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mes a vármegye notabilitásainál deputácziózm, 
ha mindjárt fiaskóval végződik is a hires depu- 
táczió. A népszerűségért sokat kell kiállani az 
embernek.

Mi nem követjük ezt a pártot, tőlünk ugyan 
nyugodtan vacsorázhatnak, nyugodtan falhat
nak, utazhatnak becsületben, gyanúsításban, 
vihetik nagyban a rongyszedést. Mi nem izgat
juk fel magunkat, nem törjük fejünket a válasz
tás esélyein. Nem sietünk. Azt mondja a latin: 
»Qui habét tempus, habét vitám * Nekünk pedig 
van időnk. Mi az egész mozgalmat korainak 
tartjuk, mert meg vagyunk győződve, hogy az 
a takarékpénztárban összeállított hires választói 
lajstrom meg fog semmisittetni. Meg, ha az adófő
könyvet hónapokon át sárkánytojásként féltve őr
zött takarékpénztár a fejetetejére áll is. S mert ez ko
moly meggyőződésünk, ügyet sem vetünk az egész 
választási mozgalomra, a vacsorapárt terrorisztikus 
erőlködéseire s a fiakkerező deputácziókra.

A mi gondoskodásunknak egészen más iránya 
van. Mi azt tekintjük, azt vesszük vizsgálódá
sunk —  és teszszük fejtegetésünk tárgyává: 
miket kell a közjó érdekében addig is sürget
nünk, míg Erzsébetfalva önállósítása énynyé 
válik ? S mikor ezt vizsgáljuk, mikor ezt kutat
juk, magunk is megijedünk a sok tenni, létesí
teni valótól. A nagy község fundamentumát 
akarjuk lerakni s azt veszszük észre, hogy az 
alaphoz még igen-igen sok kő hiányzik, mit 
előbb össze kell hordani, különben nagyon 
roskatag épületet nyerünk.

Lássuk e köveket egyenkint.
Községünk az amerikai városok gyorsaságá

val épül, fejlődik, lakossága mesésen szaporodik.

Közintézmények, egyletek a közszükség nyo
mása alatt gombamódra terjednek s létesülnek 
oly dolgok, mikről pár év előtt még álmodni 
sem mertünk. Mindezeket megokolja a gyors 
fejlődés, a főváros közelsége s az az evoluczió, 
mely a főváros környékén a mizerábilis közle
kedési viszonyokon gyors és olcsó közlekedési 
eszközökkel kíván segíteni. Mihelyt villamos 
vasutak szelik át utczáinkat, még mesésebb 
lesz a fejlődés még rohamosabb a nálunk meg
települni kívánó lakosság szaporodása. Már is 
ioooo-nél jóval több a lakosok száma közsé
günkben. A mennyire, a mily mérvben örven
detes ránk nézve ez az átalakulási proczessus, 
annál feltűnőbb, hogy ha minden téren emel
kedést, javulást, gyarapodást észlelünk is, egy 
téren, a közegészség terén nagyon hátra marad
tunk. konservativek vagyunk. Utczáink, köz
tereink undorítóan piszkosak. Gyógyszertárunk 
ma is csak egy van, mint évek előtt, a mikor 
ez az egy gyógyszertár még képes volt a köz
szükséget kielégíteni. Ma már képtelen erre. A 
lakosság számánál fogva a törvény értelmében 
is kell egy második gyógyszertárt állítani fel 
nálunk, de ha nem is volnánk annyian, mint 
a mennyien vagyunk, egy második gyógyszer- 
tárra akkor is égető szükségünk volna. Ámbár 
hivatkozhatunk Hyeronimy szavaira, mit belügy
miniszter korában hangoztatott, hogy t i. arra 
fog törekedni, hogy minden 3000 lakossal bíró 
községben gyógyszertár állittassék föl, a mire 
közegészségi szempontból elkerülhetlenül szükség 
van Kispestre most hozott nem rég ajánlatba 
egy második gyógyszertárt a vármegye, pedig 
Kispesten a lakosság száma csak pár százzal

Hiányzó kövek.

A közelgő választások valószínű és kevésbé 
valószínű eredménye uralja ma a polgárság 
kedélyét. Az izgalom nőttön nő s bármerre 
menjünk, bár hova lépjünk, mindenütt csak a 
választások képezik a diskussio tárgyát A 
vacsora-párt ugyancsak üti az öreg dobot, lelkes 
dicshimnuszokat zengedez halhatlan érdemekről, 
hangzatos frázisokkal dobálódzik s igyekszik 
takarni az önös érdekeket Minket és táborun
kat ez nem téveszt meg. Mi nagyon jól ismer
jük azokat az érdemeket, a mik még csak 
kötelesség-számba sem mehetnek s a frázisok
nak nem ülünk fel. A rágalom és gyanúsítás 
kedvencz fegyvere annak a hires pártnak, mi 
őket ezen a téren nem követjük, nem követ
hetjük. Sokkal jobban tiszteljük olvasóink jóiz- 
lését, hogy sem ezt megsértenők amazok után
zásával. Mi a jog, az igazság fegyverével küz
dünk s elvégre is az igazságnak győzni kell, 
még akkor is, ha Erzsébetfalva megzáklyás- 
fenésitett Kossuth Lajosa nem mivelünk frater- 
nizál is, ha ellenünk törve dicső barátaival még 
úgy deputácziózik is s még annyit mászkál is 
a vármegye folyosóin. Utóvégre is nem vesz
szük tőle rossz néven, ha olyan elöljáróság 
után törekszik, melynek —  mint szavazógépnek 
támogatásával a Zsigmondy-féle telkeket a köz
séggel megvásároltathatja s a néhai czukrász- 
boltot mesés áron kibéreltetheti. Ily kecsegtető 
provisióért érdemes a pártvacsorákon praesi- 
diálni, ha mindjárt a gulyás és nokedli meg
fekszi is gyomrát s a sok sületlen tószttól 
csömört kap is; ily kecsegtető provisióért érdé-

T Á  R C Z  A.
ÁLMOMBAN SZÉP. . .

