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álmából, hogy mint a felkelő nap szét- 
rebbentse a vészes felhőket, elűzze az őt 
elbontott sötétséget; hogy lerántsa a fátyolt 
a már halotti torán tánczolni készülő ele
mekről.

Legvitálisabb érdekeink forogtak ez 
utóbbi időben a koczkán, melyeknek a 
község javára helyesen s önzetlenül leen- 
dett megoldása képezte a Hamlet-kérdést.

De a «lenni, vagy nem lenni» kérdé
sének felvetése nem községünk jóléte ér
dekében applikáltatok mint az egyedül s 
kizárólagosan applikálandó lehetett; nem 
közérdekünk előmozdítása s megóvásának 
czélja lebegett a honmentők szeme előtt, 
hanem a «prima persona ego» lenni vagy 
nem lenni kérdése volt a Mamrnon, mely
nek áldozatául akarták dobni érdekeinket.

Tekintsük csak általánosságban, mi is 
volt tulajdonképen a község boldogító 
szerepét játszók tervezete; mily modus 
vivendi-t eszeltek ki ezen tervek keresz
tülvitelére s hogy mily hatással leendet- 
tek ezen aktusok községünk érdekeire s 
életére ?

Tervezve volt első sorban községünk 
világítási kérdésének rendezése.

Ezen tervezettel szemben fennállott már

egy régibb intézkedés, mely annak idejé
ben a petróleum-világítást tényleg elren
delte s hogy megmutassák, hogy valamit 
tesznek is, fel is állítottak ítt-ott lámpá
kat; de nem lévén, ki az olajról, lájnpa- 
gyujtogatóról, ennek fizetéséről gondos
kodott volna, ezen intézkedés már csak 
végvonaglásában jött a világra.

De kitalálta a német az Ácetylen-gázt, 
mely a feltalálót —  mielőtt Vilmos német 
császár épen meglátogatta volna berlini 
laboratóriumában -  egyszerűen, a leg- 
sommásabb utón a levegőbe röpítette. Ezen 
gázanyag ugyan még alkalmazva alig van 
valahol, de hát nem azért van a főváros 
mellett Erzsébetfalva, hogy itt első sor
ban meg ne lehetne kísérteni az uj anvag- 
gali világítást s annak a másvilágra expe
diák) pompás képességét!

Ez persze olcsóbb lett volna, mint a 
I petróleum, mert kimutatták, hogy másfél 

krajczárba kerül csak az óránkinti fogyasz
tás; de sehogy sem tudtuk megérteni, 
mibe kerül majd a bevezetés, a felszere
lések, mert erről bölcsen hallgattak.

ügy vélekedtek a nemes korifeusok, hogy 
ebhez senkinek semmi köze, ha igv akarja 
azt egy tuczat valaki, a többi 8000 senki

Előfizetési felhívás.
Lapunk t. előfizetőit van szerencsénk 

felhívni, miszerint tekintettel a küszöbön 
álló májusi negyedre, előfizetéseiket ideje
korán megújítani szíveskedjenek, nehogy a 
lap szétküldésében nehézségek merülje
nek fel.

Egyúttal ismételve felkérjük azon t. elő
fizetőinket, kik hátralékban vannak, s mind
ennek daczára lapunkat vették, miszerint 
a már rég esedékes dijakat postafordul
tával annál is inkább beküldeni szíves
kedjenek ; minthogy' elleneseiben a lap 
további szétküldését beállítani s őket az 
előfizetők névsorából törülni fogjuk. Tisz
telettel a szerkesztőség.

Tavaszi rügyek.
Közvéleményünk, mely évek óta az 

igazak ‘álmát aiudta, melyről már aggódva 
kezdtük hinni, hogy" nehéz letargiájában 
életereje elernyedett s tettereje kipusztult, 
inegczáfolta a felette kimondott diagnózist, 
s a legutóbbi időkben hatalmasan meg
nyilatkozott.

Nem alszik már többé, felébredt kóros

T i  11CZ A.
Jfurcsa dolgok.

Minapában vezércikkben 
Egy levél jelent meg,
Benne a vád, mi elhangzott,
Nem sok, de rengeteg.
A kit csak a levél érint,
Összesúgnak- búgnak,
Hogy majd a levél íróján 
Egy jó  nagyot rúgnak:
Nyiladhoz vényt írnak alá 
Ömagukhoz méltót,
Köztük élete párjával 
Nemes Balog Lipót.

„De gustibus . . .* — sokan vannak, 
A kik nem kényesek 
Arra, hogy okmányon együtt 
Kikkel szerepelnek.
Nagyobb csuda is esett már 
S mégis áll a világ;  —
Ilyen dolgon fönn akadn i 
K i tudna manapság ?
— Láttunk mi már urat-enni 
Szolga körben czipót . . .  —
Azokkal egy tálból mért ne 
Ehetnék hát Lipót ?

Szakemberek s laikusok 
Vívtak szörnyű csatái 
Persze tollal s fecséreltek 
Hiába sok tintát.
A laikus azt vitatta,
Hogy 6 a szakember!
Azt vélvén, hogy neki senki

Ellentmondani nem mer.
Azonban szörnyen csalódott 
A laikus sereg . . .
Kimondták rá, hogy „laikus*
S most ezért kesereg.

