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A vizsgálat.
Ezelőtt pár nappal ejtette meg köz

ségünkben a járási főszolgabíró ur úgy 
a közigazgatás, mint az adóügy kezelése 
körül szokásos időleges vizsgálatát.

Fájdalommal jeleztük már elölegesen 
is azon körülményt, hogy sem egyik, 
sem a másik ressortnál nem talált okot 
arra, hogy megelégedésének adhatott 
volna kifejezést; egyik ügyosztálynál sem 
tudta constatálni azon megkivántató ügy
buzgalmat, melyet községünk népességé
hez aránylag az alkalmazott tisztviselők 
ily nagy létszáma mellett elvárhatott volna.

Bár a főszolgabíró ur maga kereste az 
enyhítő körülményeket s természetesen, 
e rohamosan fejlődő községnél a népe
sedési létszám gyors emelkedését akarta 
volna erőnek erejével a constatált mu
lasztások indokául felállítani; ezen körül
mény sem volt képes lerontani a vég
eredmény azon önkénytelen beismerését, 
hogy sem a vezetésben, sem a közigaz
gatási teendőkben, sem a bíráskodás, 
sem az adóügy terén nincs meg első 
sorban a feltétlenül szükséges követel
mény, a hivatalos kötelemérzet tudata; 
de még kevésbbé van meg az energia, 
az erélv, mely a hivatalnoknak együk 
legszebb erénye, mely nélkül a hivatalos

TÁECZA.
Hogy nem lettem én háztulajdonos 

Erzsébetfalván l
— Irta : Bors. —

A hatvanas években történt. Villámgyorsaság
gal terjedt el Pest gazdagodni vágyó lakosai 
közt a hir, hogy a város közvetlen közelében 
a Duna mentén egy nagyobb területet háztel
kekre osztottak föl, hogy ott egy kellemes lakó 
telepet létesítsenek; a telkek elég olcsó áron, 
és ami fő, kedvező fizetési feltételek mellett 
voltak megszerezhetők, és a részletfizetésre való 
épithetést is kilátásba helyezték.

Ez a hir meglehetős szenzácziót okozott. Aki 
csak szerét ejthette, sietett az olcsó telkekből 
vásárolni; mi természetesebb tehát, minthogy 
köztünk, a pestvidéki törvényszék hivatalnokai 
között is kiütött a gazdagodási törekvés ragálya; 
minket is megszállott a háziurhatnámság csik
landozó szelleme.

Az elsők között valék, akik rohantak a tulaj
donos bank megbízottjához, hogy a feltételek 
iránt értekezzenek, az elsők között, akik a leg
jobb fekvésű és minőségű telkeket a maguk 
részére biztosították.

Boldogan tértem lakásomra, zsebemben azzal 
a kincseket érő papiros darabbal, amely a 
létesítendő telep egy gyönyörű fekvésű telkének 
szerencsés tulajdonosává tett; pipára gyújtva, 
annak bodor kék füstjében már láttam azt a 
csinos kis falusi lakot, saját házamat, amelynek

tiszt elhanyagolása mint disciplinalis ok 
okvetlenül maga után vonja idővel a 
kötelességmegszegést, a hűtlenséget, a 
sikkasztást, a hamisítást, mint criminalis 
közvetlen okozatot.

Nem mulaszthatjuk el pedig jelezni 
azon fontos körülményt sem, hogy ezen 
időleges vizsgálat alig szokott néhány 
órai időt igénybe venni, s talán csak 
mintegy f o r m a l i t á s  lenne iigyelenibe 
vehető, s e néhány órai vizsgálat is már 
kiderített olyan momentumokat, melyek 
a járás főnökének egyenesen rosszalásá- 
val találkoztak; már e néhány órai vizs
gálat alatt constatálhatta a hanyagságot, 
a rendetlen kezelést, s amit különösen 
kiemelt, az ügybuzgalom hiányát.

Miből állanak rendszeresen ezen úgy
nevezett időleges vizsgálatok? Erre igen 
könnyű a válaszunk. Az úgynevezett 
„stich" próbákból, melyek szerint a vizs
gáló főnökség úgy a közigazgatási, mint 
az adóressort kezelésénél néhány ügy
darabot egyszerűen kiemeltet; ezen ügy
darabokban az eljárás alakiságát, azoknak 
érdemében hozott intézkedéseket teszi 
vizsgálatának tárgyává. Ha ezen néhány 
stich-próba kiállotta a kereszttüzet, meg
állapítja a helyes vagy helytelen kezelést, 
a szorgalmat vagy hanyagságot.

vadszőlövel befuttatott erkélyén oly jól fog esni 
majd kipihennem az egész napi fáradalmakat, 
amelynek virágillatot lehelő jól gondozott ker- 
tecskéjében oly kedves lesz szívnom a tiszta 
dunaparti levegőt a törvényszéki iroda bűzös, 
poros levegője után.

Az udvar közepén, annak a lombos eper
fának árnyékába oda képzeltem vagy fél tuezat 
piros pozsgás, egészségtől duzzadó gyermek- 
arczot; körötte szerte kalandozó baromfisereget; 
a háztetőre vigan turbékoló szerelmes galamb
párokat; a kis kerti lugasba pedig magamat, 
amint átölelve kis feleségemet, elnézem majd 
azt a mosolygó, kaczagó csoportot, a falusi 
jólétnek, boldogságnak azt az eleven tündér- 
képét.

Másnap alig vártam a hivatalos idő végét, 
gyorsan elköltöttem szerény ebédemet és aztán 
rohantam a vasut. .  . akarom mondani, az 
omnibusz-állomáshoz, hogy az akkor egyedüli 
alkalmatosság igénybevételével kiránduljak meg
szemlélni telkemet, leendő otthonom szmterét.

