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Válasz.ás után.

1897. év szeptember hó 15-ike emlékezetes 
nap lesz Erzsebetfalva Krónikájában. A törté
netíró, ki majdan Erzsébetfalva monográfiáját 
minden elfogultságtól menten, tiszta tények 
alapján, az igazsághoz híven fogja megírni, nem 
surranhat át a fönt említett napon, csak úgy 
könnyedén, mert e naphoz fog fűződni, jobban 
mondva: e naptól fog kiindulni Erzsébetfalva 
igazi története, újjá születése vagy küzdelmeinek, 
megpróbáltatásának hosszú sorozata.

É napon gyakorolták Erzsébetfalva polgárai 
először törvényadta választói jogaikat. E napon 
vetették el községünk jólétének vagy romlásá
nak magvát. Melyiket a kettő közül? ki tudná 
ma még megmondani? Ki láthat a jövőbe?

E napon választotta meg polgárságunk -első 
képviselő testületét, mely választás — hacsak 
azt fontos okoknál fogva meg nem semmisítik, 
arany- vagy véres fonalként fog végighúzódni 
községünk egész történetén Igen Választó pol
gáraink e napon, a múlt szerdán egy kis tör
ténelmet csináltak.

Mi nekünk a választások végeredménye ellen 
semmi kifogásunk nincsen, bár nem a mi jelölt
jeink kerültek ki győztesen az urnából. De meg- 
hajlunk polgártársaink Ítélete és szavazata előtt. 
Vox populi, vox Dei. A nép szava Isten szava. 
Meglehet, hogy a mi jelöltjeink győzelmét talán 
nagyobb örömmel fogadtuk volna s szíveseb
ben láttuk volna az ő kezeikben községünk 
ügyeinek vezetését, de utóvégre is kétségbe esni 
a választás eredménye fölött nincsen semmi 
okunk, semmi czimünk. A megválasztottakat 
lehet, hogy mi nem ismertük oly jól, mint a

T Á R C Z A .
Beszélhetnek nekem . . . .

Beszélhetnek nekem: hogy dőre szokás 
Ablak alá vinni a czigányt,
Hogy csöndet tör és felriasztja csak 
Az álmodó édes kis leányt

Beszéd ez csak, lári-.fán semmi,
Vagy amolyan modern papolás.
Kérdezzétek! a kis lány azt mondja: 
óh ! édes, de oly édes szokás!

Hallottam már őszfilő nagyanyát 
Amint lángra gyűlt szemmel mesélt;
Ringatva karján a kis unokát,
S a rég elmúlt fényben újra élt- —

Nem zavar ez, — de bűvös álmot ad. 
Virágnak énei a lányka magát,
Körötte és benne érzés faired 
És sejti a boldogság tavát.

És az évek ha gyorsan elszálltak 
Visszanézve, úgy tűnik elé 
Mintha fényes napsugárba fördve,
Pillangó tábor szállna félé. —

______  É.

szavazók többsége. Ő bennük éppen annyi 
kötelességérzet, annyi buzgóság lakozhatik, mint 
a mi jelöltjeinkben. Egyéniségük ellen kifogást 
nem teszünk s bizalmatlansággal irántok nem 
viseltetünk.

Sőt ellenkezőleg: felteszszük a megválasztot
tak mindegyikéről, kiket a többség bizalma köz
ségünk vezetésére alkalmasnak és érdemesnek 
talált, hogy ez alkalmasságukban, érdemes vol
tukban nem is fogunk csalódni. Szívesen fel
teszszük a megválasztottakról egytől-egyig, hogy 
lelkiismeretesen, községünk javára, boldogitására, 
jólétének előmozdítására és emelésére, közsé
günk egészséges és természetes fejlesztésére és 
felvirágoztatására, a polgárság teljes megnyug
vására fogják betölteni azt a díszes helyet, 
melyre őket a többség bizalma helyezte volt, 
melyet a közönség bizalmából mától fogva 
elfoglalnak községünk ügyeinek vezetésében, 
irányításában és lebonyolításában.

Mi szívesen előlegezzük a bizalmat is, mert 
nem kenyerünk, nem fegyverünk a gyanúsítás. 
Mi szívesebben tesszük fel bárkiről is a jót, 
mint a rosszat s megrovó szavunkat mindig 
csak a tényekkel szemben szoktuk felemelni.

A megválasztottak egytől-egyig jól ismerik 
községünk jajait és bajait; ismerik azokat az 
állapotokat, melyben községünk Soroksár gyám
kodása alatt élt, és szenvedett, ismerik közálla
potaink, közügyeink mizerábilis voltát. Az ő 
feladatuk lesz ezután már ezeket a bajokat ele- 
nyésztetni. siralmas állapotainkat megjavítani.

A megválasztottak jól ismerik mind a pol
gárság elégedetlenségét, a polgárság kívánal
mait, óhajait. Amazokat eltüntetni, emezeket 
teljesíteni most ők vannak hivatva. Fontos.

Szegény Király Lidi.
— Rajz. —

Irta: B. Magyar ffyola.
Halovány fényű gyertya ég kicsiny kis szobá

ban. Ott künn dúdol a téli szél, a jégvirágos 
ablakhoz sodorja a szárnyaira szedett havat. 
Hideg van, csikorog, hogy csak úgy reszket 
bele ez a fagyos világ.

Ott benn egyet-egyet pattan a cserépkályhá
ban piruló szikra, azután elalszik, elhamvad 
egészen, csak egy-egy szélroham rázza meg az 
ingó ablakkeretet néha-néha . .  .

Bágyadt sóhaj hallatszik a félhomályban, a 
sóhajt zokogás váltja fel. Ott künn az ablak 
alatt vigyorgó emberfők látszanak, kárörvendő 
arczczal susogják egymásnak, hogy nagy beteg 
van Királyéknál . . .

