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Megjelenik minden vasárnap.
E L Ő F IZE T É S I Á R :

Egész évre . 4  írt. I Negyed évre......................... 1 firt.
Fél évre......................... 2 » | Egyes s;ám ára 8 kr.

N y ílt -té r  g a r m o n d  s o r o n  k in t  3 0  k r a jc z á r .

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
M I H Á L T .

Szerkesztőség és kiadóhivatal: 
Szilágyi-L& Jos-ntcza 26. szám.

HIRDETÉSI DIJAK :
Egész oldal . . . 16 írt. I Nyolc rád oldal , . 3  írt
Fél oldal . . . .  8 » Tizenhatod oldal . 2 »
Negyed o ld a l.......................4  » | Legkisebb hirdetés . . , 1 »

Apró hirdetéseknél minden sjó 2 kr , vastag belükkel 4 kr. C\immel 
külön 30 kr. bélyegdij.

10.000 forint.

Ennyi a váltságdíj.
Csinos összeg egy magunkféle, szerény igényű 

polgár-ember zsebében. Sokat segit, nagyot len
dít ennyi pénz »egy* szegény ember sorsán. 
Szolid alapon álló ipari vagy kereskedelmi válla
latba fektetve százezreknek, millióknak képez
heti alapját.

Egy >jónevelésű úri ember* zsebében már 
kisebb jelentőségű összegecske. Egy formás láb
ikrával biró balJerinának ékszerre, egy jó nevű 
lóra vagy a kártyaasztalnál egy jó  » blattra* 
minden lelkifurdalás nélkül szokott ennyit ki
dobni az »igazi gavallér. “

Egy nagy község háztartásában meg épen 
semmiség, még akkor is, ha elfogadása épen 
semmi koczkázattal sem jár. Ha pedig kocz- 
kázattal jár, akkor meg ugyancsak meg kell 
gondolni: kinyujtsuk-e érte kezünket vagy sem ?

Ezt az összeget ajánlotta fel alakulófélben 
levő községünknek garanczia gyanánt az izraelita 
központi iroda az esetre, ha Erzsébetfalva lete
lepedési engedélyt ad a főváros területén a 
házalástól eltiltott nem magyar honos ósze
reseknek, hogy ezek a letelepedési engedély 
révén megszerezhessék maguknak a magyar 
honpolgári jogot.

De hát községünk elfogadhatja-e ezt a föl
ajánlott összeget ? Nézetünk szerint nem. Sem 
ma, sem holnap! Sem most, sem később! 
A mint az öreg Cato (nem az erzsébetfalvai 
» Egyetértés* levegőbe pufogtató erkölcsbirája!) 
végső lehelletéig küzdött e szavakkal: »Censeo 
Carthaginem esse delendam!« - Carthago ellen, 
úgy mi is halálig azt hangoztatjuk: *Er\sébet- 
fálva nagyközségnek, ebbe a polgárság jólétét 
és a közérdeket ves\élye\teto alkuba, vásárba 
belebocsátkoznia semmi alatt, semmi körül
mények között nem szabad!

Az alku jóllehet igen kecsegtető. Megenged
jük azt is, hogy az a fölajánlott ro.ooo forint 
szép summa s igen jól esnék semmi néven 
nevezendő közvagyonnal nem biró, alakulófél
ben levő községünknek, ha ily összeget bo- 
csátanának rendelkezésére. Mindazonáltal ezt az 
alkut a legerélyesebben kell — nem ! hangos fel
háborodással kötelességünk visszautasítani, nem
csak a mi jól felfogott érdekünkben csupán, 
hanem utódainkra, Erzsébetfalva jövő nem
zedékére tekintettel is.

Ezért a 10.000 forintért még kisujjunkat sem 
szabad kinyújtani. Vérdij ez, —  községünk sza
bad fejlődése, felvirágzása, a polgárság jóléte 
forog elhárithatatlan veszélyben ez összeg elfo
gadásával.

Lássuk: hogyan ? mennyiben ? és miért ?
Lapunk múlt heti második czikkében rámutat

tunk a veszélyre, mely a handlé invázió folytán 
községünket fenyegeti. Czikkünk a polgárság köré
ben kínos megdöbbenést okozott, általános megle
petést keltett. Polgártársaink gondolkodóba estek 
s ott, a hol a kö2ügyeket önérdek nélkül és ko
molyan szokták tárgyalni, egész héten át alig 
beszéltek másról, mint a lapunkban szellőztetett 
120 ószeres család letelepedési engedélyéről.

Izraelita polgártársainkat lepte meg legjobban 
műit heti czikkelyünk. Ök voltak az elsők, kik 
nyilvános tanácskozás és megvitatás tárgyává 
tették ez ügyet az izr. hitközség hétfői ülésé

ben. Dicséretükre legyen mondva izr polgár
társainknak, higgadtan fogták fel a dolgot s 
nem adtak antiszemita színezetet a kérdésnek, 
a mint ily színezet, ily szándék főlünk is távol 
állott, mint azt ki is jelentettük Mt — s távol 
áll ma is. Többen bementek meg vasárnap és 
hétfőn Budapestre, utána jártak a dolognak, 
informácziót szereztek maguknak s csak ezek 
után fogtak az ószeresek ügyének tárgyalásába, 
taglalásába.

