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Sok hűhó semmiért.
Denique ünnepelünk. Az, hogy van-e 

örömre okunk? —  nem lényeges.)Ünne
pelő láz fogott el bennünket s e lázas 
állapotban ki kívánna tőlünk komolysá
got? Az indokolatlan czéczón rajta van 
úgyis a delirium bélyege, ki Ítélne meg 
bennünket érte ? Legfeljebb szánakoznak 
felettünk azok, a kik . . . egészségesek.

De azért ünnepelünk , . .
Kivilágítjuk ablakainkat azon a megma

radt nyomorult pár fillérünkön, mit So
roksár irgalmat nem ismerő adóbehajtói 
még meghagytak zsebünkben. Örömtüzet 
gyújtunk, hogy eltakarjuk azt a sötétsé
get, mi közállapotainkat burkolja. Ezt a 
sötétséget az idegeneknek nem kell észre- 
venniök, nem szabad tudniok. Elég baj 
az, hogy ez ónsulylyal reánk nehezedő 
sötétségben nekünk kell élnünk, hogy mi 
látjuk és érezzük azt. Az összecsődült 
vásári publikum csak fényt lásson!

De azért ünnepelünk.
Soroksár úgy akarja, tegyük meg hát 

kedvét. Az ő vazallusainak úgyis ez az 
utolsó szereplése. Hadd ünnepeljék ki még 
egyszer kedvükre magukat! A nagy pipák 
hadd ragyogjanak még egyszer a kirakat
ban; ha vágott dohány nincsen is ben
nük ; ki keresné most azt ? A diszmagyar 
ruhákat megenné a moly, a diszkardokat 
bevonná a rozsda, ha függve maradná
nak a szekrényben. A fáklyafény mellett 
elmondott bádogfényü diszbeszédek hadd 
hangozzanak el még egyszer, mert ezen
túl úgyis csak a korcsmaszobák füstös 
levegőjében dülöngő ittas publikum gyö
nyörködik bennük. Ez a publikum a leg- 
hálásabb, mert nem válogatós.

Ünnepeljünk tehát! . . .
Ünnepeljünk tehát —  igy akarta a sze

replési viszketeg, az üres hiúság és a 
mindenáron feltűnési vágy. Legyen meg 
az ő akaratuk. Hadd váljanak egyszer 
már nevetségessé; hisz —  mint tudjuk —  
a nevetségesség mindenkor öl.

Mi is akartunk, mi is szándékoztunk 
örömünnepet rendezni. Az egészen más 
ünnep lett volna, mint ez a Soroksár 
vazallusai által rendezett mai ünnep, mely 
sem alkalom-, sem idő-, sem okszerű. 
Ennek a szülőanyja a sértett hiúság, az 
üres pöffeszkedés, a nem arra való ele
mek ízléstelen kapaszkodása.

A mi általunk tervezett ünnep talán 
nélkülözte volna a fölösleges hűhót, a 
haszontalan kiadásokat: de fényt kölcsön
zött volna neki az okszerűség, az idő- és

alkalomszerüség. Mi nem Soroksár vezér
lete alatt kívántunk ünnepelni, hanem az 
általunk szabadon választott elöljárósá
gunkkal. Mi nem az önállósítás kimon
dásának, egy elhangzó puszta szónak 
akartunk örülni, hanem az önállósítás 
ténynyé válásának. Mi örömmel akartuk 
megünnepelni Soroksártól elszakadásun
kat, függetlenségünket, szabadságunkat: 
míg a mai ünnepen, bárhogy takarjuk is, 
kilátszik a békó, mit Soroksár évtizedeken 
át ránk rakott és hurczoltatott velünk. 
De gustibus non est disputandum.

Tizezeret meghaladó lakosságunk van, 
de magasabb kulturális intézetünk nincsen. 
Gyermekeink tovább taníttatása, nevelte
tése óriási áldozatokat ró a szülők vál- 
laira. Égető szükségünk volna egy polgári 
fiú- és leányiskolára. Tettünk ez irányban 
csak egy lépést is? Nem. Nem is tehet
tünk. Soroksár áldozatkészségünket teljes 
erejéből meggátolta volna.

A mi ünnepünket azáltal akartuk, azáltal 
óhajtottuk maradandó becsűvé, örök em
lékűvé tenni, hogy gyűjtést eszközöltünk 
volna egy polgári fiú- és leányiskola fel
építésére és berendezésére. Telek e czélra 
már volna. Képzelhetünk-e magasztosabb 
ünnepélyt, mint a mienk leendett akkor, 
a mikor az általunk szabadon választott 
elöljárósággal élünkön egy ily kulturális 
intézet alapkövét leraktuk.

A mai ünnepély rendezői is eszközöl
tek gyűjtést virslire és . . . és fáklyára. 
Mi fáklyafény nélkül is tudtuk volna mél
tatni azon polgártársaink érdemeit, kik 
csakugyan ilyeneket szereztek községünk 
önállósítása körül. A mi diszszónokunk 
talán nem öltözött volna diszmagyarbá, 
de nem is vették volna körül hajíongás- 
hoz, csúszás-mászáshoz szokott, hivatalt 
kereső heloták, hanem független és sza
bad emberek, a független és szabad köz
ségnek független és szabad gondolkozásu 
polgárai.