Ott benn meg egyre erősebb lesz a zokogás, 
fuldokotva emelkedik egy kebel, egy ránezos 
képű öreg asszony felkel a sutból, meggyujtja 
a mécset is, oda megy a betegágyhoz, azt kérdi 
attól a halavány arczu hófehér némbertől: >Mi 
bajod van én kedves gyermekem?.

Ott künn zug-zajong 4 fergeteg; olyan siral
mas dolgokat regél az a sivitó szél a szomorú 
fűz lehajtó, levéltelen ágainak . .  . mintha azt 
susogná, mintha azt beszélné: Jönni fog . .  . 
jönni fog.

Ott benn az a hollófürtüi halavány ifjú némber 
pedig oda vonja, két gömbölyű karjával magá
hoz azt a barázdált homlokot, azután csak azt 
fuldokolja: Anyám, én kedves, jó  anyám 1

végtelenül fontos szerep vár a megválasztottakra 
s oly nemes és nagy feladat, miknek jól betöl
tése, helyes, okos, előrelátó megoldása egy fejlő
désében nagynak, virágzónak induló nagyköz
ség jelen és jövő nemzedékének áldását vonja 
maga után.

Különösen most, kezdetben lesz igen nehéz 
a helyzet. Egyesek önös érdekeiket igyekeznek 
talán előtérbe juttatni, érvényesíteni akarni, — 
a barátsági, rokonsági kötelékek révén talán 
egyesek oly jogokat iparkodnak maguknak 
vindikálni, miket a közjó érdeke semmi szín 
alatt meg nem enged. Ezektől kell első sorban 
is függetleníteni magukat a magválasztottaknak 
s ez nem is lesz könnyű munka. De mi bízunk, 
feltétlenül bizunk a megválasztott képviselők
ben, a megválasztott képviselők lelkiismeretessé
gében, s meg vagyunk győződve, hogy helyes 
Ítélőképességükkel megtalálják mindenkor a 
határvonalat, mi a közérdeket a mégánérdek- 
től elválasztja.

Mi szívesen előlegezzük a bizalmat, szívesen 
megnyugszunk a választó polgárok többségé
nek megnyilatkozásában s mikor ezt teszszük: 
kérve-kérjük a megválasztott képviselőket egyen- 
kint és összesen: tegyék félre saját privát ér- 
zelmöket, ne engedjék magukat saját személyes 
vonzalmuktól vezettetni, hanem minden csele
kedetüknél először is azt latolgassák mindig: 
vájjon szándékuk, tettük megfelel-e a közjónak, 
a közérdeknek?

Ha ezt teszik a megválasztottak, úgy nincs 
és nem lesz aggodalomra okunk. Mert meg
vagyunk győződve, hogy személyes érdekeiket, 
egyéni vonzalmukat mindenkor alá tudják ren
delni a közjónak.

A vigyori arezok benéznek az ablakon, az 
öreg asszony elfordítja fájó tekintetét attól a szép 
halavány betegtől, hiszen úgy sem tudná ő azt 
megvigasztalni.

A messze távolból szomorú dal hangzik, a 
Száva Laczi hangja, olyan bús az a melódia, 
úgy összevág azzal a szomorúsággal; néha-néha 
elkap a susogó szél egy hangocskát, oda hozza 
az ablak alá; talán azért, hogy még szomorúb
ban veszszen el a sötét éjszakában?

A zene hangjára ismeretlen zaj támad a kis 
szobában, kis csecsemő kezdi gőgicsélését, olyan 
kedvesen, olyan édesen, mintha az angyalokkal 
álmodnék tündérálmokat.

Erre fölveti nagy fekete szemeit az a fehér- 
arczu beteg, ölébe veszi azt a kis angyalkát, 
ránéz azzal a bágyadt fényű, sokatmondó pillan
tással, némán, mereven.

Az a szomorú melódia egyre közelebb hang
zik, a zivatar úgy dühöng, mintha szárnyára 
akarná venni a világot, hogy lehajitsa az űrbe, 
a végtelen semmiségbe, bűneivel, erényeivel 
együtt.

A beteg csak néz-néz arra a kis ártatlan 
teremtményre, a szegény öreg asszony olyan 
félve vonul a sarokba, mikor egyszerre össze
rezzen egy velőtrázó kaczagástól. .

A beteg kaczagott. . . hosszan, — őrületesen.
Olyan fagyos mosoly ül az arczán, olyan 

kegyetlenül nézett az a két szem arra a kis 
ártatlanra.

Ismét egy csomó havat vágott az ablakhoz a 
vihar . , .



2. oldal.

Adja Isten, hogy ne csalódjunk!
Most pedig a históriai hűség kedvéért mi 

közöljük a megválasztott képviselőtestületi tagok 
névsorát, hadd tudja mindenki, kik azok, kik
nek kezébe van községünk jóléte, nyugalma és 
jövője letéve; hadd lássa mindenki, kiket bízott 
meg a választók többsége közügyeink vezeté
sével, irányításával és fejlesztésével, 

íme a névsor.

aj Rendes tagok:
Scholtz Frigyes, Bruda Károly, Reigl Ferencz, 

dr. Bárok Samu, Nothnagel Ferencz, Belovay 
Ferencz, Gombás István, Horváth Lajos, Saly 
István, Szikrássy Alajos, Kiss József, Wittvindisch 
Gyula, Graner Rezső, Gaál Lajos, gróf Guyon 
Edgár, Fajth János, Mártonfi László, Suda 
Kálmán, Witz Mór.

b) Póttagok:
Tamásy József, Prokop Pál, Czéh Sándor, 

Véber Sándor, Csides Géza.
Habemus Pápám! Van tehát képviselőtes

tületünk. Üdvözöljük Őket együtt és egyenkint 
s ezennel ünnepélyesen kijelentjük, hogy mig 
községünk érdekeit önzetlenül, hazafias buz
galommal szolgálják, hogy mig a közjó javára 
munkálkodnak, hogy mig törvénytiszteletben a 
polgárság előtt jó  példával járnak elől, hogy 
mig a község felvirágoztatását, lejlesztését, javát 
tekintik első sorban is feladatuknak: mi, a sajtó 
részéről szívesen támogatni fogjuk a képviselő- 
testületet minden működésében, minden fára 
dozásában. minden a közjóra irányuló törek
vésében ! Bennünk a támogató és nem a gáncsot 
kereső munkatársra fognak találni.

