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Kapunyitás előtt.
Pár nap múlva megnyílnak a múzsák temp

lomának ajtói s kezdetét veszi az új. az 1897/98-iki 
tanév.

A két havi szünetidő pihenést nyújtott a szent, 
magasztos, nemes, nagy és hazafias munkában 
kiláradt tantestület ügybuzgó és tevékeny tag
jainak. Újult erővel foghatnak ismét a fárasztó, 
de elismerést ritkán nyújtó nemzeti munkához.

Ne kicsinyeljük e nemes munkát, mely egy 
egész s z í v  éltető melegét, egy egész agy rend
szeres működését s az emberi lélek és értelem 
minden tudását igényli s a test összes idegszer
vezetét működteti Behatolni a gyermek kedély- 
és értelem-világába, kutatni a gyermek értelem
fokát, gondolkodásmódját, lelkének, erkölcsi érzü
letének fejlődését, ösztönét, akaratát és vágyait 
s mindezeket megismerve, czélirányosan tovább 
fejleszteni, ápolni, fokozni, a fattyú hajtásokat 
gondosan, szeretettel, jóakarattal nyesegetni: 
bizony nem csekély munka ez !

Egész szív, egész lélek és minden izgalom
nak ellentállani tudó erős szervezet szükséges e 
munkához. A szülőt egyetlen gyermekének neve
lése is kifárasztja naponta, türelmét próbára 
teszi a napnak minden órája s az apai, anyai 
szeretet melegének legmagasb foka sem elég 
arra sokszor, hogy a szülő gyermekével szem
ben türelmét el ne veszítse. A jó tanító, a jó 
nevelő nem veszíti el ezt soha, vagy legalább 
nem oly gyakran és oly mérvben, mint a szü
lők. És ez természetes is A szülőt nevelési 
eljárásában nem előre felállított, meghatározott, 
szilárd elvek vezérlik, hanem a hagyomány, 
a szülőiknél látott, tapasztalt s talán helyesnek 
és jónak bizonyult nevelési eljárás utánzása.

Á nevelőnél, a tanítónál nem igy van. Ötét 
határozott, lélektanilag indokolt elvek vezérlik 
nevelő munkájában, melyhez minden tudását, 
szivének összes melegét használja fel. Különben 
ez utóbbi nélkül nincsen, nem is lehetséges sike
res nevelés. A szeretet a nevelés alphája, e 
nélkül az egész munka hiába való fáradság. A 
nevelésben a szeretetnek ép az az éltető szerepe 
van, mint a napsugárnak a növényzetre való 
hatása; a szeretet a nevelés nagy munkájában 
éppen olyannyira nélkülözhetetlen, mint a mily 
nélkülözhetetlen az állati és növényi életre nézve 
az éltető levegő.

A szeretet és szeretet között azonban óriási 
különbség van. Mi szeretet alatt, nem azt a 
számtalan szülőnél tapasztalt úgynevezett majom- 
szeretetet értjük, mely a nevelendő gyermeknek 
az egész világ által észlelhető hibáját is elta
karni igyekszik, miáltal annak csakr vesztét, 
romlását mozdítja elő; hanem azt az öntuda
tos szeretetet, mely az erkölcsi és értelmi 
fogyatkozásokat, hibákat jóakarattal beláttatja 
és atyai jóindulattal igyekezik javítani ezeket.

Szivünk melegével üdvözöljük tehát a tanító
testület minden egyes tagját a tanév küszöbén 
a szeretet munkájának kezdete előtt. Nagy, 
nemes és üdvös működésükhöz.szivből kívánunk 
erőt, egészséget, kedvet és kitartást. Fárasztó 
és sok és nagy türelmet igénylő munka előtt 
állanak, oly munka előtt, melynek hiv, lelkiismere
tes, pontos teljesítése ritkán termi meg szá
mukra az elismerés óhajtott gyümölcsét. Ritkán, 
mert mindenki érteni vélvén a nevelés nagy

munkájához, kontár kezekkel avatkoznak igen 
sokan abba s nem egy keserű perczet, órát, 
napot okoznak kontárkodásukkal a nevelő taní
tónak, kinek megnyugvást ily körülmények 
között azután csakis az öntudat, a meggyő
ződés és tiszta lelkiismeret nyújt.

Ám ez ne csüggeszsze el a tanítótestületet, 
annál fokozatosabb erélylyel és kedvvel kezdje 
meg és folytassa a beköszöntött új tanévben is 
hazafias nagy munkáját, mihez előre is a leg
szebb reményt füzzük s a legjobb sikert kíván
juk részünkről.

A kis tanulók serege is örömmel, vidám 
lélekkel foghat a tanuláshoz. A szünetidő pihe
nést és szórakozást nyújtó napjaiban új és sok 
erőt gyűjthetett a szellemi munkához. Tanulás 
nélkül ma már senki meg nem élhet. A meg
élhetésért való óriási küzdelemben csak az 
számíthat eredményre, diadalra, kit tudása képe
sít arra, hogy az életben helyt állhasson; hogy 
jól betölthesse az emberi társadalomban azt a 
helyet, melyet majdan elfoglal. A társadalom, 
a nemzet, a haza csak értelmes, müveit tagokra 
támaszkodhatik és nem az állathoz hasonló 
tudatlan, buta tömegre. Azért tehát fel a mun
kára kis barátim!

A szülőkhöz és gyámokhoz is volna pár sza
vunk. Régi dolog az már, ismeretes közhelyet 
melegítünk, frissítünk fel, a mikor azt mondjuk, 
hogy minden szülőnek legdrágább kincse: a 
saját gyermeke. Gyermekéért, gyermeke jólé
téért, jövőjéért az igazán szerető gondos szülő 
csodával határos dolgokra képes; nincs áldozat, 
mitől a szerető szülő gyermekéért visszariadjon, 
mit gyermeke érdekében a jó szülő meg ne 
hozzon. S mert ezt jól tudjuk, ne vegyék tőlünk 
zokan a szülők, ha hozzájuk néhány figyelmez
tető szót intézni hírlapírói kötelmünknek tartjuk.