A polgár-kör választmánya 
Becsületben döntött,
Kimondotta : Nincs különbség 
Egy — 8 más - tagja között;
A ki gyanús, komprommUtált,
Azért csak olyan tag,
Mint az, a kit üzemekkel 
Nem gyanúsít hatnak.1* . . .
Nagyon helyes! Jó uraim,
( fsak tovább előre !
Csak aztán gyomrukat el ne 
Rontsa •ez a lőre ! . . .

Lantos Adolár.

Egy levélke története.
— Eredeti elbeszélés. —

(Folytatás.)

Borult, esős májusi nap van. Béla haza készül 
Váradra, megkísérteni anyjától valami ürügy 
alatt kicsalni a 12 ezer forintot; kész volt 
a hazugsággal is, mint fiatal ügyvéd irodát 
szándékozik nyitni; berendezésekre, házbérre, 
s ha az első évben nem talál akadni eliense,* 
kitartásra stb. kellene a 12 ezer forint.

Béla délután 1 órakor indult el Debreezenből 
lóháton, mostoha apja pedig a délelőtti vonattal 
Váradról Debreczenbe, hová hivatalos ügyek 
elintézése végett utazott, egy postagalainbot is 
hozván magával, melylyel nejét volt tudósítandó, 
mihelyt megérkezik Debreczenbe.

Béla lassú lépésben lovagolt, hogy csak estére 
érkezzék be a városba; útközben vadászott is, 
lőtt pár szalonkát és egy vadkacsát.

Alkonyattájban igen erős déli szél támadt, 
mely feltünöleg akadályozta a szeinbehaladásl, 
meglátszott az azon különös kinézésű madár 
röptén is, mely az úttól, melyen Béla haladt, 
néhány ölnyi távolban igyekezett repülni a széllel 
szembe; begyénél valami négyszögé fehér lap 
vala látható, a madár maga fekete volt 
s a szürkületben meg nem lehetett határozni: 
varju-e vagy galamb*? Béla szemmel kísérte 
s a pár száz lépésnyire fekvő bihari erdészéiben 
egy fára megszállt; ha galamb — gondola 
igen fáradt lehet, hogy fára megszáll; kiváncsi 
vagyok tudni, levelet visz-e?

Egyenesen a fának tartott s midőn vágy- 
negyven lépésnyire lehetett tőle: ráfogta
fegyverét; ezélzott, a fegyver eldurrant s a galamb 
élettelenül esett le a földre.

Egy levél volt begyéhez kötve.
— Ezt nem lett volna szabad meglőnöm 

— mormogd magában ki tudja, mit tartalmaz 
e levél s késéséből mily hátrányai keletkezhetnek 
a czimzettnek? No, de végre is, miért küld 
ilyen fekete galambot levéllel, azt hinné, az ember, 
varjú; ha fehér én sem lövöm meg; a 
levelet felbontom s postán küldöm el 
okoskodék Béla — mialatt csakugyan feltörte- 
a levelet, de abban nem látszott egy betű sem 
Írva, tentával nem is volt, hanem — mire Béla 
rögtön ráismert —- vegytani szerrel, mely 
ha megszárad, eltűnik s nem látható.

Ez írást csak az ahhoz értő tudja meg
ismerni ; alig észrevehető halvány vonások 
látszanak csak a papíron, de átmelegitve 
élénk barna színnel jönnek ki a betűk rajta.
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fogja bt* a szájál. Hála a gondviselésnek, 
az alvó fakir tíz aeetylen felgyujtása előtt 
felébredt dermedtségéből, hatalmasan ki- 
nyojtózolt, s elseperte karjaival az egész 
tiiczat acetylenistát, mint egy pelvhet.

Tervezve volt a piaeztérnek amúgy suty- 
tyomban leendett elhelyezése, mert a jó- 
akiirók szerint a mostani piacztér távol 
esik a kültelkekhez. Ez argumentum ugyan, 
de- nem ad honiméin.

Mert ha a piacz jelenlegi tere távol van 
a külső területtől, úgy ép oly távol leen- 
dett volna az tij piacz a belterülethez; 
mi elvitázhatlan. Vagy abban keresték 
ezen érdekekmegóvását, hogy aZsigmondy- 
féle telkeknek 17 ezer forintért tervezett 
megvételével már rendeztetett volna a 
piaezkérdés V Ennyire tiornirt embereket 
nem ismerünk községünkben, kik ezen 
durva hálóban fennakadtak volna, hisz 
ennek szálai világítanak.

Mert ha már a kültelek részére piacz 
kell hogy felállittassék, úgy községünk 
jelenlegi dimenziója mellett csakis egy 
második piacz létesítéséről lehetett volna 
szó, mely tervezet azonban a község jelen
legi viszonyait, vagyoutalanságát tekintve, 
egyenlő lenne a lehetetlenséggel, a kör 
négvszögiisitésével!

