fel, hogy a jövő 
év január 1-én leendő életbeléptetés mi aka
dályba sem ütközzék. Ha a szabályrendelet 
jóváhagyatik, az első föszolgabirói teendő a 
tisztujitás megtartása leend, a hol a községi 
törvény 62—85. §§-ainak rendelkezései tartan
dók szem előtt.

Ha az uj községnek külön telekkönyve és 
katasztere nem volna, a jelen községesités ál
tal előálló változásnak átvezetése végett, de a 
nélkül is, az illetékes telekkönyvi hatóság, pénz- 
ügvigazgatóság és felmérési felügyelőség érte
sítendő.

A község közigazgatási beosztása iránt in
tézkedni, a törvényhatósági közgyűlés jogkörébe 
tartozik, jelen határozat tehát közgyűlés elé ter
jeszteni határoztatik.

Ez alkalommal a községnek sorozó járási 
beosztása iránt a honvédelmi, bírósági beosz
tása iránt pedig az igazságügyminiszter úrhoz 
felterjesztés intéztetik.

HIRDETÉSI DIJAK :
Egész oldal ... . . .  ...18 írt. i Nyolczadoldal ..........  3 fel.
Fél oldal ... . . .  8 „  j Tizenhatod oldal ... . . .  2 „
Negyed oldal....................4 ,, } Legkisebb h ir d e té s   1 ,,

Apróhirdetéseknél minden szó 8 kr., rastagbetükktl 4 kr. ' rímmel 
külön 30. kr. bélyegdij.

Mely határozat a vonatkozó iratok kísére
tében megfelelő eljárás végett Szilágyi Lajos 
főszolgabíró urnák kiadatik és erről a kir. pénz
ügyigazgatóság is értesittetik.

Budapesten, 1897. évi május 24-én,
Beniczky, 

a lisp á n .

Szózat hölgyeinkhez.
Lapunk ez évi február hó 21-én meg

jelent 8-ik számában ,.4 mire égető szük
ség van“  czim alatt meleghangú felszólí
tást intéztünk hölgyközönségünkhöz, mely
ben egy helyi nőegyesület megalakítását 
sürgettük. Ezen czikkünkre viszhang gya
nánt gyengéd női kezektől egy kedves 
czikket kaptunk, melyet minden kommen
tár nélkül szószerint hozunk, hadd élvezze 
azt t. olvasóközönségünk is azzal a köz
vetlenséggel, a minő bájos közvetlenség
gel, 'minden frázis nélkül a czikket be
küldő bájos hölgy azt megírta volt. Csak 
egy kívánságunk volna: vajha hölgykö
zönségünk megértené az intő szót s lel
kesedéssel csatlakoznék a kibontott zászló 
alá. A csatlakozással nemcsak sok árva és 
szegény család és gyermek keserű könyiiit 
szárítaná fal, hanem az érző női szivhez 
méltó foglalkozást is találna s e mellett 
társadalmi viszonyainkon kimondhatatla
nul nagyot lendítene is. Mert az tagadha
tatlan, hogy egy öntudatosan, nemes czél- 
lal és ambiczióval működő nőegyesületre 
nálunk égető szükség van, meg kell törni, 
különösen most már, önállósításunk kü
szöbén azt a közönyt, melylyel hölgyeink 
egymás iránt —  egymást nem ismervén —  
eddig viseltettek. Ezeket előre bocsátva 
átadjuk a szót a kedves levélke bájos Író
nőjének.

Mint látjuk, Erzsébetfalván a társadalmi élet 
mindinkább élénkülni kezd, mit mindnyájan 
örömmel veszünk tudomásul. Hogyis ne ven
nénk? Hiszen beláthatjuk mindannyian, hogy 
társadalom nélkül az ember egész élete olyan 
czéltévesztett; pedig az ember mindig csak 
czélért küzd, ha egyik talán a sors mostofiasága 
miatt nem sikerül, a másikba kap s jól esik 
szemeinknek látni azt a ezélpontot, tx mely 
buzditólag mindig előttünk lebeg, mert jaj an
nak az életnek, melynek ezéljai nincsenek . . .

De nem akarok eltérni, a társadalom moz
galmának örömmel fogadásától . . . eddigelé 
ugyanis csak a barátságtalanság netovábbját 
ismertük falunkban, a mely pedig nem vihet 
bennünket ábsolute semmire. De nem is lehet 
csodálni, hiszen községünk annyira uj, hogy 
alig ismeri egyik ember a másikat és nem 
mondok talán valótlant, ha azt merem állítani, 
hogy hozzánk hasonló felnőttek között egy sem 
mondhatja Erzsébetfatvát születése helyéül. Mi 
vonzana már most bennünket egymáshoz? ha 
még az is ki van zárva, hogy egymást mint
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szülöfőldieket üdvözölhessük. Idő kell ahhoz, 
hogy egymást megszokjuk s ezt az időt ne 
arra használjuk fel, hogy minden embert ellen
ségünknek tekintsünk, hanem igyekezzünk az 
ismeretlenség ködfátyelán áthatolni és a mi ezt . 
leginkább elősegíteni képes, csakis a társadalom 
megalkotása leend. Az ismeretlenség segíti elő 
a gőgöt, a büszkeséget, a mely azután az em
berek nagyobb részét elrútítja, mert mindenki 
nagyobbnak hiszi magát a másiknál . s így min
dem k azt gondolja, hogy igenis, neki van joga, 
egyedüli joga büszkének lenni, Már most, ha 
mindenki abban a nézetben van, szinte csoda- 
számba megy. ha akad egyes férfi vagy nő, ki 
u másikkal szóba állhat a lenézés legkisebb 
jele nélkül. Ilyen körülmények között hogy le
hessen összefüggés és társadalmi élet? . . .