Először is kisérjék figyelemmel a helyi isko
lai hatóság felhívását, melyben az iskolai beira
tások idejét meghatározva széles körben minden 
szülőnek értésére adja a beiratások napjait, 
helyét és egyéb tudnivalókat. Tartsák szigorúan 
magukat e felhíváshoz s a mi fő : ne késlel- 
kedjenek gyermekeik beiratásával. Igyekezzenek 
a meghatározott időben gyermekeiket, gyámolt- 
jaikat beíratni mind, hogy a rendszeres tanítás 
és nevelés idejekorán kezdetét vehesse. Mert 
ez eddig nálunk még soha sem volt kivihető. 
A szülők közönye s a késedelmes beiratások 
miatt az első (szeptember) hónap rendesen elve
szett a munkára nézve; a tanítást sohasem 
lehetett szeptember hó vége előtt megkezdeni, 
a minek az iskola, a tanítás zavartalan menete, 
sőt maga a tanuló ifjúság érezte azután meg 
káros hatását.

A mi törvény, az törvény. Tartsuk magunkat 
szigorúan az iskolai törvényekhez és rendele
tekhez. Ne keressünk kibúvó ajtót s ne vegyük 
ezeket kevésbéí fontosaknak, mint bármi más 
törvényt vagy rendeletet. Az ujonczállitás nap
jára megjelenik minden hadköteles ifjú a 
sorozóbizottság előtt. így kívánja ezt a törvény. 
Meg is jelenik mindenki rendesen és pontosan. 
Miért nem tekintjük az iskolai beiratások napjait 
is ily kötelezőnek mindenkire? Pedig ez is 
törvény, Mert nem vár oly szigorú bünhödés 
a törvény meg nem tartójára ugy-e? De hát 
a büntetés ösztönöz csak bennünket? A köte
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lességérzet semmi ? Gyermekeink java és érdeke 
nem serkent bennünket?

Még egy más dolog is késztet bennünket a 
jóakaratu figyelmeztetésre. Mintegy 1500 tankö
telest mutat ki a legutóbbi napokban meg
ejtett összeírás eredménye. Megdöbbentő nagy 
szám. Megdöbbentő, ha meggondoljuk, hogy ily 
nagy számú tanuló sereg befogadására nincs 
elegendő tantermünk, tanítására nincs elegendő 
tanító személyzetünk. A ki idejekorán, a meg
szabott időben íratja be gyermekét az iskolába, 
annak akad majd helye s ha nem akadna, a 
kellő időben a helyi iskolai hatóság még tud 
intézkedni, hogy a magas kormány kellő számú 
tanteremről és kellő számú tanítóról mielőbb 
gondoskodjék; de a kik a behatásokkal késle
kednek, azok kiteszik magukat annak, hogy 
gyermekeik helyszűke vagy tanterem hiánya 
miatt nem lesznek felvehetők s ezáltal vagy 
oktatás nélkül maradnak egy egész éven át, 
vagy pedig a főváros iskoláiba lesznek kény
telenek járni, ha ugyan oda is befogadják a 
későn jelentkezőket.

Mi kötelességünkhöz híven rámutattunk a 
helyzetre. Szülők! a cselekvés a tietek. Válasz- 
szatok! S^erkes^tő.

Handlé invasio.
Megdöbbentő s Erzsébetfalva összes polgár

ságát mélyen megbotránykoztató merényletről 
értesültünk. Igen, merényletről, mit Soroksár 
vazallusai, Erzsébetfalvának ez idő szerinti elöl
járói követtek el Erzsébetfalva jóléte ellen, belát
hatatlan ás kiszámíthatatlan kárára közvagyono- 
sodásunknak

Igen, merényletről, mely arczunkba kergeti 
az utolsó csepp vért is, fellázítja a polgárság 
nyugalmát s melyről, hogy epébe nem mártott 
tollal Írunk, bizony nagy önmegtagadásunkba 
kerül. Toll helyett korbácsot szeretnénk kezünkbe 
venni s Jézus példáját követve szétütni a me
rénylők között s ezt dörögni a vakmerők 
fülébe: » Hogyan merészlitek a községházát 
alávaló kufárkodás tanyájává alacsonyitani ?« .. .

De nem ! türtőztetjük magunkat, mi csak 
egyszerűen regisztráljuk a tényeket, a többit 
polgártársainkra bizzuk. Reményijük, hogy most 
már — végre valahára egészen kinyílnak a 
szemek s megértik polgártársaink : miért han
goztattuk és hangoztatjuk bizalmatlanságunkat 
községünk ez idő szerinti vezetői ellen ? miért 
nyilvánítjuk elégedetlenségünket Soroksár vazal
lusai, a jelenlegi reánk oktrojált elöljáróság 
ellen ? s miért nem akarunk a bekövetkezendő 
tisztujitások után a jelenlegi elöljárók közül 
csak egyet is közhivatalbán látni ?

Mindnyájunk előtt köztudomású dolog az, 
hogy a főváros a házalási engedélyt a honos
sággal nem bíró *ószeresektől« (handléktól) 
igen bölcsen megvonta volt s ennek következté- 

! ben 100- és 100, Galicziából hozzánk beözönlött 
i  s fővárosunkban menedéket keresett nyomorult 

és piszokban fetrengő népes zsidó-család maradt 
keresetforrás nélkül. A napilapokból mindnyá
jan tudjuk mint demonstráltak hiában a szóban- 

I forgó ószeresek a fővárosi tanács reájok nézve 
sérelmes, de minden izében hazafias határozata 
ellen s .nint peticionáltak polgármesternél s 

; minden befolyásosabb fővárosi tisztviselőnél.
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Minden fórum elutasította őket. »Szerezzék meg 
a honosságot, a magyar honpolgári jogot előbb, 
azután kapnak házalási engedélyt, de addig 
nem* — volt az elutasító válasz.