Terveztetett a Suda-féle bérháznak, hat 
évre, (itiOO Írttal praeliminált bérbevétele. 
Hogy községházunk ma már nem felel 
meg az igényeknek, az tény; hogy a kö
zönség, főkép a téli időben órákig anti- 
chambre-irozzon a doge-k palotájának fo
lyosóján, ez természetesen nincs rendén. 
De hogy akkor, midőn községünk az evő-, 
lutió előtt áll s még azt sem tudjuk, mi
ként fogjuk a majdan saját erőnkből vi
selendő nem megvetendő terheket fedez
hetni, csak úgy, ab invisis, vállaljunk el 
ily terhes kötelezettséget, melylyel szem
ben maga Soroksár már előzőleg is csak 
elvben rezerváltam foglalt állást, s a maj
dan önállónak nyilvánítandó község ter

hére szerződést kötni sem tartotta mél
tányosnak ; ez egyenesen képtelenség, s 
a józan ész ily őrületre nem lenne képes.

Terveztetett egy templomtér vétele, me
lyet szinte csak helyeslőkig vehetünk 
tudomásul, mert jelenlegi kápolnánkat még 
a legmerészebb fantázia mellett sem lenne 
templomnak nevezni.

Ezen czélva csak approximative mintegy 
4 - 5000 frt költség tenne előirányzandó; 
nem is érintve ezúttal a templom építé
sének költségeit, mely kérdés ma már a 
telek vételével egyformán aktuális.

De most összegezzük röviden az elvál
lalni készült, s meglehetős logika nélkü
liséggel reánk octroyálni szándékolt köte
lezettségeket :
a) uz aeetvlen gáznak csak 500 lángra 

tervezett bevezetése s költsége a 
megejtett számadás szerint éven-
k i n t ..............................................  12,000 frt

l>) a piacz-tér megvétele . . . .  17,000 » 
ej a Suda-féle ház bérlete . , . 6,000 „
11) templom-tér vételére . . . .  4,000 *

Összes — 39.600 frtot
tenne ki.

Éhez járulnának még szervezésünk meg- 
ejtésével a következő költségek:

a) tiszti javadalmazások circa
b) iroda felszerelésekre . . .
ej lelkészi hivatal fentartására 
d) utak, utczák, hidak fentartása

4.000 frt 
800 „

1.400 „
1.000 , 
7.200 frt

Ez összesen kitenne körülbelül 40,800 
usque 47,000 frtot.

Most már önkénytelenül merül fel a 
kérdés, vájjon e horribilis summával szem
ben mi lenne a fedezet forrása?

Semmi egyébb mint - közvagyonunk 
nem lévén —  csakis a pótadó-alap.

No már tisztelt polgártársaink, valósá
gos infám iának lenne nevezhető azon el
járásunk, ha ily tervezet mellett ne tar
tanok szent kötelességünknek lerántani a 
kulisszákat ezen könnyelmű üzelmekről.

Ez Írásmód igen ajánlható szerelmesek I 
levelezésére is.

Hálának első teeudöje volt, a tegköz,elebbi | 
faluban olvashatóvá tenni a levelet, meg
tudni, kinek szól s mit tartalmaz?

A íevél tartalma ez volt:
„ Kedves Annám!

Megérkeztem Debreezenbe; Bélát kerestem, 
de nem találhattam meg, ugv mondák, elutazott 
valahová, de senki sem tudta megmondani, hová? 
íróasztalom balfiókjában van 15 ezer forint, 
küld el ezt, kedvesem, még az esti postával; 
a kulcsot megtalálod a ruhatartón levő 
koezkás mellényem zsebében; egy házat vettem 
Debreezenben igen előnyös feltétel mellett, 
legalább Bélának is jő lesz itt irodát nyitni. 
De a fiú — mint hullám — igen rósz utón 
jár; egy színházi tánezosnöbe szerelmes. 
Ezt „mindenáron meg kell akadályoznunk” , 
családunk érdeke is követeli. Majd szóval 
bővebben. Csókol férjed:

B a r n a h á z v  Gáspár. "
— Ugvl . . . .  „mindenáron megakadályozni!" 

suttogó Béla dühtől elfojtott, hangon — 
vájjon nem rejlik-e ebben valami más is'?

Mariett — mint beszélé —  egy huszárezredes 
törvénytelen leánya,ki anyját megcsalta; a kedves 
mostoha papa is volt huszárezredes és pedig 
épen Lembergben; vájjon nem ő-e az a hős? 
Ezt ki kell kutatnom a pokol fenekéről is!

Holnap írok Lembergbe, megkerestetem 
az anyakönyvben Mariett születése napját 
s egyúttal megszerzőin keresztlevelét is. Vala
melyik lembergi lapban pedig egy hirdetést is 
teszek közé. hogy aki ismerte Sínge,r Luiza 
énekesnőt s vele rokoni vagy közel baráti 
ismeretségben volt, jelentse magát levél utján

nálam; természetesen illő jutalmat tűzvén ki 
a jelentkezőnek.

Ha Barnaházv daczolni akar egy Somlyaivai, 
meglássuk, melyik lesz a vesztesfél?!

Béla dühbe jött s elhatározta daczolni mostoha 
apjával, ha mindjárt a fejébe kerülne is az!!

Ez izgatott állapotban egy vakmerő gondolat 
villant meg agyában; belopózni észrevétlenül 
mostohája szobájába, anyja úgy sem kaphatta 
meg a levelet s az abból szerzett utasítás 
szerint elvinni a 15 ezer forintot s még ezen 
éjjel vissza: Debreezenbe!

— Nem tudja senki, hová mentem, eshetöleg 
tehát könnyű lesz azt mondanom, hogy csak 
vadászni voltam.