Rettenetesen türelmetlen voltam. Lassan 
döczögött a rozoga jármű a kátyns országúton ; 
habár kocsisunk eléggé nógatta , Tündér"-nek 
meg „Sárkányának gúnyolt sovány gebéit, azok 
mindazonáltal sem tehetséget, sem hajlamot 
nem mutattak a tündér és sárkány kiváló tulaj
donságához, a repüléshez; egész örökkévaló
ságnak tűnt fel előttem az a háromnegyed óra, 
amely lefolyt, mig a czélhoz értünk.

Nem volt nehéz fellelni tulajdonomat, mert 
számokkal ellátott ezölöpök jelezték a felosztott 
telkeket.

Ah, itt van! . . .  De mi ez ? . . .  Talán tévedek ?

De kérdjük, meg van-e ezzel az el
járással állapítva, constatálható-e ily modus 
vivendi-vel esetleg egy hivatalos bűntény 
vagy vétség fenforgása? Korántsem.

És ehhez kétség sem fér; mert azt 
argumentálni sem kell, hogy a hivatalos 
lelküsmeretességgel vezetett ügyeknek 
tényáliadéka rendesen törvényszerűen van 
felvéve, rendesen benaplózva; a pénz
bevételek pontosan elkönyvelve; a peres 
követeléseknek kiegyenlítése a pernaplók
ban kitüntetve; mert az ily természetű 
ügyeknek leleplezésétől nincs mit tartani, 
amennyiben ezeknél defectus len není'forog.

De ott, ahol defectus tényleg fenforog, 
ahol talán esetleges vétség, vagy épen 
bűntény követtetett e l; legyen ezen üldö
zendő cselekmény szándékos vagy nem 
szándékos, —  mert ezen körülmény csak 
súlyosít vagy enyhít; —  egy ily stich- 
próbákkal keresztülvezetett vizsgálat meg 
■nem állapíthat semmit, ha csak az illető 
tettesnek szerencsétlen csillagzata esetleg 
a vizsgáló főnökségnek ujját véletlenül 
ép azon ügydarabra nem vezeti, hol ki
sülhet a turpisság.

Nálunk még eddig —  mint tudjuk —  
egy minden izében gyökeres, egy várat
lanul jött meglepetésként rendezett, az 
egyik vagy másik kezelés ressortját érintő,

És megnézem újra a számot,.,, [nem, nem 
tévedek; ez az, valóban ez az. De hát akkor 
mit keresnek itt ezek a parasztok? Mit fúrnak, 
faragnak itt, az én telkemen?

— Hát kendtek mit csinálnak itt ? — szólítom 
meg az egyiket.

Az nyugodtan húzta ki agyarai közül a kurta 
szárú pipát, egyet köszörül a torkán és imigyen 
felel ;

— Bekerítjük ezt a fundust, instálom.
Most már esakugvan nem tudtam mire vélni

a dolgot, bekerítik a telkemet tudtomon kívül 
s anélkül, hogy én erre bárkinek is utasítást 
adtam volna.

— De hát kinek a parancsából teszik ezt? 
— kérdem.

— A tulajdonosa küldött ide minket, instálom,
— És hogy hívják azt a tulajdonost?
— Megmondta ám, instálom, a nevét, de biz’ 

én már elfeledtem, valami Juhos, vagy Kondás, 
ilves valami neve ván.

— De hát a lakását csak tudja kend?
— Azt nem mondta meg, mi pedig nem 

kérdeztük.
— No, én meg azt mondom, hogy hagyjanak 

fel kendtek a további munkával, mert ez a 
az enyém, nem pedig azé a Kondás vagy mi
féle űré.

— Már azt, instálom, nem tehetjük, — felel 
a jámbor, — szegény emberek vagyunk, a 
munkát, amit ránk bíztak, el kell végeznünk, 
mert szükségünk van arra a pénzre.

Mit volt mit tennem? Alig vártam a vissza
térő omnibuszt, amely csudálatosképen — vagy 
talán csak nekem tűnt fel úgy —- még az
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tételről-tételre keresztülvezetett, a kétséges 
esetekben, az érdeklett felek kihallgatásá
val járó vizsgálat soha meg nem ejtetett.

Demonstrálják ezen tényt azon koráb
ban már nálunk előfordult események, 
melyeknek szennyesét ezúttal szellőztetni 
nincs szándékunkban; mert ezen vissza
élések tettesei vagy már elpárologtak köz
ségünkből, vagy elvették büntetésüket. 
Mindkét esetben azonban tényleg meg
történt visszaéléseket constatáltak az el
múlt események. Kinek ártottak ezen 
megtörtént visszaélések tényezői, mint 
magának a törvénynek corporative, de 
igen sok egyes polgárnak, kik részben 
jogaikban, részben vagyonúkban szen
vedtek, még pedig sok esetben tetemes 
sérelmeket. Ne felejtsük el ezen szomorú 
előzményeket, igen sokféle elemből áll 
az ember, s alkalom teszi a bűnöst!

Tény az, hogy az ily gyökeres vizs
gálat tán napokat venne igénybe s tete
mes anyagi s szellemi munkával járna, 
de maguknak a községeknek jól felfogott 
érdeke, meg a járási főnökségnek is igen 
sok esetben érintetni szokott reputatiója 
azt feltétlenül megkövetelnék, hogy köz- 
ségenkint s évenkint legalább egyszer a 
fenekéig tekintetnének meg ezen leg
veszedelmesebb tenger mélységes titkai, 
ezen legsikamlósabb örvény tátongó zuha- 
tagjai, melyben a mai corruptio mellett 
annyi száz meg száz ügyetlen turista 
lelte erkölcsi halálát.

Nem akarunk még praejudicálni köz
ségünk jelenlegi beléletébe s annak veze
tésébe esetleg szinte már berágódott fér
ges visszaélésekre; bár a föszolgabiró ur 
alig néhány órai vizsgálatának eredménye 
bennünket határozottan kételyre indított; 
nem akarunk vádakat emelni sem egyik, 
sem másik ressort személyeinek tényke
dése, azoknak jelleme, megbízhatósága, 
hivatalos kötelemérzete vagy pláne cor- 
ruptiója ellen; bár az eddigi évek tapasz
talatai az ellenkezőre késztetnének ben
nünket, s bár ma már, a gondolkodni

élőbbemnél is lassúbb tempóban haladt, és 
megérkezvén Pestre, rohantam a megbízotthoz.