A zsákutczába jutott nyomorultak most azu
tán kapkodtak fühöz-fához, de minden eredmény 
nélkül. Mert könnyű ám azt mondani valakinek : ; 
szerezzen honosságot, mikor ez sok apró cseprő , 
egyéb követelményekhez van kötve. így pl. ki 
kell előbb mutatni a feddhetlen erkölcsi maga
viseletét s azután a letelepedési engedélyt. Ez 
utóbbi ismét teltételekhez van kötve: először is : 
a nálunk letelepedni kívánónak a fennálló tör
vények értelmében ki kell mutatni, hogy oly 
vagyoni helyzetben van, oly vagyoni körülmé
nyek között él. melyből magát és családját < 
úgy el tudja tartani, hogy sem a lakosságra, sem 
a községre anyagi terhet nem ró a letelepedés. 1 
Másodszor: két éven át kell előzőleg azon 
a helyen lakni, a hol megtelepedni szándékozik 
az illető s ezek beigazolásával szerezheti csak 
meg a letelepedési engedélyt, me|y a kérvénye
zőnek egyúttal a községi illetőséget is megadja 
a magyar honpolgárok kötelékébe történt fel
vétele után

A házalástól eltiltott külföldi illetőségű hand- 
lék fejüket veszítve futkosták be a főváros környé
kén fekvő községeket, hogy hol szerezhetnének 
maguknak könnyű szerrel letelepedési engedélyt, 
de ilyen jámbor községet, mely ez inváziót sze
retettel kebelébe logadta volna, nem találtak i 
sehol, csak . . . Erzsébetfalván. Mindenütt irtó- j 
zattal fordultak el tőlök.

Erzsébeti -lva elöljárósága volt az, ki tárt ! 
karokkal fogadta a handlékat s megnyitotta I 
előttük a paradicsom kapuját Százhúsz ÓSZ6- 
resnek adott ideiglenes letelepedési engedélyt a 
nélkül, hogy egytől is kért és kapott volna I 
megélhetést tanusitó vagyoni garancziát, mit j 
pedig a törvény világosan előír és megkövetel | 
a letelepedni vágyóktól; —T a nélkül, hogy 1 
egy is beigazolta volna azt, hogy két év óta j 
nálunk laknak, a mint ezt a törvény értei- j 
méhen minden letelepedni akarónak beigazolnia 
kell. De nem is igazolhatták be, mert hiszen 
nem nálunk laktak és laknak.

A letelepedési ideiglenes engedélyt tehát tör
vényellenesen adta meg az elöljáróság a 120 
ószeresnek vagy ha igy jobban hangzik: hand- 
lénak.

Nohát ilyen merényletet még senki sem köve
tett el Erzsébetfalva ellen! Ez ellen polgársá
gunk kell, hogy erélyesen tiltakozzék s szigorú 
vizsgálatot kérjen azok ellen, kik ezt a heros- 
trátesi hőstettet elkövették. Mert nézzük csak 
higgadtan a dolgot úgy, a mint van.

Százhuz -  részint Galicziából, részint Orosz
országból idevándorolt piszok- és nyomorban 
élő családról van szó. A ki ismeri ezt a polos
kához hasonlóan szapora fajt, az tisztában van 
a kérdés lényegével rögtön. Egyik népesebb 
család, mint a másik. Vagyona egyiknek sincs 
semmi is. Közöttünk és rajtunk élősködve akar
nak és fognak is megtollasodni.

A legrendezettebb viszonyok közt élő, vagyo
nos és népes községek sem mernék ezt az 
inváziót magukba fogadni, mert a község 
vagyoni és egészségi állapotát egy sem merné 
odadobni ilyen inváziónak, mely a sáskajárás
nál is nagyobb veszélyt hord magával. Száz
húsz nyomorban sínylődő család! Ha minden 
családra csak minimálisan 5— 6 tagot veszünk 
is, 600—700 lélekről van szó. Ennyi lelket a 
község vagyonának, közegészségének veszélyez
tetése nélkül egyetlen község sem fogadhat 
magába, de nem is fogad.

És Erzsébetfalva, az alakuló félben levő, 
semmiféle közvagyonnal nem biró község nagy
lelkűen befogadta. Adott nekik ideiglenesen — 
törvényeink rendelkezéseinek figyelmen kívül 
hagyásával — letelepedési jogot. Kinek a tud
tával és beleegyezésével? Megkérdezték-e előze
tesen erre nézve a polgárságot, a községet fen- 
tartó adófizető közönséget ? Nem. Az elöljáró
ság ennél a dolognál teljesen önkényüleg, a 
maga felelősségére járt el, a nélkül, hogy mér
legelte volna az ebből származó következménye
ket s a községre háramolható terheket. Ki volt 
itt a főintéző ? Ki volt ebben a dologban az 
értelmi szerző? Ezt minden esetre ki kell derí

teni, hogy az illetőt v. ha többen vannak: az 
illetőket felelősségre, kérdőre vonni lehessen, —  
mert okvetlenül felelősségre, kérdőre kell vonni. ! 
Kérdőre, mert ez v. ezek az egész elöljáróság 
nevében cselekedtek s blamirozták azokat az 
elöljárókat is, kiknek e dologban semmi részük 
sincs különben.

Ez a megadott letelepedési engedély jogot ad 
a községi illetőségre. Ezzel az engedélylyel az | 
a 120 vagyontalan ószeres család erzsébetfalvai j 
illetőséget fog nyerni Tudjátok-e polgártársaim, 
mit jelent ez ? Megbetegedik egyik-másik ósze
res családból valaki, kórházba kerül, a család
nak vagyona nincs, a gyógykezelési, kórházi, 
ápolási stb. költségeket vájjon ki viseli? Az a 
község, melynek illetőségébe az a handlécsalád 
tartozik, vagyis Erzsébetfalva. A letelepedési 
engedélyt nyert 120 handlécsalád egyik-másiká
nak feje elhal s egy csomó neveletlen árvát 
hagy maga után, vagyont egy fillért sem. Ki | 
gondoskodik ez árvákról, kinek kell gyámoli- j 
tani a kenyérkereső nélkül maradt vagyontalan j 
családot ? Annak a községnek, mely a handlé- 
családot illetőségébe fogadta —  vagyis Erzsé- ! 
betfalvának. Napról-napra fognak majd érkezni 
a kórházaktól a megkeresések, hogy Erzsébet
falva község viselje a terheket, miket e csalá
doknak az ő illetőségébe fogadása folytán 
viselnie tartozó kötelessége. Tudjátok-e polgár
társaink, hogy ez nem is fitymálandó állandó 
teher leend a községre, mit a közel jövőben 
már mindanyian megfogunk érezni, megfogunk 
szenvedni ?