De hiszen eddig én csak a múltról beszéltem 
s mig* e fenti sorokat irom s panaszt emelek I 
egy pár megfigyelt dolgok lefolyásáról, addig 
szemein elé tárul oly valami, a melynek csak 
egyetlen része is elhoniályositja mindazon pana
szokat, miknek gondolata egy perezre is fárasztja 
az embert . . .

Ha nem is volt eddig összetartás, de nem 
nyomhatjuk el örömünket e pillanatban, mikor 
községünk, hol mindnyájunk rendeltetése élni 
(és talán meghalni is) uj életre viradt az ön
állósítással.

Hisszük, hogy más lesz községünk s más 
lesz társadalma; mar is bizonyltja ezt, az oly 
szép rendben lefolyt dalkör zászlószentelése, 
melyet a múlt hóban szinte hihetetlen sikerrel 
és jo kedvvel ünnepeltünk. Történhet-e ily ün
nepély oly helységben, hol az emberek között 
nincs szeretet, nincs barátság? Nem. Van és 
lenni fog ! Csak minden egyletnek- a mely köz
ségünkben alakíttatott, erélyes vezérférfiai legye
nek, a kik rendezni s kormányozni tudják a 
zászlójuk alá tartozó egyéneket, akkor igenis, 
megszűnik minden örvény, a mi még közöttünk 
van s azt vesszük észre, hogy minden ember 
szivéből kihal a korai ismeretség nyoma s en
nek helyét elfoglalja a barátság s az őszinte 
tisztelet egymás iránt. Nem-e ez volt és lesz a 
szentes gyház szava: |

• Ember, szereid egymást, az Isten is úgy 
szeret.»

Bocsánat! Egy kissé már messze tévedtem .. . 
tehát még egyszer kénytelen vagyok visszatérni 
a fentebb leirt sorokhoz, ugyanis örömmel ta
pasztaljuk, hogy a társadalmi élet mindinkább 
bensővé válik s nap-nap után látjuk, hogy min
den előre halad. Vannak egyletek! Felsorol
jam ? De hány! Csakhogy' ezekben leginkább 
férfiak szerepelnek. És a nők V A nők számára 
nincs még alkotva semmi. Örömmel vettem 
tudomásul a tél folyamán az ‘ Erzsébetfalvai 
Közlöny* egyik számából, hogy a nők is alapí
tanak egy nö-egyesületet, a melynek létrehoza- 
zatala ugyancsak hozzájárulna községünk tár
sadalmi viszonyainak emeléséhez s a mely leg
inkább összetartaná benne az egész társadalmi 
életet. Mert hiába (kérem ne vegyék hízelgésnek), 
a női kéz arany kapocs. De amint ez eszme 
megpendült. úgy el is enyészett, hogy mennyi
ben múlt el, arról nincs tudomásom . . .  De ha 
nem csalódom, úgy ezt is a pártolás hiány idézte 
elő a hölgyek részéről, a mit igazán felette 
sajnálni kell, mert hisz itt van Kis-Pest szom
szédközség, ott a nők igenis nők, alakítottak 
egy nö-egyesületet.

Ha már most azok tudnak, miért ne tudná
nak a mi községünkben is, a hol annyi szép, 
müveit úri hölgy van? Talán csak egynek kel
lene az eszmét felkarolni, hiszem hogy párto
lásra találna; mert igaz hogy azt tartjuk, hogy 
a nőnek legszebb koronája: Jó feleség és jó 
anyának lenni. Ez mind nagyon szép, de én 
úgy hiszem egy nő életére más is bele folyhat 
a nélkül, hogy e szép és magasztos feladattól 
csak egy perezre is elvonná. Tekintsünk egy 
kissé vissza elődeinkre: hány nö tette már örök 
időkre halhatatlanná nevét, a legkisebb jele 
nélkül annak, hogy akár rósz feleség akár rósz 
anya lett volna. Hiszen egy nő energiája ki
terjedhet minden felé, és ha egy iránt magasz
tos érzéssel viseltettek, miért ne viseltetnék a 
másik iránt is épp úgy; a mely pedig egy 
árnyalattal beljebb viszi az életét. Es ha elő

deink meg bírták helyüket állam, miért ne 
lenne nekünk is oly érzelem kebleinkben? 
Bátorságot adhat azon tudat is, hogy a mint a 
nők kezdeményeznek valamit, a közfigyelem 
rögtön feléje fordul, és alig van oly mű, mit 
hölgyek kezdeményeztek, hogy befejezetlen 
maradt volna. De van-e oly egyén, ki a meg
elégedés mosolyával és figyelmével ne kisérné 
azt, hogy a nők, a gyengék is akarnak és tud
nak megalkotni valamit, egy nöeyyesületet, egy 
létesítendő árvaház javára, s ha ez létesülni 
fog, úgy Erzsébeti alva önállósítása eléggé ne
mes és szép tettel lesz általunk megünnepelve.