Eddigi megrovó iránya lapunknak ő ellenük 
nem fog irányulni, mi eddig is a zür-zavaros, 
fejetlen állapotokat, a törvények arczátlan láb
bal tiprását ostoroztuk, a választások után most 
már erre —  legalább úgy hiszszük, nem lesz 
szükségünk. Fontos, igen fontos feladatok várnak 
a megválasztott képviselőkre s mi szivezen 
hiszszük, hogy a megválasztottak feladatuknak 
tudatában vannak s ennélfogva tetteikben e 
feladatok fontossága lesz irányadójuk, még sze
mélyes érzelmeik háttérbe szorítása árán is.

Mi az ellenőri szerepet játszuk ezentúl is, 
de jóakarat vezérlend bennünket mindenkor. 
Mint a közérdek harczosa szívesen rá fogunk 
mutatni a tennivalók hosszú sorozatára, minden 
támadás nélkül s az eddigi visszaélésekért leg
kevésbé sem tesszük felelőssé a megválasztot
takat. — Jól tudjuk, hogy Róma sem egy napon 
épült fel, a hiányokat és visszaéléseket sem 
lehet egy pillanat alatt megszüntetni. Mi csak

A szép némber pedig, kezébe fogta kicsiny 
gyermekét, megrázta azzal a bágyadt, fáradt 
karokkal, azután vánkosára hanyatlott, mintha 
ajka susogott volna valamit.

— Ne szeress sohasem, . . sohasem! . . . 
Azután nem szólt többet, lezárta azokat a 

hosszú selyempillákat, fekete haja arczára omlott 
és elaludt, — hogy ne ébredjen föl soha 
többé . . .

Az öreg asszony meg odaborult az ágyra, sirt 
keservesen, zokogott kétségbeesetten . . ,

Ott künn még egyre dúdolt a fergeteg, nagyon 
szomorú dologról regélt még most is a temetői 
szomoruföz lehajló ágainak, . . . mintha azt 
susogta volna: Itt van már, itt van már! . . .

Egészen közel, az ablak alatt megzendült a 
fájó melódia, busán, keservesen :

Barna kis lány elszerette a legényt,
Úgy szerette, majd megette a szegényt.

* **
Másnap temetés volt . . .
Fekete koporsója volt a fehér hajadonnak, 

tizenkét legény vitte azt az élettelen testet, 
amelyben egykor olyan szerető s z ív  lakozott.

Mikor elhangzott az utolsó ének, mikor az 
utolsó rög is ráhullott arra a fekete koporsóra, 
akkor egy fényes könycsepp látszott az ifjú 
lelkész szemében . . .

A vigyori emberek félre fordultak, azután 
gúnyos mosoly ült arra az irigységtől sápadt 
arczokra.

ERZSÉBETFALVAI KÖZLÖNY.

a szándékot, az elvitathatlan jóakaratot kíván
juk látni az eddigi hiányok és visszaélések ele- 
nyésztetésére —  s ha ezt látjuk, támogatásunk
kal mindenkor a képviselők mellé sorakozunk.

Csak azt az egyet kérjük mi is, hogy figyel
meztetésünktől, ujj mutatásunktól a megválasz
tott képviselők se vitassák el a jóakaratot, mi 
bennünket mindenkor vezérelt s a közjó érde
kében ezután is vezérelni fo g !

Üdvözöljük képviselőkké választott polgártár
sainkat ! S$erkes%tő.

Iskola-Ügyek.
Az uj iskolai év igen rósz auspiciumok között 

indult meg. A szülők százai jönnek hozzánk 
panaszra s hajmeresztő dolgokat beszélnek a 
gondnokság intézkedéseiről. Nem tudjuk, mi 
igaz, mi nem a panaszokból, de annyi bizonyos, 
hogy ha a panaszoknak csak tizedrésze is igaz, 
úgy a gondnokság nem áll feladata magaslatán 
s nem teljesíti azokat a magára vállalt köte
lezettségeket, a miknek teljesítésére magát szent 
esküvel kötelezte.

Mi nem vádolunk senkit s minden félreértést 
elkerülendő, soraink bekezdésénél azt hangoz
tattuk. ha a sok panasz igaz- Ezt nem szabid 
félreérteni. Sőt többet mondunk : teljesen hihe
tetlennek találjuk és tartjuk a panaszokat, mert 
a gondnokság oly értelmes, intelligens úri egyé
nekből van összeállítva, hogy róluk fel sem te
hetjük azt a szűk látókört, mit a panaszokból 
bátran a gondnokság fejére kellene olvasnunk. 
De lássuk e panaszokat.

Igen sokan az ellen emeltek panaszt nálunk, 
hogy a gondnokság az osztályokat a lehető leg
botrányosabb módon jelölte ki, hogy t. i. az I. 
osztályokat, mikben a gyenge, testileg fejletlen 
6 éves gyermekek járnak, mind egymás mellett, 
községünk egyik részén helyezte el, igy pl. az 
Úri-utczában, a Posta-utczában és a János-utczá- 
ban Ha ez igaz, úgy ez bizony nagy hiba, 
mert a szemétbányáktól le a János-utczáig, — 
a szentkuttól az Úri-utczáig nem talál az a kis
gyermek iskolát Ekkora utat pedig, különösen 
majd a késő őszi, kora tavaszi sáros időben 
és a téli havazások alkalmával nem tud majd 
megtenni az a 6 éves gyermek. Mi ezt az in
tézkedést már annyival inkább sem hihetjük, 
mert mint tudjuk: a gondnokságban két orvos 
is van, kik ezt az intézkedést nem helyeselhették 
volna. Vagy csak a dekórum kedvéért van ab
ban az iskolaügyi tanácsban két orvos ?