Sok időbe került, inig el tudta magát Béla 
határozni; sehogy sem fért becsületes jellemé
hez, hogy éjnek idején, mint tolvaj, bujkálva 
menjen lopni, mondhatni, saját házába. Ámde, 
ha mostohájával daczolni akar, akkor mindenáron 
végre kell hajtani e tolvajlást, hogy másnap 
reggel Dorsé kapitánynak kifizethesse a 12 ezer 
forintot s délben pedig Mariettel megesküdhessék.

Tehát azon határozattal indult meg Bé.a, 
hogy a tolvajlást végrehajtja. Hisz a jezsuiták 
jelszava szerint:„a czél szentesíti az eszközöket."

Körülbelül 1 28 lehetett; sötét, felleges tavaszi 
est volt. midőn Béla megindult Biharról gyalog, 
köpenyébe burkolózva, kezében revolverrel.

Csendes volt az egész természet, csak 
a baglyok egyhangú huhogása, az erdő 
viszhangjátöl tizszerezve, hallatszott s ez 
oly rémletesen hangzott Bélának, mintha öt 
kaezagnák ki e madarak gyávaságáért. Mert 
még most is gyakran meg-megállott. gondolkozott: 
ne térjen-e vissza? (Vége köv.)

Községünk úgynevezett diktátorainak
ezen sok jóakaratával szentben, melyet 
csakis az utolsó órákban volt szerencsénk 
tapasztalhatni, Erzsébetfalva leendő önálló 
községe mielőtt megszületett volna, a ter
hek alatt halva roskadt volna össze, hogy 
halottaiból soha többé fel ne keljen.

S kik voltak ezen érdektelen jóakaróink, 
kik megakarták menteni «a hazát®, he
lyesebben «a hazájukat®, . akkor, mi
dőn évtizedek óta nyögünk az anno 1-beli 
mizériákban: midőn eddigelé a legkisebb 
tanujelét sem adták élet-, vezető és alkotó 
képességüknek : midőn már átalakulásunk 
előtt állunk, s csak néhány hó kérdése 
még ezen jóakaróink pouvoir-ja? Azok. 
kik a dugába dőlt nagygyűlésen játszmát 
vesztettek.

Most, az utolsó órában szinte gőzerő
vel toborozták az aláírásokat keresztül 
vezetni szándékolt terveik megvalósitha- 
tása érdekében, s meg voltak győződve, 
hogy az egyszer gyökeresen fogják ampu
tálni a legveszedelmesebb deliriumban alvó 
községet, nem gondolva arra, hogy a be
teg kitartja-e é vakmerő operácziót, vagy 
a bonczkés alatt fog elvérzeni!

A tóga alól kilógó lólábak, a merész 
játékot űzőit professzorok csak operálni 
akartak, még pedig nem is életre-halátra, 
hanem feltétlenül a. halálra, mert ezen ope- 
ráczió következménye csakis ez lehetett.

Már a bonczkés hegye érintette a lethar- 
gikus beteget; de mintha direkte a neme- 
zis akarta volna megboszulni magát e 
vakmerő merénylőkön, a mindenbe uj 
lelket lehellő tavaszi napsugár mintegy 
varázsütéssel feloldotta a kóros dermedt
séget; a beteg feléledt tetszhalottaiből, 
földre teperle a kufárokat s mennydö- 
rögve vágta szemük közé: «« temetéshez 
halott w kell! —  Én mér/ élek! —-  De ti 
vagytok az erkölcsi halottak!»

Cató.

A községi egyesület.
Az erzsébetfalvai községi egyesület alap

szabályai az illetékes minisztérium által már 
jóváhagyatlak s legközelebb le fognak érkezni, 
ennék megtörténtével pedig az egyesület azon
nal meg fogja választani végleges tisztikarát s 
erre vonatkozólag már egy öttagú kandidáló 
bizottságot ki is küldött, mely a legközelebbi 
nagy gyűlésen már egy kész tervezettel fogja 
ajánlani jelöltjeit a megválasztásra; azután 
megkezdi működését.

Legyünk körültekintők az egyesület szervezé
sénél, mert ezen egyesület vezetőségének ép 
ugv, mint magának az egész nagy testületnek 
öntudata s feladata magaslatán kell állama, 3 
vezetőségének oly egyénekből kell összeállítva 
lennie, kik már első sorban maga a moralitás 
terén is mint követendő példák álljanak az 
egyesület élén, de teremtő s alkotó képessé
gükhöz méltán hozzáfűzhessük azon reményt, 
melyet személyükhöz csatolni óhajtunk.

Nagy és terhes feladatok megoldása fog 
várni az egyesületre, hiszen községünknek ismert 
conglomeratumát lesz hivatva a salaktól el
választani s destillálni.

Községünknek újjászületése s önállósításával 
most már a legszorosabb connexusban fog ál
lam egyesületünk; mintha csak jó sorsúid; 
maga Így akarta volna, hogy a megejtendő 
községi szervezéshez már a legerősebb faetoro- 
kot-ezen egyesület szolgáltassa, s községünk 
létkérdésére már születésünknek, s szervezé
sünknek első pénzéitől kezdve befolyjon, s 
megadja közéletünk, közérdekeink leendő ren
dezésénél azon első impulzust, melynek okos 
megválasztása s alkalmazásával az alapnak 
helyesen leendő lefektetése fog biztosíttatni.