Almomban szép szegfűt láttam nyílani,
Mellette egy barna kis lányt búsulni.
Két gyöngy hullott a szeméből, ragyogott. 
Túlragyogta a gyöngyöző harmatot.
Mért busult a barna kis lány? nem tudom;
De hogy nagyon fájt a szive, gondolom.

Piros szegfű kiviritott, kinyílott ;
Szép lány szeme hinté rá a harmatot.
A szép szegfűt leszakitám, feltüztem,
A bánatot a szép lánytól elűztem.
Mire elvirul a szegfű keblemen,
Menyasszonyom lesz a kis lány, úgy hiszem,

Akkor ő lesz az én kedvencz virágom,
A leggyönyörűbb virág a világon.
Szeretettel ápolom, beczézgetem, 
ő  lesz az én boldogságom, életem.
Megbecsülöm szeretem, és imádom 
Az én bájos piros szegfű — virágom’.

Nyerges Ágoston.

A hetedik gyerek.
1.

Az Isten gyönyörű szép feleséggel és két 
aranyhaju gyermekkel ajándékozta meg Biczegő 
Bertalan városi Írnok urat. Pedig Biczegő nem 
volt valami szép ember, ragyás is volt, ala
csony is volt, de az a büszke szép leány, a 
Kérő Klári, mikor már a pusztuld apai vagyon
nal a java kérők is egymásután elmaradoztak,

mégis csak ráadta a fejét és hozzáment Biczegő 
Bertalan uramhoz, a ki még tán viheti is 
valamire, hiszen lám a mostani főjegyző nem 
is irnokságon, hanem asztalos legénységen kezdte. 
Az esküvő meg a lakodalom után beleköltöz
tek a Hosszu-utcza egyik zöldzsalus ablaku há
zába s éldegéltek csendes boldogságban. Mikor 
már a gólya másodszor csattogtatta meg szár
nyát a kis zsindelyes ház felett, Biczegő Berta
lan felsóhajtott:

—  Én édes Istenem, de jó  volna már ebből 
az irnokságból kieviczkélödni, legalább a fogal- 
mazóságig. Hogy élünk meg négyen ebből a 
kis fizetésből ?!

Az asszony, a ki ott pihent a hófehér pár
nákon szintén felsohajtott.

—  Bizony, Bérezi hogyan ? 1
—  Tudod mit —  folytatta Biczegő — hív

juk meg komának a főszolgabírót. Nagyon be
folyásos, jeles úri ember, sokat segíthetne raj
tam s igy mi rajtunk.

Hogy ha elvállalja keresztkomaságot ?
—  Már én meg is kértem, aztán el is vál

lalta, dicsekedett a kis púpos ember és egy 
csókot nyomott a halvány asszonynak iehér 
orczájára.

II.
Ettől a naptól kezdve a főszolgabiró, a ki 

derék, szép sugár ember volt, gyakorta meg
fordult Biczegő Bertalan házánál. Nem volt 
büszke ember, leereszkedett a szegény komájá
hoz. Egy nyári délután volt éppen, a nap vidá

man szórta le sugarát a kis városkára, a szé
les rónára, a kertekre, földekre, mikor a fő- 
biró úri szép fogatja megáilott a zöldzsalus 
ház előtt. A szép Biczegőné elébe sietett a 
komaurának s aztán bevezette a kerti lugasba. 
Illatot leheltek itt ebben a kertben a szelíd 
virágok. A rózsa, liliom, a szegfű, a nárczisz, 
a viola talán szebb volt itt, mint másutt, hiszen 
szép asszony is viselte gondjukat A tágas ud
varon, ott a kis kert előtt pihés tollú csirkék, 
gyöngytyuk apróságok szaladtak, futkostak a 
kert egyik fáján, az öreg gesztenyén pedig egy 
szerelmes rigó mondta el, csattogta nótáját kicsi
kéit őrző szerelmes párjának.

Ott benn a lugasban a főszolgabiró megfogta 
a kezét a szép irnoknénak s a míg hosszan 
nézte elpiruló arczát, nagy halkan suttogta:

—  Klárikám, hát maga mindig csak jég 
marad?

—  Az én komám uram.
— Soha sem hallgatja meg. az én kérésem ?
— Nem bizony, soha sem.
— Lássa olyan csúnya az én feleségem, 

magának meg szegény Berczije épp olyan.
—  Magunk választottunk.
Kárpótoljuk egymást.
—  Hagyjuk, komám uram, az én két kis 

fiam kárpótol már engem.
—  Ördöngös szép asszony, dehogy is kár

pótol, szólt a főbíró és nagy hirtelenséggel 
átölelte Kérő Klári karcsú szép derekát úgy, 
hogy leszoritá még a két karját is és sürü egy
másután tiz-husz csókot nyomott az édes
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több mint nálunk s Kispest fejlődése meg sem 
közelítheti azt a rohamos fejlődést, a mi nálunk 
végbemegy. De másrészt is égető szükség nálunk 
egy második gyógyszertár. Községünk úgyszól
ván gőzerővel épül az erdősoron, a határuton, a 
Böhm- és Sudatelepeken s a Kossuthtal vi oldalon. 
Ezeknek pedig a Soroksári-utón, a viczinális 
állomással szemben fekvő gyógyszertár végte
lenül távol fekszik. Sürgős esetekben a beteg 
az említett részeken tízszer is meghalhat, mig 
gyógyszerhez juthat a távoli gyógyszertárból. 
Fejtegethetnénk e témát egész részletesen, de 
először felesleges, mert olvasóközönségünk az 
elmondottakból is eleget ért, másodszor lapun* 
szűk tere sem engedi azt. Mi csak ezúttal a 
községi egyesület figyelmét kívánjuk e kérdésre 
felhívni s tevékenységétől várjuk, hogy ezen az 
állapoton segíteni fog.