Igen sok szülő kijelentette, hogy inkább nem 
is járatja gyermekét iskolába, mintsem igyen 
a biztos veszedelemnek tegye ki; mások, a te-

Olyan szép téli nap volt, csak úgy mosoly
gott a napsugár a csillogó havon, a falu korcs
májában meg a Száva Laczi huzattá azt a 
keserű nótákat . . .

A temetői nép szétoszlott, a pap beszentelte 
azt a hantot, amelyik méltó volt betakarni azt 
a nagyon szerető, eltévedt szivet.

Azután elment ő is . . .

* **

Mikor a nap leáldozott, felébredt ismét az 
éjszaki vihar, elment kedveséhez a levéltelen 
szomorú fűzhöz, hogy regéljen neki szomorú 
halálról, örökös álomról . . .

A falu korcsmájában hangzott még a nóta a 
megcsalt leányról, hűtlen szeretőről, akit hűtlen
sége fektetett a sírba. A mécses világa a 
homályos ablakon kivetődött néha a csillogó 
hóra.

Korcsma árnyékában elsurrant egy alak, az 
alvégi utón a temető felé. Oda ért, letérdelt 
egy sírra, Lidi fej fájához, zokogott csendesen, 
sokáig, sokáig.

A bősz zivatarnak zugó orgonája válaszolt 
valamit rettenetes hangon a férfisirásra.

Aztán fönt a légben összezavarodott a kavargó 
széltől a felhőkből hulló hónak lavinája A te
mető árkán éhes nőstényfarkas ordított párjáért.

Másnap ott találták a fiatal papot az uj sir
a lo m  fölött megfagyva, hidegen.

hetősebbek pedig inkább Budapestre adják be 
kis gyermekeiket, kiadják inkább idegenek kezei 
közé, mert ezt gyermekükre kisebb bajnak tart
ják, mintha itt kellene egészsége veszélyezte
tésével a pokoli távolságra helyezett iskolába 
járnia

Nagy a panasz az iránt is, hogy az egyes 
tantermek népessége túlzsúfolt; némelyik osz
tályban a tanulók száma a 150-et is megkö
zelíti, de 90— 100 tanulónál kevesebb népességű 
osztály három sincs. No ez sem lehet igaz, 
legalább mi nem hiszszük. Hiszen ilyen népes
séggel a tanítás eredménye csak pium desiderium 
-  azaz: jámbor óhajtás. De hát nekünk igy 

mondták, hát mi visszamondjuk, remélve azt, 
hogy ezekre czáfolatot kapunk.

Sok szülő azon panaszkodik, hogy nagyobbacska 
leánya együttesen a nagyobb fiukkal egy tante
remben nyer oktatást Ezt sem hihetjük. Er
kölcsi szempontból, a hol csak lehetséges a 
nagyobb fiukat a nagyobb leányoktól el kellene 
különíteni s úgy tudjuk, hogy nálunk is elkü
lönítve voltak a múlt évben. Azt, hogy ez év
ben más szempontok vezérelték a gondnokságot, 
mint tavaly —  ebben a tekintetben — szintén 
nem hihetjük. Egyszerűen felemlítettük, mert 
nekünk igy panaszolták a szülők.

Végül az ovoda ellen kaptunk panaszt. Két 
óvodánk van, mindakettő egymás közelében — 
egyik az Űri-utczában, egy másik a községháza 
mellett. Ez a két ovoda nálunk igen kevés. 
Annak a 4 éves ki óvóköteles gyermeknek a 
Templom-tér tájáról óvóba menni valóságos 
istenkisértés. Hát még a Suda-telepről vagy a 
Cséri-féle szemét vágányok tájékáról ? Teljes le
hetetlenség azt kivánni, hogy a szülők óvodába 
engedjék gyermekeiket!

Az óvókötelesek számarányát tekintve nálunk 
még legalább is 2— 3 óvodai helyiségre volna 
szükség s ezekből egy okvetlenül kellene a 
Templom-térre, egy a Suda-telepen és egy Kos- 
suthfalván. Az óvodai bizottságot kérdezzük: 
Nem látja eljöttnek az időt e tárgyban mo
zogni? Avagy aluszik ez a bizottság? Ha nem 
tud ez a bizottság az óvókötelesek érdekében 
tenni, úgy mondjon le s adja át helyét olyanok
nak, kik az óvóintézmény nagy horderejét fel
fogva tudnak is, akarnak is tenni! Mert ezek a 
mai állapotok már bizony isten tarthatatlanok s 
ezennel fe l  is hívjuk redjok Tóth József urnák, 
Pestmegj'e kir. tanfelügyelőjének szives figyelmét!

Még sok minden iskolaügyi dologra kellene 
a tanfelügyelő ur b. figyelmét lelhivnunk s 
alkalomadtán majd meg is tesszük, most elég 
ennyi. Reményijük, hogy ezek szellőztetésével 
nem csépeltünk üres szalmát. K. G.

___________ _ _ _ _ _ _ _________ Szeptember 19.__

V E G Y E S HÍREK.

A községi Egyesület szerdán, szeptem
ber 22-én este 7 órakor választmányi 
ülést tart Pázmándy József Uri-utczai ven
déglőjében, melyre az Egyesület t. vál. 
tagjai tisztelettel meghivatnak. Választ
mányi ülés után pedig, 8 órakor, általános 
egyesületi értekezlet, melyre az Egyesület 
minden tagját ezúttal tisztelettel meghívja 
az Elnökség.