De nem! Még van idő. Egy test és egy lélek- í 
ként álljon sorba Erzsébetfalva polgársága és ! 
tiltakozzék ez ellen a merénylet ellen. Egy szív
vel és lélekkel kell kérni ez engedélyek meg
semmisítését s a merénylőket, kik ezzel köz
ségünk nyakába könyelmüen, talán provisióért,

| óriási anyagi terhet akartak akasztani — egy
hangúlag felelősségre kell vonni, vád alá kell 

I helyezni !
Ez már több a soknál! Ezt elnézni, ezek 

előtt szemet hunyni nem szabad, mert ez bűn 
volna s mert az elnézéssel csak bűntársakká 

! válnánk
Mi rámutattunk a merényletre, a további cse

lekvést polgártársainkra bízzuk. Mi nem kérdez
zük, mit fizetett az a 120 ószeres fejenkint és 

! összesen provisióképen az ideiglenes letelepedési 
engedély kieszközléseért, kiállításáért? azt sem 
kérdezzük, hogy ez összeg kiknek a zsebébe 
vándorolt? mi czélra fordittatott? Éhez semmi 
közünk. Legalább egyelőre nincsen. Mi csak az 

i engedélyek sürgős visszavonatásának szükségét 
hangoztatjuk és követeljük a közjó érdekében.

Ellenségeink talán antisemita hajlamokkal 
fognak ezért vádolni bennünket, ezt a vádat 

| azonban előre is határozottan és erélyesen vissza
utasítjuk s kijelentjük, hogy jelen felszólalásunk
nak semmi egyéb czélja nincsen, mint az, hogy 
meggátoljuk a közvagyonosodásunk ellen törő 
merényletet. És ha Erzsébetfalva polgárai e 
tárgyban felemelik tiltakozó szavukat, úgy elér
tük czélunkat K. G.

Karczolatok.

A helyi társadalmi viszonyokról volt szó a 
múlt héten egy előkelő diszes társaságban. A 
társaság egyik tagja csodálkozásának adott 
kifejezést a fölött, hogy most Draskovich és 
Mótyvai oly elválaszthatlan jó barátok, holott 
rövid idő előtt még halálos ellenségek voltak, 
s kígyót-békát kiáltottak egymásra. Hogyan 
lehetséges ez? Kérdé mintegy öntudatlanul az, 
ki a tárgyat felhozta. —  Mert most már meg
ismerték egymást —  válaszolt rá rögtön a 
társaság egyik szellemes ötletekben gazdag, 
vigkedélyü tagja. Hogy e választ jóizü kacza- 
gással honorálták a jelenlevők, mondani sem kell.

*
* *

Chyra herczeg követe a napokban Erzsébet
falván keresztül utaztában pár órára kiszállott 
nálunk s bajusz és szakállnövesztő szer után 
tudakozódott fenséges ura és küldője részére. 
A kérdezősködőt szives előzékenységgel az egyik, 
rövidebb czimü helyi lap szerkesztőjéhez és

társához utasították. Azt hiszszük a legjobb for
rást nevezték meg a magas utazónak.

** *
Mi a különbség az »Egyetértés« és a kutya 

között? Az » Egyetértés* jellemző tulajdona a 
hűtlenség, a kutyáé a hűség. S miben hasonlít 
a kettő egymáshoz? Mind a kettő szeret mara
kodni s mind a kettő elhallgattatható . . . 
konczczal.

** *
Mi közös tulajdonság van a majom és az 

• Egyetértés* között? Mind a kettő hatalmas 
utánozó képességgel bir Csakhogy mig a majom 
kitünően és hiven utánozza az embert, addig 
az * Egyetértés* szánalomra méltó ügyetlenség
gel mimeli Lantos Adolárt.

** *
Valahányszor éretlen görögdinnyét látok, meg

borzadok s eszembe jutnak az Egyetértés versei. 
Mindkettő élvezhetlen s nem embernek valók.

** *
Miért társultak egymással Draskovich és Mat- 

kovich? Mert mind a kettő ich-vich? Nem. 
Mert nem találták fel a puskaport? Nem, — 
hanem mert együtt találták fel a szőrpusztitó szert.

** *
Miért kutat az .Egyetértés, annyira a nemes

ség után ? „Mert nála hiányzik az igazi nemes
ség." Oh nem azért, hanem mert marakodó 
természete rokonszenvez a kutyabőrrel.

V EG YES HÍREK.
— A községi egyesület m. heti keddi érte

kezletét a Török-Fióris-utczai Weinert-féle helyi
ségben tartotta, melyre szép számban gyűltek 
össze a tagok. Az értekezleten igen fontos 
eszmecseiék folytak; szóba jött a .handlé in
vázió., mit lapunk más terén érdemileg mél
tatunk — s felkéretett az elnökség, hogy e 
tárgyban illetékes helyen a közügy érdekében 
tegye meg a szükséges lépéseket. Felmerült a 
csütörtöki hetivásár kérdése is s az az általános 
panasz, hogy az élárusitóktól igen magas hely
pénzt szednek, némelyik pláne annyit fizet, 
mint a mennyi a budapesti kövezetvám dija s 
ennélfogva az elárusítók inkább viszik élelmi- 
czikkeiket a fővárosba, hol mégis drágábban 
adhatnak túl rajta, mint a mi piaczunkra, E 
tárgyban is felhívták az elnökséget, hogy tegyen 
lépéseket a helypénzszedés szabályozása czél- 
jából, mivel a mostani állapotok az elárusítókat 
csak elriasztják tőlünk a közönség nagy kárára. 
Még több kisebb házi dolgok megbeszélése után 
elhatároztatott, hogy jövő kedden (aug. 31-én) 
az egyesület választmányi ülését a Fauitz-M e 
vendéglő helyiségében tartja meg. Tárgya e 
választmányi ülésnek tagok felvétele lesz. —- 
A következő szeptember y-iki értekezlet helyéül 
pedig az uri-utczai Pázmándy-íéle vendéglőt 
jelölték ki — Az egyesületbe való belépésre 
ezen a héten 5 új tag jelentkezett.

