
II. évfolyam. Erzsébetfalva, 1897 április 18. 16. szám.

Erzsébetfalvai Közlöny
ERZSÉBET-KOSSUTHFALVA, SOROKSÁR ÉS SZIGET-CSEPELKÖZ ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ

TÁRSADALMI ÉS YEGYES TARTALMÚ HETILAP ÉS A JÁRÁS H1YATALOS KÖZLÖNYE.

M e g j e l e n i k  m i n d e n  v a s á r n a p .  

ELŐFIZETÉSI ÁR:
;ész évre ... . . . _4 frt. I Negyed évre....................  1 frt.
sl évre . . . ... .............. 2 „  | -Egyet szám ára S kr.

N yilt-tér g a rm o n d  aoronkint 3 0  krajczár.

Felelős szerkesztő:
D R A S K O V IC H  JÓ ZSEF.

Kiadótulajdonos: 
E R D É L Y I M IH Á L Y .

Erzsébet-utcza 55. sz.

Belmunkatárs:
D ÓR I P A K A Y  G YÖ RG Y
Szerkesztőségi iroda S zilá gy i 
L ajcs -u tcza  28., h ova  a  lap 
sze llem i részét érintő k özle 

m ények  küldendők.

HIRDETÉSI DIJAK .
Egész oldal _
Fél oldal .........
Negyed oídaJ...

-.-16 f r t... 8 
... 4 ..

Nyolezadoldai ... ... 3 frt.
Tizenhatod oldal ............ 2 „
Legkisebb hirdetés ... 1 „

Apróhirdetéseknél minden azó 3  kr., Kostagbetiikkel 4 kr. Caimmd 
kiiliin 30 la . bélyegdíj.

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 szives-' 
kedjenek; minthogy ellenesetben a lap 
további szétküldését beállítani s őket az 
előfizetők névsorából törülni fogjuk. Tisz
telettel a szerkesztőség.

Resurrexit.
Három napig feküdt a sziklasirban, hogy 

eleget téve az Írás szavainak, befejezze a 
megváltás nagy művét, megszabadítsa az 
emberiséget bűnétől; s harmadnapon félre
lökve a sziklasirt fedő követ, halottaiból 
dicsőségesen feltámadott!

Megdöbbenve, tétlenül állott a pogány 
a feltámadás hűére, s rettegni kezdett 
attól, kit meggyalázott; a kínszenvedés 
minden lealacsonyitó kínjaival illetett, s

örökre megsemmisítettelek vélt. Nem tudta, 
nem akarta elvetemültségében elhinni, hogy 
Krisztus a zsidók királya, feltámadásának 
győztes lobogójával kezében kikelt sírjá
ból, hogy üdvözítő tanának elhintett mag- 
vát megtermékenyítve; azt az idők vég
telenségéig tartandó győzelemre segítse, 
de hogy megváltásának nagy művével 
egyúttal a pogányság sirját is örökre meg
ássa!

Három évtized óta, a kínszenvedés min
den stádiumán keresztül esve feküdt köz
ségünk is halottaiban; meggyalázták po
gányái, megfeszítették, s most a legutolsó 
időkben akarták a lándzsát is beledöfni 
szivébe, hogy belőle az életet, legutolsó 
lüktetésében is kiirtsák; hogy őrült fana
tizmusukban tánczoljanak hullája körül, 
s osztozzanak ruháin, hogy róla is elmond
hassa az Írás «et dividerunt vestimenta 
inea!»

Már a koczkát forgatták kezükben; diadal- 
mámorukban észre’! sem vették, hogy 
a feltámadás szellemének láthatlan keze 
megadta az első lökést a sirt befedő szikla- 
tömbnek, hogy az elhengeritett kőszikla 
maga alá temesse a Heródeseket, hogy 
még magja sem maradjon s szétszórja 
fajzatát a világ minden zugába.

Feltámadott községünk is halottaiból, 
kinyitotta szemeit, hogy győzelmének jel
vényével, felvilágosodottságának lobogójá
val kezében beigazolja azt, hogy a test 
maga megölhető, de a lélek, a szellem 
élni fog az idők végtelenéig, —  azt meg
ölni nem voltak képesek!