—  Az első közgyűlés. Az újonnan megválasz
tott községi képviselők e hó 20-án, hétfőn d. u. 
3 órára vannak összehiva, ekkor tartják meg 
ugyanis a járási főszolgabíró, Szilágyi Lajos úr 
jelenlétében alakuló közgyűlésüket. Valószínűleg 
ekkor teszik le a hivatalos esküt is járásunk 
első közig, tisztviselőjének kezeibe.

—  A község képviselő-testületi tagjainak vá
lasztása, leszámítva az előzményeket, a legszebb 
rendben folyt le Szilágyi Lajos főbiránk elnök
lete alatt. Volt ugyan az előszobában egypár 
épen oda nem illő, sem adót nem fizető, sem 
nem szavazó legény, aki a kapaczitáczióját az 
ő maga módja szerint, mondhatni tisztességtelen 
módon űzte, míg nem végre erre is rájöttek és 
végét szakították ez oda nem illő működésnek. 
A polgárok békésen, sokszor tréfálkozva mén-
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tek az urnához, hol sárga, hol veres vagy fehér 
lapokkal. A szavazás d. u. 4 órakor záratott 
le, az eredmény este V*10 órakor lett kihir
detve. A vége külünféle muri, mint az már 
mindenütt szokás.

—  Előléptetés. A budapesti tudományegyetem 
gazdasági hivatalának igazgatói székébe — a 
mely Mászáros János királyi tanácsos halálával 
megürült, — mint hizlik, —  Jalsovszky József 
gondnokot ülteti az egyetemi tanács, illetőleg a 
kultuszminisztérium. Jalsovszky úr évtizedek óta 
van az egyetem szolgálatában s ő helyettesítette 
Mészárost is hosszas betegsége alatt. Őszinte 
szívből kívánjuk az előléptetést Jalsovszky urnák, 
ki mint itteni háztulajdonos, élénk érdekkel visel
tetik közügyeink iránt. Előléptetésén mi örven
dünk legjobban s vele együtt minden erzsébet- 
falvai ismerőse s szívből kívánjuk neki, hogy új 
hivatalában is évek hosszú során át működ
hessék oly közmegelégedésre, mint a mily közel
ismerést vivott volt ki eddigi szolgálatával.

—  Az Erzsébetfalval Polgári Dalkör 1897.
szeptember 19-én (vasárnap) délután 3 órakor 
a dalkör helyiségében (Englerth vendéglő) tiszt- 
ujitás végett tekintet nélkül a megjelent tagok 
számarányára nézve rendkívüli közgyűlést tart, 
melyre a dalkör tagjait tisztelettel meghívja 
a választmány. Tárgy: Alelnök, pénztárnok, 
jegyző és leitárnok választása.

—  Bíró uram, bíró uram! Kelmed csak nem 
akar javulni, Nem mondaná meg kelmed. mi 
szükség volt a választások előestéjén Pauncznál 
tartott nagy értekezletre pityókos fővel betola
kodnia és ott, mint egy bakonyi, a korcsma
ajtóban hadonázni és goromba kifakadásait az 
utczán ácsorgó közönség gúnyos örömére mind
addig teletorokkal szórni a békés polgárokra, 
míg egypár polgár által észre nem téríttetett. 
Hát van önnek ebben öröme? Hisz egy két éves 
gyerek tudja már, hogy ez nem illik sem mint 
felnőtt emberhez, sem pedig mint községi bíró
hoz. Vagy talán már kelmed is a második gyer
mekkorát éli ? Hja, az már más!

Fényes szüreti ünnepélyt rendez a hely
beli polgári dalkör f. évi szeptember hó 26-án 
a Pflum-féle vendéglő összes helyiségeiben, mely 
délután 3 órakor veszi kezdetét. A belépti dij 
csak egy korona lesz. melyet senki sem sokall- 
hat azon élvezetes napért, mint a melyet a pol
gárság által már jól ismert dalkör nyújt. Tudja 
azt mindenki, hogy ez az egyedüli testület több 
év óta a legkellemesebben töltött estélyeket, 
vigalmakat, ünnepélyeket szokta rendezni. Ne 
mulassza el tehát szórakozni vágyó t. közön 
ségünk most sem az alkalmat, hogy e jónevü 
dalkör szüretelési vigalmán részt vegyen. Jó 
mulatságot!

—  Beküldetett. A napokban egyik kisbi- 
rónk kedélyes kis mulatságot rögtönzött a köz
ségháza közvetlen szomszédságában. A hid mel
lett egy szegény ember feküdt, nem tudjuk, 
beteg volt-e vagy berúgott állapotban lehetett; 
denikve a nevezett hős hozzá ment, előbb rán
gatni, majd bikacsekkel verni kezdte annyira, 
hogy fejéből és orrából bőven folyt a vér, azután 
brutális tettét betetőzte azzal, hogy az útfélről 
ledobta a mély árokba. A skandalumra össze
gyűlt közönség megbotránkozásának hangosan 
adott kifejezést, mire a hős nekik fordult s a leg
gyalázatosabb kifejezésekkel illette polgárnőinket, 
mig végre egyik helyi polgár a feleségén ejtett 
sértésért nyakon fogta s hősiségét egypár pofon
nal jutalmazva zavarta be a községháza udva
rába. Ez történt fényes nappal. És ez a hős 
még mai nap is eszi a község kenyerét. Mint 
halljuk, több nő becsületében sértve érzi magát 
s a járásbírósághoz fordult panaszával. Ajánljuk 
e firmát a főszolgabíró ur becses figyelmébe!

—  Viczinális pontosság. A napokban egy 
tekintélyes számból álló társaság azt határozta, 
hogy kérvényt adnak be a budapesti soroksári- 
utczai viczinál igazgatóságához az iránt, távo- 
litaná el azt a téves felírást a pályaudvar kö
zepéből: * közlekedik minden félórában.« Hát 
biz ezt nem is kellene ott tartani félrevezetésül, 
mert azt a félórái közlekedést csak azok tud
nák megmondani, akik a napnak minden szaká
ban utaznak. Tény az, hogy a felírás nem felel 
meg a valóságnak, s mi részünkről úgy tartjuk 
a dolgot megoldandónak, hogy hagyják meg

az oszlopot, csak az Írást változtassák igy meg : 
»Mindig egy félórát késik.« Ez a mai szokások
nak teljesen meg fog felelni.