Hivatva leend legelső sorban eloszlatni azon
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sokak által — szándékos roszakarattal r— ter
jesztett véleményt, mintha a községi egyesület 
megalakulása, annak leendő működése a fel- 
forgatók aknamunkája lenne, s a jelenleg fenn
álló rendszernek sarkaiból leendő kiforgatását 
ezélozná.

Meg kell győznie a gyengébbeket arról, hogy 
egyesületünk nem aknamunkát akar végezni, 
nem a felforgatok elemeiből alakult; hanem 
hogy igenis a jelenlegi rendszer, a jelenlegi 
corniptio ellen vette fel a harczot; de hogy 
ez ellen nviit homlokkal fog küzdeni, s leg
szentebb feladatául a jelenleg fennálló fájda
lommal constatált corrumpált viszonyokat 
szanálni a községet érintő érdekekhez az eszmét 
megadni, azokat, megvalósítani, üdvös intézke
déseket teremteni tűzte ki maga elé.

Ki lenne az, ki a jelenlegi rendszert helye
selné, ki jó lelkiismerettel elmondhatná, hogy 
nálunk minden a rendes kerékvágásban mozog?

Ki az, a ki be nem látná, hpgv a közérde
keink iránt tanúsítani kötelezett figyelem ma 
csak a papiroson létezik?

Ki az, a ki elmerné vitatni, hogy évek hosszú 
során át személy s vagyonbiztonsági ügyeink 
a legszomprubb-'krízisben fuldokolnak.

Ki merné állítani, hogy közigazgatásunk veze
tése a helyes iránynak még csak kezdetleges 
stádiumába is belépett; hogy adóügyeink veze
tésénél megtalálhatnók a lelkiismeretességet, a 
nemcsak hivatali, de egyúttal polgári kötelem
érzetet; hogy a közterhek kirovásánál szemelőtt 
tartatott volna az állam s a polgár között 
fenforgó .enyém tied övé* jogelve?

Ki merné kétségbe vonni azt, hogy közsé
günkben egész tábora van azoknak, kiknek az 
egyik, vagy a másik téren elkövetett hivatalos 
hanyagság, s mulasztások által kevesebb, vagy 
több kár nem okoztatott volna, mely injuriák 
ellen hiúban kerestek regressust az azt elköve
tett egyéneknél?

S igv folytatva számtalan példával élhetnénk, 
melyre lapunk szűk kerete végett ezúttal nem 
akarunk reflektálni; de azokra majd alkalom
adtán visszatérünk.

.Ezen bajokat van hivatva orvosolni a köz
ségi egyesület, melybe való belépésre t, polgár
társainkat nem tudjuk elég melegen felhívni.

Az egyesület ugv a közérdeket érintő ügyek
ben, mint egyes tagjait érdeklő esetekben beható 
tanácskozás tárgyává fogja tenni a fetmerü- 
lendett concrét eseteket; s a helyes középutat 
követve eoneilians modorban fog törekedni arra, 
hogy megjelölje azon utat, melyen haladnunk 
kell, hogy úgy köz, mint személyes érdekeink 
megóvassanak. Hivatva lesz arra, hogy a község 
önállósításával bekövetkezendő szervezésnél a 
tisztviselők megválasztásához megadja a kellő 
initiativdt, s gondos körültekintés mellett javas
latba hozza azok névsorát, kik a választások
nál a község testületének bizalmára úgy jelle
müknél mint képességüknél fogva is érdeme
seknek mutatkoznak s mint ilyenek ismertetnek.

S reméijük miszerint a főszolgabíró ur, az 
annak idejében megteendő tisztviselői kandidá- 
tiónái egyesületünknek mint közéletünk egyik 
faktorának propositióját, figyelembe veendi.

De habozás nélkül, a kellő energiával fog 
operálni, s minden rendelkezésére álló eszközzel 
fog egyúttal belevágni a mételybe is, ha annak 
községünk testéből leendő kiirtását a közérdek 
avagy a megsértett s jogtalan tiport magán
érdekek is meg fogják követelni.

E nemes törekvésében egyesületünket, minden
kor örömmel támogatjuk mindaddig, mig a 
közjónak é l; mig feladatának nemesen átgondolt 
magaslatán fog állani.

Stabil orgánumává csak ezen egy feltétel 
alatt szegődünk, s ez a „conditio síné qu& non*! 
Hisszük is, hogy e nemes hivatását, ezen, már 
programmjában ismert missiót nemcsak kötelem- 
hüen be fogja tölteni, de hogy nemes hivatásának 
ezélját egy pillanatra sem fogja szem elöl 
téveszteni,

A szerlestlö.

L E V E L E Z É S ,
Tekintetes szerkesztő ür!

B. lapjának f. évi 13. számában, a .Vegyes 
hírek* rovatában: Soroksár anyaközség adó
osztályára vonatkozólag megjelent közleményt

nem megczáfolni, hanem csak a tényállást az 
igazsághoz híven felderíteni szándékozom.