Tehát fel szép hölgyeim! fogjunk a munká
hoz, azon '"csekély anyagi gondot mit az ada
kozás maga után von, ne sajnáljuk, csak egy 
kis fáradság, ezt meg a mi kedves hölgyeink 
bizonyára nem fogják sajnálni, a mit egy 
párszor tapasztaltunk is egyes hölgyek buzgól- 
kodásain, k’k már eddigelé is sok jót tettek a 
községnek, s ebben is, úgy hiszem, összetartva, 
egymásnak segítségére leszünk.

Én tehát felkérem a bájos hölgyközönséget, 
kik e nemes czélra hivatva érzik magukat, 
tegyék hangzatossabbá ez eszmét és sorakoz
zanak. melyért hála és köszönet vár reájuk a 
jelen és utódoktól.*) R—né.

Levél a szerkesztőhöz.
Édes Szerkesztőm!

.Mióta nevem lapod homlokán, mint munka
társé szerepel, azóta a gyanúsítások egész ten
gerével kell küzdenem. Ez nekem nem elemem. 
Én azt hittem, hogy a közönség szívesen látja 
mindenkor az önzetlenségből eredő, jóakarata 
ujj mutatást s ezért szívesen álltam be munka
társaid sorába. Sajnálattal látom azonban, hogy 
nálunk az őszinte és igaz szókimondás helyett 
a csúszás-mászás, a hízelgés, a tehetetlenség 
dédelgetése és a hanyagság elpalástolása az, 
amit a közönség szívesebben lát. Minthogy 
pedig én ez utóbbiakra soha sem tudnék vállal
kozni, az őszinteséggel pedig látható és látha
tatlan (de nem képzelt) ellenségeim számát 
növelném csak, a mire pedig épen semmi szük
ségem nincsen : hírlapírói munkásságomat b. 
lapodban ezennel felfüggesztem arra az időre, 
a mikor Erzsébétfalva közönsége eléggé érett 
lesz arra, hogy az őszinteség és jóakarat hang
ján irt hírlapi ezikkokért nem kiált kigyót- 
békát az író fejére. Kérlek nevemet ne szere
peltesd b. lapod homlokán többé! Engem a sok 
meg nem érdemelt gyanúsítás izgalmai már tel
jesen kifárasztottak s most hosszú, hosszú időre 
pihenésre van szükségem. Ha majdani egész
ségesebbek lesznek társadalmi viszonyaink, 
konsolidáltabbakká váltak közügyeink s a közjó 
érdekében szükség leend toliamra, szívesen 
sorompóba állok megint. De csak. . . .  akkor!

Erzsébetfalván 1897. június hó 30-án.
Üdvözöl hived.

D. Pákay György.

V E G Y E S  HÍ REK.
Azon t. előfizetőink, kik még hátralék

ban vannak, tekintve a lapunkra fordított 
mtpines költségeinket, tisztelettel felkérjük, 
szíveskedjenek mielőbb (Szilágyi Lajos- 
utcza 26. szám) beküldeni az esedékes 
összeget. Nemkülönben vidéki előfizetőink, 
akik nyugtáikat megkapták ugyan, de azt 
mindeddig ki nem egyenlítették, szívesen 
kérjük postafordultával kiadóhivatalunk
hoz beküldeni. Tisztelettel a kiadóhivatal.

Van szerencsém az erzsébetfalvai községi 
egyesület tisztelt tagjait kedden e hó 6-án 
este 8  órakar az erzsébetfalvai Paucz-féle 
vendéglőben, tartandó nagy értekezletre meg-

*) Czikkirónö szerkesztőségünknél egy aláírási ivet 
tett le azon lelkes hölgyek részére, kik a megalakítandó 
nöegylet eszm éjét pártolják, s ezen iv  hölgyeink rendel
kezésére áll minden nap. Az aláírás eredm ényétől függ 
tehát, hogy egy gyűlés idejét kitűzni lehessen.

Szerk.

hinti. Tárgy: a községi választói névjegyzék
és egy népbank (külötiösen kisiparosok ré
szére) alakítása. Ezen értekezleten az ügy 
iránt érdeklődő nem tagok is vendégekként 
szívesen láttatnak. Erzsébetfalván, 1897. 
julius 2-án. 11. Banán László, elnök.