Községünk újjászületésében is elhang
zott a «Halleluja», Heródesei megrettenve 
hátráltak meg a feltámadás hírére, s tisz
tában vannak magukkal, hogy beállott a 
metamorphosis; megváltoztak a szerepek, 
az üldözök lettek üldözöttekké, az elsők 
utolsókká.

A főbe ütött, az eltiport kígyónak csak 
farka vége ad még életjelt, hogy mint 
ezen csúszómászó féregről tudjuk, napest 
beálltával végkép kilehelje nyomorult, min
dent megmérgező pániját.

Községünk kígyója, a corruptio is meg
kapta már a kegyelemdöfést, inég mindig 
vergődik ugyan, de tehetetetlen csapko
dása nem árt már másnak, mint a pa- 
ránynak, melyet esetleg bűzös farkával 
öntudatlanul megérint; még ez is undo
rodva fordul el tőle s gyönyörködve nézi 
végvonaglását, mely még a legelfajultabb 
kebelben sem képes szánalmat ébreszteni, 
jóltudván azt, hogy a levegő is inficiált

TÁRCZA.

P iros tojások .

Böskefalva vezércikke 
Egy héttel ezelőtt 
Szörnyen eldobta a sulykot 
S ugyancsak bakot lőtt: 

Czukorgyárat akar ide,
Hol nem terem répa! . . .
Ily irói észt sem rejtett 
Am még soha véka.

Veszett eszme — beteg agyból 
Pattanhatott csak ki; —
Vele a szocziálizmust 
Véli agyoncsapni.

A szociális kérdésnek 
Ily megoldás kevés,
Ezt a kérdést meg nem oldja 
Ilyen agy-zökkenés.

Más a módja annak, kérem, 
Nem holmi czukorgyár 
Olyan helyen, hol nem terem 
Répát egész határ.

Ezt a kérdést csak igy könnyen, 
Hebehurgya módra,
Megoldani nem lehet ám, 
Vezérczikk Írója!!!

Vagy az olvasó közönség 
Olyan értelmetlen,
Hogy föl sem is iádul ilyen 
Spenót-czikkek ellen ?

Oh akkor készséggel én is 
Ajánlok czikk-tárgyat: 
ÁUitscn ön fel minálunk 
Példáid tügyárat, —

Szép haszmnal működhetnék 
Makaróni gyár is 
S egy vezérczikk-gyár, a mire 
Szükség van „ott* már is.

Individuum „Nyílt téru-ben 
Böfög s tajtékot hány;
Piszkot piszokra hord össze 
Ez az élő talány.

Megfenyeget ministerrel, 
Panaszra megy oda 
Ha igazat nem ad neki 
Az elnök u r : Suda.

S mikor egész hasábon át 
Káromol, szid, bömböl:
Nemesi praedicatumot:
„Csiba* nevet vesz föl.

Villamoson fogunk járni 
Kispesten keresztül,
Daczára, hogy Soroksárban 
Nyakunkon kereszt ül;
Ács László ur mondotta ezt

S a mit ő mond: igaz.
Hej, ez az ut, ha létre jő,
Beh sokra lesz vigasz!
De félünk, hogy csak terv marad,
Az eszme bármi jó,
Mert nincs vele összekötve 
Semmi provisió. . . .

Lantos Adolar.

Egy levélke története.
— Eredeti elbeszélés. —

(Folytatás és vége.)

De ilyenkor Barnaházy levele jutott eszébe 
s különösen annak egy tétele: .mindenáron 
meg kell akadályozni'; e gondolatnál szive el
szorult a dühtől s kettöztetett lépéssel haladt 
a Körös parton levő nyári lak felé; alig lehetett 
már tőle ezer lépésnyire, tisztán kivehető volt 
a Körös sebes morgása, amint nyargalt kavicsos 
medrében. Oda érve, előszűr megkerülte az egész 
házat, megtudandó, nincs-e még fenn valaki; 
sötét volt minden ablak. Az udvar terjedelmes 
kertjével a folyosóra nyúlt, ide került le Béla 
s miután óvatosan szétnézve hallgatózott, 
nines-e valaki közelében, bemászott a deszka
kerítésen ; még a négy nagy komondor által 
sem vétetvén észre; ezektől ugyan nem félt, 
nem is volt rá oka, mert jól ismerők s csak 
egyet kellend nevén szólítani; farkcsóválva 
czammognak vissza fekhelyükre.