Azt mondják nálunk Magyarországon minden 
harmadik ember jogász s annyi az ügyvédek 
száma, hogy egymástól nem tudnak megélni 
szegények! Hát ez utóbbi állítás, hogy mennyi
ben igaz, mennyiben nem, nem kutatjuk, de 
végtelenül csodálkozunk a fölött, hogy népes 
községünkbe nem telepedik le ügyvéd. Az ócsai 
járásbíróság előtt megforduló peres kérdéseknek 
több mint harmadrészét Erzsébetfalva polgársága 
szolgáltatja s ügyvéd hiányában polgárságunk 
részint zugirászhoz kénytelen fordulni ügyes- 
bajos dolgaiban a saját kárára, vagy pedig 
Budapesten keresni ügyvédet, ki érdekeit peres 
ügyekben megvédje. Hogy ez mennyi idővesztés 
és fölösleges költséggel jár azt mondanunk sem 
kell. Van ugyan nálunk Suda János polgár
társunkban igen kitűnő ügyvédünk, de ezt az 
urat bokros teendői más téren foglalják el 
annyira, hogy a nagy közönség igényeit kielégí
teni nem képes. A takarékpénztár ügyei, az 
iskola ügyek vezetése, a tűzoltóság s a község
házi dolgok, deputácziók vezetése annyira elvon
ják e tevékeny derék ügyvédünket az ügyvédi 
teendőktől, hogy erre a legjobb akarattal sem 
szakíthat kellő időt. Ezen az állapotokon is a 
községi egyesület van hivatva segíteni, meg
kereshetné az ügyvédi kamarát aziránt, hogy 
tehetséges ifjú ügyvédeknek ajánlja nálunk a 
letelepedést. Nálunk még nem egy, hanem két 
ügyvéd is igen könnyen és jól élhetne meg s 
a polgárságnak e tekintetben sem kellene 
Erzsébetfalván kívül keresnie ügyes-bajos dol
gainak védőjét és tanácsadóját.

A népbank v. önsegélyző-egyesület egészséges 
eszméjét is a községi egyesület vetette fel s 
már is alig várja a polgárság ez egyesület mű
ködésének megkezdését. A takarékpénztárral 
torkig van polgárságunk, a magas kamat mellett

menyecske arczára, megharapni való eper 
ajakára, hófehér nyakára, meg a két vállára.

Biczegő imokné, a hogy kiszabadult az erős 
karokból, nagy haraggal állt meg a csókrabló 
előtt s a szemébe mondta :

— Szemtelen gazember!
Az nagyot nevetett s csak annyit válaszolt:
—  Szép, haragvó angyal, csak egyet adj

vissza!
Csintalan gyermekek a szomszédos házból, 

hogy majd virágot lopnak, fölmásztak a kert
nek léczkeritésére s bekandikáltak a lugas 
hasadékán, a honnét egy erős csattanásnak 
hangja riasztotta meg a fán ülő rigópárt.

—  No, hát vissza adom !
A gyereknép riadva szaladt szét s egymás

nak suttogta :
— A szép Biczegőné pofonütötte a szolga- 

biró bácsit

III.
Az egyik estén azután, a mikor lagymatag, 

sürü nyári eső öntözte a földet, Biczegő Berta
lan halálra vált arczczal ért a lakására. Alig 
hogy belépett, lerogyott egy székre, aztán úgy 
suttogta a feleségének.

— Végünk van Klárikám, édesem, végünk
van!

—  Az istenért, mi történt?
—  Valami vizsgálat volt az irodában. Ott 

volt a koma is, mint a kiküldött bizottság 
elnöke, azután valami kis dolog, kis mulasztás, 
haszontalanságért —  mi ütött hozzájuk? —

a rettenetes sok szekatúra árán s okmányok 
beszerzésével jut kölcsönhöz a polgárság. Ezen 
intézmény létesülése is egyike lesz azoknak a 
köveknek, mik önálló községünk szilárd funda
mentumát képezendik. Rajta tehát, csak épüljön 
a fundamentum.

Kis kövek biz ezek, de az égig nyúló hegyeket 
is apró homokszemekből alkották s a tenger 
óriási viztömegét is a kicsiny vizcseppek képezik 
s teszik félelmetes nagygyá. É kis kövek mind 
megannyi konglomerátumai lesznek azoknak a 
tényezőknek, a mik községünk, társadalmunk 
mostani mizerábilis állapotát egészséges alapokra 
fektetni lesznek hivatva. Ne tapossunk tehát e 
kis köveken tovább, hanem vegyük fel őket s 
illesszük be az Őket megillető helyre, hol fontos 
szolgálatot tesznek bizonynyal úgy az egyénnek, 
mint a köznek. Szerkesztő.