— Megható kijelentést tett a községi egye
sület múlt heti értekezletén a polgári körnek 
egy régi oszlopos tagja. Arról volt ugyanis szó, 
hogy a polgári kör elnökével élén visszaélt 
volna adott szavával. Az illető tag először kije
lentette, hogy a polg. körnek adott szavát, mint 
becsületes ember megakarja tartani, de mikor 
arról meggyőzték, hogy miután vele szemben 
már az adott szó a kör által megszegetett, meg- 
hatottan jelentette ki, több mint 60 polgár előtt, 
hogy >most már pirulva vallja meg, miszerint 
sajnálja, hogy a polgári körnek mindeddig tagja 
volt * Ehhez nem kell kommentár.

—  Levélgyűjtő szekrények hiányát nagyon 
érzi közönségünk. Tízezer lakossal biró köz
ségünkben alig áll 2 —3 levélgyűjtő szekrény a 
közönség rendelkezésére. Ha nem is minden 
utcza sarkon, de fejlődő községünk egyes főbb 
pontjain, nevezetesen a Korona vendéglő táján, 
a Rózsa-utcza környékén, a Kádár-telep köze
lében stb. stb. lehetne, sőt okvetlenül kellene 
egy-egy gyűjtő szekrény. Ajánljuk ezt a m. kir. 
postaigazgatóság szives figyelmébe!

—  Egy benszülött iparos. Halik Frigyes fiatal 
hentes és mészáros, mint hirdetési rovatunkban 
is olvasható, üzletét az országúton megnyitotta. 
Ezen fiatal iparos önállóságra jutása már annyi
val is inkább nevezetes, mert ő itt született 
községünkben, itt tanulta mesterségét s csak 
tapasztalatainak gyarapítása végett utazott kül
földre, hol azt teljesen kiegészítvén, most. szü
lötte földén telepedett le s Ígéretet tesz, hogy 
lelkiismeres, pontos és olcsó kiszolgálás által 
akarja megnyerni asszonyaink tömeges párt
fogását. Gratulálunk!

—  A polgári kör bomlása. Egymásután lép
nek ki a tagok a polgári körből. Az elmúlt 
héten —  mint értesülünk, — Báthory Vilmos, 
Botos István és Botos Ferencz stb. urak jelentet
ték be a körből való kilépésüket s amint hall
juk a kilépettek példáját legközelebb több tag 
is fogja követni. Úgy látszik, lassankint még 
is csak a mi álláspontunk nyer beigazolást. Ha 
nincs jó  vezető, szétoszlik a nyáj.

—* Viczinális bajok. Egy idő óta viczinális 
vasutunkon a késések napirenden vannak. A 
menetidőt ritkán tartják be s a késések nem 
is egy-két perezre terjednek, hanem jó V4 sőt 
V* órára is. Nem tudjuk, mi lehet e pontat
lanság oka, de azt tudjuk, hogy e rendetlenség 
az utazó nagyközönségnek sehogy sem tetszik. 
Ajánljuk e közleményt a vasutigazgatóság szives 
figyelmébe s kérjük: utasítsa a vonalon alkal
mazott közegeit a menetidő pontos betartására, 
mert hát nem a közönség van a vasutért, 
hanem megfordítva. Vagy talán tévedünk?

— Dacolok oktatása, b . Pákay Gyoigy ui 
dadogok oktatásai a képesített állami iskolai 
lanno f évi szeptembei hótól 6 hóra terjedő 
lamolyamct nyit külön a íelnőtt dadogók és 
külcn a gyermekek számára. A kik ily beszéd- 
logyatékcsságban szenvednek s ettől szabadalni 
Óhajtanak, előjegyeztethetik magukat már most 
is nevezett tanító urnák Kádár-telep 10. sz. a. 
lakásán naponkint déli 12 és 2 óra között. 
Csakis szerencsétlen e[libertásainknak vélünk 
szolgálatot tenni, a mikor erre a gyógytan- 
folyamra felhívjuk a dadogók és bárminemű 
beszédfogyatékosok ügyeimét.

Regénycsarnok.

Nagy  u r a k  inkogni tóban.
( 12) —  Eredeti regény. —

Irta: Tölgyessy Mihály.
(Folytatás.)

Armand tetőtől talpig derék, jellemes férfi 
— de egészben véve mégis mintha kissé 
darabos lenne. A másik ellenben csupa finomság 
és előkelőség. Valószínűleg igen előkelő család
ból származik. Modorában s egész lényén van 
valami, a mit őt előnyösen megkülömbözteti a 
mindennapi emberektől.

Valami megnevezhetlen vágy lepte meg szivét. 
Bizonyos ürességet érzett magában, mely még 
betöltésre vár.

De csakhamar kiverte fejéből ezeket a gon
dolatokat. Ő most Armand menyaszszonya s nem 
illik, hogy más férfival foglalkozzék.

És mégis, mégis!

in.

Egy rejtélyes bűntett.
A következő napon egy hatalmas társzekér je

lent meg a fogadó előtt, melyben Ipanow lakott. 
A költözködés megkezdődött.

A gróf apróságait lassankint lehordták. Utol
jára a nagy ládára került a sor. A bérszolgának 
igaza volt, mert Öt hat ember is alig bírta.

— Talán kövek vannak benne! mondogatták 
a napszámosok.

— Oh dehogy', csak könyvek! mondá Száva.
— No már sok tudomány lehet bennük! 

jegyzé meg egy munkás. Én bizony sohasem 
voltam barátja könyveknek!