Alulírott két hónap óta vagyok Soroksár 
községnek adóügyi jegyzője s lelkiismeretesen
elmondhatom, hogy bár szabálytalansággal és 
rendetlenséggel találkoztam, de nem oly fokban, 
hogy az lelkiismereteség, űgybuzgalom és 
kitartó szorgalom mellett rövid időn belül 
orvosolható ne lenne : ha van ok a panaszra 
és szólnom kell rendetlenségről, úgy az Erzsé- 
betfalva telep adóosztályánál keresendő, a hol 
a tapasztalt hanyagságból és felületességből 
sok bonyadalom keletkezett, s mindez onnan 
van, miszerint a közvetlen vezetéssel és ellenőr
zéssel megbízott egyén nem törődik komolyan 
a közügyekkel, nem adja meg személyzetének 
a szükséges felvilágosításokat és útmutatásokat 
s nem igyekszik a zavarost tisztítani, hanem 
indoleneziájával azt még zavarosabbá teszi, 
igy bizony kissé bajos és nehéz, de még sem 
lehetetlen megtisztulni, s mondhatom azon 
vagyok és leszek, miszerint nemcsak Soroksáron, 
hanem Erzsébetfalván is az adóügyek mihama
rább a rendes kerékvágásban haladjanak, 
minek kivitelére nézve csekély személyemen és 
az összes személyzeten kivül a nagyérdemű 
közönség is hivatva van olyformúu, hogy polgári 
kötelezettségeiknek pontosan megfelelvén, igye
kezzenek ez által sok felesleges munkától az 
adóosztályt megkímélni, hogy igy a megnyert 
időt régebbi keletű bonvadalmaink rendezésére 
okszerűen felhasználhassuk.

Nem kételem, sőt meg vagyok győződve, 
hogy a rendetlenségből egyeseknefc.tatóu anyagi 
kár is okoztatok, épen ezért egész komolyan 
és kötelességszerüen kérem a nagyérdemű 
közönséget, miszerint vélt jogsérelmének orvos
lása végett fáradjon hozzám bárki is s legyen 
meggyőződve, miszerint ügyét készségesen, ponto
san, minden melléktekintetek nélkül részre- 
hajtlatlanul, tehát ugv fogom orvosolni, amint azt 
a törvény és rendeletek, megengedett esetben 
pedig a hogy a méltányosság és a fél érdeke 
megkövetetik, illetve megkívánják.

Az itteni adófökönvvi bajokat illetőleg 
gondoskodva van már, azok rendezéseiről, a 
hamis könvkivonat kiállítója pedig a személy
zetből ellávolitva lévén, hiszem és remélem, 
miszerint .drákói szigor* és „vasmarok* nélkül 
is lesz rend és ügytisztaság, amikor is sem a 
publikumnak sem b. lapjának nem lesz oka, 
sem joga az adóügyeket illetőleg „jogosan* 
panaszkodni.

Soroksár, 1897. április hó 2-án.
Géker Gyula.
adóügyi jegyző.

ERZSfiBETFALVAI KÖZLÖNY.

V E G Y E S  H I R E K .

—  Meghívó. Az erzsébet-kossuthfalvi refor
mátus egyház f. évi április hó 11-én virág
vasárnapján a délután 3 órai istentisztelet 
után közgyűlést tart, melyre az egyház tagjai 
tisztelettel. meghivatnak, (Uri-utezai iskolahelyi
ség) Erzsébetfalva, 1897. április hó 3.

A ref. egyház gonclnola.
— A kossuthfalvai tüzoltótestület vasárnap,

f. hó 11-én délelőtt 1 slO órakor alakuló köz
gyűlést tart. Tárgy: a felterjesztendő alapsza
bályok megvitatása, továbbá az ideiglenes tiszti
kar megválasztása. A nagyérdemű érdekelt 
közönség minél nagyobb számban való meg
jelenését tisztelettel kéri Pcíllya kossátli-
falvaí lakos, budapesti osztály parancsnok.

— A kispest-kossuthfalva-erzsébetfalvai villa
mos vasút ügyében vasárnap f. hó 11 -én 
Erzsébetfalván, a piacztéren, délután 5 órakor 
népgyüles tartatik, melyre Erzsébet és Kossuth- 
falva t. polgárai tisztelettel meghivatnak.

Községünk tisztviselői kőiében általános 
a feljajdulás a miatt, hogy az anyaközségtől 
még e hó 4-én sem kapták meg fizetéseiket, s 
ennek folytán kötelezettségeikkel szemben a 
legnagyobb zavarba jutották, mi oka e rendet
lenségnek ? A likvidátió hanyagsága; vagy a Wert- 
heimot talán Papokosztáék kifúrták: vagy egy
általában egyéb elemi csapások nélkül is nincs 
elegendő „nervus rerum*!

—  Vendéglőseink figyelmébe ajánljuk L iin j 
Salamon erzsébetfalvai polgártársunkat ki az

első magyar részvény serfözödét nálunk mint 
megbízóit ügynök képviseli s a legjobb 
minőségű hordó s üveg-söröket, — az úgy
nevezett, non plus ultrát szállítja. — Megren
deléseket még a legkisebb mennyiségben is 
házhoz szállíttat, s az áruk kifogástalan inniö- 
ségéért kezeskedik.