A mumus.
Nem is kell mondani, tudja már mindenki, 

hogy a mumus alatt a községi egyesületet ért
jük. És miért mumus az az egyesület? Csu
pán azért, mert . . . czélja: * közérdekű, külö
nösen pedig az Erzsébetfalvára vonatkozó társa
dalmi, közgazdasági avagyr községi kérdéseket 
vitatni és azok megoldását — illetőleg közhasznú 
reformok és intézmények életbeléptetését előmoz
dítani« —  s *e^en czél elérésére az egyesület 
eszmecserék, vitatkozások és indítványok tétele 
utján törekszik.« Ez a czél, ez a törekvés pedig 
égbekiáltó bűn . . . .  Erzsébetfalván.

Erzsébetfalvára vonatkozó társadalmi kérdé
seket vitatni! Horribilis dolog. Kitől nyert erre 
a községi egyesület felhatalmazást? Senkitől. A 
mindenható polgári kör erre nézve föntartja a 
jogot maga-magának, s ha ő társadalmi életünk 
szanálására nem is tesz —  mert nem tud, nem 
is képes tenni semmit, más egyesület azért még 
társadalmi kérdések vitatására nem kompetens. 
A mindenható polgári kör szembeszáll minden 
ily törekvéssel, mert hát ez . . . hatalmi kérdés.

A polg. körrel azonban csak elbánnék a köz- 
ségi egyesület, de . . .

Csak ne irta volna zászlajára ez a szeren
csétlen egyesület az Erzsébetfalvára vonatkozó 
közgazdasági és községi kérdések vitatását és 
azok megoldását, — illetőleg közhasznú refor
mok és intézmények életbeléptetésének elő
mozdítását ! Ez meg éppen szarvas hiba. Szembe 
is száll érte az egész elöljáróság és a választói
lisztát k ész ítő ............. takarékpénztár. Ez a
kettő pedig küíön-külön is nagy hatalom, hát 
még egymással karöltve, egyesülve! Ezzel 
bizony nem számolt a községi egyesület.

felfüggesztettek a hivatalomból. Végünk van
Klárikám ............. a kis púpos ember elkezdett
zokogni, a két kis gyermek meg éles sivitással 
segített apjának, csak a szép asszonynak sze
méből csapott ki a villám.

—  A gazember! suttogta.
Ezen az estén nem is vácsoráztak, a bá

natnak köde odanehezült a lelkűkre. Mikor a 
két fiú már édesen aludt, Biczegő Bertalan 
megszólalt.

—  Édes feleségem!
— Mi az édes uram?
—  Én úgy gondoltam el, hogy csupán egy 

módon szabadulhatunk ki a nehéz bajunkból. 
Eredj el te édes a kománkhoz, a főszolgabíró
hoz és kérd meg őt szépen. Mindig jó volt 
hozzánk, most sem hagy hát majd el. Eredj 
el, . . . eredj el . . .

—  Nem megyek! Nem megyek! suttogta 
az asszony.

A kis ragyás ember a félhomályban odament 
a feleségéhez, letérdelt elébe és kdhyörgött:

—  Eredj el Klárikám. Eredj el a két gyer
mekünkért . . .

A szép asszony erre az egy szóra •gyer
mekünk € felállott, öltözött és tompa hangon 
csak annyit mondott az urának:

—  Elmegyek Bertalan.
Az eső zuhogott, de azért elindult az alkonyi 

homályban. A mig oda járt, az egyik kis fia 
felriadt álmából:

—  Mamám, édes mamám!
Az apja, Bertalan csititgatta soká, a mikor

De hát ki láthat előre mindent?
Közgazdasági kérdések vitatása! Ez már 

csak impertinens merészség gondolatnak is, hát 
még egy egyesület zászlajára Írva! Bizony-bizony 
több a soknál . . .  Az Erzsébetfalvára vonat
kozó közgazdasági kérdések vitatása nem tar
tozik mindenkire. Jó is volna ! Mi lenne akkor 
abból a klikkből, mely a közgazdasági dolgokat 
évek hosszú sora óta vezeti és rendezi . . . 
provisióért? . . Lám, most is minő atyailag akar 
gondoskodni a Zsigmondy-féle telkeknek a köz
ség részére való megvétele által!

Nem, és ezerszer is nem ! Ezt az atyai gon
doskodást ez a klikk nem adhatja ki a kezé
ből, hiszen akkor vége volna a világnak, vége 
volna a busás . . . provisiónak.

Községi kérdéseket vitatni és megoldani! No 
ez meg már éppen égbekiáltó vakmerőség a 
községi egyesülettől. Mi köze ennek a községi 
kérdésekhez ? Hát mire való az elöljáróság ? 
Miért vannak akkor a világon Mótyvai, és társai 
és a választók névlajstromának helyesbíté
sén oly hévvel fáradozó . . . takarékpénz
tár? A községi kérdésekbe más halandónak 
Erzsébetfalván nincs beleszólása. Különben jaj 
neki, ezerszeres ja j ! Lerántják, lerántatják azt 
a boldogtalant a sárga földig, megdobálják sár
ral, befeketítik, gázolnak becsületében, magán 
életében s kiüldözik a világból . . . nem ! csak 
Erzsébettal várói.

Ezekre a konklúziókra jutottunk, a hogy 
vizsgálatunk tárgyává tettük a legutóbbi pár 
hét eseményeit. És ezt tények igazolják.

Tény az, hogy a polgári körnek és az elöl
járóságnak szálka a szemükben a községi egye
sület és annak működése. Ádáz harczot folytat
nak ezek részint direkte, részint indirekte ez 
egyesület ellen. Mumus nekik ez egyesület, fél
nek tőle szörnyen s vesztére törnek erősen. Per
sze, mert ez egyesület kinyitja a polgárok sze
meit s oly közhasznú reformok és intézmények 
életbeléptetésén fáradozik, mik szörnyen feszé
lyezik amazokat.