—  Sok a panasz a postahivatalokra vidéki 
előfizetőink részéröl. Megtörténik, hogy 2—3 
szám elmarad kézbesitetlenül. Ha ezt tovább is 
tapasztalni fogjuk, úgy nyomozást indítunk s 
reméljük eredménynyel, s ha találva lesznek 
posla hivatalaink, nem leszünk okai. Legyenek 
egy kissé lelkiismeretesebbek!

—  Anyakönywezetői hivatalt Erzsébetfalvának. 
Most, hogy önállósításunk fél év múlva tényleg 
beáll, gondolkozhatnának az illető körök arról 
is, hogy 10 ezer lelket meghaladó községünk 
anyakönyvvezetői hivatalt kapjon. Nincsen 
értelme, hogy miért kelljen nekünk minden 
születési halálozási és házasulási eset alkal
mával Soroksárra fáradnunk. Ez rengeteg idő 
veszteséggel jár ránk nézve, a szekatúrát nem 
is említve, mit a soroksári hivataltól zsebre 
kell vágnunk.

—  Egy oly dolog, a mely elöljáróinknak sem 
pénzükbe, sem fáradságukba nem kerül. Tisz
telettel kérjük elöljáróinkat, szíveskedjék fele
lősség terhe mellett elrendelni, hogy utczáinkon 
a járdákat legalább addig, mig ily forró napok 
lesznek, minden tulajdonos naponkint kétszer, 
reggel, este megöntözze. Ha már az egyik háziúr 
felhívás nélkül is gyakorolja, miért ne csele- 
kedbelné meg azt a másik is ? Hisz mindnyá
junknak legféltettebb kincse az egészség. Hát 
önök nem veszik azt sem észre, hogy község
házuk ablakát egész nap ki sem nyithatják a 
forró, poros levegő miatt? Pedig hát önöknek is 
jól esnék a munka a hüs levegős irodában, no 
meg hivatalszolgájuk is van, s mégis az önök 
háztájéka a legrendetlenebb. Több energiát 
uraim 1

—  Pesch Rezső polgártársunk panaszolja, 
hogy folyó február hóban egy láda szappant 
rendelt vasúton szállítva. Megérkezvén a szállító 
levél mározius 5-én, polgártársunk a viezinális 
állomáshoz küldte emberét, hogy fizesse meg 
a 14 frt 15 kr. utánvétel! dijat. Emberünk be 
is fizette a kérdéses összeget, de az árut nem 
kapta meg. Több heti zaklatás után tudatták 
vele, hogy a láda eltévedt s visszkereset alatt 
van, s az eredményről értesíteni fogják. Polgár
társunk az értesítést várta-várta, de hiába várta. 
Erre az igazgatósághoz fordult panaszával, s 
egyszersmind kérte vissza a befizetett 14 frt 
15 kr. szappan árát, s a beigazolt 10 frt kár
térítési összeg kiutalványozását, összesen 24 frt 
15 krt. Erre a forgalmi szakosztály polgártár
sunknak a következő végzést küldte. <694/1, sz. 
Pesch Rezső urnák Erzsébetfalván. Múlt hó
19- ón kelt kártérítés iránti kérelme elintézé
séül 1 db melléklet visszazárása mellett érte
sítjük, hogy elveszett egy láda szappan fejé
ben 10 azaz tíz forintot utalványoztunk, 
mely összeg Erzsébétfalva állomásunkon jelen 
kiadmányunkon vató nyugtázás ellenében fel
vehető. Bpesten, 1897. junius hó 20-án Bpesti 
helyi érdekű vasutak forgalmi szskosztálya h. 
Szűcs.» Most a káros polgártárs azt kérdezi, hova 
forduljon a vasútnál lefizetett 14 frt 15 kr. 
szappan áráért, mivel sem pénz, sem szappan. 
Mi azt tanácsoljuk, forduljon még egyszer az 
igazgatósághoz, nem pedig a forgalmi szak
osztályhoz, s ott bizonyosan orvoslást kap. Igaz 
ugyan, hogy egy másik polgártársunknak egy 
ládája pár év előtt a viezinális állomásról szin
tén elveszett, s kártérítésről máig sincs szó, 
de hátha mégis.. . ?

—  Előmunkálati engedély. Lapunk junius hó
20- iki számában felemlítettük, hogy Kispesttől 
Erzséhetfalváig, esetleg Csepelig egy társaság 
villamos vasút felállítására engedélyt kért. Hogy 
minő jó kutforrásból merítettük értesülésünket, 
bizonyíték rá az, hogy a fővárosi napilapok 
junius 25-iki számában már az engedély meg
adásáról is hirt hoztak, a mennyiben a »Rész- 
vénytársaság viltamoi és közlekedési vállalatok 
számára> bejegyzett budapesti ezégnek, a bttda- 
pest-szmtl&rinezi helyi érdekű vasútnak a buda-

______  * Julius 4.
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pesti Ludovika-Akadémia melletti végpontjától 
Szent-Lőrinczig, illetne az ottani téglagyárig és 
esen vonalból Kis-Pest valamely alkalmas pont
ján kiágazólag Kossuthfalván át Erzsébetfalváig 
szárnyvonalként x-ezetendö, szabványos nyom
távolságú, villamos helyi érdekű vasutvomalra az 
előmunkálati engedélyt egy évre a kereskedelem
ügyi miniszter megadta.