—  R. Burián László min. számtanácsos ur, a 
községi egyesület elnöke a község elöljáróságát 
aziránt kereste meg, hogy a községi választásra 
jogosultak közül azokat, kiket a választói név
lajstromból az összeirás alkalmával akár szán
dékosan — akár tévedésből kihagytak volt be
reklamálni óhajtván, engedtessék meg neki a 
választói lajstrom betekintése. A község elöljáró
sága ezt nem találta teljesíthetőnek, a mire 
Burián ur a házadó-lajstrom betekinthetését 
kérte, mit a község jegyzője szintén megtaga
dott, hogy miért, miért nem ? ő tudja A szánt- 
tanácsos ur erre a pénzügyigazgatósághoz for
dult, honnan táviratilag érkezett le az utasitás, 
hogy a házadé-lajstrom betekintése R. Burián 
László urnák megengedendő. Hát ez nem köte-

, kedés?
Hölgyeink ünnepe. Az .Országos Nemzeti 

Szövetség Erzsébetfalvai Hölgy bizottságának, 
megalakuló ülése, hogy minél nagyobb s az 
előkelő egyesülethez méltó fénynyel menjen 
végbe, széles körű mozgalom indult meg min- 

i den jó, szép, nemes és hazafias cselekedet iránt
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oly fogékony hölgyközönségünk soraiban. Az 
előkészületek mofct még csak titokban folynak s 
nyilvánosságra csak annyit hozhatunk ma még, 
hogy szeretetreméltó bájos hölgyeink egy díszes 
zászlót himeznek parányi újjaikkal, gyengéd 
kezecskéikkel s kevés csókolni való alabastrom 
kacsócska lesz, a melynek a himzés egy-egy 
öltésében része ne lenne. A megalakulás táncz- 
mulatsággal fog egybeköttetni, melyre a főváros 
táncz-éhes aranyifjúsága már is nagyban készül 
ki hozzánk, ErzsébetfaÍvára. „ A mi a nagy nap 
emlékezetessé tételére a külső fényt illeti, min
dent megtesznek, hogy ez ünnepély fényét kül
sőleg is emeljék. Közéletünk legkiválóbb alakjai, 
magasrangu notabilitások rándulnak ki hozzánk 
a fővárosból ez alkalomra, mint az Orsz. Nemz. 
Szöv. vezérférfiai, hogy tanúi legyenek a meg
alakulásnak. A magas vendégek külön vonaton 
jönnek, a pályaudvaron a * Hölgybizottság* 
küldöttségének vezetése mellett fehérbe öltözött 
iskolásleánykák várják és fogadják őket. Bocsá
nat ! Már is többet árultunk el, mint szabad lett 
volna. Szóval, mi csak azt akartuk mondani, 
hogy a » Hölgybizottság* megalakulására nagy
ban folynak az előkészületek s a megalakulás 
nagy fénynyel fog végbemenni. Mikor? Erre 
nézve még nem történt megállapodás, való
színűleg október hó második felében Dr. Barthos 
Andor miniszt. titkár ur. az »Orsz. Nemz. Szöv.« 
társelnöke, a napokban szerencséltet bennünket 
látogatásával, hogy a mozgalomról személyes 
meggyőződést szerezvén, a lelkes hangulatnak 
szemtanúja legyen és tapasztalatairól referál
hasson az »Orsz. Nemz. Szövetségnek* s ennek 
kebelében megtegye a lépéseket a megalakulás 
fényének emelésére. Mint értesülünk a •Hölgy
bizottság*-ba már is 200 hölgy tag jelentkezett.

— Tiphusz-játvány uralkodik, mint megdöb
benéssel értesülünk a gyermekek között. Az 
eddig megbetegedett gyermekek száma mintegy 
40- 50-re tehető. Félő, hogy e járványszerüleg 
fellépő komoly baj megakadályozza a gyermekek 
iskolába járását, hetekre elodázza a tanítás 
megkezdését. Szegény kis Rabolt Manczika is, 
Rabolt Ferencz barátunk kedves kis egyetlen 
leány gyermeke, már hetek óta fekszik súlyos 
betegen e félelmes betegségben. Az ártatlan kis 
angyal! A kór egészen megváltoztatta, arczárói 
az oly jól oda illő rózsákat eltávolitá s fehér 
liliomot lopott helyébe. Erős azonban a remé
nyünk, hogy e sorok napvilágra jutásakor már 
az aranyos kis szenvedő Manczika minden komoly 
veszélyen túl leend s rövid idő múlva ismét föl- 
viditja élénk ugrándozásával, elevenségével és 
szokott vigságával az őt rajongásig szerető, ma 
végtelenül aggódó pápáját, mamáját. Mi legalább 
őszintén kívánjuk, hogy igy legyen!

Szerkesztőnk gyásza. A »Győri Hírlap* f. é. 
augusztus 24-iki számából veszszük át ez el
szomorító sorokat: >A Kisfaludy-utcza egyik 
házának virágos ablakai körül többé nem veti 
tekintetét az utczára egy mosolygó leányszempár. 
A szőkehaju jókedvű teremtésnek nótaszava sem 
hallatszik többé onnét, mely dalolásra késztette 
az ablak mellett levő falon felakasztott kalíczka 
lakóját, a bubosfejü kis kanárimadarat. A mus
kátlik, melyek büszkén néztek farkasszemet az 
augusztusi nappal, most bánatosan hajtják le a 
fejüket. A bubosfejü kis kanári pedig egykedvű 
lomhasággal koppantja föl egyik kendermagot 
a másik után. Szomorúság költözött a házba; 
a virágok és a kanárimadár gondos ápolója —  
ravatalon fekszik, önkezével vetett véget életé
nek fiatal, 19 esztendős korában városunk egyik 
legszebb leánya: Bertl Erzsébet. Strichnint kevert 
vasárnap d. u. az ozsonnakávéjába; az italt föl
hajtotta s félórai iszonyú szenvedés után meg
halt. öngyilkossága okát nem adja, magával 
vitte azt a sírba s a sir titoktartó, az nem fecseg 
ki semmit.* — A mélyen megszomorodott csa
lád által kiadott gyászjelentés igy hangzik: 
Bertl József és neje szül. Hő fér Erzsébet, mint 
szülők. Ringer Anna, mint testvér, Erdély Mihály, 
mint sógor a maguk, úgy a számos rokonság 
nevében is, fájdalomtól megtört szívvel jelentik 
forrón szeretett leányuknak, testvére és sógor
nőjének Bertl Erzsébetnek folyó évi augusztus 
hó 22*én d. u. 4 %  órakor életének 19-ik évé
ben rövid szenvedés után bekövetkezett gyászos 
halátát. A boldogultnak földi maradványa folyó
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évi augusztus hó 24-én délután 4 órakor fog a 
Kisfaludy utczában levő 21-ik számú házból az 
ágost evang. val'ás szertartásai szerint a bel
városi köztemetőben nyugalomra tétetni. Győr, 
1897. augusztus hó 22-én. Béke hamvaira!