Az érdem elismerését mi sem tagadtuk 
volna meg, de azt oly alakban és módon 
nyújtottuk volna át, hogy az illető fel
emelt fővel fogadhatta volna és nem ön
maga előtt is megalázva, szolgakézből.

Ám azok a jó  urak csak hadd ünne
peljenek, hadd örüljenek, a költséges hűhó
val hadd hintsenek port a világ szemébe: 
minekünk nincsen okunk velük örülni.

Rósz hirek érkeznek mindenfelől. A kul
tuszminiszter pl. kimondotta, hogy ErzséM- 
falvára többet nem áldoz. A mostani isko
lákat fiintartja ugyan, de nem fejleszti

tovább. Ha iskolákra van szükség, állítson 
fel a község, fizesse a szükséges tanerőket a 
község, az állam többet egy ujját sem moz
dítja Erzsébetfalváért.

Tudjátok-e polgártársaim, mit jelent ez? 
Ez óriási terhet jelent a községre nézve, 
mit minden egyes polgár meg fog érezni. 
De azért nem erre a szent czélra, hanem 
hűhóra, fáklyára és bankettre stb. stb. 
gyűjtünk. Ezekre majd akkor, mikor már 
ily czéltalan és haszonnélküli gyűjtések
kel sorvadásba ejtettük adózó polgártár
sainknak sűrűn igénybe vett zsebeit.

De azért csak ünnepeljünk és örvendjünk!
Hadd mulasson Soroksár felettünk!!

------------ Szerkesztő.

Egy magyar találmány.
(A  Telefon-Hírmondó.)

A legújabb idők korszakalkotó találmányai 
között, a melyek az emberi szellem diadalát 
hirdetik, előkelő, sőt mondhatni domináló pozi- 
cziót foglalnak el, a vasút, a táviró, a telefon. 
Ezek éreztetik áldásdus hasznukat legáltalánosab
ban és legközvetlenebbül az emberiséggel, s 
ezek váltak aránylag rövid idő alatt legnép
szerűbbekké.

A vasút, a táviró, a telefon azok a talál
mányok, a melyeknek köszönhetjük azt, hogy 
ez a fogalom: távolság, lényegesen veszített 
jelentőségéből.

Az a körülmény, hogy a publikum olyan 
hamar megszokta a használatukat, bizonyítja 
azt, hogy mennyire életszükségletet pótoltak.

így van Budapest közönsége a telefon iker
testvérével, a Telefon Hírmondóval, ezzel a 
világon egyedül álló magyar találmánynyal is. 
A budapesti közönség, a melynek valóságos 
életszükségletévé lett, annyira megszokta a 
Telefon Hírmondót, mintha a telefon hang
megosztásának elve mindig ismeretes lett volna. 
Megszokta a publicum annyira, hogy ma már 
fölöslegesnek találja dicsérni s legfeljebb a 
kritizálásra-keres alkalmat.

Az a hír azonban emócióba hozta a főváro
siakat is, hogy- a Telefon Hírmondó nem kisebb 
dologra készül, mint a vidékre való kiterjesz
kedésre. Igen, e magyar vállalat intézőségo 
komolyan foglalkozik azzal a tervvel, hogy 
hálózatát összekapcsolja a vidék nagyobb váro
saival s ezzel országos vállalattá alakuljon át. 
Kísérletek is történtek már ez irányban s ezek 
a kísérletek fényesen sikerültek.

A kísérletek után most már bizonyos, hogy 
a Hírmondó képes lesz az ország nagyobb 
városaiba elfutó vezetéket kielégíteni. A kérdés 
technikailag meg van oldva.

Nem olyam kicsiny dolog az, ha a Buda
pesten kimondott szó, az itt elhangzott zene 
egyszerre csendül meg az ország minden részé
ben. Minden uj oszlop, a mely továbbra viszi 
a Hírmondó sodronyát, égy- egy ujabbi közve
títője lesz a magyar művelődésnek. Terjeszti a 
magyar szót, magyar zenét.

A vidék értelmisége rá is jött már arra, 
hogy a közhasznú vállalat anyagi hasznát és
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értelmi fellendülését fogja előmozdítani. A vidék 
együtt fog élni Budapesttel, mert a nagy ese
mények, a melyeknek hírét a Telefon Hírmondó 
sodronyai szétviszik, egyszerre keltenek majd 
hatást a fővárosban és a távoli részekben.

Kiváló szolgálatokat tehet a Hírmondó, ha 
valamely téves hír dementálásáról lesz szó. 
Kezére járhat a hatóságoknak bűntények fel
derítésénél, bűnösök kézrekeritésénél. A bűn
tények részleteiről, tettesek személyleirásniról 
általa értesül leghamarabb a közönség és segéd
kezet nyújthat a rend őreinek.

Tény az is, hogy gyakran egyesek, vagy válla
latok nagy veszteségei kerülhetők el az által, 
hogy az ország minden részeben egyszerre kap 
hiteles értesülést mindenki. Általánosan ismeretes 
dolog, hogy a vidéken csak nagyobb czégek, 
vagy egyes spekulánsok kapnak Budapestről 
üzleti, főleg tőzsdei ügyekben távirati értesülé
seket. A jól értesült spekulánsok azután 
igyekeznek a közönséget kihasználni. Az sem 
ritka eset, hogy a vidéki üzletember budapesti 
megbízottja spekuláeziónak esik áldozatul. 
Ezeket a bajokat mind orvosolja a Telefon 
Hírmondó.