Mig csak az egyesületet támadták, mig csak 
az egyesület ellen dolgoztak, nem szóltunk egy 
szót sem, hallgattunk és mosolyogtunk, —  gon
dolván azt, hogy a községi egyesület a táma
dások daczára is kiállja a tüzpróbát, s akkor 
majd elnémulnak a gúnyoló és gáncsoló ajkak 
s megszégyenülten elhallgatnak maguktól is.

De mióta vakdühökben ezek a kebelbeli urak 
a sértegetés, a gyanúsítás, a rágalmazás nem
telen és minden körülmények között elitélendő 
fegyveréhez nyúltak, mióta az egyesület elteni 
féktelen boszujokat átvitték a magán egyénre, 
az egyesület elnökére s annak nemes törekvé-

egy jó óra múlva megjött Biczegőné. Halvány 
volt s szép fekete haja össze „volt kuszáivá. 
Csak úgy lassú, fáradt hangon tagolta:

—  Azt mondta a koma. a főszolgabíró, hogy 
tévedés az egész, egy gonosz tévedés, a mit 
már ki is korrigáltak. Holnap már bemehetsz 
a hivatalodba.

S a szép asszony lefeküdt ágyába s mig a 
puha, hófehér vánkosok közé rejtette el arczát, 
még a hajnali órákban is hallatszott fojtott
zokogása.

*
A hogy aztán megállt harmadszor a gólya 

Biczegőék házán s egy aranyos kis leányt hozott 
selymes szép pólyában, mintha megváltozott 
volna Berczinek is a rossz szerencséje. Jóra 
fordult minden. A hogy szaporodott gyönyörű 
családja, fokról-fokra haladt előre a hivatalos 
létrán. Aljegyző, tanácsos, kapitány lett s rövid 
öt év alatt most már nagyságos Biczegő Ber
talan polgármester urnák czimezik bent a város
házán, meg kint városban, tanyákon.

A régi Írnokok, kik most is Írnokok irigy
kedve mondják:

—  Könnyen is megy annak, a kinek nagy 
úr a komája.

Most éppen, hogy talán egy éve a hetedik 
kis Biczegő apróság kaczagott bele a világba 
a főispán koma, a volt főszolgabíró, érdem jelet 
tűzött mozsárdurrogás közt Biczegő Bertalan 
mellére.

Magyar Gyula.
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sét gáncsolják és gyanúsítják, tükörtiszta jelle
mét piszokban dolgozó orgánumuk által sárral 
dobálták, hazug hírrel, gyanúsító szándékkal a 
vármegyénél deputáczióznak: lehetetlen tovább 
hallgatnunk, ezt a nemtelen eljárást meg kell 
bélyegeznünk.

Mi nem védelmezzük a községi egyesület 
elnökét R. Burján László urat az ellene emelt 
hazug rágalmak és ellene intézett perfid táma
dások ellenében. Az ő személye nem szorul 
védelemre. Hivatalos állása, nemes és tiszta jel
leme, közügyeink iránt tanúsított önzetlen érdek
lődése oly magasan föiéje helyezik a deputácziózó 
egyéniségeknek, hogy ezekkel őt párhuzamba 
hozni, velők egy kategóriában említeni is csak 
sértés volna Burján László urra, a községi 
egyesület lángbuzgalmu elnökére.

Nem védjük mi a községi egyesület elnökét, 
őtet védi jelleme s aranytiszta előélete az 
ötét beszennyezni akarókkal szemben. Mi csak 
megrójuk és elitéljük a vele szemben követett 
nemtelen eljárást és támadást s azt hisszük, 
csak a községi egyesület és a tisztességes pol
gárság nézetét tolmácsoljuk akkor, a mikor 
megvetésünket fejezzük ki a községi egyesület 
elnöke ellen intézett támadások nemtelensége 
felett.

Igen! Megvetjük a nemtelen fegyverrel dol
gozókat egyenkint és összeségükben, mert ily 
eljárás után másra, mint megvetésre nem érde
mesek, nem méltók. K. G

VEGYES HÍREK.
—  A községi egyesület jövő heti (keddi) érte

kezletét a Kádár-telepen özv. Wigand Gyuláné 
vendéglői kerthelyiségében fogja megtartani, 
melyre a tagokon kivül az érdeklődők is meg
hivatnak és szívesen láttatnak.

—  R. Burián László minist, számtanácsos urat, 
a községi egyesület buzgó elnökét az ellenpárt 
helyi orgánuma egy idő óta, de különösen két 
utóbbi számában a nála szokásos qualifikálhat- 
lan stílusban támadja meg és pedig azért, mert 
pro primo: a községi egyesületen ezáltal akarja 
nemtelen boszuját kitölteni; — pro secundo: 
mert a számtanácsos urban gyanítja azon czik- 
kek íróját, mik bizonyos nagynak látszani akaró 
törpe urakat szereplésükhöz méltóképen mutat
tak be polgártársainknak. Tudjuk azt jól, hogy 
a községi egyesület rég szálka az ellenpárt sze
mében s szeretnék eltörülni a földszinéről is, 
s ezt úgy vélik elérhetni, ha az egyesület tisz
teletreméltó elnökét támadják meg. Csakhogy 
megfeledkeznek arról, hogy vannak emberek, 
kiknek támadásait dicséretszámba—  s dicséretüket 
gyalázatnak szokták venni. A számtanácsos ur 
ellen intézett nemtelen támadásokkal pedig csak 
azt érik el, hogy akaratuk ellen is növelik azt 
a tiszteletet és népszerűséget, minek polgársá
gunk körében a számtanácsos elnök ur örvend. 
— A mi pedig a czikkirást Jlleti, sietünk kije
lenteni, hogy azoktól R. Burián László szám- 
tanácsos ur teljesen távol áll s hogy a czikkiró 
nem jentkezik, annak egyedüli magyarázata az, 
hogy a provokáló individuumokat nem tartja 
magához méltó ellenfeleknek, majd ha ezek az 
ellenök beadott vádak alól úgy a vármegyénél, 
mint a büntenyitő törvényszék előtt teljesen 
tisztázták magukat, legyenek meggyőződve, 
hogy a czikkiró, illetve a czikkirók is megneve 
zik magukat s szembeállva a provokáló indi
viduumokkal helyt is fognak állani minden 
egyes szavukért, minden egyes betüjökért. Tehát 
csak kis türelem provokáló individuumok!