Gyógyszertárhiány. A magyar orvosok és 
természetvizsgálóknak a múlt héten Trencsén 
város ősfalai között tartott XXIX. nagygyűlésén 
dr. Jurkinyi Emil »A Dunabalparti törvény- 
hatóságok közegészségügyi viszonyairól« tartott 
nagyszabású előadást Jóleső örömmel olvastuk 
a hiányos közegészségügyi okok között a gyógy- 
szertárhiáryt is, mely mintegy helyeslő válasz
ként hangzik egyik korábbi vezérczikkünkre,

[ melyben nálunk még egy gyógyszertár felállítá
sának szükséges voltát fejtegettük. Örvendünk, 
hogy ily kimagasló szaktekintély csak megerősíti 
e tekintetben elfoglalt álláspontunkat. A midőn 
ezt megelégedéssel konstatáljuk, nem hallgat
hatjuk el megütközésünket a fölött, hogy elöl
járóságunk engedélyt adott a szűcsöknek, hogy 
a » Farkastanyán* a patakban készíthessék ki a 
nyersbőröket s ezáltal a megfertőzött patakviz 
egész Erzsébetfaiva levegőjét cseppet sem kelle
mes, orrfacsaró illattal töltse meg mindenütt, 
a merre csak a patak keresztül folyik. Nem 
tudtak már másutt kijelölni helyet a szűcsöknek, 
ott pl. a hol a patak vize a soroksári holt Duna- 
ágba szakad? Bizony-bizony egy kanálnyi körül
tekintés és tapintat többet ér, mint egy tenger
nyi rosszakaratú okoskodás.

—  Halálozás. Ludvig Józseíné szül. Gyolcs 
Mária mint az elhunyt neje, Ludvig János és 
Ludvig Katalin mint testvérei, Gyolcs András 
mint ipja, özv. Máthé Józsefné szül. Gyolcs i 
Klári, özv. Gyolcs Antalné szül. Vöröss Rozália, . 
Horváth József és neje szül. Gyolcs Julianna, ! 
Ludvig Jánosné szül. Belányi Mária mint sógor- ] 
nőt illetve sógora, Frey József és neje szül 
Ketlinger Katalin mint unoköcs illetve unokahug 
úgy a maguk, valamint a többi rokon nevében 
is mélyen szomorodott szívvel tudatják, hogy 
felejthetetlen jó férje, a legjobb testvér, vő, 
sógor és nagybátya Ludvig József ur erzsébet- 
falvai községi pénztárnok f. hó 23-án délelőtt 
Yj II  órakor, életének 58-ik, boldog házassága 
23 ik évében, hosszas szenvedés és a halotti 
szentségek ájtatos felvétele után az Urban el
hunyt. A drága halott töldi maradványai Buda
pestről Erzsébetfalvára szállíttatván, ugyanott 
a gyászháznál: Török Flóris-utcza 64. szám 
alatt, folyó hó 25-én, délután 4 órakor törté
nendő ünnepélyes beszentelés után fognak az 
ottani sirkertben örök nyugalomra helyeztetni. 
Az engesztelő szentmiseáldozat az elhunyt lelki 
üdvéért folyó hó 26-án, reggeli 9 órakor az 
erzsébetfalvai plébániatemplomban fog a Minden
hatónak bemutattatni. Erzsébetfaiva, 1-897. 
augusztus 23-án. Áldás és béke lengjen drága 
porai fölött!

Arany lakodalom. Ritka szép ünnepet, házas
sága 50 éves évfordulóját ülte meg a múlt hétfőn 
Pesch János polgártársunk nyug. közúti vasúti 
ellenőr, hűséges feleségével. Kápolnaszerü kis 
templomunkat egészen megtöltötték az ünneplő 
házaspár hozzátartozói és rokonai; 10 gyermek, 
30 unoka és 7 dédunoka volt jelen az újra 
esketés megható szertartásán, mit helybeli plé
bánosunk, főt. Fajth János ur végezett volt. A 
szertartás után gyönyörű beszédet tartott köz- 
tiszteletnek örvendő lelkészünk, különösen ki
emelvén az isteni jóságot és kegyet, mely ily 
hosszú együttéléssel jutalmazta meg és tüntette 
ki az egymást híven szerető házaspárt. A szép 
szónoklatot a jelen voltak könyes szemekkel 
hallgatták végig. Az egyházi ritka és szép szer
tartást Szabó Antal Török Flóris-utczai vendég
lőjében szükebb körű, de vig lakoma követte, 
a melyen elhangzott sok jó kívánathoz mi is szi- j 
vesen csatoljuk a magunkét s kívánjuk a tisztes 
házaspárnak, hogy gyémánt menyegzőjükön is 
üdvözölhessük s oly jó  erő- és egészségben 
lássuk őket, mint ez 50 éves jubileum alkal- j 
mával!