— Uram, — mondom ingerült hangon, — 
vagy lidérczek űznek velem gonosz játékot, 
vagy pedig az önök felülteté sének vagyok áldo
zata ; — és amint egy kissé kifújtam magamat, 
előadtam szóról-szöra a tapasztalt dolgokat.

A megbízott urat szintén nem csekély bámu
latba ejtette elbeszélésem; lapozgatott tisztán 
és rendesen vezetett könyvében, aztán hol 
egyik, hol másik vállát magasabbra vonva, tőle 
kitelhető udvariassággal imigyen felelt:

— Nem értem a dolgot, sehogy sem értein, 
íme, méitóztassék meggyőződni, hogy a 69-ik 
számú telek egyedül az ön nevére van jegyezve, 
azt ön előtt senki meg nem vette s így az ön 
jogos tulajdonául kell azt tekinteni. Itt, kérem, 
valami tévedés van, valami sarkalatos tévedés. 
Hm, hm, csak legalább a nevét tudhatnék an
nak az urnák, de igy. . .  e perezben nem lehe
tünk abban a szerencsés helyzetben, hogy a 
tévedést kideríthessük.

Be kellett látnom, hogy igaza van; fogtam 
kalapomat és rövid köszönés után meglehetős 
nyomott hangulatban távoztam az irodából.

Hiában volt minden kutatás. Habár több íz
ben kirándultam a telepre, semmit sem sike
rült megtudnom rejtélyes ellenfelem kilétéről.

Mintegy két héttel a leírt események után 
borongős kedélyhangulatban ültem Íróasztalom 
előtt. Künn teljes pompában ragyogott a tavaszi 
nap s tiszta kék égboltozatra nyílt kilátás iro
dánk kicsiny ablakán át.

Birkás Ede hivataltársam és jő  barátom le
dobta tollát és hozzám jött.

tudó, eszélyes és körülláló közönség a 
legkisebb haraszt zörrenésre felüti fejét, 
—  a haraszt pedig nálunk, fájdalom, 
eléggé zörög; —  de részben az illető 
alkalmazottak jó nevének mintegy reha
bilitálása, főkép azonban az életét s va
gyonát, ezeknek kezébe letett közön
ségünknek bizalomérzete, mig végre, mint 
mondani szokták, a konkolyosoknak lehető 
kiválogatása indokából is mégis csak kí
vánatos leendene, hogy a főszolgabíró ur 
legközelebb a lehető leglelkiismeretesebb 
s a legbehatóbb vizsgálat tárgyává tenné 
közügyeink jelenlegi állapotát.

Kívánatos leendene ez azért, mert 
ezzel először a helyzet tisztulna meg; 
mindnyájan betekintést nyernénk köz
ségünknek mikénti statusába; kívánatos 
lenne azért, mert hogy ha ezen ilynemű 
vizsgálat csakugyan egy feddhetlen ered
ményt tiintetne fel —  mit félve óhajta
nánk —  megnyugtattatnának a kedélyek 
a közügyek iránt ma már a lehető leg
rosszabb előítélettel biró közönségünkben; 
kívánatos lenne azért, mert a küszöbön 
átló önállósításunkkal bekövetkezendő ál
talános szervezés s választásoknál egy 
ily vizsgálatnak —  kétségen kívül majdan 
publicussá teendő —  eredménye zsinór
mértékül is szolgálna a jelenlegi alkal
mazottak erkölcsi életének, képességük
nek, főkép megbízhatóságuknak, de leg
inkább jellemüknek elbírálására.

Mert ezen rohamosan fejlő község 
Paris almájáért előreláthatólag sokan fog
nak vetekedni; —  sokan lesznek a hiva
talosak, —  de nagyon kevesen a válasz
tottak ! Cato.

Mire égető szükség van.
Erzsébetfalva lelkes hölgyközönségéhez volna 

egy pár esdö szavunk.
A világtörténet tanúsága szerint, ami szép, 

nemes és nagy, magasztos és dicső, szivet-lelket 
megkapó és elragadó, kedves és bájos esemény 
csak előfordult „Föld“-nek nevezett bolygónkon 
azóta, hogy rajta ember bolyong: annak vala
mennyinek inditó oka, közvetett vagy közvetlen

— Szép idő van, barátom, — mondja, — 
jó lenne délután valahova kirándulni; nem 
volna hozzá kedved ?

—  De hova? — kérdem én; —  ily kora
tavaszszal a zöldben még semmi sincs.

—  Volna egy indítványom — feleié barátom, 
— ha te is úgy akarod, menjünk ki az uj 
telepre.

—  Az uj telepre? Hogy jut eszedbe ez a 
gondolat? Talán csak nincs ott telked?

— Már hogy ne volna, — mondja ő, — van 
bizony, még pedig egy nagyon csinos telkem, 
a legjobb helyen.

Bámulva néztem barátom boldogan mosolygó 
arczára; én erről eddig semmit sem tudtam; 
igaz ugyan, hogy eddig még én sem említettem 
neki kalandos esetemet.

Elfogadtam az ajánlatot, azzal a halvány 
reménynyel táplálkozva, hogy talán az én dol
gomban is valamit megtudhatok.

Alig szállottunk le a döczögó omnibuszról, 
csakhamar ott voltunk a csinos zöld rácsozattal 
körülvett telek előtt.

—  Itt vagyunk, — mondja Ede barátom, — 
nos, mit szólasz hozzá? Ugy-e csinos telek? 
Az országúihoz közel van, elég magas fekvésű, 
nem kell félni, hogy a pinezébe majd viz szi
várog, aztán . . . dé miért mosolyogsz oly külö
nös módon ? Talán ez előnyöket illetőleg nem 
osztod nézetemet?