De most az volt a bökkenő, hói talál ajtót 
nyitva ? ha felfesziti valamelyiket, okvetlen 
zajt csinál s ekkor észreveszik, azt pedig 
mindenáron el kellett kerülni.
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volt ott, hol ezen, a paradicsomban már 
átokkal sújtott lereg felütötte tanyáját.

Feltámadott községünk is halottaiból, 
hogy szellemi öntudatára ébredve, paizs- 
zsal vértezze magát ádáz elleneivel szem
ben, kik nyilvánosan életére törtek; fel
nyitotta lelki szemeit, hogy ébren legyen 
azon ellenségeivel szemben, kik hátulról, 
alattomosan törekedtek megölni életerejét!

Életre kelt, hogy megvesse alapját 
existentiájának s létérdekeinek, s a szo
lidan lerakott alapon felépíthesse majdan 
a jövő azon épületét, melyben a jog, az 
önérzet, a polgároknak kölcsönös szere
tető s egymás iránti becsülése, a közer- 
kölcsiség lesznek létének jelszavai.

Mindannyian kell, hogy közmunkásai 
legyünk ezen épület gondos alapozásá
nak ; közös kötelezettségünk, hogy vala
mennyien közreműködjünk annak felépí
tésénél s hogy azt, ha már tetőzve leend, 
meg is tudjuk védeni az idők viszontag
ságai ellen, hogy kíméletlenül elűzzük 
fedele alól az ellenséges invasiót; az egye
netlenséget, a jogtiprást, az erkölcstelen
séget, melyek miatt maga a hatalmas 
Hóma is ledőlt s rabigába görnyedt!

Feltámadott halottaiból, s lerázta ma
gáról szemfödelét, mely alatt a pusztiüás 
férgei, a közbünök, a piszokban fetrengő 
közerkölcs, az aljas önérdekek, már halotti 
torára készültek; megmutatta, hogy érde
mes arra, hogy ujraszülessen, hogy éljen!

Ne feledjük azonban, hogy ezen élet 
még gyenge; hogy községünk életének 
szervezetét mindaddig, mig kellőleg meg 
nem erősödött, minden káros befolyástól 
óvnunk kell, nehogy már fejlődésében ma
gában hordja megsemmisülésének csiráját;

Ne feledjük azt, hogy ez életet táplálni 
is kötelességünk; hogy úgy szellemi, mint 
anyagi erejét gyarapitsuk; hogy üdvös s 
a közérdeket soha szem elől nem tévesztő 
intézkedések fogják csak községünk éle
tének megadhatni azon fejlődést, melyre 
feltétlen szüksége leend, ha azt akarjuk,

hogy daczolhasson az élet viharaival, s 
azt nem akarjuk, hogy mint idétlen, ideje
korán uszkárban szenvedjen! Csak az édes 
anya teje a legegészségesebb táperő; le
gyünk valamennyien olyanok községünk
höz, mintha valamennyiünknek édes szü
lötte lenne; mert a gváinnevelés, a dajka
tejjel való táplálkozás folytán nem hozzánk, 
hanem a dajkához fog assimilálódni.

Fogadjuk mi is hozsannával a feltáma- 
dottat; egyesült erővel törekedjünk győze
lemre vezetni zászlaját, s dicsőség leend 
égben az Istennek; békesség a földön a 
jóakaratu embereknek! Cató.

Italmérési mizériák.
Már múlt évi deczember hó 25-én megjelent 

számunkban „regála s italmérési ügyeink“ czim 
alatt közlött rovatban érintettük azon visszás
ságokat, melyek italmérési jogok iránti bead
ványok elbírálásánál feltétlenül kell, hogy orvo- 
soltassanak.

Meg érintettük azt. hogy hónapokig, évekig 
menő hereze-hurczának van kitéve a folyamodó 
s midőn már teljesen belefásult az állapotokba, 
midőn már nem győzi költséggel a birságol- 
tatásokat, egy szép reggelre arra ébred fel, 
hogy kérelme elutasittatott, azon egyszerű 
indokból, mert az italmérések létszáma be van 
töltve, azaz laieus nyelven .nincs üresedés" 
a részére.