A munkás sorsa. Pénteken reggel 9 órakor ; 
a köz vágóhídi viczinális állomás közelében, a ; 
váltóőr kabinja mellett két vonat haladt, egyik 
kifelé, a másik befelé tartva. Ugyanakkor Hahn 
Kálmán erzsébetfalvi vendéglős, kocsijával a 
fővárosból hajtatott hazafelé. A szegény váltóőr

3. oldal.

a kocsit akarván megállítani, nehogy a vonat
nak rohanjon, a ló zabláját megkapta, mire az 
megijedvén, rohanásnak indult s a szegény őrt 
elgázolta. A ló és kocsi átment az őrón oly 
szerencsétlenül, hogy a szegény ember azon 
perezben szörnyethalt A szerencsétlen ember 
két gyermeket hagyott hátra. Reméljük, a viczi
nális vasút igazgatósága figyelembe fogja venni 
e régi szolga hűségét, s tisztességes ellátásban 
fogja részesíteni az özvegyet két árvájával.

Regénycsarn ok.

Nagy u ra k  inkogni tóban.
(10) — Eredeti regény. —

Irta: T ölgyessy Mihály.

(Folytatás.)

Fél füllel oda is figyelt, de a kapus páholya 
felől nem hangzott fel semmiféle fenyegető 
mormogás.

— Tehát Melanie kisasszony nincs itt? kérdé 
még egyszer a szobaleánytól.

— Igen is nincs! De ha itt lenne is, mi 
közöm hozzá? Én előttem nem létezik.

— Értem m ár! mondá Jean. Vetélytársak 
vagyunk, ugy-e édes kisasszony? S miután 
Melanie kisasszony a szerencsésebb, hát azért 
szörnyen haragszunk reá !

— Én . . . versenytársa lennék Melanienak ? 
Soha! kiáltá Miczi végtelen lenézéssel. Sokkal 
büszkébb vagyok, hogysem egy ilyennel össze
hasonlítanám magam ! Csak azt csodálom, hogy 
a gróf ur azt a fonnyadt kórót már régen ki 
nem dobta! Egyébiránt még beszélni sem .érde
mes róla!

Büszkén hátat fordított a.pinczérnek s elment.
Száva szépén kijött a lakosztályuk ajtaján, 

melvet maga után gondosan bezárt.
Jean rögtön előkapta.
—  Hol van Melanie kisasszony ? kérdé.
Szávát oly váratlanul érte e kérdés, hogy igen

gyanúsan összerezzent. Szerencsére a pinezér nem 
vette azt észre.

—  Melanie ? hebegte Száva zavarodottan. Mit 
akarnak vele?

— A kapus bácsi kérdezteti, hogy itt van-e 
még ?

A komornyik alig uralkodhatott magán. Hideg 
borzadályt érzett végigfutni tagjain s egy pilla
natra még a szívverése is elállt.

—  Miért kérdi azt a kapus ? kérdé szorongva.
— Mit tudom én ! Nyilván érdeklődik iránta! 

Nem látta őt kimenni s ez, úgy látszik, szívfáj
dalmat okoz neki.

— Félre a tréfával! mondá Száva. Mit akar 
tudni a kapus?

Azt, hogy elment-e már a szép Melanie 
kisasszony.

— Hát persze, hogy elment! Mit is keresne 
itt mikor már a gróf ur is elment hazulról.

— Hat mondja meg a portásnak, úgy is le
megy, a mint látom.

Száva összeszedte magát s a nála már meg- 
| szokott vidám és gondtalan mosolylyal köszon- 
; tötte a kapust.

Nos, mondá, úgy hallom, hogy maga Me- 
laniet keresi!

— Keresni nem keresem, csak csodálkozom, 
hogy nem láttam őt kimenni.

—  Pedig már régen elment.
—  Akkor hát nem sokáig volt itt!
---- Nem bizony —  a gróf ur igen roszszul

fogadta —  erre aztán dulvá-fulva el is ment. 
Nem hiszem, hogy ide még egyszer betegye a 
lábát. Külömben is kiköltözünk innét.

—  Beh kár! sajnálkozott a kapus. A gróf ur 
legjobb vendégeink közé tartozott. Mikor men
nek ?

—  Már holnap. Éppen most megyek megbí
zást adni egy szállító ezégnek. Ajánlom magam!

Száva sietve hagyta el a szállodát. Az utczára 
érve, már valamivel könnyebben lélegzett

— Hogy megijesztettek! mondá. A kapus 
mégis jól sejté, hogy Melanie nem hagyta el a 
fogadót. Hej, ha tudnák a valót. Alig várom, 
hogy egyszer már túlessünk a dolgon!



A szállító czéggel hamar végzett s mindjárt ' 
haza sietett. Nem igen merte most magára hagyni j 
a lakást s különösen a nagy ládát az ő  vészé- ! 
delmes tartalmával.

Ipanow gróf ezalatt állást foglalt szokott he
lyén a boulevard sarkán s várta Coraliet.

Nem kellett sokáig várnia, mert csakhamar i 
megpillantotta legújabb ideálját. Egyedül jött, j 
még pedig sietve. Jobbról is, balról is utána lo- | 
holt egy egy dandy, a kinek szemet szúrt a szép : 
leány. Követték egy darabig, de látván, hogy 
észre sem vétetnek, lassankint elmaradoztak.

Ipanow szive megdobbant, a hogy őt meglátta 
Milyen szép! Arcza ki volt pirulva a gyors me
néstől, keble lihegett, szeme sokkal fényesebbnek 
látszott, mint egyébkor.

A boulevardról egy mellékutczába tért Coralie. 
Ipanow mindig nyomában volt. Itt már kevesebb 
nép járt az utczán s lehetetlen volt, hogy Cora- 
lie észre ne vegye követőjét

Ipanow egyszer eléje is került, előre sietett s 
megfordulva, szemközt jött vele. Égő tekinteté
vel majd elnyelte a leányt.
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Coralie észrevette ezt a tekintetet s elpirult. 
Meggyorsítva lépteit még jobban sietett. Ipanow 
utána!

A szép leány a következő keresztutczába be 
fordult. Nem nézett vissza, ezt tiltotta a vele 
született szemérem érzete, de sejté, hogy a vil
logó szemű ur nyomon követi.

így tartott a hajsza vagy egy félóráig. Cora
lie egészen ki volt pirulva, keble hullámzott, 
szive hangosan vert. Ipanow, ki nem volt hoz
zászokva az ily versenygyalogláshoz, úgy fújt, 
mint a locomobil, de azért nem tágított. Minden 
áron meg akarta tudni a leány lakását.