Ennek segélyével egy időben és pedig a táv
irati útnál is sokkal gyorsabban értesülnek 
budapestiek és vidékiek mindarról, a mi az 
üzlet, a kereskedelem körébe vág, legyen az 
termény, érték, vagy vállalat, a melynek részvé
nyei ,  a budapesti, esetleg külföldi tőzsdéken 
jegyeztetnek.

A Telefon llirmondó kiterjeszkedésétől a napi 
sajtó örvendetes fejlődése is várható. A közön
ség fokozott érdeklődéssel fogja várni azt a 
hírlapot, a mely részletes tájékozást nyújt azok
ról az eseményekről, a melyekről a Hírmondó 
rövid távirati stílusban előadott hire alapján 
már értesült. Főleg a vidéki lapoknak lesz jő 
a szerkesztőségükbe bevezetett beszélő újság. 
Ebből fogják kapni leggyorsabb tudósításaikat.

És mennyi — előttünk eddig még ismeret
len — szórakozásban lesz része a vidékieknek 
ezentúl. Kemény téli időkben, mikor gyakran 
a vasúti összeköttetés is megszakad, a Hír
mondó sodronya lesz az egyetlen szál, a mely 
a félreeső várost a világhoz köti. De ez aztán 
hatalmas szál lesz. Mi mindent fog ez magával 
vinni. Nappal pontosan megállapított napirend 

■ szerint beosztott hasznos és érdekes híreket, 
este pedig operaházi előadásokat. Igen, az or
szág egyetlen dalmű színháza, a budapesti 
operaház, ez időtől kezdve, decentralizálódik. 
De nemcsak a klasszikus operazenét, hanem 
esetröl-esetre a népszínház könnyed operettjeit 
is elviszik a Hírmondó vezetékei s e két szín
ház premierjeit a vidék ugyanakkor fogja él
vezni, a mikor Budapest. Színházi előadásokon 
kívül még katonazenében czigánymuzsikában és 
egyszer-másszor házi hangversenyeiben is gyö
nyörködhetnek az előfizetők, ez utóbbiakon a 
főváros első művésznői, művészei és írói köz
vetlenül a Telefon Hírmondó hallgatói számára 
énekelnek, zenélnek, vagy legújabb müveiket 
olvassák fel.

Mindezeket az előnyöket nagy mértékben 
fogja észrevehetővé tenni a riadó j e l : Sok kí
sérletezés után a Hírmondó műszaki osztályá
nak sikerült kitalálni egy- egy olyan jelző készülé
ket, a mivel a szerkesztőség figyelmezteti a 
publikumot egy nagyobb fontosságú eseményre, 
a miről éppen akkor ad hirt a beszélő újság. 
Szükséges volt ez azért, mert a közönség nem 
ülhet szakadatlannl a Telefon Hírmondó kagy
lóinál s igy talán éppen azt mulasztaná el a 
nap történetéből, a mi a legfontosabb. A riadó 
jelet használja fel a vállalat a pontos idő jel
zésére is. Reggel 9, délben 12 és este 7 órakor 
mindig megszólal a riadójel éles hangja és 
tizedmásod percznyi pontossággal tudatja a 
meteorológiai intézet által megállapított idő
pontot. Ez az intézkedés elejét fogja venni 
annak a régi mizériának, hogy az órák min
denütt másképp és pontatlanul járnak.

Hasznos és szórakoztató tehát egyaránt a 
Telefon Hírmondó, a miről — ugv hisszük — 
nem sokára lesz alkalma meggyőződni a vidék 
közönségének. És ha az országban szerte ki
épül a Hírmondó hatalmas hálózata, ez ismét
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oly dolog lesz, a melyre a külföld előtt |a hol 
efféle még sehol sincs) büszkén hivatkozhatunk, 
mint rohamos haladásunk egyik erős bizonyíté
kára. Nincs is már messze az az idő, a mikor 
a vidék is egészen természetesnek fogja találni, 
hogy az egy központban elhangzott felolvasást 
vagy zenét az ország legkülőmbözőbb részeiben 
egyszerre ezren meg ezren hallgathassák. A 
Telefon Hírmondó is arra a sorsra fog jutni, a 
mire a többi nagy korszakos találmány: a 
vasút, a táviró és a telefon — megszokják és 
nélkülözhetetlenné válik.

Erzsébetfalva értelmiségéhez appellálunk, 
hogy megszerezzük ezt a páratlan élvezetet, 
melyet csak olcsósága múl felül. Motyvay János 
jegyző ur van megbízva az előfizetők gyűjté
sével, a ki is szívesen ad kimerítő tudósítást 
az előfizetésre vonatkozólag.

Az erzsébetfalvai róm. kath. egyháztanáes elnökétől.
103/97. sz.

Figyelmei* etés
a róm. kath. hitközség összes tagjaihoz.