—  Bizony jobb is lett volna elégetni vala
mennyit; tette hozzá egy másik. De miután már 
benne vagyunk, hát csak vigyük! Hanem aztán 
extra borravaló legyen ám !

— Lesz, lesz! biztatta őket Száva.
Az emberek nagy zajjal levitték a lépcsőn a 

roppant ládát s nem csekély fáradtsággal kocsira 
emelték.

Egy óra múlva Battignollesbe értek a nyári 
lak elé. Szerencse volt, hogy nem kellett emeletre 
czipelni a nagy ládát. Száva úgy rendelte, hogy 
a földszinti szobák egyikébe vigyék.

Csakhamar a gróf is utánok jött. A nyaraló 
igen tetszett nexi. Jókora kerttel volt körülvéve 
s a legközelebbi házak meglehetős távolságban 
tőle. Egészen úgy van minden, a hogy a terv, 
melyet végrehajtani akar, megkívánja.

A munkasokat busás borravalóval elbocsátotta
— Már most mi lesz a láda tartalmával ? 

kérdé Szávától.
— Azt csak bízza rám, gróf ur! Majd csak 

kigondolok valamit! A Szajna folyó nincs mesz- 
szire innét!

A gróf szemügyre vette a lakást. Csinosan 
volt berendezve. Legalól volt a konyha s mel
lékhelyiségei, földszinten az ebédlő, mellette a 
billiárdszoba és a társalgó-terem könyvtárral 
összekötve. Az emeleten volt egy gyönyörű sza
lon, tőle balra a hálószoba, jobbra pedig egy 
gyönyörű boudoir, mely gyöngéd Ízléssel volt 
berendezve.

— Ah, minő szép! kiáltott fel Ipanow elra
gadtatva. Száva, igen meg vagyok elégedve ve
led! Ennél alkalmasabb nyaralót csakugyan 
nem kívánhattam volna. Csak aztán a többi is 
szépen sikerüljön.

Mire beesteledett, Száva gondosan bezárta az 
ajtókat s hozzáfogott a láda tartalmának kira
kásához.

Maga is borzadva gondolt a holttetemre. Szán
déka volt azt a Szajna vizébe dobni a halaknak 
martalékául. Csak aztán valaki rajta ne kapja!

A könyveket és ruhanemüeket kirakosgatta a 
ládából a földre. Végre előkerült a holttetem. 
Borzadva nyúlt hozzá. De végre is túl kell rajta 
esni. Ipanow nagy bölcsen jó messzire húzódott, 
hjgy ne is lássa áldozatát.

Száva gondolkodott, hogy mittévő legyen. A 
ruhát nem lehet a holttesten hagyni, mert az 
hamar elárulja kilétét, ha valamikép felvetné a 
víz. De talán az arczvonásairól is ráismernének!

Az a kegyetlen gondolata támadt, hogy a fejét 
le kell vágni s itt valahol 'elásni a kertben. A 
csonka testet aztán zsákba varrva bátran vizbe 
lehet lökni.

Könnyű volt ezt kimondani — de végrehaj
tani —  oh ez igen nehéz feladat. Száva nem 
tartozott éppen a lelkiismeretes emberek közé, 
de ilyesmitől mégis csak borsódzott a háta! De 
miután már benne van, hát végre is kell hajtani, 
akárhogy irtózik is tőle!

— De hiszen! gondolta magában, fel is szá
mítom én ezt jól a grófnak! Úgy fog fizetni, 
mint a köles 1

Egy óra múlva már csendes volt az egész 
környék. A szomszédos házakban egymásután 
kialudtak a lámpák, lakóik nyugalomra tértek.
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Az utczákon egy lélek sem járt, a nyomorúságos 
kőolajlámpák csak nagyon gyér világosságot ter
jesztettek.

A nyárilakból, — melynek »Nefelejts« volt a 
neve — egy sötét alak jött ki, batyuval a hátán. 
Jobbjában ásó volt s gyorsan végigmenve az 
udvaron, a kert hátulsó részében eltűnt.

Azonban a házhoz tartozó kertben nem álla
podott meg, hanem a keritésen át a szomszéd 
kertbe mászott át s ennek éppen ellenkező ré
szében, egy felreeső helyen, a hol legsűrűbbek 
voltak a bokrok s leglazább volt a talaj, gödröt 
ásott.

A batyuból kivett egy gömbölyű tárgyat s azt 
a gödörbe beledobva, elíöldelte. Erről a gömbölyű 
tárgyról hajfürtök lógtak le, midőn a batyujából 
kivette. Nyilván Melanie teje volt!

Aztán ismét más helyen, még egy gödröt ásott 
s abba a szerencsétlen leány ruháit ásta el. 
Száva a gróf tettének minden maradványát gon
dosan el akarta tüntetni.

Az ásott gödrök fölött a hantot gondosan el- 
elsimitván, ugyanazon az utón, melyen jött, 
vissza is tért megint a nyaralóba.

Néhány perez múlva azonban ismét előjött
Ez egyszer kijött az utczára s a vállán zsá

kot vitt, melyben valami súlyos tárgy lehetett, 
mert ugyancsak lihegett alatta.

Egyenesen a Szajna folyónak tartott, mely jó 
félórányira lehetett a nyaralótól. Az utcza nép- 
telen volt; se rendőr, se éjjeli őr nem mutat
kozott sehol. Minden körülmény kedvezett neki.

És mégis türelmetlen volt. A zsák nagyon 
nehéz lehetett neki, mert halk szitkokat hallatott, 
közbe-közbe ilyeténképen is motyogott:

— De hiszen! No várjunk csak ! Ezt duplásan 
is felszámítom ; fél éjszakát kerítéseket mászni, 
idegen kertben gödröket ásni és ismét betemetni ? 
Most meg ezt a nehéz testet vinni halálos félel
mek között? Ö meg az ágyban fekve újságot 
olvas s várja, mig majd jelenteni fogom, hogy 
minden rendbe van! de harminczezernél alább 
nem hagyom! Nem, nem! Ha ilyen dolgot kí
ván tőlem, fizesse is meg! És még igy is ki 
tudja, nem csipnek-e nyakon ?