Az utánjárók, informácziót szerzők úgy adták 
elő azután a dolgot, hogy tulajdonképen nem 
Galicziából és Oroszországból bevándoroltak 
alkotják azt a 120 ószeres családot, kikről 
lapunk megemlékezett volt, hanem hazánk északi 
megyéiből költöztek ide ezelőtt még 5 — 6, sőt 
1 5 —20 évvel s hogy ezek mind igen derék, 
kifogástalan életű zsidók, kik a fővárosban 
állandóan laknak s kik ellen semmi oldalról 
panasz nem merült fel. S minthogy pedig ez a 
120 ószeres család a fővárosban lakik és él s 
nálunk Erzsébetfaiván egyáltalán nem is szán
dékozik lakni, nem látunk veszedelmet abban, 
hogy a honosságuk elnyeréséhez szükséges lete
lepedési engedélyt Erzsébetfalva községe meg
adja nekik. Mivel pedig ez irányban már is 
skrupulusok támadtak, fizessen garancziaképen 
le ez a 120 ószeres család a községnek valami 
jótékonyczélra, pl. kórház-alapra egyszersmin- 

| denkorra 10 000 irtot, —  illetőleg ezek nevé
ben a budapesti izr, hitközség tegye az ala
pítványt

Hát ez mind igen szép izr. polgártársainktól, 
csakhogy mi az ő álláspontjukra nem tudunk 
helyezkedni. Azt is kifejtjük miért? Lássuk csak. 
Qui bene distinquit, bene doeet.

Az a 120 ószeres család, ki letelepedési en
gedélyt kér, ma circa 800— 1000 lélekböl áll 
A letelepedési engedély alapján a honosság meg
szerzése után ez az 1000 lélek mind erzsébet
falvai illetőséget nyer. Ha valamelyik család a 
családfő elhalálozása vagy keresetképtelensége 
folytán nyomorba, kórházba jut, az a község 
tartozik viselni az árvák neveltetési, a betegek 
ápolási stb. költségeit, a mely község illető
ségébe az illető család tartozik. Ez esetben 
Erzsébetfalva.

Azonban van még egyéb megfontolásra méltó 
körülmény is. Ez a 120 ószeres család csak ma 
áll 800 usque 1000 lélekből. Ki tudja azt ki
számítani : mennyire szaporodik fel ez a létszám 
ezután még? ö t  év múlva már 5000 lélekre, 
10 év múlva 20.000-re szaporodhatik fel ez a 
120 család. Már ekkor Erzsébetfalva 20.000 
lélek illetőségével áll kötelezettségben. No en
nek a terhét fedezni nem tiz, — de százezer 
forint sem képes

Azután meg azt mondják, hogy ezek nem is 
laknak nálunk. Hiszen akkor meg épen nem 
adhatunk nekik letelepedési engedélyt! Ha 
ugyanis napi, heti, havi, évi keresményét az a 
120 család lián nálunk forgatja, nem nálunk 
költi el, a mivel élénkítené különben iparunkat, 
kereskedelmünket, — hanem a fővárosban, reánk 
pedig csak akkor van szüksége, ha nyomorba 
jut, szóval: ha nekünk semmit nem juttat, hanem 
csak elvesz inkább közvagyonunkból ez a 120 
család, ez az óriási embertömeg, akkor meg 
józan észszel épen nem lehet, épen nem szabad 
keblünkbe, községünk kötelékébe fogadni őket.

Azt mondják, hogy az a 120 ószeres család, 
az a 800— 1000 lélek kifogástalan előélettel bir, 
letelepedésük a közvagyonosodásra nézve semmi 
aggálylyal nem jár s hogy ez a tenger nép 
5— 6 —15, sőt 20 év óta állandó lakosa a fővá
rosnak Hát akkor kérdjük: ha mindezen állí
tások tényleg be is igazolhatók, miért nem ad 
nekik letelepedési engedélyt a főváros? Miért 
tagadja meg a letelepedési engedélyt tőlük a 
főváros? Miért nem akarja befogadni polgárai 
kötelékébe az ószeresek hadát Budapest? — az a 
Budapest, a mely különben az ország minden 
fajtáját magába fogadja.

Tessék, ajánlják fel ezt a 10.000 forintot a 
fővárosnak s kérjék ott a letelepedési engedélyt. 
A fővárosban a letelepedési engedély pláne ol
csóbb. kevesebb költségbe kerül, mint a fővá
ros környékén levő községek bármelyikében.

Ott van Uj-Pest, Promontor, R.-Palota, Kis
pest, Soroksár. Haraszti: telepedjenek le ezekben 
a községekben. Persze itt, ebben a községekben 
nem kapnak engedélyt a megtelepedésre. Miért ? 
Kérdezzék meg a községek elöljáróságait, majd 
azok megmondják. Azok sokkal előrelátóbbak, 
mint a mi elöljáróságunk. Ezekben a községek
ben megszoktak előbb jól fontolni mindent s 
csak azután cselekszenek. Próbálna csak e köz
ségekben a jegyző vagy a biró a polgárság tudta 
és beleegyezése nélkül letelepedési engedélyt 
állítani ki ennek a 120 ószeres családnak ! Még 
az nap kivernék őket a faluból, meglinchelnék 
őket.

Nálunk sajnos, minden lehetséges, minden 
szabad. Nálunk tehet a jegyző bármit, hallgat 

La polgárság, mint a birka; legfeljebb elégedet
lenkedik magában, itt-ott a korcsmaasztal mel
lett szabad folyást is enged kifakadásának s 
ezzel aztán elég. A községházánál fel sem meri 
nyitni a száját még a legszájasabbik sem, mert 
hát Ő üzletember s tetszik tudni, az üzletnek 
sokat árthat ám a jegyző!

Polgártársak! Elég volt a gyávaságból ! Ha 
az üzelmek hosszú sorozata előtt eddig szemet 
hunytatok is, ha eddig elnéztetek is mindent; 
ezt a merényletet, ezt az ószereseknek adott 
letelepedési engedélyt hallgatástokkal megpe
csételni nem szabad! Ez ellen hangosan és 
erélyesen kell tiltakoznotok és küzdenetek a 
végsőig, különben az utódok átka fogja kisérni 
gyávaságtokat, közönyösségteket, könnyelmű haíl- 
gatástokat! Ezt a merényletet jóváhagyni bűn, 
irtóztató, égbekiáltó bűn volna részetekről !