—  Csengetyü jelzés. Viczinálisunk közvásó- 
hidi és helybeli állomásán a váróterem falán 
olvasható a kereskedelemügyi miniszter április 
20-án 16.202. sz, a. kelt rendeleté, az állomási 
haranggal való beszüntetése tárgyában. Ugyan
csak ezen a kifüggesztett hirdetésen olvasható 
az is, hogy a kocsikba való beszállásra a kö
zönség ezután a váróhelyiségekben való ki
kiáltás utján — szükség szerint — kézi csen
getyü használása mellett fog felhivatni. A ki
kiáltás a közvágóhidi állomásnál azonban igen 
sokszor az utas közönség hátrányára elmarad, 
kézicsengetyüvel pedig még egyszer sem adtak 
jelt. Nem volna czélszeriibb ezek helyett a 
várótermekbe egy-egy villamos csengőt helyezni 
el s az indulást pár perezczel előbb ezzel je
lezni? Ez az intézkedés anyagi kiadással sem 
járna s a közönség is nyugodt lehetne arról, 
hogy nem hagyja ott a vonat.

—  Tanitógyülés. A pest-pilis-solt-kiskun- 
megyei hivatalos tanítótestület ez évi rendes 
közgyűlését f. hó 6-án tartja Halasón. A gazdag 
tárgysorozatból minket érdeklöleg csak annyit 
emelünk ki, hogy a felolvasások sorozatát a 
helybeli tanítótestület fáradhatatlan munkás- 
ságu tagja, Pákay György tanító ur nyitja meg. 
Úgy tudjuk, hogy az mindig csak megtisztel
tetés arra a tanítóra v. tanítónőre, kinek dol
gozatát a közgyűlés felolvasásra elfogadja. Az 
erzsébetfalvai tanítótestületnek melyik tagját 
érte már ily kitüntető megtiszteltetés? A helyett, 
hogy a helyi tantestület tagjai a munkálkodni 
tudó és akaró, ügybuzgó kartársak ellen intri- 
gálnak. talán jobb lenne, ha ők is követnék a 
munkásságban Pákay tanító ur példáját. Külön
ben úgy tudjuk, hogy Pákay tanító ur Kispes
ten is a járásköri gyűlésen igén tanulságos két 
rendbeli felolvasást tartott, míg a múlt évben 
az erzsébetfalvai tanítótestületet ajárásközgyü- 
lésen épen tétlenségéért rótták meg. s Pákav 
ur ezt a csorbát az idén ugyancsak kiköszö
rülte. Persze, ö nem fázik a munkától.

Utczakövezes. A fővárosi tanácsban a múlt 
héten döntöttek a fölött, hogy a soroksári-ut- 
czát keramittal vagy gránittal kövezzék-e ki ? 
A tanácsban a gránit-kövezetnek volt több hive 
s igy kimondották, hogy a soroksári-utezát 
gránittal kövezik ki.

—  Uj járásbíróság. A múlt héten a napilapok
ban az a hir szárnyalt, hogy Újpest járásbíró
ságot kap. Községünk önállósítása után nem 
lenne jó nekünk is e tárgyban szélesebb körű 
mozgalmat indítani T

— Egy ifjú életet ragadt el a halál izr. polgár
társaink köréből. Megszoktuk már esténkéit a 
Hitel- és Szilágyi-utcza sarkán látni üldögélni 
ifj. Weisz Samunét, egy még nemrég szép ifjú 
asszonyt, most a mellbetegség által agvonki- 
nozva, sovány, bánatos arczárói leritt az élet 
után való sóvárgás, családja után való örökös 
aggódás. Még halála estéjén kint üldögélt gyer
mekei és férje társaságában a megszokott he
lyen este 10 óráig s tizenegykor már bucsu- 
zásra hívta elő övéit s pár perez múlva csen
desen kiszenvedett. Temetése múlt hó 28-án ment 
végbe nagy részvét mellett. Legyen könnvii a 
föld eme sokat szenvedett ifjú asszonynak!

—  Kutyából kecske. Szalad a néma sintér- 
legény a Szilágyi Lajos-utezán, kergeti szer
kesztőnk kutyáját. A kutya okosabb lévén a 
sintérnél, a Hitel-utczán fel és a templom-utczári 
vissza, hazamenekül. Ez sehogy sem ment sin
térünk fejébe, tehát lesbe áll. Egy pár perez 
múlva ordítozva, ujjongva rohan el szerkesztő
ségünk ajtaja előtt, fogásra emelve drótját. 
Mikor a plébánia elé ér, nagy meglepetésére 
előtte áll egy kecske. Hogy mit gondolt az 
atyafi akkor, azt meg mi gondolhatjuk.