—  Tájékozásul. Valami nagyon tréfás hajlamú 
úri ember azt a hirt kolportáija felőlem, hogy 
engem a legközelebbi napokban innen, Erzsé- 
betfalváról már a legközelebb átfognak helyezni. 
Hát e kó^zahirrel szemben csak azt jegyzem 
meg, miszerint én áthelyezést nem kértem s 
így saját kérelmemre nem is helyeznek át, elle
nem pedig ez ideig semmi néven nevezendő, 
tegyelmi eljárást maga után vonó feljelentés 
nem tétetett, ennélfogva fegyelmileg sem helyez
hetnek el innen. Az egész kószahirt csak az 
azt terjesztő széllelbélelt esze találta ki, mert 
neki kedves, hát terjeszti. —  Van tudomásom 
ugyan egy kérvény körözésről is, melyben alá
írókat gyűjtenek, hogy ez uton-módon eszközöl

jék ki áthelyezésemet; ennek a buta agyból 
eredt kísérletnek azonban állok eléje s úgy az 
értelmi szerzőnek, mint az aláíróknak, hogy uj- 
jaikra koppantsanak s ilyen kísérlettől egyszers- 
mindenkorra elmenjen a kedvök: arra már 
volt — és lesz is gondom. D. Pákay György, 
állami isk. tanitó.

—  A kis tündérek estéje ez. multheti tárczánk- 
ból tördelés alkalmával a következő pont maradt 
ki: »A harmadik színdarabban: „ A  méreg- 
pohár64 czimü egyfelvonásos vígjátékban Fialka 
Ilonka. Sjinyéry Erzsiké és Báthory Bertácska a 
szó szoros értelmében remekeltek. Nem győz
tünk eleget tapsolni a kedves kis szereplőknek. 
A Mariska, Dini és Berta szerepek is igen ügye
sen adattak s dicsérettel emeljük ki ezeket 
a szereplőket is. Ezt követte Rothjischer Jenő 
ur által előadva „A z  Inggom b6* ez. kissé 
hosszú vig monolog, mit feszült figyelemmel 
hallgatott a közönség.* —  Sajnáljuk nagyon 
e tévedést és sietünk helyreigazítani. Minden
esetre szebb és jobb lett volna e kimaradt rész 
a tárcza keretében, de hát hol van a világon 
egy lap is, mely a sajtóhibáktól vagy nyomdai 
tévedésektől ment volna. Ezek ellen még nem 
alakítottak biztosító-társulatot.

—  A kis műkedvelő társaság minden oldal
ról buzdítva, a közóhajnak engedve e hó 29-én 
új, változatos műsorral s remek élőképpel ismét 
a közönség elé lép. Most csak felhívni kívánjuk 
erre olvasóink figyelmét s a múltkori gyermek 
szinielőadás szép anyagi és erkölcsi sikeréből 
következtetve a legszebb sikert jóslunk ennek 
az előadásnak is, melynek műsorát lapunk jövő 
számában részletesen fogjuk hozni.

—  Dadogok oktatása. D. Pákay György úr, 
dadogók oktatására képesített állami iskolai 
tanitó f. évi szeptember hótól 6 hóra terjedő 
tanfolyamot nyit külön a felnőtt dadogók és 
külön a gyermekek számára. A kik ily beszéd
fogyatékosságban szenvednek s ettől szabadulni 
óhajtanak, előjegyeztethetik magukat már most 
is nevezett tanitó urnák Kádár-telep 10. sz. a. 
lakásán naponkint déli í z  és 2 óra között 
Csakis szerencsétlen embertársainknak vélünk 
szolgálatot tenni, a mikor erre a gyógytan- 
folyamra felhívjuk a dadogók és bárminemű 
beszédfogyatékosok figyelmét.

— A ,,Szigetcsepeli I. Magyar Asztaltársaságé
1897. augusztus hó 22-én (vasárnap) Sziget- 
Csepelen, Szabó Lajos vendéglőjében dalok-, 
szavalatok-, dijteke-dobás-, színi előadás-, világ
posta és tánczczal egybekötött nyári ünnepélyt 
rendez. A dijteke-dobás kezdete délután 2 óra
kor, az ünnepély kezdete 4 órakor, a színi elő
adás kezdete este fél 8 órakor. Az ünnepély 
kedvezőtlen idő esetén a vendéglő termeiben 
fog megtartatni. Belépti dij : személyjegy előre 
váltva 30 kr., a pénztárnál 40 kr., családjegy 
előre váltva 80 kr., a pénztárnál 1 frt.