Azt a felajánlott 10.000 forintot utasítsátok 
vissza, el ne fogadjátok. Utódaitok,* gyermekeitek, 
a jövő nemzedék jólétét adjátok el. ha elfogad
játok. Ilyen pénz nyomában nem kél áldás, 
nem terem jólét, csak örökös teher, mely 
agyon nyom ássál fogja fenyegetni az utódokat 
mindig.

Egy esetben adhattok csak engedélyt a telepe- 
désre annak a 120 ószeres családnak, de ebben az 
egy esetben azután bátran megadhatjátok! Akkor, 
ha tudnnlik a nálunk és közöttünk élő, lakó 
erzsébetfalvai izraelita családok közül 120 leg
előkelőbb és legvagy< nosabb izraelita család ma
gára és utódaira kötelezőleg garancziát vállal s 
kötelezi magát arra, hogy az ószeresek családjai
nak letelepedéséből s erzsébetfalvai illetőségéből 
minden felmerülő s a községre háramló terhet, 
anyagi kiadást egyetemlegesen magukra és



2. oldal. ERZSÉBETFALVA! KÖZLÖNY Szeptember 5.

utódaikra vállalnak s a község helyett a felme
rülő terheket ők és utódaik mindölkor viselik.

Ha ezt a magukra és utódaikra kötelező biz
tosítékot nálunk lakó 120 előkelőbb és vagyonos 
izraelita család megadja, úgy az ószereseknek ti 
is megadhatjátok a telepedési engedélyt polgár
társaink, máskülönben nem !

Ott a főváros, adja meg az nekik!
K. G.

A felszólamlás.
Valahára véget értek a takarékpénztárban 

készült választói névlajstrom ellen beadott fel
szólamlások tárgyalásai is. Nincs többé torzsal
kodás e miatt sem. Mert ugyancsak nagy volt 
ám a torzsalkodás. Mennyi akadályt gördítettek 
a felszólamló községi egyesület elnöke, K. Burián 
László ur útjába, mint akarták azon nemes 
törekvésében — hogy a kik a két utolsó évben 
adófizetők, mind bejussanak pártállásra való 
tekintet nélkül a névlajstromba, —  megakadá
lyozni! De hát nem ismerték Burián ur erélyét 
s ezen hajótörést szenvedett minden törekvése 
az akadékoskodóknak. Hatvankét polgártársunk 
jutott Burián ur felszólamlása folytán igy polgári 
jogához, 62 polgártársnak szerezte meg a közs. 
egyesület elnöke a szavazó jogot, kiket külön
ben a működő rosszakarat vagy felületes gon
dolkodás megfosztott volna attól.

Alább közöljük a lajstromba Burián ur fel
szólamlása folytán utólag felvett polgárok név
sorát. Mindenki láthatja, hogy kik azok, a kiket 
ki akartak hagyni. Nem községi egyesületi tagok 
mind, vannak köztük olyanok is, kik a terrorizá
lok hada által félrevezetve kancsal szemmel 
néztek eddig a községi egyesületre, idegenkedtek 
tőle, sőt vannak e névsorban olyanok is, kik 
ez egyesület és működése ellen nem egy Ízben 
és nem egy helyen fakadtak ki és agitáltak erősen. 
Ez utóbbiak most megszégyenülve láthatják, hogy 
a községi egyesületnek semmi rendfelforgató 
czélja nincsen; egyedüli czélja az, hogy a község 
polgárainak jogai minden körülmények között 
megóvassanak s létesüljenek intézkedések, mik 
a közjót mozdítják elő.

Ha a vármegyei közigazgatási bizottság a 
most már megállapított névlajstromot jóvá
hagyja, úgy e hó közepén már végbemehetnek 
a képviselő választások is. melynél polgáraink 
szabadon, lelkiismeretük szerint, legjobb meg
győződésük folytán gyakorolhatják mindjárt 
választópolgári jogaikat is.

Jövő számunkban neveket is fogunk emliteni. 
Rámutatunk azokra, kiket óhajtanánk mi, hogy 
bejussanak a képviselőtestületbe, mert ez a leg
fontosabb. Vitális érdekeinket teszszük le a 
képviselőtestület kezébe, ez a testület választja 
majdan a község tisztviselőit, bíróját, jegyzőjét 
stb. Nagyon fontos tehát, kiket ajándékozzunk 
meg bizalmunkkal! Elhamarkodni semmit sem 
szabad! Ez volna a legnagyobb bűn. De ké
születlenül sem szabad az urnához lépni, nehogy 
az önös érdekek győzzenek a közérdek rovására.

No de erről jövő számunkban bővebben. 
Most nézzük a bereklamáltak névsorát. A *-gal 
jelöltek a községi egyesület tagjai.

Belez András, Baldovics István, *Botos Ferencz, 
*Botos István, Balogh Gáspár, *R. Burián 
László, Csiszár József, Czentner István, Devecseri 
Lajos, Dombrovszky Szaniszló, *Dick Ede, 
Erzsébetfalvi önk. tűzoltó-egylet, *Feszt Kálmán, 
*Fejes Gyula, Frank József, *Filgóssy Gyula, 
* Gyöngyössy Sándor, Glücksthal Lipót, Groboly 
József, *Gaál Antal, Havassy Ferencz, Husek 
Domokos, ^Horváth János, Horváth Imre, 
Ivics Lajos, Kovács István, Kollarsz József, 
Langmayer János, *Mayer József, Mazur Ferencz, 
Mazúr Lajos, Mótyvai János, Nyerges Gábor, 
Nagy Vilmos, *Nothnagel Ferencz, *Németh 
József, *Németh József, Perger János, Obeding 
Kristóf, *Pintér István, *Pomikula Ede, Rako- 
vánszky János, *Rajz Gyula, *Reményi Samu, 
*Rabolt Ferenczné, *Római Árpád, Pekáry 
Károly, Kreisz Pál, *Schelken József, Stein 
Henrik, *Schwarz Miksa, Szőllőssy János, 
*Szinyéry László. Sutovszky György, Tamássy 
Géza, Tafemer Simon, *Unrein János, Walter 
Simon, Varga Mihály, Wiesler János, *Vargus 
Antal, Witz Mór.