— - Tempóra mutantur. Jól eső örömmel 
konstatáljuk, hogy felszólalásaink, czikkeink 
nem maradnak hatás nélkül. Ez a legfényesebb, 
legékesebb argumentum lapunk létérdeke mel
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lett, de egyúttal a mellett is, hogy lapunk fen- 
áilása közszükség. Mi sokszor talán erősebb ki
fejezéssel, de mindenkor jóindulattal és a köz
érdek megóvása czéljából mutatunk rá az egyes 
bajokra, hiányokra vagy visszaélésekre. Mali- 
cziából, ezívakodási hajlamból soha sem fog
tunk tollat kezünkbe s lm egyes felszólalásunk 
tatán fájt is azoknak, kikhez azt intéztük, az 
onnan van, hogy az igazság kimondása mindig 
keserűséget szokott okozni azoknak, kiket érin
tett. De mert az igazságtól soha egy perezre 
sem tértünk el, csak igazságos dolgot cselek
szünk akkor is. ha ürömünket fejezzük ki, fel
szólalásaink megértése fölött s konstatáljuk, 
hogy elöljáróságunk igyekezik a föltárt bajokon 
segíteni. Igv például lapunk 23. számában 
erősen kikeltünk az ellen, hogy piaczunkat 
holmi. hajóhintásoknak. kóklereknek adják ki 
bérbe, mikor úgy is kicsiny s ezek az indi
viduumok lármás zenéjükkel a piacztéren 
lakó polgárság nyugalmát örökösen zavarják. 
Ma már örömmai látjuk, hogy a hajóhintás el- 
kolrődott, az elöljáróság megtisztította tőlük a 
piacztért. Lapunk 24-ik számában említettük, 
hogy a templom-utczában kivágott fák hónapok 
óta ott hevernek az útfélen, akadályozzák a 
közlekedést s dísztelenné teszik az utczát. Szi
ves örömmel említjük fel, hogy ez az ázsiai 
állapot is megszűnt már, a fák elhordáttak 
onnan. Lapunk 25. számában szóvá tettük, 
hogy nálunk piacz-eljenörzés nincsen s már 
lapunk megjelenését követő napon ott láttuk 
az ellenőrző közegeket piaezunkon: Unrein 
János h. bírót két csendőrrel. Mindezek csak 
dicséretére válnak a birónak és az elöljáróság
nak s ha nem felszólalásunk előtt léptek is a 
cselekvés terére, az érdemükből nem von le 
soha. A sajtó arra való, hogy lásson és mu
tasson rá a bajra. Ha a baj azután orvosolta- 
tik is. mindig szebb, mintha orvosolatlanul ma
rad. Mert hát régi közmondás: «Jobb későn, 
mint soha!* Az elöljáróság ezen az utón ha
ladva. csak önmagát kíméli meg a sajtó szemre
hányásaitól.

—  Rejtélyes boszu. Lumeznik Vorösmarty- 
utczai háztulajdonos ablakait nehány nap óta 
éjjelenkint bedobálják. Már az éjjeli örök, csend
őrök. összebeszélt polgárok álltak lesbe, de 
eddig minden puhatolódzás sikertelen maradt. 
Nem hiszszük, hogy ezt kedvtelésből követik el, 
sőt erős a gyanúnk, hogy bosszú müve, csak 
az a csudálatos, hogy ilyen félelmes, mintegy 
kísérteties eszközt választott az ipse.

— Azon Tepper nevű egyén, aki tuczatszámra 
ültette fel községünk lakosait redőnyeivel, erő
sen mosakodik egyik helyi lapban. Mi nem tart
juk érdemesnek vele tovább foglalkozni, csak 
azt jegyezzük meg, hogy sem neki, sem pedig 
annak, aki őt védelmébe vette s helyette jó 
pénzért a nyílttéri megírta, egyáltalán nincs 
igazsága, mert a beugrasztott közönség által 
visszadobott portékája miatt már postahivatalunk 
által is tétetett panasz szerkesztőségünkben. Ami 
a perrel való fenyegetését illeti, csak rajta, 
annak a szegény fiskálisféle embernek is jól fog 
esni nehány korona költség, az ipse pedig an
nál könnyebben fizethet, mert hát jut a mani- 
puláezióból. Mi a magunk részéröl csak azt 
jegyezzük meg, hogy ezentúl árgus szemekkel 
fogunk vigyázni az ilyen gseftelökre, hogy meg
óvjuk tőlük közönségünket.

Regénycsarnok.

N a g y  u r a k  i n k o g n i t ó b a n .
(3) —  Eredeti regény. —

Irta: Tölgye-ssy Mihály.
(Folytatás.)

— Nemde egy vitriol-dráma játszódott itt 
le ? kérdé Száva, ki a grófnak meghitt komor
nyikja és félig-meddig titkárja is volt.

— Csak akart lejátszódni! jegvzé meg Ipa- 
now. — De szerencsére elejét vettem.

— A kabátról láttam, hogy ugyancsak közel 
járt már a vitriolos palaezk.