—  Bucsujárás Múlt szombaton Suda János,
Szlávik István, Gaál Lajos és Mótyvay János 
jártak Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye alispán
jánál ; fogadta őket a helyettes alispán: Fazekas 
Gusztáv, megyei főjegyző. Szlávik előadta mi
szerint Erzsébetfalván egy ellenpárt alakult, 
melynek egyik tagja s itt megnevezte a községi 
egyesület elnökét — azzal toborozza pártját, 
hogy a főispán, alispán úrral s a megyei főjegyzővel 
fennálló barátsága révén a község mostani 
vezetői ellen minden törvényes vagy törvény- 
ellenes dolgot keresztül tud vinni, eljött tehát 
társaival megtudni: miben áll az ügy és a vár- 
megye csakugyan támogatja-e az illető eljárását ? 
Továbbá ugyanaz a választói névjegyzéket fel
szólamlással megtámadta, melyben 1. az alapot 
támadja meg, vagyis azt, hogy a választói 
névlajstrom az 1895. és 1896. és nem az 
1896 1897. évi adó-lajstromok alapján készült;
2. hogy a választói névjegyzék nem a község
házán, hanem a takarékpénztár épületében ké
szült; 3. hogy több nem magyar polgár van 
felvéve a választói névjegyzékben. Szláviktól 
Suda János vette át a szót s előadja, hogy a 
választói névjegyzéket a kiküldött választmány 
a ráczkevei főszolgabíró ur beleegyezésével ké
szítette, és pedig a takarékpénztári épületben, 
mert ott tanácsterem áll rendelkezésre, (!) de 
a választói névjegyzék szerkesztésén a hivatot
takon kivül senki sem (!) vett részt; azt pedig

hogy nem magyar honpolgár-e valaki vagy 
sem? — az adótőkönyvből ne n derül ki. Mint 
hogy azonban az ellentétek immár kiélesedtek, 
eljöttek a fentnevezettek az alispán urat felkérni, 
miszerint ezekkel szemben álláspontját közölni 
szíveskedjék. Fazekas főjegyző ur mint alispán 
helyettes erre válaszolt: igaz ugyan, hogy az 
Erzsébetfalván támadt egyik párt vezetőjével 
barátság fűzi össze, de biztosíthatja az urakat, 
miszerint ezen ur tőle soha törvénytelen dolgot 
nem kért, és nem is fog kérni, — de ha kérne 
is —  éppen a barátság révén állana módjában 
vele fesztelenül közölhetni, hogy a törvénytelen 
cselekedet jóváhagyását ezélzó kérése teljesittetni 
nem fog. A mi a választást illeti kijelenti a 
főjegyző ur, miszerint hatáskörébe nem tartozik 
dönteni aziránt: vájjon a választói névjegyzék 
az 1895. és 1896. vagy az 1896 1897. évi
adó alapon állittassék-e össze? Mindkettő meg
engedhető, de mindkettőhöz szó is fér; ez kizá
rólag a főszolgabíró felfogásától függ. Nézete 
szerint azonban, ha ez képezi az akadályt a 
békés egyetértés létesítésében, igyekezzenek azt 
elhárítani, mert határozott kívánsága az, hogy 
Erzsébetfalva önálló község 1898. január i-től 
működését megkezdhesse. Ebben —  de egyebek
ben nem — közölheti elvi álláspontját

Regénycsarnok.
Nagy u r a k  inkogni tóban.

(8) — Eredeti regény. —
Irta : Tölgy essy  Mihály.

(Folytatás.)

Voltakép az is volt a láda —  a szegény sze
rencsétlen Melanie koporsója.

A beszögezés megtörtént s a bérszolga egy 
frank borravalót kapott fáradtságáért.

Ipanow fellélegzett s megveregette Száva 
vállát.

Jól csináltad a dolgot! mondá elismerőleg, 
féligmeddig már meg vagyok nyugodva, fogadd 
elismerésemet! A többi majd azután jön ! biztatta 
őt a gróf. A mit Ígértem nem fog elmaradni.

Lázas sietséggel folyt tovább a csomagolás. 
Ipanow a félvilágért el nem ment volna hazulról. 
Máskor ily dolgok elől futva menekült vagy a 
klubba, vagy valami más mulató helyre, most 
azonban itt maradt őrködni a láda tartalma 
fölött.

A fényképet, melyet nem rég gyönyörittasan 
szemlélt, magához vette. A tudat, hogy egyelőre 
túl van a veszélyen, ismét visszaidézte szokott 
könnyelműségét s maga elé varázsolta azokat a 
szép napokat, melyek a csendes falusi nyaralóban 
várnak reá.

—  Te Száva, mondá. Hogy is állunk! Előbbi 
izgatottságomban úgyszólván nem is figyelhettem 
szavaidra, mennyiért bérelted ki a nyaralót?

— Az évi bérösszeg tízezer frank.
—  Hallod-e. az nagyon sok !
— Hja, gróf ur, okosak és ravaszak ám azok 

a háziurak! Rögtön kiérzik, mi van a dologban 
s ahhoz szabják a bérlet árát.

Voltakép azonban csak ötezer frank volt a 
bérlet, a másik ötezret a derék komornyik a 
maga zsebének szánta.

Térjünk most át a legfőbbre. Megtudtál vala
mit a szép ismeretlen felől?

—  Meg bizony, a neve Coralie!
— Ah, Coralie, mily szép, mily bájos név, 

olyan, mint ő maga! Igazi korái! Vannak-e 
szülei ?

— Csak anyja van ! Úgy hallottam, hogy aty
juk után nyugdijat húznak, mit a leány kézi
munkával és zongoraórákkal igyekszik kipótolni. 
Mondják, hogy kitünően zongorázik és fest.

— Nagyon szép! Szereti-e a fényűzést? Pél
dául szép ruhákat, csillogó ékszereket?