Hogy a felszólamlások folytán a névlajstromba 
bejutottak polgári jogaik gyakorolhatását R. 
Burián László urnák s ennek közvetítése folytán 
a közs. egyesületnek köszönhetik, mondanunk 
sem kell.

Karczolatok.
Erzsébetfalván egy idő óta nagyon sok veszett 

eb kóborol az utczákon. A hatóság szigorú 
vizsgálatot indított e tárgyban s az eredmény 
meglepő volt. Kiderült ugyanis, hogy a veszett 
ebek az » Egyetértés* verses számaiba takart 
sajtot élveztek s attól tört ki rajtok a »düh«.

** *
Hazafi Verái János az »Egyetértés* szerkesz

tőségében tisztelgett a múlt héten s abbeli óha
jának adott kifejezést, hogy kebelbarátját, ki 
•Styx* névre hallgat s kiben végre valahára 
feltalálta az oly régóta hiába keresett rokonlel- 
ket, szeretné hazafiui széles keblére ölelni. 
Mikor azonban meglátta »Styx« ur mosolygó 
szőrtelen ábrázatát, hátra tántorodott, s ijedten 
kiáltá a hozzá közeledő rokoniéleknek: *Apage 
Satanas! *

** *
A múlt vasárnapi heti vásáron az elöljáróság 

két szekér éretlen dinnyét kobozott el és sem
misített meg a vásárló közönség érdekében. 
Hát az » Egyetértést olvasói érdekében nem 
szándékozik az elöljáróság semmit sem tenni ? 
Az orvos urak azon panaszkodnak, hogy az
• Egyetértés* olvasói »Styx« verseitől mindnyá
jan csömört kaptak.

♦* *
Csillag Anna bánatos özvegy lett —  hozta a 

hirt a táviró —  s özvegysége magányos nap
jait Erzsébetfalván szándékozik eltölteni. Talált 
is magának már alkalmas lakást a Szilágyi- 
utczában az • Egyetértés* szerkesztőjének szom
szédságában. A jó szomszédság kedvéért —  
mint értesülünk, — szőrnövesztő szerét az
• Egyetértésiben állandóan fogja hirdetni.

** *
Rovargyüjtő olvasóink figyelmébe nem ajánl

hatjuk eléggé »Styx«-nek az Egyetértésben 
megjelent verseit. Ebben több csodabogarat 
találnak, mint a múzeumok összes rovargyüjte- 
ményeiben.

** *
Dr. Chyra, a szőrtelen szerkesztő jelenleg 

egy soroksári úri embertől kapott és melegen 
ajánlott érezfényesitő kenőcsöt használ férfiat- 
lansága elenyésztetésére; sok bizalma nincs 
ehez a szerhez sem, mert daczára a hosszas 
használatnak, ettől sem akar nála a férfiasság 
csalhatatlan jelvénye kiütközni.

** *
I. Verses bolondgombák az *Egyetértés« m. 

heti tárczájából.
a) „Mert nem csupán főben járó bűnökre 

Terjed úgy a referáda tükre ?“  —

b) „Szerkesztő ur szinte csak leplezze le,
Bár az asztalról essen a Wekker — le!“ —

c) „Ne féljen, ne legyen senki kivétel,
Akármilyen kóser legyen, vagy tréfel;“  —

d) Ne legyen kár a tinta csepp e heczre 
Noscitur ex sociis, qui non ex se!“

II. Kinrimelő szavak ugyanonnan:
a) fenyeget; b) a gyárról c) de hűen

előéletet? titulusról. e heczczen.
d) fenyegetni, 

mutatni!

És ez a »Styx«, ki igy versel, még mindig 
nincsen megfigyelés alatt! ?!

** *
Dr. Chyra, valahányszor a lapok hátsó olda

lán e sorokat olvassa: .Száz aranyat egy polos
káért!. —  mindig mélyen feisohajt s igy javítja 
ki a hangzatos reklámsort: aranyat egy
bajusz-szolért U

** »

Dr. Chyra és társa az általuk feltalált szőr- 
pusztitó szerre most akartak szabadalmat kérni 
s ime egy élelmes anglus, mint az .Esti Újság, 
múlt szerdai számiban olvastuk, — megelőzte 
őket s ő nyert szabadalmat kontinensünkön 
»Kosmin* nevű csodaszerének -  mely meg
akadályozza a szakálnövést —  árusítására. Szi
vünk mélyéből sajnáljuk dr. Chyrát és társát, 
mert most már vége az álmodott aranyhegyek
nek s egyelőre ismét csak arra vannak utalva, 
hogy az .Egyetértés, tiszta jövedelméből élje
nek. Ez pedig borzasztóan sovány kosztot Ígér.