Hiszen ez indoknak elég rövid s velős, mert 
két szóból áll az egész! De véghetetlenül, 
rövid ahhoz, hogy abból megtudnók érteni azt,' 
vájjon az a fél, ki annak a reményében, hogy 
kérvénye beadásának idejében tényleg volt 
üresedés, indokolta kérelmét mint azt az előirt 
szabályok rendelik, s engedélyre Isten s 
ember előtt jogosított volt, ennek fejében 
néhány ezer forintnyi vagyonát tettlegesen 
beruházta egy vendéglő üzletbe, meg is Ígérik 
részére az engedélyt, ajánlattal terjeszti fel a 
közigazgatási járás főnöksége a kerületi pénz
ügyőri bizottság, elüttessék e reményétől, meg- 
fosztassék a megélhetés jogosultságától azért, 
mert az a tényleg üresedés esetleges egy más 
részére adományoztatott, azért, mert ezen más 
holnapokkal később, utána folyamodott, de ezt 
igy akarták az istenek s punetum.

Nem akarjuk itt bővebben fejtegetni magá-

Valami más módot kelle keresni a be- 
juthatásra.

Tudta — hisz sokszor olvasta már — 
hogy a praktikus tolvajok parafinnal bemázolt 
papírlappal szoktak benyomni egy üvegtáblát 
s a támadt nyilason komótosan kinyitogatják 
az ablakszárny belső reteszeit, igy jutván be 
legkönnyebb szerrel, zaj nélkül a szobába.

De hol vegyen most Béla, éjjel, sötétben j 
parafint ?

Néhány másodpereznyi gondolkozás után I 
eszébe jutott, hogy ezelőtt kocsisuk a kocsiszín 
nyitott ablakában szokta volt tartani kenőcsét; 
óvatosan lopózott tehát az udvar hátulján levő 
kocsiszínhez, hol csakugyan talált egy majdnem 
tele skatulyával s még egy olyan kanálforma 
kenöeszköz is volt benne.

A műtét egy perez alatt kész volt; kivett 
zsebéből egy iv papirt. bekente s a skatulyát 
visszahelyezte az ablakba s azzal sietett 
a szoba felé.

Ráilleszté egy üvegtáblára, alig kellett egy 
kevéssé megnyomni, beroppant az minden zaj 
nélkül. Egy pillanat alatt a szobában volt; 
könnyű voít a levél utasítása szerint a kulcsot 
a mellényből s egy meggyujtott viaszgyufa 
világánál a 15 ezer forintot a fiókból kivenni; 
ezres bankjegy volt: 15 darab.

Öt perez múlva már kívül volt a kerítésen, 
magával vivén a parafinnal bekent papírt is, 
a ráragadt üvegdarabokkal együtt; mivel 
e tolvajlást szándéka volt később bevallani 
anyjának; nem akarta tehát, hogy megtudják: 
mily ravasz módon hajtotta azt végre.

A háziak még másnap sem vették észre, 
de meg hát ki is törődött azzal, hogy egy 
ablaktábla hiányzik?

Nem sietett, hanem szaladt Béla vissza 
Biharra, hol lovát hagyta s felugorva rá, ügetve 
igyekezett vissza Debreczen felé, hová reggeli 
4 órára, egész utón a záportól veretve s bőrig 
átázva, még virradat előtt meg is érkezett.

Még az nap reggel 10 órakor lefizette Béla 
a 12 ezer forintot Dorsé kapitánynak; déli 
12 órakor pedig már férje volt a kedves 
Mariettnek.

Mégis ö nyerte meg a parthiet mostohája 
ellenében 1

Az ünnepélyes lakodalom napját egy hét 
múlva szándékozott megtartani anyja házánál, 
mely időre annyival is inkább szüksége volt, 
mivel Lembergböl vart valami tudósítást Mariett 
apja kilétére nézve.

E tudósítás nem is várakoztatott soká magára!
A közzétett hirdetés megjelente után alig 

két nappal Mariett anyjának egy közeli rokona 
irt Bélának, hogy azon huszárezredes neve, 
ki Singer Luizát elcsábította: Barnaházy Gáspár.

Tehát mégis alapos volt a Béla gyanúja!!
A lakodalom alkalmával úgy mutatta be 

Somijai nejét a vendégkoszorunak, mint 
mostoha apja valóságos leányát; elmondván 
röviden az egész történetet is.

Barnaházy kedélyét nem valami kellemesen 
érintette ugyan e váratlan felfedezés, de végre 
is bele kellett nyugodnia, mert igaz volt.