Az -Egyetértés- ezimü helyi lap f. hó 7-én 
megjelent -Diszkiadás- példányának 3. oldalán 
< Erzsébetfalvai búcsú-ünnepély* ezim alatt vas
tag betűkkel megjelent azon közleményével 
szemben, a mely szerint az erzsébetfalvai 
bucsu-ünnepélv, mely eddig mindig november 
hóban szokott megtartatni, az önállóság öröm
ünnepének emlékére ezentúl állandóan Erzsébet 
napjára helyeztetett át s ez évi búcsú is már 
e napon fog megtartatni, melyre az érdeklődő 
nagyérdemű közönséget ezennel tisztelettel 
meghívja a községi elöljáróság: van szerencsém 
a hitközségi híveket figyelmeztetni, hogy az 
évenkint magyarországi szent Erzsébet napján 
(nov. 19-én) tartatni szokott szent búcsú az 
idén is kis templomunk szent védszentjének 
névnapján leend megtartva, annyival is inkább, 
miután e napnak áttételére máig az egyház- 
megyei szentszéknél — mint erre egyedül 
illetékes hatóságnál — semmi lépés sem téte
tett, de az áttétel a -szent Erzsébet- napjáról, 
mint védő szent napjáról -Erzsébet kir.» napra, 
mint nem védő szent napjára hitelvekbe ütköző 
lévén, egyátalán sem volna sem indokolható, 
sem keresztülvihető.

Fentiekkel nem szándékom á közlemény 
második részét érinteni, hol «a nagyérdemű 
érdeklődő közönséget tisztelettel meghívja a 
községi elöljáróság-, részemről csupán hiva
talos kötelességemet teljesítem, midőn a szent 
búcsúnkon ájtatoskodni kívánó róm. kath, híve
ket a felszentelt napi búcsú idejére figyelmez
tetem.

Erzsébetfalva, 1897, jul, 8.
Csaykovies Ferencz, 

e. t. elnök.

Levél a szerkesztőből.
Édes szerkesztőm! _

Becses lapod m. heti számában a -Vegyes 
hírek- rovatában *Tanitógyü-lés> czim alatt 
egy kis közlemény jelent meg, mely engem 
tanitótársaim rovására érdemen felül kiemel. 
Szívesen elismerem a jóakaratot s azt hiszem, 
hogy ez a közlemény mintegy honorálása akart 
lenni lapodnál eddig kifejtett szerény munkás
ságomnak. De szolgálatot nem tettél nekem 
vele. Igen kérlek — s lekötelezel vele, ha tel
jesíted : ne szerepeltess engem többé lapodban, 
kartársaim rovására pedig egyáltalán n e! 
Intrigákról tesz a közlemény említést, holott én 
ilyesmiről mit sem tudok. Mi tanitótársak egy
mást tiszteljük, becsüljük, nemcsak kollegiális, 
hanem valóságos testvéri szeretettel viseltetünk 
egymás iránt; mire való tehát ilyen közlemé
nyekkel a jó egyetértést közöttünk meglazí
tani ? Kik ellenein intrigálnak, azok nem tanító- 
társaim, azok mások, kiket figyelemre sem 
méltatok s intrigáikra legfeljebb az öreg 
Pulszky szavaival felelhetnék: *A kutya ugat, 
a karaván azért csak halad.* — .1 «gyengéb
bek’  kedvéért adj helyt kérlek, azon kijelenté
semnek, hogy én a szóban forgó közleményt 
sem nem írtam, sem arra vonatkozólag semmi
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iníormácziót nem adtam. A kik engem igazán 
ismernek, azok különben egy pillanatig sem 
tették fel rólam ezt.

Erzsébetfalván, 1897. julius hó 7-én.
Szívesen üdvözöl hived

D. Pákay György.
Szívesen helyt adunk volt munkatársunk eze n 'so ra j

nak, csak azt jegyezzük m eg reá, hogy a kifogásolt 
közlem ényt az utolsó betűig ma is fönntartjuk, annak 
igazságát, ha mindjárt in form ácziónkat m áshonnan kap
tuk is, m eg nem  czáfolhatja  senki. Az intrigáról pedig 
j ó  lesz nem  beszélni, hisz magunk tudunk helybeli 
tanítóról, ki korcsm áról-korcsm ára járva  tartott fel
olvasást a b orozó  publikumnak lapunkban m egjelent 
czikkekből s ugyancsak erősen izgatott éppen azon 
tanitótársa ellen, ki ötét ma is védelm ébe veszi a je len  
nyílt levélben. Ez az ig a zsá g !

A szerkesztő.

V E G Y E S  HÍ REK.
—  Értesítés az erzsébetfalvai és kossuth- 

falvai róm. kath. lakosok részére. A kath. 
autonómia V . önkormányzat szervezésére kath. 
gyűlés fog tartatni. Ezen gyűlésre a katholikus 
világi lakosok képviselőket küldenek és pedig 
mintegy 60.000 lakos küld egy képviselőt, fel
hívom híveimet, hogy a választásban résztvenni 
szíveskedjenek. Választói jogosult minden 24 
éves és ennél korosabb róm. kath. férfiú, kik 
a hitközségi adófőkönyv alapján névjegyzékben 
összeirvák. A választás az erzsébetfalvai róm. 
kath. plébánia-lakban fog megtartatni Fajt 
János, Csaykovies Ferencz, Palásthy István, 
Masoponst Péter és Báthory Vilmos bizalmi
férfiak jelenlétében f. hó 13., 14. 15-én reggel 
8 órától esti 6 óráig terjedő időben, Püspök 
urunk és atyánk kegyelmes parancsára. Kelt 
Erzsébetfalván 1897. julius 8. Fajt János plé
bános.