V E G Y E S HÍREK.
—  Ováció. A községi egyesület tagjai közül 

mintegy 4 0 -5 0  tag egy korábbi értekezlet ha
tározata folytán találkozót adott egymásnak 
múlt vasárnap d. u. a Pázmándy-féle vendéglő 
árnyas udvarhelyiségében s onnan méltóság, 
teljes rendben vonult fel az egyesület elnöké
nek, R. Burián László miniszt. számtanácsos 
urnák lakására. A Szilágyi Lajos utcza népe 
meglepetve és kíváncsian nézte a díszes, felvo
nulást, tűnődve magában: hova mehet ez a 
szép számú hadsereg ? — Legjobban azonban 
magát, az elnököt lepte meg ez a nem is sej
tett ováció. Az egyesületi tagok soriból Viola 
Antal lépett ki s szép szavakkal fejtette ki a 
tisztelgés okát és czélját. Erős kifejezésekkel 
ecsetelte, hogy a közrégi egyesület tagjait mily 
kinosan érintették s mennyire megbotránykoz- 
latták azok az alávaló és nemtelen támadások, 
mik a községi egyesület köztiszteletben és köz- 
becsülésben álló elnöke ellen az erzsébettalvai 
lapok egyikében az .Egyetértés.-ben megjelen
tek. Ezen támadások felett a szónok a községi 
egyesület részéről egyrészt megbotránykozásá- 
nak ad kifejezést, élesen elitéli és megvetéssel 
sújtja az egzisztenciát kereső c/ikkiró nemtelen 
harezmodorát, —- másrészt az elnöknek az 
egyesület tagjai nevében és megbízásából osz
tatlan bizalmat, ragaszkodást és tiszteletet fejez 
ki s egyúttal kéri az elnököt, hogy figyelmére 
se méltassa az ily nemtelen támadásokat, ne 
veszítse el kedvét, hanem munkálkodjék ezután 
is, mint eddig, minden érdek nélkül az egyesület 
javára. Burián számtanácsos úr meghatva 
köszönte meg a szép ovációt és bizalmat s 
kijelenté, hogy a közügy és a polgárok érdeké
ben fáradozn: ezután is szívesen íog, a támadá
sokra mig azok oly egzisztencia nélküli 
egyénektől jönek, kiknek semmi veszíteni való
juk nincsen, — még csak nem is hederit. A 
kutya hadd ugasson, ő, a karaván azért csak 
halad. Azután pompás ozsonnával vendégelte 
meg a közs egyesület tagjait, kikkel a dúsan 
terített asztal mellett kedélyesen csevegett a 
közügyekrűl. Már alkonyodéi kezdett, mikor az 
ovációban résztvevők Burián úrtól jókedvűen 
búcsút vettek.

—  Dadogó oktatása. D. Pákay György úr, 
dadogok oktatására képesített állami iskolai 
tanító f. évi szeptember hótól 6 hóra terjedő 
taníolyamot nyit külön a felnőtt dadogok és 
külön a gyermekek számára. A kik ily beszéd- 
togyatékosságban szenvednek s ettől szabadulni 
óhajtanak, elöjegyeztethetik magukat már most 
is nevezett tanító úrnak Kádár-ielep 10. sz. a. 
lakásán naponkint déli 12 és 2 óra között. 
Csakis szerencsétlen embertársainknak vélünk 
szolgálatot tenni, a mikor erre a gyógytan- 
folyamra felhívjuk a dadogók és bárminemű 
beszédfogyatékosok figyelmét.

—  Múlt számunkban közölt azon hírünk, 
mintha a tífuszjárvány túlságos mértékben ter
jedt volna el községünkben, sietünk örömmel 
kijelenteni, hogy az túlzott volt, amenyiben az 
orvos urak kijelentése szerint alig egy p ír tifusz- 
betegük van, azok is már veszélyen kívül van
nak. Az ilyen helyreigazítást mindenkor szíve
sen tesszük, bármely oldalról jön is.

—  Hol van a pénz? Mint értesülünk 121 
ószeres kért és kapott ideiglenes letelepedési 
engedélyt s ezek mindegyike az engedélyért fe- 
jenkint 7 irtot fizetett. Minthogy pedig ez ösz- 
szeget a községi pénztárba még ez ideig nem 
szolgáltatta be az, a ki a pénzt az ószeresek- 
töl átvette, érdeklődő polgártársaink óhajára azt 
kérdezzük: kinél van hát ez a pénz? és mikor
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szándékozik az illető ezt a pénzt a községi pénz
tárba beszolgáltatni ? Móty vai uram ! ez fon
tosabb, mint a husvágógép lefoglalása: nem 
nézne szokott erélyével a dolog után?

—  Szaporodás. A községi egyesület múlt keddi 
választmányi ülésén 46 uj jelentkező tagot vett 
lel. Itt a számok beszélnek, nekünk felesleges 
többet mondani, a számok eléggé mutatják, 
hogy polgárságunk körében mily rohamosan 
hódit a községi egyesület.

—  Az iskolai beiratások szeptember hó 2-án 
vették kezdetüket a helybeli állami iskolában s 
e hó 8-áig tartanak; a kik később Íratják be 
gyermekeiket, azok egy koronát fizetnek bün
tetésül. így dobolta ki a kisbiró szept. i-én. 
Mi átnéztük a gondnoksági utasítást s abban 
azt találtuk, hogy a gondnokság a behatásokat 
két héttel előzőleg tartozik közhírré tétetni s a 
beiratásokra az utasítás nem 6 napot engedélyez 
a szülőknek, mint azt a gondnokság teszi. 
A rögtöni bírságolás is törvénytelen s azt a 
szülök joggal megtagadhatják. Hát a gondnok
ságot, a miért az alvófakirt játszotta; mire 
büntetik? Mert, hogy a beiratásokat ily későn, 
az utolsó órában hozta csak a közönség tudomá
sára, az sem járja ám!