Coralie végre egy ház kapájában eltűnt Ipa
now is gyorsan besietett a házba, de a leány 
már eltűnt a lépcsőn s többé nem láthatta. Min
denekelőtt feljegyezte magának az utczát és a 
házszámot s aztán várt egy darabig hátha még 
előjön a leány. Talán hoznia kell valamit, vagy 
a puszta kíváncsiság is kicsalja még egyszer az 
utczára.

Mindez azonban nem történt meg s Ipanow 
lehangoltan távozott.

Augusztus 29.

Coralie egész felhevülten lépett a lakásba.
— Mi az ? Mi lel, kedvesem ? kérdé anyja 

aggódva.
— Semmi —  édes anyám! De annyit kell 

szenvednem azoktól a férfiaktól.
' — Mit tettek már megint? Megszólítottak?
—  Nem, hanem csak utánam jöttek. Már a 

boulevardra kettő-három nyomult utánam.
— Figyelembe se kell őket venni.
— Úgy is tettem A legtöbben aztán el is 

maradoztak. egyikük azonban nem tágított. A 
sarkamban volt folytonosan. Sőt, hogy általam 
még külön is észrevétesse magát, előre sietve 
kikerült s úgy jött velem vissza szemközt.

—  Az arczátlan ! pattant fel az anyja felhá
borodva.

—  De meg kell adni, csinos férfi volt, finom 
és igen előkelő, jegyzé meg Coralie.

(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő és kiadótuídjdonos:
E E D É L T I  M I H Á L Y .

APRÓ HIRDETÉSEK.
U  A Valakinek eladó telke 

van ;
Ha valakinek eladó háza 

van ;
Ha valaki telket akar

v e n n i;
Ha valaki házat akar 

v e n n i;
Ha valakinek bérbeadó 

háza van ;
Ha valaki házat keres 

bérbe és végre

Ha valaki gyorsan és biz
tosan akar

hirdetés utján eredményt 
elérni, az forduljon bi
zalommal az 

.Erzsébetfalvai Közlöny-
hirdetési irodája és kiadó- 
hivatalához Erzsébetfalván, 
Szilágyi Lajos-utcza 26.

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

150 Qöl, kúttal és szőlő
vel olcsón eladó. Czim a 
kiadóban.

n icsó  telek Attila-utczá 
bán, az országút közelé

ben, 300 Q-öl telek a leg
szebb helyen, szabadkézből 
eladó. Bővebbet a kiadó- 
hivatalban.

Több kisebb-nagyobb ház 
• olcsón és előnyös fel

tételek mellett eladók. Czim 
a kiadóhivatalban.
r  letbiztositásokat, valamint 
L  kiskorú fiuk és leányok 
biztositását bármely időben 
elfogad a kiadóhivatal

U a s z ó n  ablak-redőnyök
^  egészen uj, teljesen fel
szerelve, féláron kaphatók. 
Hol, megmondja a kiadó- 
hivatal.

C  gy szalon szobába, avagy 
elegáns kávéházi beren

dezés keretébe illő n gy 
szekrény olcsó áron eiadó. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

30,000 E 52£ í £
vek eladók Erzsébetfalván. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

r g y  jóforgalmu fűszerüzlet
1"  trafikkal és pálinkámé-

Kerestetik egy tisztessége
sen bebutorozott szoba 

egy nőtlen úr részére. Czim 
u kiadóhivatalban.

piadó háztelek. Erzsébet- 
falván, a kath. templom

tér mellett egy 300 Qö!es 
telek jutányos áron szabad
kézből eladó. Czim a ki- 
adóhivatalban.
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B udapest, Vili., T a v aszm ezö -u tc za  14. szám  az állam i fögym názium m al szem b en . 

■ ■ ■ ■ h  A r a n y - ,  e z ü s t -  é s  f e k e t e  n yo m d a, mmmmmmmmm
Legfinomabb kivitelű díszmunkák kötése. Igen elegáns vászon-, b o r, bársony- és selyemkötéseket elkészít.

Iskolakönyvek, irókönyvek és jegyzőkönyvek bekötését stb. elvállal
olcsóbban m int bárhol.

R a k tá r m indennem ű levélpapír, boríték, irópapir, iro d a i- és iskolaszerek, iró - és rajzszerek, je gy
zékek, üzleti kö nyvek, va la m in t e sza k m á b a  vágó czikkek kaphatók jutányos áron.
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A z „E rzsé b etfa lva i K özlön y" kiadóhivatala 
(Szilágyi L a jo s -u tcza  26. szám ) kedvező feltételek 

mellett v e sz  és elad

H ázakat és  te lk e k e t.
H á za k  1200 forinttól 2 0 0 0 0  forintig.

Te lk e k  I forint 2 0  krajczártól 2 0  forintig.

Úgyszintén életb izto sítá sok a t felvesz a

NEW-YORK
é l o f b l z t o s i t ö - l u t é z e t  részére ; va lam int az

Elit k i ü l i  látni atollt esetére
ö  kir. fensége J ó zse f fftherczeg  védnöksége alatt.

A ki olcsón s lelkiismeretesen venni akar

varrógépet ̂  bicyklit,
forduljon bizalommal

H m v m  m t n c s
jól ismert mechanikus czéghez 

B u d a p e s t ,  A k á c z f a - u t c z a  5 . s z á m . 
M űhelyem  m egnagyobbitása folytán, azon helyzet
ben va gyo k, hogy m indenféle előfordulandó javítá
sokat lelkiismeretesen, olcsón s pontos készséggel 

teljesíthetek.

készlet
m iatt

a  l e g d i v a t o s a b b  é s  l e g f i n o m a b b

g fW  k a la p o k  “ V U
c s o d á l a t o s  o l c s ó  á r o n  k a p h a t ó k .

V e r s e n y  k a l a p - r a k t á r

MESZANEK JÓZSEF
B U D A P E S T ,

V I I I . ,  J ó z s e f - k ö r ú t  5 9 . s z á m .  
t a a n n n s g g i s g a  s a n n o c ö

Budapest, 1897. Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája.