Az absolut-kormány megszűntével Béla 
a megye főügyészévé lett.

Családi boldogságát mi sem zavarta meg, 
mert: .szeretett s szerettetett."

Harsányt József.

nak az eljárásnak procedúráját, hiszen ezt 
mindnyájan ismerjük.

Tudjuk jól, hogy meg van határozva egy 
bizonyos létszám, hogy mennyi engedély állít
ható ki, s épen ezen első stádiuma a dolgoknak 
lehet a legelső szülő oka a visszaéléseknek.

Mert a fővárostól távol eső, vagy éppen 
idegen megyében fekvő községekre a fixirt 
numerus lehet, hogy helyes intézkedés. Ele 
nálunk, hol a népesség aránya kézzel foghatólag 
emelkedik, hol már ma azon kérelem a jogosult 
hogy maholnap a fővárosnak lehetünk tar
tozékai. bár a meghatározott szám már emel
kedett is, ez utóbbihoz sem szabadna feltétlenül 
ragaszkodni.

Nem szabadna pedig, azért, mert, a mennyire 
a polgárjogok meg szoritvák az állammal 
szemben, ép úgy kiterjeszthetők azok a polgár 
javára, az államnak jól felfogott érdekében.

Önkénytelenül elesik azon indokolás is, hogy 
a közerkölcsiség szempontjából nem engedélyez
hető az italmérési engedélyek szaporítása.

Nagyon merész fantázia kell hozzá, hogy 
elismerjük ez állítás helyességét, hogy meg
engedjük azt, miszerint a közerkölcsiség azért, 
mert egy községben 10 helyett 15 korcsma létezik, 
már tényleg aláásatott.

Nézzük meg a világvárosokat, a legnagyobb 
Babylonokat, mennyivel van ott nagyobb 
erkölcstelenség, mint bármely falunkban, bizony 
a népesség arányához képest, semmivel sem.

Nem itt keresendő az erkölcstelenség kutfor- 
rása, hanem a „fine de síécle“-ban, a század 
jelenlegi szellemében.

A közerkölcsiségre épített indokolással elesik 
egyúttal az üresedés hiányának indoka is 
mert ez amannak következménye.

De ezen indokolást, hogy a létszám be van 
töltve, feltétlenül elejthetjük magából a jogérzet 
kérdéséből akkor; midőn ez indok tisztán mint 
pictus masculus szerepel azon petens terhére, 
ki akkor midőn folyamodott, tényleg betölthető 
engedélyre pályázott, mert üresedés volt.

Feltétlenül elejtendő ez indokolás akkor amidőn 
oly folyamodóval áll szemben a magas állam
kincstár, ki a jogos remény fejében ezreket 
fektetett az általa megvett ingatlanba, a már 
e helyütt fennállott s összes felszereléseivel 
átvett üzletébe.

Feltétlenül elejtendő ez indokolás akkor, 
midőn a legjobb reményekre jogosult fél bár 
szabályellenesen megnyitott italmérési üzletét 
már egy éven túl tényleg gyakorolja az után 
lelkiismeretes pontossággal fizeti adóit s min
den közterheit.

De végre, feltétlenül elejtendő lett volna az 
indok akkor, midőn a már egy éven túl bea
dott kérvény ignorálásáva!,, ezen kérvényező, 
a fent czitált két soványka szóból álló motí
vum mellett elutasittatik, s helyette a hóna
pokkal később concurált félnek mint „Deus ex 
machina" vettetik oda azon engedély, melyre 
az előbbi petensnek volt legelső jogezime, 
melyre előbbi az illetékes fórumok által szokás- 
szerüleg már ajánltatott, mely fél terhére semmi 
oly momentum fel nem volt hozható, mely 
elutasittatását csak részben is indokolhata volna!

Mi az oka — e valóban egy jogállamra 
csak kedvezőtlen fényt boritó — visszásságok
nak, hol van e bajok kutforrása? csak kutas
sák az illetékes factorok! Mi csak annyit tu
dunk, s jegyzőnk meg, hogy egy alkotmányos, 
egy jogállamban a törvényszerűen jogosultak
nak ily ignoráltatása meg nem egyeztethető 
sem a polgárjoggal, sem az állam érdekével.