— Monda Sándor piac,.bérlőnk panaszkodik, 
hogy annak daczára. hogy a még múlt évi 
október hó 20-án megtartott árverésnél mint 
bérlő aceeptáltatott, s a bérleti szerződés költ
ségeiben az elöljáróságnál mintegy 8 irtot lé 
is fizetett, még ma sincs kezében bérleti szer
ződése. s igy azt sem tutija, hogy ő-e.a bérlő 
vagy Pityi Palkó! Azt a szerződést alighanem 
a krétai fillozofusok fogalmazták, azért késik 6 
hónap óta valahol az éj homályban. Hát akkor 
mire való a bélyegköltség?

— Kende Kanut közszeretetben álló polgár
társunk, volt orsz. képviselő, a múlt kedden 
tartotta nagy számban megjelent ismerősei,
barátai és tisztelőitől üdvözölhetve születés
napját. A nagyszámú gratulálóklioz mi is
örömmel csatlakozunk s szívből kívánjuk: ad 
multos annos 1

—  A téglagyár előtt elterülő kis Duna-ág
zátonvosán a soroksári halászok e napokban 
egy hatalmas vizát láttak a napon sütkérezni, 
melyet mintegy 120 kilóra becsültek. Neki is 
iramodtak azonnal s meghalászták az egész
környéket, de hiába vásott rá a foguk; a viza 
nagyobb diplomata volt üldözőinél s nyomtala
nul eltűnt a habokban, de biznak hozz;!, hogy 
elöbb-utóbb kézrekeritik.

— Kalandos kirándulást tartott e napokban 
egy úri társaság. Csepelre mentek át Szabó 
Lajos vendéglőjébe, hol a megrendelt hal
paprikás és igazi magyaros turósesusza mellett 
vigan folyt a szolid muri. Bár a halak nem 
igen ütötték meg a mótermdzsát, mind a mellett 
erősen úsztak Szabó bátyánknak zamatos jó 
borában. Esti 10 órakor a társaság köröm 
sötétségben s valóságos orkánban indult haza 
elöl egy óriási ntezai lámpát vivő cseléd 
kalauzolása mellett. A dühöngő bóra azonban 
egymásután kapkodta le a hölgyek kalapjait, 
melyekre az urak lámpavilágnál valóságos 
hajtóvadászatot tartottak, inig azokat elfoghat
ták. A vége a lagzinak érdekes epizóddal 
koronáztatott be, amennyiben a vihar 
eloltotta a lámpát s az ennek folytán hirtelen 
beállott sötétségben egyik jó barátunk kedves 
kis feleségével együtt alaposan belehasalt az 
iszapos árokba, lionnét a többi mentők még 
élve húzták ki őket. Hála a papnak!

— Casinó-egylet Mindennap érezhetőbbé 
válik annak szüksége, hogy a nálunk már 
évek előtt feloszlott „Casinó-egylet* vaiahára 
ismét megalakittassék, annyival is inkább; mert 
a polgári kör helyisége részben kiesíny arra, 
hogy egy nagyobb testületet befogadhasson: 
de másrészről sokan vannak, kik a körben nem 
tudják feltalálni azon otthont, hol zavartatás 
nélkül, csendben élhetnének szellemi szórako
zásaiknak. Már több oldalról lett ezen eszme 
megpendítve s ezen tervet csak helyesléssel 
fogadhatjuk, hölgyeink érdékben is, kiknek ez 
idő szerint csakugyan nincs semmiféle oly 
szórakozási szalonjuk, hol télen, vagy egyébbkor 
is kedvezőtlen idő esetében, férjeik vagy garde de 
damejáik oldalán megjelenhetnének. S azt csak 
beláthatja mindenki, hogy oly barbárok sem 
lehetünk, hogy a hölgyeknek, kik velünk egyen
jogúak kell hogy legyenek, ne kedveskednénk 
egy oly zártkörű helyiség használatának fel
ajánlásával, melyben igazán „a la maison* 
kellemessen tölthessék szabad idejűket.

— Piacterünkön még mindig nem veszünk 
észre semmiféle mozgalmat. Sem a közkút, 
sem az illemhelyek felállításának tervezete nem 
akar viszhangra találni! Avagy még megvárjuk 
a kánikulát, s legalább is egy két járványos 
betegség tapasztalatával akarunk gazdagodni? 
Ez a község akar önálló lenni, mely legköze
lebb álló érdekét, a közegészségügydtet, is ily 
könnyelműen képes negligálni! Azt csak nem 
fogja senki sem elvitatni tőlünk, hogy ezen 
közkivánaimak elöl tovább már kiérni nem 
lehet; kötelességérzetböl nem is szabad!

3. oldal.
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HA Valakinek eladó telke  v a n ;
Un valakinek eladó háza van ;
Ha valaki telket akar v en n i;
Ha valaki házat akar v e n n i ;
Ha valakinek bérbeadó háza van ; 
Ha valaki házat k eres  bérbe és  r ég r e  
Ha valaki g yorsa n  és  biztosati akar 
hirdetés utján ered m én yt elérni, az 

ford uljon  bizalommal az

„Erzsébetfalvai Közlöny"
hirdetési irodája és kiadóhivatalához 

Erzsébetfalván, Erzsébet-utcza 5ó. 
Mindezen apró hirdetések alig pár 
krajezárba kerülnek s a leggyorsabb 
eredményt érik el. Az apró hirdetések

ben egy szó 2 kr.

Egy jókarban lévő,
könnyű nyitott hintó* olcsón eladó. 