Szerette volna letenni a zsákot s jól kifújni 
magát. De nem merte. Sietni kell, hogy minél 
hamarább túlessék rajta

E pillanatban a túlsó utczáról tülkölés hallat
szott át.

— Az éjjeli ő r ! — mormogta magában Száva. 
Csak valamikép erre ne vetődjék.

De most mellette is — mintegy válaszkép — 
tompa tülökszó hangzott fel. Száva csaknem 
elejtette ijedtében a zsákot.

A fák árnyában egy pádon ült a másik éjjeli 
őr, ki annak jeléül, hogy nem alszik, maga is 
belefujt az oldalán csüngő tülökbe.

Szávának az ijedtség szinte még a tagjait is 
megdermeszté.

— No most végem van! gondolta magában.
Az éjjeli őr észrevette őt s rászólt:
— Hova, hova, atyámfia?

(Folytatása következik.)

Szerkesztői üzenetek.
.Sí. L. urnák Bpest. Ha ön ismerné azt a firmát, nekünk 

adna igazat. Annak kenyere az örökös rágódás, hazug 
hírek terjesztése, stb. Az olyan telhetetlen mindig éhes, 
s a ki pedig éhes, az ö magával is, s a sorssal is elé
gedetlen Az olyan exist ncia nélküli firmát nem tartjuk 
magunkhoz méltónak ; mi úgy tudjuk, hogy vannak egyé
nek, a kik nem sérthetnek. Akinek elve nincs, annak egyebe 
sincs ő  rajta vehetjük észre legjobban a meleg kánikulát, 
hisz éppen úgy fészkelődik, mint az érett túró jámbor 
lakója. . . .

Felelős szerkesztő és kiadótuldjdonos:
E R D É L T I

N Y ÍL T -T É R .

LAKÁS-KIADÁS.
A János-utcza és Izabellautcza 

sarokházban

K É T  L A K Á S
november 1-re

kiadó. — Értekezni lehet

Lajos Sándor,
vendéglősnél.

Az „ E r z s é b e t f a l v a i  K ö z l ö n y 1* kiadóhivatala 
(Ezlagyi Lajos-utcza 26. szám) kedvező  feltételek 

mellett v e s z  és e la d

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

Telkek I forint 2 0  krojczartól 2 0  forintig.

i
%

Úgyszintén é letb izto sítá sok a t felvesz a

N E W - Y O R K
é l e t t a i z t o s i t o - l n t é z e t  rés éré ; va lam int az

Első U H U  katonai szolgálat átírt
Ő  kir. fensége J ó zse f fö h e rc ze g  védnöksége alatt.

ÜZLET-MEGNYITÁS.
( K O l H W f R f i T l . l R I

Tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy
E pzsébetfalván , S zilágyi-L ajos-u tcza  2 6 . s z . a.

kolbász, párisi, szalvaládé, virsli stb.
minden e szakba vágó czikk készítési és eláru sitósi üzle
tem et megnyitom, mely alkalomból minden e szakba vágó 
finom  hideg h ú sétkek  lesznek kaphatók.

A t közönség pártfogását kérve tisztelettel
V e l b á a z  I t s t  v n i i .

Uj hentes- és mészáros-üzlet!
Alulirt tisztelettel tudatja a t. közönséggel, hogy helyben a 

S o r o k s á r i  u t ó n ,  szemben a viczinális állomással, az órás-üzlet 
tőszomszédságában a mai napon nyitottam meg

hentes- és mészáros-üzletemet.
Főtörekvésem oda fog irányulni, hogy a n. é, t. vevőimet 

tisztán kezelt, szép és jó  czikkeimmel üzletembe szoktassam s 
pontos kiszolgálásom által azt meg is tartsam.

Magamat becses figyelmébe ajánlva. tisztelettel
H a l ik  F r ig y e s .

Kedvező feltételek mellett

részletfizetésre!
Saját készítésű a ra n y - és ezüst 

ékszerek,

l LUUU vvi ui i ui ui i ,
arany- é s  ezüstgyürük , fü g 
gök é s  lánczok olcsó  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 -

£3
£5
£3
£3
£3
3
£3
£3
£3
£3
£3
£3
53
£3
£3
£3
3
£3
3
53
3
3

Czipész-ttzlet Erzsébetfalván.
Van szerencsém a n. é közönségnek ajánlani a z  őszi é s  téli idényre  

dúsan felszerelt raktáramat; úgy női-, úri-, g yerm ek -, valamint m unkás- 
lábbeliekből nagy raktárt tartok, valamint m érték  szerin ti m egren d e
lések et gyorsan és jutányosán készítek. if1

N ő k részére:
borított

Á r je g y x é k :

pár zergebőr czipő, bontott 3 
» lüzös * » 3
» gombos » 10  gombra 4 
» szalon lack czipő . . 3

Irt kr.
50
50
80

Urak részére:
pár tükörbőr borított czipő 

» sima, ugyanaz .
* borított, viselésre .
» munkás-czipő

Továbbá nagy raktárt tartok m un kás-csizm ákban , g yer- 
m ek-czipökben és csizm ákban , úri és női czipokben,
szóval minden e szakba vágó lábbeli nálam a legnagyobb v á la sz 
tékban kapható.

Többféle báli czipők I fr t  8 0  krtól feljebb, k is csizm ák  
2 fr t  3 0  krtól feljebb.

A t. közönség becses látogatását tisztelettel kéri

T r i o b  P á l ,
úri-, női- és gyermek-czipész.

Ssllágyl-Ijajos-utoaia ÍO. szám.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Budapest, 1897. Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája.