Mindkettőnek meg vannak egymás irányában 
teljesítendő kötelességei.

Mert ha az állam megköveteli jogait, melye
ket braehiummal is érvényesíthet, úgy vice 
versa az állampolgárnak is meg kell hogy 
adassák azon jogosultsága, hogy igénybe vehesse 
a törvény azon védelmét s kedvezményeit, 
melyek részére a megélhetést, s elvállalt köte
lezettségeinek teljesithetését biztositandják.

Nem tisztán s egyedül a kérvényező érdeke 
tehát az, hogy akkor, midőn eleget téve min
den megkívánt kellékeknek, prioritásának jogos 
védelmében részére a kért engedélyt feltétlenül 
még pedig önkényt érthetőleg a későbbi peten- 
sek háttérbe szorításával — megadandónak 
tartjuk; — hanem, legfőkép az állam érdeke, 
mely pedig nem kérdi, vájjon meg tud-e élni 
a folyamodó ipara, üzlete, vagy hivatala után
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vágj" sem; de igenis megköveteli azt, hogy fel
tétlenül eleget tegyen kötelezettségeinek, habár 
legutolsó ingósága kerül is a dobra!

S most, midőn illetékes hatóságainkat arra 
kérnök, szívlelje meg saját belviszonyaink jó 
ismeretében s érdekében ecsetelt ezen pana
szunkat, azon reményünknek adunk kifejezést, 
hogy ezen viszás és jogtalan állapotokat orvo
solni, s azon polgártársainkat, kik már holnapok 
óta várják ügyük elintézését s italmérési enge
délyeiknek kiadatását, jogaikhoz, kenyérkerese- 

-tükhöz, segíteni méltőztatnak. *

L E V E L E Z É S .
Tekintés szerkesztő Ur!

B. lapjának 15. számában megjelent soroksári 
'levélre kötelességemnek tartom, a következőket 
megjegyezni;

Hogy Soroksár anyaközség jelenlegi adó- 
jegyzője, ki bár két hónapja tölti be állását, 
adóügyeinkben felületesség és rendetlenséggel, 
mondjuk nyíltan hanyagság és szabálytalanság
gal találkozott, megengedem ; de azon állítást, 
hogy ennek oka első sorban Erzsébetfalva telep 
adóosztályánál lenne keresendő; nem vélem 
beigazoltnak; mert tudtommal Erzsébetfalváról, 
mint önálló községről visszamenőleg nem 
beszélhetünk, mert itt az adóosztály 1896. évi 
-ápril hó 1-ével állitatott fel még pedig oly 
módon, hogy lett behajtási és elszámolási 
osztály.

Majd később junius 1-ével egy imoki állás 
rendszeresittett, hogy az írásbeli munkálat is 
deljesittessék és ha itt tudnom szabad, hogy miért 
létesittetett az ellenőr mellé egy irnoki állás, 
úgy megváltanom is szabad legyen, hogy a 
felületes adómunkálatokból kifolyó ügyek elinté
zésére rendszeresittetett az; inért az 1896. évi 
adókivetés szabálytalansága ellen circa 500 
felebbezés adatott be, melyre felvilágosító jelen
téstétel, tajstom s főkönyvi kivonat csatolása 
rendeltetett el, és ez még csak csekélyebb 
részében foglalkoztatta az alkalmazottakat, mert 
ez bent a hivatalban is elvégezhető volt, 
nagyobb munkát a lakrészek helytelen felvétele 
adott, melynek a helyszínen újbóli felvétele 
rendeltetett el az eltérés megállapításának 
igazolásával.

Ezen helytelen kivetés mennyi fölösleges 
munkát nyújtott az itteni alkalmazottaknak, 
indokolásra nem szorul, valamint az sem, 
hogy ezen adókivetési munkálat nem az itteni 
s jelenlegi alkalmazottak állal készítetett s 
igy a „felületes* szó aligha érintheti az itteni 
alkalmazottakat.

Avagy melyik főkönyv adatott át a teljes és 
helyes hátralék feltüntetésével ? Az állami és 
községi főkönyvek lezáratlanul, az útadó hely
telenül lezárva adattak át. Hány adókönyvvel 
bizonyítható be, hogy a főkönyvekben kitüntetett 
hátralék, tényleg a felet nem terheli, mivel 
adókönyvével igazolja a reá kivetett összeg 
teljes kifizetését.