— Dehogy nem, — felelém, valóban szánal
mas mosolyíyal tekintve barátomra; — csak
hogy sajnállak édesem, mert le kell szállanod 
a boldogság magaslatáról a való sivár talajára;

előidézője, megteremtője, kezdeményezője, végre
hajtója vagy befejezője nő volt.

A teremtés mythológiája azt mondja, hogy 
mikor a Teremtő a Fájdalmat, Keservet. Bánatot, 
Szenvedést, Csalódást és Nyomort megalkotta, 
ugyanakkor alkotta meg a nőt is, hogy legyen, 
ki az ezek által fakasztott könveket felszántsa, 
letörölje s hogy ezt tehesse, adott neki melegen 
érző, szerető szivet.

Hölgyeinknek e legendaszerü. melegen érző, 
szerető szivéhez fordulunk.

Telepünk rövid idő múlva önálló községgé 
alakul át; ez az átalakulás közszükség,közóhaj. 
Az önálló községgé alakuláshoz minden erő, 
minden faktor, minden elementum meg- és fel
található telepünkön, annak tehát útját már 
nem állja semmi és senki. Az ellentáiló gátat 
széttöri, összerombolja a közszükség, a közóhaj.

Csak egészséges társadalmi életünk nincs. 
Élünk együtt, egymás mellett, de idegenül. 
Nincs köztünk összekötő, összetartó kapocs. 
Nem érezzük egymás hiányát, nem keressük 
egymás társaságát, ismeretségét, barátságát, 
csak élünk, lézengünk, tengődünk egymás 
mellett, mintha csak budapesti polgárok volnánk. 
A székesfőváros társadalmi életének szele érint 
bennünket, elég közel vagyunk hozzá, anélkül, 
hogy benne élnénk s nem tudunk, nem akarunk 
ezen telepünk, vagy mondjuk: községünk
társadalmi életére oly kóros és káros hatása 
fuvaloin ellen védekezni.

Vannak egyleteink — talán nagyobb számmal 
is, mint szükséges, szolgálják is, ha ugyan 
szolgálják a közjót -—  de ezek az egyletek sem 
együttvéve, sem külön-külön nem képesek 
egészséges társadalmi életet teremteni, létre
hozni nálunk. Mert működésűk nem hat ki 
a családokra, nem hat ki a család koronájára: 
a nőkre. Ami egyleteink működésében a női 
tevékenységnek nem jut szerep, az intézők, 
rendezők férfiak és megint csak férfiak. 
Hölgyeinknek tisztán passzív szerep jut ez 
egyletek életműködéséből, az csupán, hogyha 
az egyik-másik egylet mulatságot, dáridót rendez, 
azon hölgyeink is megjelenhetnek, hogy meg
jelenésükkel emeljék az illető egylet vagy 
egyletek fényét.

Ez pedig édeskevés; olyan nesze semmi, 
fogd meg jól!

Ily körülmények között azután épen nem 
csodálható, ha hölgyeink a közéletben nem 
óhajtanak részt venni, nem szerepelnek a nyil
vánosság terén, visszavonultan élnek maguknak, 
családjuknak, társadalmi életünk rovására, 
kimondhatatlan nagy kárára.

Mi más élet lenne nálunk, ha ami szeretetre-

szakitanod kell azzal az édes gondolattal, hogy 
te ennek a szép teleknek jogos tulajdonosa 
vagy. Már hetek óta keresem azt az embert, 
aki ezt a telket bekerittette, hogy megköszön
jem szivességét, de a munkások nem tudták 
megmondani nevét. Persze, ki hihette volna, 
hogy a Juhos vagy Kondás névvel az én Birkás 
barátomat ruházták fel, De most már megkell 
tudnod. Barátom, te egy nagy tévedésnek vagy 
szerencsétlen áldozata, mert ez a telek az 
enyém, íme az ideiglenes szerződés a 69. számú 
telekről; a véglegest eddig azért nem kötöttük 
meg, mert előbb meg akartam találni azt az 
embert, aki a magáé helyett tévedésből az én 
telkemet kerittette be.

Azt hittem, kijelentésem meg fogja semmi
síteni az én kedves barátomat, de méltó cso
dálkozásomra annak még csak egy arczizma 
sem rándult meg, hanem teljes nyugalommal 
belső zsebébe nyúlt és onnan egy csomagot 
véve ki, igy szólt:

—  Tévedsz barátom; ennek a teleknek tulaj
donosa én vagyok, ime, lásd a „végleges” 
szerződést, meg a bekebelezési végzést, amelyek 
a 69. számú telek iránti tulajdonjogomat min
den kételyt kizáró módon igazolják.

Most ismét rajtam volt a megrökönyödés 
sora; összehasonlítottuk írásainkat, mindegyik 
a 69. számra vonatkozott.

Kár lett volna további argumentumokra vesz
tegetni az időt, nem volt egyéb tenni való, 
mint elmenni a megbízotthoz, hogy az ügyet 
végképen lebonyolítsuk.

Lázasan forgatta könyveit az ügyvéd, mig 
egyszerre csak nagyot ütött öklével az asztalra.
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méltó, kedvességben páratlan bájos hölgy
közönségünk egymással karöltve agilis szerepet 
vinnének társadalmi közéletünkben!

Az a petyhüdtség, lomhaság, vontatottság 
és közönyösség, mivel mindenütt és minden 
téren, lépten-nyomon találkozunk, varázs-szóra,
■ egyszerre eltűnnék, vidám élet, érdeklődés, 
közbecsülés, barátságos közeledés, érintkezés 
váltaná fel mély lethargikus álomba merült 
társadalmi életünket.