—  A határrendezósre kiküldött vegyes bizott
ság tegnapelőtt végezte be munkáját, e szerint 
most már meg lett állapítva, meddig terjed 
Gubacs puszta területe. Mint halljuk, a kikere- 
kités nem ment egészen úgy, a hogy azt sokan 
kívánták, mintha Soroksárnak egy része is 
Erzsébethez tartoznék, hanem igenis, közős 
kicserélés alapján lett megállapítva a határ. 
Vigye a patvar, csak már legyen egyszer vége!

— Zombory Gyula ur, az ethnographiai tár
sulat titkárává neveztetvén ki és Magyarország 
fürdőinek leírására kiküldetett. El is indult 
már regényes útjára, melyhez sok szerencsét 
kívánunk.

—  A nőegylet ügye. Lapunkban egv lelkes 
hölgy által közzétett s egy jótékony nöegylet 
alapításának eszméjét megpendített czikk, úgy 
látszik megtermi gyümölcsét, amennyiben már 
eddig hölgyeink közül többen felkeresték szer
kesztőségünket s kijelentették, hogy készséggel 
működnek közre e szép czél előmozdítására.

—  Rózsás állapotok. A vasárnapi mulatság 
láza annyira erőt vett rajtunk, hogy a hét 
egyik estéjére községházunkba összehívott gyű
lés megtartása ellen Gombás István kénytelen 
volt tiltakozni! Főmuftinknak oly nagyfokú 
láza volt, hogy úgy nyelve, valamint lábai tel
jességgel megtagadták a szolgálatot. Nyúlánk 
Alfréd bátyánk szemüvege pedig tüzes kariká
kat hányt. Remélhető azonban, hogy az ünne
pély napjára állapota jobbra fordul s teljesít
heti rendezői kötelességét. Adja Isten, hogy 
úgy legyen! Hejh! te Pista Mayer! te vagy 
egy nagy khópé!

—  Építési engedélyt kaptak a következő 
telektulajdonosok : Kaltnekker Jakabné a határ- 
utón uj házra, építi Tillmayer András; Balogh 
Ignáezné uj ház, épiti Stumpf János; Horváth 
Pálné Angyai-utczában toldaléképület; Waleha 
Ferencz bpesti lakos, épiti Stark Pál; Nemes 
Mihály és Kovács Pál uj ház, építi Bogács 
István; Szöllösy János fabódéra, épiti Véber 
József; Kiss Sándor a Graner-telepen, épiti 
Szabó István; Ender Gábor a Graner-telepen, 
épiti Szabó István.

— Pályázat. A kereskedelmi miniszter a 
posta és távírónál betöltendő 108 posta- és 
távirógyakornokjelőlt állásra pályázatot nyit. 
A pályázat feltételei: érettségi vizsga, 18 éves 
kor s a magyar állampolgárság. A sajátkezüleg
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irt és születési, orvosi, erkölesi és iskolai bizo
nyítványokkal felszerelt kérvények a már köz- 
szolgálatban állók által elöljáróságuk, a közszol
gálatban nem levők által pedig az illető szolga- 
biró vagy polgármester utján julius hó 31-ig. 
a szerint, a hol a pályázók alkalmazást óhaj
tanak nyerni a budapesti, kassai, kolozsvári, 
nagyváradi, pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári 
vagy zágrábi posta- és "távirdaigazgatósághoz 
nyújtandó be s a mennyiben az említett határ
időig pályázók kellő számmal nem jelentkez
nének, később érkező folyamodványok is elfo
gadtatnak. A pályázók közül kiválasztott 
posta- és távírógyakornokjelöltek egy (1) forint 
napidijban részesittetnek. Állásukat szept. hó 1-én 
elfoglalni tartoznak. 1898. szeptember 1-re saját 
költségükön Budapestre, illetőleg Zágrábba fognak 
áthelyeztetni a posta- és távirdatanfolyam szabály
szerű hallgatására. Napidijaik élvezetében a 
tanfolyamnak 10 hóra terjedő ideje alatt meg
maradnak. Azok, akik gyakorlati alkalmaztatá
suk alatt teljesen beválnak, a posta-távirdatan- 
folyam szabályszerű elvégzése után posta- 
és távirdagyakornokká neveztetnek ki évi 
500 frt járandósággal, a posta-távirdatanfolyam 
szabályzata által előirt szakvizsga letételével 
pedig igényt szereznek az 1893. évi VI. törvény- 
czikkben meghatározott illetményekkel járó 
posta- és távirdatiszti állásokra s ha ily állá
sokra helyüresedés hiánya miatt azonnal kine
vezhetek nem volnának, addig, a mig kinevez- 
tetésük bekövetkezhetik, posta- és távirdasegéd- 
tiszti minőségben nyernek alkalmazást.

—  Tűz a Király-malomban. Riasztó hirt tele
fonoztak múlt szombaton öt d. u. óra tájban a 
budapesti központi,tüzörségnek. Tetőtüzet jeleztek 
a Király-malomból. Breuer Szilárd segédtiszt 
azonnal föllármáztatta az őrséget s a nagy 
tüzeknél szokásos tolólétrával és gözfecsken- 
dővel kivonult a helyszínére. A tűzoltó kocsik 
vágtatása nagy feltűnést keltett a Körúton s 
alig néhány perez alatt az egész főváros tele 
volt a vészhirrel, hogy ég a soroksári-utczai 
Király-malom. Szerencsére csak annyi volt igaz, 
hogy a malomban a tetőzet egy része égett. 
A villamos vezetéktől tüzet fogott a gerendázat 
A gyár tűzoltósága és alkalmazottjai mindjárt 
az első pillanatban észrevették a veszélyt s 
mielőtt a tüzörség oda érkezett volna, eloltotta 
a tüzet. A kár megtérül, mert a gyár bizto
sítva van. Ezt nálunk is sokan érezték volna.