— Igen, kétszer is rám tört . . . először a 
vitriolos palaczkkal s midőn látta, hogy ezzel 
czélt nem ért, tört akart belém döfni. Végre

3. oldal.

is haragomban lekaptam a szélpuskát s rá
lőttem.

— Elég lett volna csak ráijeszteni.
-— Tudtam is én már akkor, mit csinálok.
Pillanatnyi szünet állott be.
Attól a félelemtől, hogy véres lesz a szőnyeg, 

Ipanow megszabadult ugyan, de molt előállott 
a másik nehéz kérdés, mely szintén nagy aggo
dalmat keltett benne.

Mit csináljanak egyáltalján a leánynyal ?
Száva visszatért a fürdőszobába, megnézni, 

hogy mi van vele.
A leány teste már egészen ki volt hülve, 

keze meg volt dermedve, ajakán meg volt 
aludva a vér!

Ipanow is utána jött, de a fürdőszoba küszö
bét mégis irtózott átlépni, visszatért a háló
szobába. Látszott rajta, hogy ez a dolog rop
pant kellemetlen reá nézve.

— Mi az ördögöt csináljak vele ? kiáltá hara
gosan. Ha kitudódik a dolog, a rendőrség vizs
gálatot fog tartani — a vizsgálat mindenesetre 
személyemre is ki fog terjedni. . . akkor meg 
majd a Nagykövetséghez kell majd futni. . .  és 
akkor vége lesz az inkognitónak. Ördög és 
pokol! Mily kellemetlen ez a dolog!

— De hát hogy történt? kérdé Száva.
— Megtudta, hogy felmondtam a szállást és 

hogy Párizs környékén egy nyaralót kerestetek.
— Már meg ki súgta meg azt neki?
— Ne ezt kérdezd, hanem arról gondoskod

jál, mit csinálunk a leány holttestével, ha 
csakugyan meg van halva.

— Hm, hm! ümmögött Száva. Baj, baj, 
nagy baj! Ha valahogy kiszimatolja a rend
őrség — akkor csakugyan nem tudom, hogyan 
huzzuk ki a lábunkat a csapdából.

Ipanow izgatottan járt-kelt a szobában. Kezei
vel hadonászott, fejét meg-megrázogatta, szóval 
a legnagyobb nyugtalanság és bosszúság jeleit 
mutatta.

— Ördög és pokol ! mormogta magában. 
Hogy ennek is éppen ilyenkor kellet ide jönnie!

Majd a komornyikhoz fordult!
— Száva! kiáltá haragosan. — Azzal a 

leánynyal valamit csinálni kell !
— Értem, gróf ur, de mit?
— Gondolj ki valamit, nem hinném, hogy 

sokszor tapasztalt leleményességed éppen most 
hagyna cserben.

— No már ez rettenetes helyzet s még hozzá 
olyan hamar jött! De eszem most éppen más 
dolgokkal van elfoglalva.

— A többit most hagyni kell! kiáltá Ipanow 
izgatottan. Előbb ezzel a leánynyal kell végezni. 
Szólj, mit teszünk vele? Nem riadok vissza 
semmi áldozattól! Fáradságodat gazdagon meg
jutalmazom.

Száva csak erre vart.
— Hát hiszen jól van! mondá. De még is 

nagyon veszedelmes az állapot. Ha otthon len
nék, kutyába se venném. De itt Francziaor- 
szágban ily dolgot . . .

—  De azért csak gondolj ki valamit, Száva! 
vágott szavába Ipanow. Meglásd hálás leszek ! 
Húszezer frank lesz a jutalmad, csak csináld 
el a dolgot.

Száva szeme felcsiliogott a hírvágytól.
Húszezer frank, szép pénzösszeg, ezért már 

lehet valamit tenni.
(Folyt, köv.)

Felelős szerkesztő és k iadótu la jdonos:

E R D É L Y I  M I H Í L  V .

Ny il ttér.
Mindazon barátaim, rokonaim, ismerőseim, 

úgy helyből, valamint Budapest és Óbudáról, 
kik felejthetetlen nőin temetésén megjelenésük
kel őszinte részvétüket kifejezni szívesek voltak 
s ezzel bánatomban velem osztozkodtak, fogad
ják tiszta szívből jövő őszinte koszönetemet.

Erzsébetiül van, 1897. julius 1-én.
Tisztelettel 

W eisz  Hamu.
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A P R Ó  H I R D E T É S E K .
HA Valakinek eladó

telke  van ;
Ha valakinek eladó háza 

van ;
Ha valaki telket akar 

v e n n i ;
Ha valaki házat akar 

v en n i;
Ha valakinek bérbeadó  

háza v a n ;

Ha valaki házat k e r e s  
bérbe és  v ég r e  

Ha valaki gyorsa n  és  
biztosan  akar  

hirdetés utján ered m én yt  
elérn i, az ford u ljon  
bizalommal az 

„Erzsébétfalvai Közlöny1' 
hirdetési irodá ja  és kiadó- 
hivatalához Erzsébetfalván, 

Szilágyi Lajos-utcza 16.