—  Tüzeset. A Poznansky és Strelitz-féle 
kátránygyárban hétfőn d. u. fél 5 órakor, a gyár 
udvar közepén keresztben épített kovácsműhely
ben tűz támadt, mely csakhamar a száraz, 
kátrányos tetőbe kapott. A tűznél hirtelen meg
jelent gyári munkások, valamint a szomszéd 
Németh-féle asztalos- és lakatosgyár munkásai 
kis fecskendőjükkel oly ügyesen láttak hozzá az 
oltáshoz, hogy mire tűzoltóink megjelentek, — 
bár tagadhatlanul elég korán —  a tűz, úgy
szólván lokalizálva volt, A tűznél megjelent a 
kossuthfalvi tűzoltóság is, élén Pállya József 
parancsnokukkal, a kiknek vezetése alatt fél óra 
alatt a fél tető letépve, s a tűz teljesen eloltva 
lön. Meglátszott a kossuthfalvi fiatal tűzoltókon, 
hogy szakember vezeti őket, az épület bontásá
nál teljesen szakszerű munkát végeztek, mely 
általános bámulatot keltett. Az oltásnál egy tűz
oltót egy kis baleset is ért. Rozenstein Károly 
ur, a. gyár vezetője a leghiggadtabban, de egy
szersmind erélyesen osztogatta parancsait em
berei között, kik igazán nagy segítségére voltak 
tűzoltóinknak, s kiknek köszönheti a gyár, 
hogy daczára a nagy szárazságnak, az épület
nek felét megmentették. Úgy halljuk, hogy a 
tüzet egy munkás vigyázatlansága okozta. 
Nekünk csak az tűnt fel, hogy a kossuthfalvi 
tűzoltók parancsnokuk élén jelentek meg, mig 
a mi tűzoltóink parancsnokságából egy mák
szemnyit sem láttunk. Hiszen igen szép az a 
parádé, de szerintünk még szebb, ha vész idején 
a fényes csákók egy kissé meg is füstölődnek 1

—  Próbaházasság. A; Er^sébetfalvai 1 ső 
Munkás Önképed Egylet 1897. évi szeptember 
hó 5-én — vasárnap —  az egylet helyiségében 
(Englerth-féle vendéglő) szinielőadással, világ
postával, felolvasással és tánczczal egybekötött 
népünnepélyt rendez. Kezdete délután 4 órakor. 
Belépő-jegy ára 20 kr. A tiszta jövedelem fele 
részét az Általános Munkás-Betegsegélyző-Pénztár 
Üdülő menháza alapja javára fordítják. Előké
születben : >Béni bácsi.«

—  Gyászrovat, öregebb polgártársaink, kik 
régebb idő óta lakosai Erzsébetfalvának, bizo
nyára emlékezni fognak özv. Szekrényessy Nán- 
dorné. szül. Osztermayer Katalin úrnőre, ki a 
régebbi időkben Erzsébetfalván a jótevő angyal 
szerepében általánosan ismert, köztiszteletnek és 
közbecsülésnek örvendő vezérhölgye volt annak 
a kis telepnek, a miből ma Erzsébetfalva nagy
község fejlődött ki. A hol jótékonyságra, a 
szenvedők és nyomorgók fájdalmának enyhí
tésére s könnyűik letörlésére szükség volt, ott 
ő mindenkor megjelent. Nemes szive, angyali 
szerénysége kerülte a feltűnést, s bár balkeze 
soha sem tudta, mit adott a jobbja, még is tud
tuk mindnyájan, a hol valami nagy bajon kel
lett segíteni és lön segítve, hogy ott az ő áldott 
jó  lelke mindenkor közreműködött Ő volt a mi 
kis kápolnaszerü templomunk védő angyala, az 
ő  utánjárásának köszönhetjük, hogy az Úrnak, 
ha nem is nagy, de az akkori igényeknek meg
felelő hajlékot építtettek a hivők. Ő volt a mi 
templomunk harangjának a keresztanyja is. Ez a

nemes és jószivü hölgy nincsen többé. Szép 
lelke abba a jobb hazába költözött, hol nincsen 
tnár semmi fájdalom, nincsen semmi vigaszra 
szükség. Eltávozott körünkből, elvitte a kérlel- 
hétlen halál, csak szép emléke maradt itt közöt- I 
tünk . A községi egyesület is szomorú szívvel j 
vette tudomásul a vesztéséget, mi a nemes hölgy 
halálával községünket érte, jegyzőkönyvileg fe- ! 
jezte ki gyászát s részvétét tudatta a jótékony i 
hölgy hozzátartozóival, bánatos családjával s j 
temetésén az egyesület elnökével képvisel
tette magát A gyászoló család által kiadott j 
gyászjelentés igy hangzik: »Szekrényessy Ká- i 
roly, Szekrényessy Gyula mint gyermekei, Szek
rényessy Károlyné szül. Böhm Ida mint menye, 
Szekrényessy Károly mint unoka fájdalomtól j 
megtört szívvel tudatják minden rokonukkal és j 
barátokkal a forrón szeretett anya, anyós I 
illetve nagyanya özv. Szekrényessy Nándomé ] 
szül. Osztermayer Katalin f. évi augusztus hó j 
30-án, délután 6 órakor életének ó i . évében 
rövid szenvedés és a halotti szentségek felvétele \ 
után történt gyászos elhunyták A boldogultnak j 
földi maradványai szeptember hó i-én d. u. 4 I 
órakor fognak az uj temető hullaházából a róm. ! 
kath va’lás szertartásai szerint beszenteltetní ; 
és ugyanott örök nyugalomra tétetni. Az en- ; 
geszteíő szent mise-áldozat szeptember 2-án d.
e. 10 órakor a kőbányai róm. kath. plébánia- | 
templomban mutattatik be a Mindenhatónak. 
Budapest, 1897. augusztus 31-én. Áldás és béke 
hamvaira ! A számos szomorodott rokonság.

—  Ártatlanul meghurczolt jegyző. Matos Jenő 
harasztii jegyzőről nem a leghizelgőbb híreket ; 
terjesztette Késői Fencz harasztii ügynök, a j 
néhai jegyzőnek a fia. A meghurczolt jegyző, j 
ki a legszélesebb körben köztiszteletben áll, a I 
kir. járásbírósághoz fordult orvoslásért, hol múlt 
hó 28-án a tárgyalás megkezdésekor, a beidé
zett öt tanú jelenlétében Késői Ferencz ünne
pélyesen bocsánatot kért és sajnálatát fejezte 
ki az alaptalan hírek terjesztéséért. Ezzel tehát ■ 
a legfényesebb elégtételt nyerte a közkedvelt- I 
ségnek örvendő jegyző.