—  A Csepelsziget ármentesitése. Végre mégis 
csak dűlőre jut a Csepelsziget árvízvédelmi 
kérdése. A földmivelésügyi miniszter már 
áttanulmányozta a folyammérnökség terveit és 
a lehető legrövidebb idő alatt végre is akarja 
hajtani. Az összes munkálatokat 600,000 frtra 
irányozták elő, amelynek harmadrészét az érde
kelt földbirtokosok fedeznék, azonkívül Pest
vármegye 50,000 frttal járulna a költségekhez. 
A fennmaradó összeget a miniszter a legköze
lebbi két esztendő költségvetésébe akarja 
fölvenni.

—  A sertésvásár vasúti állomása. A föld
művelésügyi miniszter értesítette a fővárost, 
hogy a sertésvásár mellett tervezett külön 
vasúti állomás és külön berendezések létesí
tése iránt —- a főváros kérelméhez , képest — 
a koreskedelemügyi minisztert megkereste s 
egyidejűleg fölhívta a közmunkák tanácsát is, 
hogy az intézményre vonatkozó tervek és költ
ségvetés tekintetében, minél előbb hozzon hatá
rozatot.

—  A közvágóhidon junius hó 1-én történt 
s lapunk által is felemlített skandalumra vonat
kozólag a vezérigazgatóság levelet intézett 
szerkesztőnkhöz s azt mondja, hogy az akkor 
jelen volt központi közegének tapasztalata 
szerint a pénztár idejekorán kinyittatott. Hivat
kozva a panaszkönyv 12 aláírására kijelentjük, 
hogy ez nem igái, mert a pénztár egyáltalán 
lei sem nyittatott. Ezután azt mondja, hogy <az 
utazó közönség a beszállásra kikiáltás utján 
hivatott fel a. Éz sem igaz, mert 20—30 utassal 
bizonyíthatjuk, hogy egyáltalán semmiféle jel sem 
adatott a beszállásra. Azt mondja továbbá, hogy a 
vonat 8perez késéssel indult el. Ez már oly állitás, 
mire nincs feleletünk, mert nemhogy késett 
volna, de határozottan állítjuk, hogy az irodá
ban függő órán az indulás időtől még egy perez

hiányzott: végül azt mondja, hogy az akkor 
jelen volt egyik központi ellenőre távolról sem 
akart sérteni. Ezt neki elhiszszük, mivel ez csak 
mellékes, mert ha komolyabb természetű lett 
volna a sértés, mindenesetre kérdőre vonatott 
volna; tehát mi nem is az ö becses személyi
ségével akartunk foglalkozni akkor sem, hanem 
csak azért szólaltunk fel, mert az utazó közön
ség lett sértve, s azt hiSzszük, hogy az igaz
gatóság előtt 10— 12 ember állítása mégis 
csak többet nyomhatna mint épen az ellen
őré, aki a vezérigazgatóságot ezuttal alaposan 
felültette.

—  Dunacsatorna Budapesten. Egy eredményé
ben óriási jelentőségűnek mondható terv fog
lalkoztatja Szabó M. Ferencz és Meller József 
fővárosi polgárokat. Mintegy 40 kilométer 
hosszú Dunacsatornát terveznek a főváros te
rületén, amely csatorna Újpest határából ki
indulva, a Rákos-patak mentén az Angyal
földön, alsó-rákosi réteken. Kis- és Nagy-Zugion, 
Ligettéllé- és Lapos-dűlőn át haladva, majd 
Kőbánya határát és a Régi Lóversenytéri dűlőt 
átszelve, a fegyvergyár fölött a soroksári 
Duna-ággal, esetleg ezzel egy helyen a Nagy- 
Dunával egyesül. E terv irányának egyszerű 
ismertetésé kétségtelenné teszi az ilyen csa
torna nagy közgazdasági jelentőségét nem
csak a főváros, de az ország kereskedelme és 
ipara szempontjából is. Csak egy legutóbb tar
tott ankéten hallottuk a legilletékesebb körök 
panaszát a dumaparti kikötők elégtelensége 
miatt és nem kell hozzá különös jóstehetség, 
ha az ott elhatározott rakpart-építések meg is 
történnek, ez a bajon segíteni nem fog, külö-' 
nősen ha számot vetünk azzal az óriási forga
lommal, amelynek a lebonyolítása a Vaskapu 
megnyitása után a fővárosra vár. Budapest 
gyáriparának is hatalmas föllendülését fogja 
eredményezni ez a csatorna. Ma a főváros 
gyártelepei közt a legnagyobbak a vizi utón 
való szállítás olcsóbbsága miatt mind a Duna 
mellett épültek fel, elsöraegu érdekeik odairá- 
nyitják azokat a gyárakat és malmokat is, a 
fflelyék most paloták közé beékelve, mihama
rabb kisajátítás alá kerülnek. De hol találja
nak ezek telket ma a fővárosi Duna mellett 
és höl az uj gyárak alapitói, a mikor ott olyan 
árt kellene űzetniük, a melyet az iparvállalat 
még nem bírna. A tervezett Duna-csatorna 14 
kilométer, sőt a két partját értve 28 kilométer 
hosszúságával egy beláthatatlan jövőre bizto
síttatná a gyáripar fejlődésének feltételeit és 
e mellett elegendő rakodópartot adna a Dunán 
lebonyolított kereskedelemnek, nem is szólva 
arról a rengeteg haszonról, a mely Kő
bányára hárulna, ha a Dunával egyenes össze
köttetésbe jutna. A tervezett csatorna vidéke ma 
nagyobbrészt legelő-és kaszálóból áll s ötven— 
száz év múlva sem indulna oly fejlődésnek, a 
minőre a csatorna létesítése esetén számíthat. 
Egy hatalmas városrész fog ott emelkedni, 
nemcsak azokkal az ipartelepekkel, a melyek 
ma a legszebb középületek szomszédságában 
a jöizlés rovására szemétszuró ellentétet al
kotnak, hanem a telek olcsósága, a vízi ut 
közvetlen közelsége egy nem remélt jövővel 
biztatja a fővárosi gyáripart, amelynek fejlődé
sét eddig legjobban a drága telkek bénították 
meg. A kormány és a főváros bizonyára meg 
van győződve egy ily csatorna nagy jelentősé
géről és a maguk részéről is mindent meg fog
nak tenni, hogy az a lehető legrövidebb idő 
alatt ..megvalósuljon. (B. AY)