Ezzel azonban nem azt akarjuk mondani, 
hogy hölgyeink ma hiányoznak ott, ahol 
a hölgyeket első sorban is megszoktuk már 
látni, tudniillik a jótékonyság terén. Nem, ott 
vannak ők mindenütt, ahol"a fájdalom, keserűség, 
bánat, csalódás és nyomor könyüit kell fel
szántani. Ott vannak ök vigasztaló és segítséget 
nyújtó angyalképében, ahol az ő melegen érző. 
szenvedések iránt fogékony szivükre szükség 
van; csak nem együttesen, hanem külön-külön, 
egymástól ismeretlenül.

És épen ez a baj. Mert míg egyesült erővel, 
vállvetve, karöltve és tömörülve még a lehe
tetlennek tetsző és látszó dolgot is lehetségessé 
tenni vagyunk képesek, addig az egyesek erejét 
a legcsekélyebb ellentállások is elzsibbasztják, 
megtörik.

Aki Erzsébetfalva lakosságának életviszonyát 
tanulmány tárgyává teszi, el kell, hogy borzadjon 
ama nagymérvű nyomor láttára, mit nálunk 
észlel. Ezen egyesek, bárminő óriási áldozatot 
hozzanak, jó szivük sugallatát követve, a nyomor 
enyhítésére bármit tegyenek is, az csak annyit 
ér, mint nagy aszály idején egy pár perczig 
tartó futó eső. Mint ennek nincs egy óra múlva 
semmi nyoma, az is nyomtalanul vész el az 
itt uralkodó nyomor feneketlennek látszó ten
gerében.

De ha egyesült erővel, kéz a kézben, tömö
rülve nyújtunk segédkezet a nyomor megszünte
tésére, a keserűség eloszlatására, a bánat 
vigasztalására, a szenvedés csillapítására, a 
csalódás kisebbítésére: úgy működésűnk nem 
lesz hiábavaló, nem vész el nyomtalanul, nem 
vész kárba soha.

Hölgyeink! Erzsébetfalva lelkes hölgyközön
sége! íme rámutattunk, ez az a tér, melyen 
önök, telepünk bájos virágai agilis működést 
fejthetnek ki. Ez az a tér, melyen tevékeny
ségük nyomán a száraz avarból is virágzó dús 
növényzet fakad, ez az a tér, melyen haladva 
nemes" és angyali jó szívok sugallatát követ
hetik s minden lépésük áldást hozó leend! Nem 
egyedül, nem egyenkint, nem külön-külön, de 
együttesen, egyesülten. Viribus unitis.

Alkossák meg hölgyeim az első erzsébetfalvai

— A barom! —  igy kiáltott föl, egészen 
kikelve arczából, . . .  a barom 1 . .  . Uraim, itt 
egy nagy tévedés van, rettenetes tévedés, sar
kalatos tévedés! Birkás ur tulajkonképen nem 
a 69. számú telket vette meg, hanem a 96-ost, 
de az az ostoba imok, az a lágyfejü sváb, 
németül gondolkozott és megfordítva a 69. 
számra irta meg a szerződést. Most már mit 
csináljunk uraim? Birkás úrral a szerződés 
szabályszerűen meg van kötve és a tulajdon- 
jogi bekebelezés is foganatosítva. Nem lehet 
egyebet tenni, mint hogy uraságod meg vegye 
át a 96. számú telket, szólott hozzám fordulva.

Többszöri látogatásaim révén ismertem már 
az egész telepet és tudtam, hogy ami valamire 
való telek volt, az már mind elkelt.

— Köszönöm becses figyelmét, —  feleltem, 
— de nem vagyok sport ember, sem csónaká
zással, sem vadkacsákra való lövöldözéssel nem 
foglalkozom. Családi otthont akartam alapítani, 
de — fájdalom — ezt a szándékomat meg
hiúsította a . . . német gondolkozás. Itt már
nincs többé keresni valóm. Isten önnel!

•* *
A telep pedig felépült és Erzsébetfalva néven 

virágzó községgé fejlődött.
Ábrándozva gondolok vissza rövid boldog

ságomra, valahányszor a csinos telepre vető
döm, de mindannyiszor az irigység láza fog 
el, mikor a zöld keritéses telek előtt vezet 
utam, mikor szemembe ötlik a csinos falusi 
ház, vadszölös erkélyével, baromfitól nyüzsgő 
udvarával, árnyas kertjével, amelyen belül bol
dogan élvezi öreg barátom jól kiérdemelt nyug
diját. __________

jótékony nöegyemiletet! Talán semmiféle egyesü
letre sincs oly égető szükség, mint erre. Czéljuk 
egy leend: a jótékonyság, de e mellett ez 
egyesület megalkotásával megteremtik azt is, 
aminek megteremtésén eddigelé nálunk műiden 
kísérlet hajótörést szenvedett: az egészséges 
társadalmi életet. A jótékonyság gyakorlása 
nemesen érző sziveiket közelebb hozza egymás
hoz, megtanulják egymást megismerni, becsülni 
és szeretni. S ha ezt megtanulták, megszűnik 
a közöny is, mely társadalmi életünkön ma az 
a szorító, fájdalmas békó, mi minden egész
séges, szabad mozgalmat meggátol, minden 
szent törekvést már csirájában elfojt.

Csakhogy ez egyesület ne felekezeti érdekek 
szolgálatába lépjen, hanem terjedjen ki az egész 
közre, felekezeti színezet nélkül. Mert a feleke- 
zetiség válaszfalára társadalmi életünkben semmi 
szükség nincs, e válaszfal csak elidegenítő 
lenne, ahelyett, hogy a jótékonyság gyakorlásá
ban fáradozó nemes sziveket tömöritené.

Munkára fel, hölgyeim! Az utat hirlapirói 
kötelességünkből kifolyólag megmutattuk, most 
már a kezdeményezésen a sor!

Nekünk legszebb jutalmunk az lesz, ha 
Erzsébetfalva díszes hölgvkoszoruja, szeretetre
méltó virága megértett bennünket s eszménket 
elaludni nem engedvén, mielőbb megtestesíti.