—  Hát ez mi? Megbotránkozással halljuk az ! 
iskolába járó gyermekek szülőitől a panaszt, 
hogy Unreín János h. biró .baksist. szed azok- j 
tói a szülőktől, a kik szegénységi bizonyítványért j  
fordulnak az elöljárósághoz, a mennyiben addig \ 
nem adja ki nekik a kért szegénységi bizonyít
ványt, a mig 20 krajczárt nem tesznek a bíró 
uram perselyébe. Miféle persely ez? Mi czélra 
és mi jogon sarczolja meg a bíró e nyomorult 
embereket ? Mi úgy tudjuk, hogy a szegénységi 
bizonyítványokat díjtalanul tartozik az elöljáró
ság kiállítani. Ajánljuk a biró ezen eljárását a 
főszolgabíró urnák és az iskolai gondnokságnak 
szives figyelmébe. Vonassák felelősségre e vissza
élésért Unreín Jánost és adassák vele vissza a 
szegényektől jogtalanul szedett baksist!

— Takács Pál, asztalos segéd panaszszal 
fordult szerkesztőségünkhöz, hogy Szt István ' 
napkor a .Jósziv. udvarán egy Fridman nevű j 
ember nehány tárnával minden ok nélkül ruháját \ 
letépte és őt és barátját megverte. Különösen 
ki kel a korosmáros ellen, hogy ez megtörtén
hetett oly tisztességes helyen mint a Jósziv. 
Mi a magunk részéről elitéljük a brutalitást, de 
a vendéglőst egyáltalán nem okoljuk, mert a 
támadás a kapu alatt kimenet történt, ezt pedig 
a vendéglős nem ellenőrizheti.

—  Elveszett egy fekete Waterbury zsebóra 
lánczczal együtt a Hitei-Márton-utczában. A 
becsületes megtaláló Szerkesztőségünkben illő í 
jutalomban részesül.

Regénycsarnok.

Na gy  u r a k  inkogn,itóban.
(11) — Eredeti regény. —

Irta: Tölgyessy Mihály.
(Folytatás.)

—  Igen, egy előkelő semmirekellő ! mondta 
az anya szigorúan. Nektek persze csak az ilyen 
semmirekellők tetszenek. A komoly férfiak . . .

—  Oh anyám, hogy mondhatsz ilyet? — 
szólt közbe a leány. Mondtam-e csak egy szó
val is, hogy nekem az az ur tetszik?

— Hát nem dicsérted e hogy milyen csinos, 
milyen finom, milyen el kelő

— Nem tagadom, hogy ezt mondtam, mért 
igaz. De ebből nem következik, hogy már tet
szik is.

—  Ne is halljak többé egy szót se róla, je
lenté ki az anya szigorúan. Ezentúl pedig nem 
jösz többé egyedül haza. Elibéd küldöm a cse
lédet, hogy ha ez nem érne rá, majd eljövök éü.

— Oh, annak csak örvendeni fogok, kedves 
mamám! S mint jó  lányhoz illik, megcsókolta 
édesanyját, ki maga ötvenöt évével még mindig 
igen derék és számbavehető asszony volt.

Bretonná lecsillapodott s megsimogatta leánya 
piros arczát.

—  Most pedig lássunk munkához, kelengyéd
del hátra vagyunk még egy kicsit Pedig, hej, 
milyen hamar itt lesz az esküvő napja.

A leány arczát szemérmes pir lepte el. Min
den leánynak legforróbb vágya a férjhez menetel 
és mégis bizonyos remegéssel gondolnak ama 
szép, de nehéz órára, melylyel lezáródik életük
nek legszebb, legregényesebb a legideálisabb 
korszaka, a leányság édes napjai! És következik 
egy uj korszak, mely lehet, hogy boldogsággal 
lesz teli, de ennek ellenkezője sincs kizárva 1 
Mert a férfiak sokszor nem igazi alakjukban 
mutatják magukat. Mint vőlegény a megtetesült 
jóság és szeretetreméltóság mindegyikük, de már 
mint férj minden évben elhagy egy-egy jó tu
lajdonságot. Először a szeretetreméltóságot, az
tán a figyelmet, majd a gyöngédséget! Mivé 
lesz ez által a házas élet? Bizony sokszor po
kollá!

Coralie nem fogta fel sötéten a dolgot. Vő
legénye —  Armand nem tartozik azok közé, 
kik jó tulajdonságaikból idővel ki szoktak vet
kőzni. A jelleme a kristály, a szive arany! Ily 
férfi oldala mellett kétségkívül boldog élet vár reá.

Az órára pillantott. Mi az, hogy Armand még 
nem jön ? Máskor már itt szokott lenni ebben 
az időben.

Ugyanezt gondolta a mama is.
—  Mit jelent az, hogy Armand még nem jön? 

mondá. Már hét óra.
A leány arcza egyszerre aggódóra vált.
— Tán csak nem lett beteg? Vagy valami 

sürgős dolga akadt volna? mondá gondolkodva
— Akkor bizonyára küldött volna egy hordárt, 

jegyzé meg az anya Várjunk még egy keveset.
E pillanatban léptek hallatszottak. Coralie 

már jól ismerte ezeket a lépteket s arcza kide
rült.

Bretonné szinte örvendve ment az ajtó felé, 
mely a következő perezben kinyílt s egy jól 
megtermett szőke férfi lépett be a szobába.

— No, csakhogy itt van! mondá a mama. 
Már csaknem aggódtunk . .