ERZSÉBETFALVA1 KÖZLÖNY. _

Szerkesztői üzenetek.
Wittwindits Gyula és Halom Ádám uraknak Helyben. 

Önök az Erzsébetfatvai polgári kör választmányának 
m egbízásából azon kérdéssel fordulnak hozzám , m isze
rint tudassam  önökkel a  lapunk 25. szám ában pol
gári kor közgyűlése* czim alatt m egjelent ezikk Írójának 
n e v é t  Nem rósz ! Hát önök nem  hallottak m ég soha a 
szerkesztői discretióról ? Ha sértve érzik önök m agukat: 
ott a sajtóbiróság, tessék odafordulni s én a vizsgáló
b író  felhívására vagy m egnevezem  m ajd a  ezikk szer
zőjét vagy felelősséget vállalok a czikkért —  a mint 
azt jónak  találom. De önöket nem ism erem  el m ég ez 
id ő  szerint sajtóügyi vizsgálóbírónak s igy kérdésükre 
a  legjobb akaratom  mellett sem  adhatok választ. Hoz
zám intézett soraiknak egy  kitétele ellen azonban tilta
kozom  s visszautasítom  azt a vádat, hogy a  jelzett 
ezikkben „minösithetlerr támadások foglaltatnak. Czik-

3. oldal.

keink m indenkor tárgyilagosak s talán itt-ott kissé 
élesebb, erősebb hangon írvák is, de ..minösithetlen 
támadásokat sohasem  foglalnak magukban. Ilyen „minö- 
sithetlen támadásokat“ legfeljebb csak önök  találnak 
lapunkban és pedig azért , m e rt 'a  rosszakarat sötét 
szem üvegén át olvassák ezikkeinket! E.

Regénycsarnok.

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

Irta: Tölgyessy Mihály.
ifolyt»tás.t

— Hopp ! megvan már! kiáltott fel egyszerre. 
— Megjött a jó gondolat. Innét ugv is kiköl
tözünk. hát majd a többi holmi közé a holt
testet is becsomagoljuk. De a dolognak most 
már gyorsan kell ám menni.

— Nagyon j ó ! Pompás gondolat 1 örvende
zett Ipanow. No hát'csak rajta. Nem bánom; 
ha még ma éjjel hozzáfogsz a csomagoláshoz. 
Hát hogy állunk a nyaralóval?

-r- Igen jó l! Az alku létrejött)
— Mikor lehet beköltözni ?
— A mikor tetszik, a nyaraló rendelkezői 

sünkre áll.
— Annál jobb! monda Ipanow. Erre most 

kényszerítve is vagyunk. A hotel-tulajdonos 
ugyan csodálkozni fog, hogy már holnap kiköl
tözünk — no de mindegy, á lakbért a felmon
dási időre is ki fogom neki fizetni, tehát kára 
nem lesz.

— Látta-e valaki Mélámét ide jönni? kérdé 
Száva.

— Nem tudom, viszonzá Ipanow- Valószí
nűleg látták, ha más nem, a kapus bizonyosan.

— Hm! dünnyögött Száva. Nem-e fognak 
valami rosszat sejteni, hogy bejönni látták, ki- ; 
menni nem ?

— Az lenne a legkevesebb! vélekedők Ipanow, 
Malanie annyiszor járt itt, hogy nem is igen ■ 
ügyeltek rá, mikor jön, mikor megy.

— Ám legyen, mondá Száva. — Megkísért
jük a dolgot.

Visszatért a fürdőszobába. Malanie még min
dig ott feküdt a földön. Alatta vértócsa képző
dött, teste már egészen meg volt dermedve.

— Meg van halva alaposan! mormogta ma
gában Száva. — Már most lássunk munkához.

Tekintete a leány fülében ékeskedő gyémánt 
fülbevalóra esett.