— V-

ERZSÉBETFALVAI KÖZLÖNY.

Kispesti levél.
Kispest, 1897. február 10.

Kedves Szerkesztőm!
Minapában azt irtani, hogy itt nálunk nem 

történik semmi. Tévedtem. Már hogy is ne 
történnék V

Nyakig uszunk a mulatságban, akár csak egy 
miniatűr Veleneze, igy farsang évadján. Igaz 
ugyan, hogy nekünk még nincsenek fényárban 
úszó korzó-meneteink, amelyeken konfetti 
záporral nyomorítsuk meg egymás szaglásra 
rendelt szervezetét; de hát ki is kivárnia tőlünk 
ilyent?

Elég az, hogy mulatunk.
E hó 6-án a legfiatalabb egylet, a .Kispesti 

jótékony nőegylet* * egy jói sikerült thea- 
estélylyel kezdette meg áldásos működését 
(jóváhagyott alapszabályok nélkül). Volt hideg 
buffet, meg thea (no meg aztán, aki egy kis 
papramorgóra vágyott, az is kielégíthette magát). 
Fogyott is étel-ital annak rendje és módja 
szerint; de hogy is ne, mikor a szép asszonyok 
és leányok oly aranyos-kedvesen kinálgatták, 
hogy annak még a legfásultabb kebel sem lett 
volna képes ellentállani? Azután meg egyre 
járta a táncz.

Bizony jó  csoda, hogy másnapra, a .Petőfi 
ifjúsági "kör* bemutatójára maradt még elég 
mulató: ez is elég szép sikerrel folyt le. Volt 
szavalat, volt zenei produkezió két- és négy
kézre, meg humoros felolvasás; aztán táncz 
kivilágos kivirradtig. Az arany ifjúság kitett 
magáért; megmutatta, hogy nemcsak a „liter“- 
aturához, hanem a Iíteraturához is ért, ámbár 
az előbbiben sem csekély sikert produkált. 
Szóval csinos kis mulatság volt.

Most már kiváncsiak vagyunk az izraelita 
hitközség által e hó 20-án rendezendő „vásár- 
bazár“-ra. Ez az eddigi jelekből Ítélve, fényes
nek ígérkezik.

S amig igy foly a mulatság, féktelenkedik 
a jókedv, a felharsanó kaezaj vidám zajába 
belekontárkodik egv-egv pisztoly vérfagyasztó 
dörrenése is.

E hó 6-án egy fiatal ember lőtte magát főbe 
kedvese lakásán, mig azt pálinkáért küldte; 
7-én pedig egy másik fiatal ember a Petöfi- 
utczában lőtte’ meg ideálját, aztán maga ellen 
fordította a gyilkos fegyvert, mely azonnal 
kioltotta hányatott életét.

De nézzünk egy kissé másfelé. Hagyjuk 
a mulatókat és a halálba menőket; az életnek 
örvendöket és az életuntakat és keressük fel 
azt az utat, amely Kispestről Kossuthfalva felé 
vezet, ott a Kisfaludy-utcza végében, amelynek 
mentén felállított kereszt más hangulatba ejti 
az embert.

Oh, mily ellenkező kép! Amott a táncz 
hevétől kipirult boldog arezok, itt a fájdalomtól 
eltorzult szomorú tekintetek; amott a pajzán 
jókedv szilaj tombolása, itt a kétségbeesés vad 
kitörése.

3. oldal.

Valóban sziv-facsaró látvány. Naponként 
négyszer-ötször láthatunk gyászmeneteket a 
temető, a halál sötét birodalma felé; naponként 
négy-öttel szaporodik száma azoknak a kisded 
sirhalmoknak, amelyek egy-egv család boldog
ságát, egyedüli reménységét, mindenét födik; 
amelyek korai nyughelyéül szolgálnak azoknak 
az ártatlan kisdedeknek, akiket a gyermekek 
réme, a kegyetlen kanyaró oly idő előtt ki
ragadott a szerető szülök karjaiból.

Halvány vigasztalásul a kanyaró csökkenését 
jelzik ugyan, ámde megszűnését nem; az iskolák 
még mindig zárva vannak.

De hát ilyen az élet, mint Petőfi mondja, 
jajgatunk és kaczagunk; de a halál . . . .

Ejh, mit halál! Mi csak mulatunk, kaczagunk 
és tombolunk szilaj jókedvünkben; hisz' farsang 
van talán, vagy mi? Ne lásson szomorúságot, 
ne hallja a fájdalomnak kétségbeesett kitörését, 
siránkozását az úgy is rövid ideig uralkodó 
Karnevál!

Jó mulatást! Igaz híved:
Bors.

VEGYES HÍREK.
— „Szép élet a legény-élet", azt mondja 

a nóta. Ettől a szép legény-élettől búcsúzott el 
e hó 15-ikén dr. Bárok Samu közszeretetben 
álló orvosunk. A buesu-lakomán igen diszes, 
illusztris társaság vett részt — férfiak és 
hölgyek — e napon a Pauncz-féle vendéglő
ben, ahol is Hermán Sándor vendéglős ismert 
jó  konyhája és pogány borai oly jó hangulatba 
hozták az egybegyült szép társaságot, hogy 
csak a hajnali órái kényszere alatt öszliitt ez 
szét. Felköszöntő felköszontőt ért, talpraesett 
volt mind, természetesen az est hősét, a legény
ségétől búcsúzó doktort méltatták a tósztozók. 
Legsikerültebb tósztot mégis Bárok doktor 
mondott, amikor megköszönvén a róla mon
dottakat, ünnepélyes Ígéretet tett, hogyha bár 
rövid idő múlva „más állapotba jut* is, azért 
a jelenlevő társaságra és ismerőseire nézve 
ezentúl is az marad, ami a legénykort 
doktor Bárok volt. Mi szívesen konstatáljuk, 
hogy ez ígéret doktorunk részéről nem volt 
legénykedés s kívánjuk, hogy az általa jelzett 
„más állapotba jutása* igazi boldogságának 
kezdete legyen s boldogsága a sírig tartson!