Tudtommal az 1895. év végével maradt 
hátralék eddig közölve legalább helyesen nincs, 
hogyan tudhatnék tehát az 1896. év végével 
maradt hátralékot?

Óhajtanok tudni, a rendetlenség és szabály
talanság, mikor s miként keletkezését és látni 
azon felet, ki jogsérelmének orvoslása végett 
az itteni adóosztályhoz befáradt, s nem nyert 
volna orvoslást, mert eirca 6—7000 frt helyte
lenül kirótt adó töröltetett.

Végül ha tényleg lenne is hátralék ezen sem 
lehetne fennakadni; mert, mig Soroksár rende- 
zetebb viszonyai mellett az adóügyosztály 
munkálatait öten végzik; addig a mi már 
eddig is népesebb, mindesetre pedig sokkal 
fluctuansabb viszonyok között élő községünknél 
ugyanazon munkálatokat két egyén végzi, mi 
nagy külömbség. Ennek daczára a pénztári 
helyzet rendezett, s e mellett az 1890. év 
ápril 1-tól az év végéig 4000 a folyó évben 
mai napig érkezett 1456 ügydaraból összesen 
30 van elintézetlen, ezek után azt hiszem, 
tán mégis elismerést érdemelnénk, nem pedig 
korholást.

Ha a soroksári jegyző ur az erzsébelfalvai 
viszonyokat egy év előtt ismerte volna, ujjy 
bizonyára elismerésével és nem rosszalásával 
lett volna alkalmunk találkozni. Ez erzsébét- 
falvai adóügyi helyzetünk tiszta kepe, melyet
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ezennel bemutatni szándékoztam, melyek után 
maradtam Szerkesztő urnák.

Erzsébetfalván, 1897. évi április 13-án.
Kareczky István, 

az adóügyi osztály vezetője.

V E G Y E S  HÍ REK .

—  Az erzsébetfalvái református egyház 
templomalapjának segélyezése tárgyában f. hó 
14-én megtartott értekezlet megállapodásai 
szerint egy százas bizottság alakult, s elhatá
roztatott, hogy f. évi május hó 15-én a Jó S zív 
vendéglőben egy nagyszabású majálist rendez, 
melyhez a személy- jegy ára 1 frt, a esaládjegyeké 
2 írtban lett megállapítva. Azon érdeklődésből, 
melyiyel már az előértekezleten találkoztunk, 
abbeli reményünknek adhatunk kifejezést, hogy 
a mulatság kitünően fog sikerülni, s a templom
alap szép jövedelmet fog felmutathatni. A 
mulatsághoz Pozsár Pista bandája fogja a zenét 
szolgáltatni, kitől azonban elvárjuk, hogy egy 
teljesen kiegészített zenekarral fog játszani 
s meg fog felelni a várakozásnak.

—• Meghívás. Az erzsébetfalvaí Szilágyi- 
harczos-egylet f. évi ápril hó 25-én tartja meg 
rendes évi közgyűlését, melyre az egylet t. 
tagjait tisztelettel meghívja Gombás István egy), 
elnök.

—  Kérelem. Felkérjük az erzsébetfalvaí polgári 
dalkör t. pártoló tagjait, hogy a f. évi junius 
hó 5. és 6-ki zászlószentelési ünnepélyre ide
érkező idegen vendégek elszállásolása érdeké
ben esetleg nélkülözhető lakásaikat úgy azt, 
vájjon egy, vagy két vendégnek nyujthatnának-e 
két éjjelre szállást, hozzám mint a H-ik csoport 
elnökéhez (Hitel Mártoh-utcza 51.. szám alatt) 
mielőbb bejelenteni szíveskedjenek.

Viola Antal.
—  Az „Erzsébetfalvaí Polgári Dalkör* t.