— Nem volna nő, ha nem rajongna az ilyes
miért. Hanem az anyja roppant szigorú! Ügy 
vigyáz rá és úgy őrzi, mint a mesebeli hétfejü 
sárkányok a kincset. Meg aztán jegyese is van 
már.

(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő és kiadótuldjdonos:
E E D É L T T I  M I H Á L Y .
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APRÓ HIRDETÉSEK.
J_j ^  Valakinek eladó telke

Ha valakinek eladó háza 
van ;

Ha valaki telket akar
venni ;

Ha valaki házat akar
venni;

Ha valakinek bérbeadó 
háza van ;

Ha valaci házat keres 
bérbe és végre

Ha valaki gyorsan és biz
tosan akar

hirdetés utján eredményt 
elérni, az forduljon bi
zalommal az 

„Erzsebetfalvai Közlöny'
hirdetési irodája és kiadó- 
hivatalához Erzsébetfalván, 
Szilágyi Lajos-utcza 26

Egy jóforgalmu ftiszerüzlet
trafikkal és pólinkamé-

réssel, olcsó házbérrel, ju
tányos áron eladó. Czim a 
kiadóhivatalban.

Erzsébetfalván egy telek.
150 Q öl, kúttal és szőlő

vel olcsSn eladó. Czim a 
kiadóban.

Vá s z o n  ablak-redőnyök
egészen uj, teljesen fel

szerelve, féláron kaphatók. 
Hol, megmondja a kiadó- 
hivatal.

n ic só  telelt. Attila-utczá- 
** bán, az országút közelé
ben, 300 □ -ö l telek a leg
szebb helyen, szabadkézből 
eladó. Bővebbet a kiadó- 
hivatalban.

Egy szalon szobába, avagy 
elegáns kávéházi beren

dezés keretébe illő nagy 
szekrény olcsó áron eladó. 
Bővebbet a kiadóhivatalban

r bb kisebb-nagyobb ház 
olcsón és előnyös fel
tételek mellett eladók. Czim 

a kiadóhivatalban.
C  letbiztositásokat,valamint 
^  kiskorú fiuk és leányok 
biztosítását bármely időben 
elfogad a kiadóhivatal

on nnndarab té9,a ésOU,UUU hozzá való kö
vek eladók Erzsébetfalván. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Kerestetik egy tisztessége
sen bebutorozott szoba 

egy nőtlen úr részére. Czim 
kiadóhivatalban.

piadó háztelek. Erzsébet
falván. a kath. templom

tér mellett egy 300 1 |ö!es 
telek jutányos áron szabad
kézből eladó. Czim a ki- 
adóhivatalban.

Tisztelettel tudatom barátaim, ismerőseim és a nagy- 
közönséggel, miszerint az E n g lertH -fé le  v e n d é g lő t  
ismét átvettem s azt c sü tö rtö k ö n , a u g u sztu s 2 6 -á n

társas-vacsorával
megnyitom. Konyhám, valamint tisztán kezelt söreim és bo
raim nem szorul dicséretre, eléggé ismeri azt a nagyérdemű 
közönség, minélfogva bátor vagyok tömeges pártfogásukat 
tisztelettel kérni.

Erzsébetfalván, 1897. augusztus 13-án.

Csapkay József,
vendéglős.

Vendéglő megnyitás.
Tisztelettel tudatom a jó  bort és finom sört szerető 

nagyérdemű közönséggel, miszerint Erzsébetfalván, E rzsé -  
b et-u tcza  18. sz. a. saját házamban berendezett

vendéglő helyiségemet
folyó évi augusztus hó 15-én megnyitom. Azon helyzetben 
vagyok, hogy a t. közönség becses igényeit jó  magyar bo
raim és első rendű söreim, valamint jó és ízletes ételeim 
kiszolgálásával a nagyérdemű közönség becses igényeit kielé
gíthessem, melyek után becses pártfogásukat kérve, marad
tam tisztelettel

B a u e r  F e r e n e z ,
vendéglős.

Bornagykereskedés Erzsébetfalván.Erzsébetfalván, a piacz köz
vetlen közelében egy

szép kerttel (aoo öli szabad
kézből

■ ■ ■  e l a d ó ,  h m

esetleg N ovem berre kiadó. 
Czim a kiadóhivatalban.

Van szerencsém a t. vendéglősök, korcsmárosok, kávésok, és kiskereskedő uraknak tudomá
sára hozni, miszerint a János-utcza 10. szá m  alatt, saját házamban 56 litertől felfelé

bármily nagy mennyiségben, valódi jó  magyar, tiszta kezelésű, sa já t term ésű  boraim at 
a t. vevő közönség rendelkezésére bocsátom.

Pinczém berendezésével elhatároztam, hogy vevőim igényeit, bármily magasak is legyenek,
kielégitsem. Nagymenyiségü boraim kiállják a versenyt a legmegbízhatóbb üzletekkel is, melynél-
fogva a t. vevő közönség Ízlésére egész bátorsággal merek apellálni. — Főtörekvésem kevés per-
czenttel nagy forgalmat csinálni! _ .

b b Tisztelettel

S Z A K M Á M  , I  Í  Y O S .

V endéglő-
Alulírott van szerencsém tudomására adni a nagyérdemű közönségnek, hogy 

Erzsébetfalván a

C sides-fél
János- és Izabella-utczák sarkán átvettem

és azt tisztességesen berendeztem. Jó magyar konyhámat és alföldi boraimat
ajánlva, a nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve, maradtam

Lajos Sándor,
vendéglős.

Budapest, 1897. Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája.