— Ar „Erzsébetfalvai Első Magyar Asztal- 
társaság'1 f. hó 28-án (vasárnap) d. e. 10 órakor 
rendes évi közgyűlést tart, melyre az asztal- 
társaság tagjait ez utón hívja meg a választmány. 
A közgyűlés tárgyai: 1. Beszámolás az egylet 
vagyonáról. 2. Tisztviselők választása. A jelenlegi 
tisztviselők kéretnek, hogy ezen közgyűlésre 
muihatlanul jelenjenek meg.

— Az „Erzsébetfalva! polgárok férfi dalegylete 
f. hó 14-én megtartott I. közgyűlésén hatá- 
rozatilag kimondotta, hogy márczius 15-ikét ez 
évben félszázados évfordulójához méltóan a 
helybeli társegyletek bevonásával ünnepli meg. 
Ennélfogva a tisztikar tisztelettel hívja fel 
az Erzsébetfalván müködö egyesül eteket, hogy az 
ünnepély előkészítésére f. hó 25-én (csütörtökön) 
esti 8 órakor Gombás István vendéglőjében 
tartandó közös értekezleten magukat képvisel
tetni szíveskedjenek, ahol és amikor a tervezett 
ünnepély sorrendjét és megtartásának idejét 
a történelmileg nevezetes nagy naphoz méltóan 
megállapítják.

— A kossuthfalvi Szabó József-féle telep épitö- 
bizottsaga tudatja az érdekeltekkel, miszerint a 
felosztási tervezetben feltüntetett 522 háztelek
nek tulajdona Szczepanovszky Zsigmond és 
Halik Manó neveikre lett közjegyzői okirattal 
átruházva, kik a még meglevő telkekre, az adás
vételi jogügyleteket közvetlenül vannak hivatva 
megkötni. Az egyes telkek 150 Q-öi területtel 
bírnak, melyekből már eddig, alig két hó alatt, 
400 háztelek el is adatott. A telkek négyszög- 
ölenkint 2 frttal, saroktelkek 2 frt 50 krral adat
nak el, mig a vételár három év alatt, hetenkinti 
2 frtos, vagy havonkinti 10 frtos részletekben 
törleszthetö. A házépítő-bizottság pedig már 
1898. év tavaszán meg fogja kezdeni az épít
kezéseket. Ezen telepet, mely ugv egészséges s 
a fővároshoz közel levő fekvésénél, mint olcsó
ságánál fogva néhány év alatt már egy egész 
kis kolóniát fog képezni, s ugv kispesti, mint
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erasébetfalvai oldaláréi vasutakkal leend össze
kötve ; míg a fővárossal! közlekedése alig fog 
néhány pereset igénybe venni, ügy a nyaralók
nak, mint a falusi csendet kedvelő közönségnek 
a ügyeimébe nem tudjuk elég melegen ajánlani.

— Erzsébetfalva közönsége a helybeli római 
katholikus templom inegnagyobbitási, esetleg 
újraépítési alapjának gyarapítására 1897. évi 
február hó 27-én Erzsébetfalván, a Ptlum-íéle 
vendéglő (Batthyányi- és Hunyady-utcza sarok) 
összes termeiben fötisztelendő Ribényl Antal 
plébános ur védnöksége alatt zártkörű tánez- 
vigalinat rendez. Kezdete 8 órakor. Belépti jegy 
ára személyenkint 1 frt. Tekintettel a jótékony 
ezélra, feliilfizetések köszönettel fogadtatnak és 
a helybeli hírlapokban nyugtáztatnak. A bál 
kényelmesebb látogatása czéljából rósz idő 
esetén úgy a vonatokkal érkezők-, mint hely
beliek számára kocsik fognak rendelkezésre 
állani, de ezek csak a bizottsági irodában 
(Plébánia-hivatal, Uri-utcza 2Ö. sz. a.) törté
nendő előzetes bejelentés után vehetők igénybe. 
Jegyek kaphatók az összes bálbizottsági tagok
nál. — Bár a múlt számunkban már említést 
tettünk röviden e nagyszerűnek ígérkező jóté
kony czélu mulatságról, azonban kötelessé
günknek tartjuk a szétküldött meghivót közölni, 
annyival is inkább, mert arra — a szent czél

iránti tekintetből -— külön is felkérettünk.—- 
Ugyanitt helyénvalónak látjuk még megemlí
teni, miszerint a bálbizottság pénteken a Fiúm- 
féle vendéglőben értekezletet tartott, a mikor 
is alaposan megszemlélték az összes helyisé
geket s örömmel konstatálták a helyiségek ki
fogástalan, minden tekintetben kielégítő voltát, 
a tánezteremben a zene hatalmas akusztikáját 
s a vizsgálat eredménye mindenkit elragadott. 
A hangulatból és előjelekből Ítélve, ez a bál 
lesz a farsangi évad legsikerültebb és legnépe
sebb, de egyúttal legtöbb élvezetet nyújtó bálja 
Erzsébetfalván. A hölgyközönség részére kellő 
számú fogatok előállítása tárgyában is a lehető 
legszélesebb körű intézkedés történt, úgy hogy 
e tekintetben sem fog semmi akadály előállani.

— A Szilágyi Lajos harczos-egylet — mint 
egy megbízott tudósítónk értesít — a múlt 
szombaton szépen sikerült mulatságot tartott 
Gombás István ur vendéglőjében. A bevételről, 
esetleges felülfizetésekről azonban nem referál
hatunk, mert arról informácziót nem tudtunk 
beszerezni a legjobb akaratunk mellett sem 
lapunk zártáig. Érről talán a jövő héten fogja 
lapunkat értesíteni az egylet titkári hivatala.