Armand tiszteletteljesen kezet csókolt leendő 
anyósának, aztán menyasszonyához sietett, ki 
sugárzó arczczal nyújtotta neki finom kezecs
kéjét, melyet Armand az áhitat egy nemével 
emelt ajakához s hosszan ott tartotta 

(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő és kiadótuldjdonos:

E E D É L T I  M I H A L T T .

N Y I L T - T É R .

Meghívás kedélyes estélyre.
Van szerencsém tisztelettel tudatni, hogy 

f . Hó 9 -é n , csü törtökön  este  Attila- 
utczai „V irágb ok or“ -hoz czimzett ven
déglőmben
k e d é ly e s  tá r s a s v a c s o r a

rendeztetik, mely alkalommal jó  magyaros kony
hám mellett kitűnő zamatos boraimat is bátor
kodom bemutatni.

Üzlethelyiségem rövid idő óta áll fenn, de 
bátran dicsekedhetem vendégeim jó  ízléséről, 
kik boraimat eddig is kifogástalannak, élvezettel 
ihatónak jelentették ki.

A t. közönség pártfogását kérve, tisztelettel
Czeh János, vendéglős. 

,Ejjy te r íté k  ára 1 koron a . "9 1 8
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Az „Aranysas“-hoz )
czimzett vnuléjflőinben (Batt- f 
hyányi Lajos- és Hitel-Márton-utczasar- g 
kán), a mai naptól fogva kitűnő !»<►- | 
raiiniiak literjét ÍÍ5 krért, i 
Drélier-féle királysoromét | 
pedig 1 litert S 4  krért fél- j 
litert 12 krért mérem, melyet I 
ezennel tisztelettel tudatok a n. é. kö
zönséggel.

Pauncz Manó,
tulajdonos.

C H X « K K K X K K K H X X H J

Vendéglő-átvétel.
Tisztelettel tudatom a t. közönséggel, miszerint 

a piaczon rég fennálló. Rothfischer Nándor 
tulajdonát képező korcsmaiizlet vezetését át
vettem. Fötörekvésem oda fog irányulni, hogy tiszta, 
élvezhető asztali boraimat s Dréherféle 
sörömet minél tisztábban kezelhessem és szol
gáljam ki; valamint jó magyaros ételekkel 
kedveskedhessek borivó vendégeimnek.

Az ünnepélyes megnyitás folyó hó 
10-én pénteken halpaprikás feltálalásával 
fog megtartatni, mely alkalommal a t. közönséget 
ezennel tisztelettel meghívom.

Kocsis Károly

Kedvező feltételek mellett

részletfizetésre!
S aját készítésű a ra n y - és ezüst 

ékszerek,

arany- é s  ezüstgyürük, fü g 
gők é s  lánczok o lcsó  árak  

m ellett kaphatók

Herzl és Rechnitzer
aranyművesnél

Erzsébetfalván, Szilágyi-Lajos-utcza 42. sz. a.

Órák és ékszerek
j a v í t á s r a  e l f o g a d t a t n a k .

1 Czipész-ttzlet Erzsébetfalván. 1
>á Van szerencsém a n. é közönségnek ajánlani a z  ő szi és  téli idényreSí dúsan felszerelt raktáramat; úgy női-, úri-, g yerm ek -, valamint m unkás- Sí Sí lábbeliekből nagy raktárt tartok, valamint m érték  szerin ti m egren d e- Sí
gj lések et gyorsan és jutányosán készitek. gj

§5 A r j e g y x é k :  §
jgj Nők részére:
$3 1 pár zergebőr czipő, bontott 3.

r » lüzős » * 3
jtj 1 » gombos • ro gombra 4

í  1 » szalon lack-czipő . . 3
í Továbbá nagy raktárt tartok m u n kás-csizm ákban , g yerm ek -cz i-
* pökben és csizm ákban , úri és női czipökben, szóval minden e szakba
2 vágó lábbeli nálam a legnagyobb választékban  kapható.
S Többféle báli czipők I fr t  8 0  krtól feljebb, k is csizm á k  2  fr t  
J 3 0  krtól feljebb.
5 A t. közönség becses látogatását tisztelettel kéri

í T r i e b P a l ,
•5 úri-, női- és gyermek-czipész.
*  S s B i l á g y i - I j a j o B - i i t c i B a  1 8 . s z á m .

kr. 1 I pár
Urak részére

tükörbőr borított czipő 5 frt kr.
50 » | 1 » sima, ugyanaz . . . 4 * 5° »
50 » H 1 borított, viselésre . . 3 » 5°
80 » j| I » munkás-czipő . . . 3 » »

Az „E rzséb etfa lva i K özlön y" kiadóhivatala
( S z i l á g y i  La jo s -u tcza  26. szám) kedvező feltételek 

mellett v esz  és elad

H ázakat és te lk ek et.
H ázak 1200 forinttól 2 0 0 0 0  forintig.

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

Úgyszintén életb iztosítások at felvesz a

N E W - Y O R K
ó l o t t o i z t o s l t o - i n t é i z o t  részére; valamint az

ElsD iteilMtrat linóiul sioliilat estin
Ö kir. fensége József fö h e rc ze g  védnöksége alatt.

A ki olcsón s lelkiismeretesen venni akar

varrógépet ™gT bicyklit,
forduljon bizalommal

H K R M T t f t
jól ismert mechanikus ezéghez 

B u d a p e s t ,  A k á c z í a - u t c z a  3 . s z á m .
M űhelyem  m egnagyobbitása folytán, azon helyzet
ben vagyok, hogy mindenféle előfordulandó javítá
sokat lelkiismeretesen, olcson s pontos készséggel 

teljesíthetek.

Budapest, 1897. Rúzsa Kálmán és Neje könyvnyomdája.

Erzsébetfalván, a piacz köz
vetlen közelében egy

szép kerttel (300 öl) szabad
kézből

e l a d ó ,  ■ ■ ■

esetleg Novemberre kiadó. 
Czim a kiadóhivatalban.