Egy elegáns nagy szekrény,
öt ajtóval és 3 fiókkal, bár
m ely szobának díszére v á 
lik, igen o lcsón  eladó. B ő 
vebben a kiadóhivatalban.

gyobb üvegkereskedésben. 
Bővebbet a kiadóhivatal
ban.

Több kisebb-nagyobb há
zak olcsón  és előn yös fel
tételek mellett eladók. —  
Czim a  kiadóhivatalban, 

Lenkének levele van a 
kiadóhivatalban.

Kibérlésre kerestetik egy
m agános lakás, m ely leg
alább 3 szobából kell, hogy 
álljon, előnyben részesül, 
ha árnyékos udvara vagy 
kertje van. —  Bővebbet a 
kiadóhivatalban.

Erzsébetfalván egy telek
150 D ő l kúttal és  szőlő
vel o lcsón  eladó. Czim a 
kiadóban.

Életbiztosításokat, vala
m int kiskorú fiuk és  leá 
nyok biztosítását bárm ely 
időben  elfogad a kiadóhi
vatal.

Jó házból való fiú tanoncul 
felvétetik egy helybeli na-

Egy garnitur, hat fautei 
és egy díván, valódi lö- 
szőrrel töltve, jutányos 
áron eladó. — Bővebbet a 
kiadóhivatalban,

30,000 darab tégla és
hozzá való kövek eladók 
Erzsébetfalván. Bővebbet 
a kiadóhivatalban.

r t i t r o H  h í r m o n d ó
a leggyorsabb hírszolgáltató, reggel V2IO órától esti Vall óráig a legújabb híreket közli.

M i n d e n  s z e n z á e z i ó ^  h i i - t  fflfBT  r i a d ó j  e l  *"S M 9  e l ő z  m e g .
Összes állomásain az

után

f S | T  O p e r a h á z i
népszínházi előadások házi hangversenyek

katona és czigányzenekar hangversenye is hallható.

E l ő f i z e t é s  n a p o n t a ,  c s a k  S t  I c r a j c s á r .

Előhzetéseket elfogad és felvilágosítást ad Motyvay János ur Erzsébetfalván.

kedvező Teltételek mellett

m  R É S Z L E T F I Z E T É S R E !  •*
Saját k észítésű  a ran y- é s  ezü st ék szer ek ,

ING JL-, ZSEB- ÉS FALI ÓRÁK,
a r a n y -  é s  e a ü s t g - j ü r ü k ,  t ' f l g g ö k  é s  l a u c z o k  

o l c s ó  á r a K  m e l l e t t  k a p h a t ó i t

HERZL NÁTHÁN aranyművesnél
E r z s é b e t f a l t r á n ,  S z i lá g y i  L a jos-u .tcza  S O . s z á m  a la t t .

Öt évi jótállás mellett

R É S ZL E TF IZE TÉ S R E !
----- WKM saját gyártmányú ■ ■ ___

Arany-, ezüst-ékszerek,

sseb- és fali órálv
legolcsóbb  árak mellett kaphatók :

Menczer Márb-nál
B U D A P E S T , 4 — 15

K á r o l y - k ö r u t  1 3 . t í z á m .

Mindennemű hirdetések, nyomtat

ványok. valamint apró hirdetések, ju

tányos árban felvétetnek az

„Erzsébetfalvai Közlöny"
kiadóliivatalában

E R Z S É B E T F A L V Á N ,

Szilágyi Lajos-utcza 26. sz.
H

Renner András, tüzifakereskedő
E r z s é b e t f a l v a .

Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomására adni, hogy 
tüzifakereskedésemet megnagyobbítottam s lóerőre rendez
tem be favágótelepemet.

Főtörekvésem oda fog irányulni, hogy a n. é. lakosságot pontos 
és előzékeny kiszolgálással kielégítsem.

1 métermázsa házhoz szállítva I f r t  20  kr., legkisebb méret 
10 kilós csomag 13 kr.

Becses pártfogását kérve maradok mély tisztelettel
RENNER ANDRÁS, Böhm-telek.

Üzlet megnyitás. nagyérdemű közönség b. tudomására adom, főtörekvésem oda fog 
irányulni, hogy jó és olesó áruim pontos kiszolgálása mellett a
n. é. közönség bizalmát megnyerjem.

Van szerencsém a nagyérdemű közönség b. tudomására adni, Magamat a n. é. közönség b. pártfogásába ajánlva, vagyok tisztelettel
F * a i T i i t a c  I g n á c z ,  

f ű s z e r ,  l i s z t -  é s  f e s t é k  k e r e s k e d ő .

miszerint Erzsébetfalván H ite l M á rton -u leza  3í>. szám  alatt
l é v ő  1* A l  X  C Z - f é l e  h á z b a n , egy a mai kornak megfelelő 

l is z t -  és fe sté k -á ru  üzletet nyitottam. Midőn ezt a

.PÁTRIA* irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