Czim a kiadóhivatalban. 33

Kerestetik
egy két szobás, és hozzá való kamara 
stb. tisztességes lakás, melynek előre 
fizetett házbére biztosítva van. Előnyben 
részesül a külön udvarral bíró magános 
lakás.

Bővebbet a kiadóhivatalban.

Szabad kézből eladó
a piaczhoz közei, igen szép helyen, 
egy szép úri lakás, gyümölcsfákkal, 
két lakással. Érték 5000 frt. Készpénz 
szükséges 2000—2500 frt. Bővebbet a 
kiadóhivatalban.

Megvételre kerestetik
egy szolidan épült ház, kellemes ud
varral és kerthelyiséggel, lehetőleg be- 
fásitva. Értéke lehet 2500—3500 írtig. 
Ezer firt készpénz van, a többi 3—400 
frt törlesztéssel fizethető. Bővebbet a 
kiadóhivatalban. 29

Eladó vagy bérbeadó
egy igen szép helyen fekvő ház, mely 
áll 5 lakásból, esetleg egy üzlethelyi
ségből. Házbér olcsó. A vételár elő
nyös és szintén olcsó. — Bővebbet a 

kiadóhivatalban. 27

Egy könnyű kocsi
igen olcsón eladó.

Holt Megmondja a kiadóhivatal. 32
Szabad kézből eladó

egy ház, mely áll 2 szoba, 2 konyha és 
kamarából. A telek 300 □  öl. — Hol ? 

Megtudható a kiadóhivatalban. 30

Részletfizetésre
kaphatnak erzsébetfalvi s környékbeli 
lakosok egy fővárosi ismert nagy áru
házból — á raktárak tulhalmozottsága. 
folytán — kanavász, vászon, chifon. ágy- 
terítö. női ruha kelmék, selyem szövetek
ből álló ezikkeket. A részletfizetés ked
vezmény daczára nincs semmi árfeleme
lés, sőt 20°/o-al olcsóbbak az árak mint 
bárhol másutt. Levélbeli megrendelések 
e lap szerkesztőségéhez czimzendők: 
„K. L. részletfizetés" alatt.

H I R D E T É S E K .
Lapunk kiadóhivatalában az

„ELSŐ BIZTOSÍTÓ INTÉZET11
katonai szolgálat esetére

0  cs. és kir. Fensége J ó z s e f  f ő -  
l i e r e z e g  védnöksége alatt bizto
sításra felvétetnek fiuk születésüktől 

fogva 14-ik életévükig. 
Érdekelt szülők és gyámoknak 
mindenkor szives felvilágosítással 

szolgál
E r d é ly i M iH á ly ,

az Erzsébetfalvi Közlöny kiadótulajdonosa.

h í m

* T Ü Z I P A - E L A D A S .
HHj Van szerencsénk a n. érd. közönséggel tudatni, miszerint Erzsébetfalván, a U jjj 
SS* vicinális vasúti állom ás udvarában, egy szolid alapon álló

tűzifa-raktárt
fe ji nyitottunk, melyet, mint teljesen ölezett, finom és száraz tűzifát, mint a legköve- fST 

f i a  telőbb igényeknek is megfelelőt, ezennel a t. közönség becses pártfogásába ajánlunk, wj*. 
pS§j Maradtunk teljes tisztelettel EE1

Roheim Károly ós Fia.
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2lztet-átfíelyezés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses 

tudomására juttatni, hogy Erzsébetfalván, piacztéren 
volt üzletemet ennek szomszédságába, saját házamba 
helyeztem át.

Fűszer-, vas-, norinbergi áruk, röfös czikkek, vetemény- 
magvak, lőpor s vadász-felszerelésekben, kitünően belőtt 
revolverekben, liszt, korpa, dara, mindenféle ttizelőszerék- 
beil. építési vállalkozóknak szükséges vasalkatrészek, kész 
lakatos munkák, felkötő vasak, takaréktüzhelyek, kályhák, 
konyhaberendezésekben raktáraimat tetemesen kibőví
tettem s azon kellemes helyzetben vagyok, hogy ve
vőimnek csakis jé) s friss árukkal, pontos mérté kk* 
s a legculánsabb szolgálattal állhatok szives rendel
kezésükre.

Midőn üzletemet úgy helybeli, mint járásunk közön 
ségéuek b. ügyeimébe ajánlom, - kitűnő tiszteletté 
maradtam

Erzsébetfalván. 1897. márczius 7-én.

Stein Gyula,
k eresk ed ő .

mm
„PÁTRIA* irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.

ÜRltka alkalom!!
olcsó és jó áru

beszerzésére.
Minthogy tóivég-, p orczellán -, k ő 

ed én y-  és lám paraktáram at át
helyezem IIiteb a á rton -a teza  Hl. 
szám alá (Piacz-tér): az összes rak
táron lévő áruimat, úgy mint: díszes 
asztali- és fü yg ö lá m p á k ; finom 
aranyozott asztali-, thea-, kávé-, 
m osdó-, sö r -, bor- és likőrkészle
tek, valamint vendéglői-, kávéházi- 
ős háztartási berendezéseket a

m- bevásárlási árban -m
adom el.

Tisztelettel

Soidstein Syula,
épület-üveges

üveg-, porczellán- és lámpakereskedö.