— Ez is csak megér valamit! mormogta 
magában. De még ez. a karpereez is . .  . ni 1 
ebben is gyémánt van! Jó lesz nekem! Hát 
órája van-e? Hogyne! Minő szép láncz is van 
hozzá! Hát ez az öv? Lám, lám ebben is 
drágakövek vannak! Ej, ej, a her . . . akarom 
mondani a gróf ur sokat költött rá. Mindez jó 
lesz nekem! Mert ugyan ki keresi majd ezeket 
az ékszereket ? Bolond volnék, ha rajta hagynám.

Kezdte összeharácsolni a drágaságokat és 
zsebre vágta.

Ipanow bekiáltott #a fürdőszobába:
— Készen vagv-e már, Száva?
A -titkár* összerezzent. De csakhamar ösz- 

szeszedte magát:
— Még csak most kezdem, viszonzá. Ámbá

tor, — tette hozzá magában csendesen — a 
fosztogatással készen vagyok.

A dolog mindannak daezúra nem ment olyan 
könnyen, mint az első pillanatban gondolta. 
VoltaJtép mibe tegye a holttetemet? Első sor
ba.''. is egy nagy rákászra lenne szüksége. De 
honnét kerítsen egyet?

Ipanow is roppantul fel volt izgatva. A holt
tetem közelsége még sohasem érzett nyugtalan
sággal, sőt bizonyos iszonynyal töltő el őt. ; 
Hogyan fog mindez végződni ? El szeretett 
volna távozni hazulról. De másrészt elgondolta, 
hogv Szávát, bármily megbízhatónak látszott is, 
mégsem iesz jó magára hagyni. Hátha rosszul 
végezné a dolgot? Vagy hátha valami hívatlan 
egyén lepné meg az ő távol létében s kiszima
tolná a veszedelmes titkot.

(F o ly t köv.y

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos: 
E R D É L Y  I M I H . Í L Y .
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APRÓ HIRDETÉSEK.
HA Valakinek eladó

telke  v a n ;
Ha valakinek eladó háza

van ;
Ha valaki te lket akar 

v e n n i ;
Ha valaki házat akar

v en n i;
Ha valakinek bérbeadó  

háza van  ;

Ha valaki házat k eres  
bérbe és  v ég re  

Ha valaki gyorsa n  és  
biztosan akar 

hirdetés utján ered m én yt  
elérn i, az forduljon  
bizalommal az 

..Erzsébétfalvai Közlöny" 
hirdetési irodája  és kiadó
hivatalához Erzsébetfalván, 

Szilágyi Lajos-utcza 16.

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

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

Jó házból való fiú tanoncul 
felvétetik egy helybeli na

gyobb  üvegkereskedésben. 
B ővebbet a kiadóhivatal-
ban. _________ '

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

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

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

Vörösmarty-utezában egy
üzlethelyiség lakással, be
üvegezett verandával o lcsó  
áron kiadó. B ővebbet a  
kiadóhivatalban.

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

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

] > I i r i d e i i  s z e n z á c z i ó s  l i i i - t  p f  r i a d ó j  e l  e l ő z  m e g ,
Összes állomásain az

M T  O p e r a h á z i  H M
népszínházi előadások >. házi han gversen yek»«»

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  ö t  I s r a j c s á r .

Előfizetéseket elfogad és felvilágosítást ad Mrítyvay János ur Erzsébetfalván.

i x l ,

Kedvelő fe ltételek  mellett

*• R É S Z L E T F I Z E T É S R E !  mm
Saját k észítésű  aran y- é s  ezü st ék s z e r e k ,

INGA-, ZSEB- ÉS FALI ÓRÁK,
a r a n y -  é s  e z ü s t g y ü r ü k , tu g g fő k  é s  lá n c z o k  

olcsó árak m ellett kaphatók

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

Öt évi jótállás mellett

R ÉS Z L E T F IZ E T É S R E !
--------H  s a j á t  g y á r t m á n y ú  ■ ■ --------

Arany-, ezüst-ékszerek,

sseb- és fali órkkz
legolcsóbb  árak mellett kaphatók:

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

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

Mindennemű hirdetések, nyomtat

ványok, valamint apró hirdetések, ju

tányos árban felvétetnek az

„Erzsébétfalvai Közlöny"
kiadóhivatalában

E R Z S É B E T F A L V Á N ,

Szilágyi Lajos-utcza 26. sz.

t a 1..... ................  — — — nsn
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Renner András, tüzifakereskedő
E r z s é b e t f a l v a .

V an 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 1 fr t  20  kr., legkisebb méret 
10 kilós csomag 13 kr.

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

al — ■■ »=...........— " ---------------------------------  Ít tIihJJ ....... ............ -...........—....... ...................................... IjiJJ

0 4  / ' _ / " ■  n a  n n  n  _ Valódi jó  magyar boraim, valamint elsőrendű söreim, nem- 
C f t U C O l O  m e n u i i a s .  A  különben magyar konyhám nem szorul előleges diesérésre, azt a

Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, miszerint a ilagamat a t. közönség pártfogásába ajánlva, tisztelettel
Török Flórls-utcza és Rdzsa-uteza sarkán T ö r ö k  V i l m o s .
levő vendéglő helyiségemet a mai napon megnyitottam. vendéglős.

.PÁTRIA* irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