— Az önkéntes tűzoltó-testület legénysége 
f. hó 19-én, Englerth József vendéglőjében téli 
mulatságot rendezett. Az eredmény a jövedel-

| met illetőleg 7—8 frt körül variál, a mi azt 
mutatja, hogy nem volt elég látogatott. De ez 
nem is csoda, hiszen községünkben aznap 
nyolcz helyen volt tánczmulatság. Mondja az
tán valaki, hogy mi szegények vagyunk!

—  Lövöldöző Hausherr. Az Atilla-utczai Haus- 
herr még mindig puffogtat s valóságos félelem
ben tartja a szomszédos lakosságot, nehogy az 
olló és röf helyett rosszul kezelt puskával vala
kiben kárt tegyen. Hol van a rendőrhatóság? 
Nem ártana az idegen, hozzánk nyaralni járó 
közönséget meggyőzni arról, hogy nálunk még 
nincs sem Bakony, sem Savanyu Józsi, hanem 
csak egyr elrugaszkodott kecske. — Ajánljuk a 
főszolgabiró ur figyelmébe.

— F. hó 17-én a viczinális vasút honvédinen- 
ház megállójánál a kavicsvonat egy kocsijának 
tengelye eltört, minek folytán Budapestre a köz
lekedés egy órára megszakadt. Volt zavar az 
utazó közönség közt, kik a fővárosba igyekez
tek. Nem használt semmi rezonirozás, a 9 és V* 
órai helyi vonatok utasai azon régi törvény alap
ján, hogy a kinek nincs kocsija, mehet gyalog, 
végre is derült kedélylyel, per pedes apostolo
mra, mentek be a fővárosba. Azonban a pén
tek reggeli eset már nem volt oly kedélyes, 
amennyiben egyik vonat a másikba ütközött s- 
az utazó közönséget rakásra dobálta.

A P R Ó  H I R D E T É S E K .

l a
'  alakinek eladó telke van ;
Ha valakinek eladó háza van ,
Ha valaki te lket akar v e n n i ;
Ha valaki házat akar v e n n i ;
Ha valakinek bérbeadó háza van ; 
Ha valaki házat k eres  bérbe és végre  
Ha valaki gyorsa n  és biztosan akar 
hirdetés utján ered m én yt elérn i, az 

ford uljon  bizalommal az

„Erzsébetfalvai Közlöny"
hirdetési irodája és kiadóhivatalához

Erzsébetfalván, Erzsébet-uteza 55. 
Mindezen apró hirdetések alig pár 
krajczárba kerülnek s a leggyorsabb 
eredményt érik el. Az apró hirdetések

ben egy szó 2 kr.

Eladó
egy uj, szolidan épült ház, legélénkebb 
helyen, hat lakással, gyümölcsös kerttel, 
üzlethelyiséggel, szép pinczével. Czim a 

kiadóhivatalban. 4

Két tisztességes
fiatal ember, lakásra felvétetik tisztes
séges családnál. Értekezhetni a kiadó- 

hivatalban. 8

Eladó egy emeletes ház,
mely áll: az emeleten 5 lakásból, a 
földszinten 4 szoba, 2 konyha és 2 
üzlethelyiség. Körülbelüli jövedelme évi 
1000 frt. A vételhez csak 3000 frt kész
pénz szükséges. Bővebb értesítés nyer
hető a kiadóhivatalban. 22

Üzlethelyiség
lakással, szép verandával stb. szabad 
kézből eladó a Vörösmarty-utczában. 

Bővebbet a kiadóhivatalban. 17

Kitűnő baraczklekvár
kis és nagymenyiségben kapható. Hol? 
Megmondja a kiadóhivatal. 23

Kerestetik májusra
egy lakás, mühelylyel, vagyis egy egész 
ház udvarral, kerttel kibérlésre. Előnyös
feltételek mellett esetleg megvételre is. 
Czim a kiadóhivatalban. 24

Kerestetik
egy 150— 160 Q  öl telek, közel a piacz- 
hoz esetleg a kossutfalvi állomáshoz, 
részletfizetésre. Bővebbet a kiadó- 

hivatalban. 15

Egy szép telek,
a községháza közelében, 300 Q  öl, szé

pen bekerítve, szabadkézből eladó.
A tulajdonos neve megtudható a kiadó- 

hivatalban. 25

H I R D E T É S E K .
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Aki olcsón s lelkiismeretesen venni akar 
v a r r ó g é p e t  vagy b i c i k l i t ,  forduljon biza
lommal

H e r b s t e r  F e r e n c z
mechanikus jól ismert czégéhez 

B u d a p e s t, A k á c zfa -u tc z a  5 . szá m .

Műhelyem megnagyobbitása folytán, azon hely
zetben vagyok, hogy mindenféle előfordulandó 
ja v ítá s o k a t  lelkiismeretesen, olcsón s p on to s  
k é sz sé g -g é l te lje s íth e te k .
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m
4
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4

Mindennemű hirdetések, valamint 
apró hirdetések, jutányos árban fel
vétetnek az

,Erzsébetfalvai Közlöny41*
kiadóhivatalában

E R Z S É B E T  F Ü L Ű  AlT.
Erzsébet-ntcza 55. szám alatt

/  Mt/ Ml/MI/MI/Mi/Ml^Mi/ Mí/Mi/Mié Ml/ ̂ MfrMI/MlAM/M^MI> Ml/ MMMl/ MI/NMMl/ Ml/ Ml/

Pályázati hirdetmény.
Csepel községe mintegy 120ÖÖ forint építkezési költség-előirány

zattal egy
•uj k ö z s é g h á z a t

fog építtetni, melyre vonatkozólag úgy a tervezet, mint a feltételek a 
vállalathoz a községházánál a jegyzői hivatalban megtekinthetők.

Csakis szolid, megbízható, ismert iparosok ajánlatai fognak 
H  felembe vetetni. Csepel község elöljárósága,
m m sm m m m _______________ ___________ __

PÁRTI A “ irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.
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