Választmánya a szegénysora dadogok és hebe- 
gők oktatását előmozdítandó, ismerős és baráti 
körben gyűjtést eszközölt, melynek eredménye 
37 forint. Ez összegből 5 drb dadogok számára 
irt olvasókönyvet vásárolt s azt nekem átadta; 
a megmaradt 31 frtot pedig, mint ily ezélu 
könyvalapot a helybeli takarékpénztárba helyezte 
el s az ezen összegről szóló betéti könyvecskét 
ugyancsak nekem adta át. Midőn ezt a nyilvá
nosság előtt ezennel elismerem, egyúttal 
kedves kötelességet vélek teljesíteni azáltal, 
hogy a polgári dalkör minden szép és jó, 
minden humánus és nemes cselekedet iránt 
oly fogékony t. Válaszmányának, különösen 
pedig Mártonffy László elnök és Vojtek János 
uraknak a szerencsétlen dadogok oktatásügyé
nek felkarolásáért ez utón is hálás köszönete- 
met nyilvánítom. D. Pákay György, dadogok 
és hebegök oktatására képesített állami iskolai 
tanító.

Dr. Csapó Lóránt ráczkevei t. főszoigabiró 
Pomázra főszolgabíróvá, ennek helyére ráczke
vei szolgabiróvá Girardi József n.-abonyi volt 
szolgabiró választatott meg.

—  A kispesti villamos vasút ügyében f. hó 
11-én Kispest küldöttsége nálunk, piaczteriin- 
kön népgyülést tartott, melyen Unrein János 
községi h. biránk üdvözölvén a megjelenteket, 
Ács László kispesti biró megnyitotta a népgyü
lést, s magvas beszédben ecsetelte az építendő 
villamos vasútnak mindhárom érdekelt községre 
kiterjeszkedö előnyeit, Utána még Gesztessy 
Miksa és Ladányi György tartottak beszédeket, 
mint a kispesti érdekeltség tagjai; mig a köz
gyűlés befejeztével meghívták községünk lakos
ságát a í. hó 19-én Kispesten megtartandó 
utolsó nagy értekezletre. Ezek után Unrein 
János biró a küldöttségnek köszönetét mond
ván megjelenésükért, a népgyülés rendben fel
oszlott. Mindhárom községnek jól felfogott érde
kében kívánjuk, hogy e terv megvalósuljon s 
a szakminisztérium ahhoz hozzájárulva a köz- 
igazgatási bejárást elrendelje ; mert ezzel nem
csak a fővárossali közlekedésünk nyer egy ujabbi 
élénk vonalat, de különösen Kossuthfaiva tele
pünk, úgy a Szabó Józseí-féle telepnek fejlő
désére nézve is kétségtelenül hatalmas befolyás
sal leend a tervezett villamos vasút kiépítése.

—  Helybeli iskoláink kis növendékei nagy- 
kedden végezték szokásos húsvéti gyónásukat, 
s szerdán járultak az Ur asztalához.

— Megtisztelő kitüntetésben részesítette az 
„Erzsébetfalvaí Polgári, dalkör e hó 4-én a 
dalegyesület ügyeinek előmozdításában legtöbb 
tevékenységet tanúsító tagjait, nevezetesen: 
Mártonffy László, Zigler Béla, Ligeti Károly, 
Vojtek János, Csathó Zsigmond és Rombold B. 
urakat, kiket a dalkör tiszteletbeli tagokul 
választván meg, e napon adta át nekik a 
díszoklevelet. Ez ünnepi aktust Erzsébetfalva 
előkelősége által az iiunepeltek tiszteiére 
rendezett társas vacsora fejezete be, A hangu
lat mindvégig kitűnő volt. mit közben-közben 
a dalkör szabatos és harmonikus éneke csak 
fokozott. A megtiszteltek e kitüntetésre már 
rég rászolgáltak s csak gratulálhatunk a dal
körnek, hogy az érdem megjutalmazása körül 
oly tapintatosan járt el. A kitüntetetteknek pe
dig szívből kívánjuk, hogy tevékenységüket a 
dalos egylet ügyeinek előmozdítása körül még 
sok-sok éven keresztül érvényesíthessék!

—  Nagylelkű tervezet Suda János ügyvéd s 
iskolaszéki gondnoksági elnök ur mint hírlik, a 
szomszédságában levő iskola mellett, mely szűk 
voltánál fogva nem képes megfelelni a kivánal
maknak, saját költségén egy uj iskolát épittet, 
mely a jelenlegi iskolával egy tetemesen meg
nagyobbított közös udvarral fog bírni. Ezen 
iskolát, melyet községünk önállósításával már 
át is akar adni a forgalomnak; az önállósítás 
alkalmával megtartandó községi ünnepélyen 
egy decretummal szándékozik odaajándékozni 
Erzsébetfalva községének. Ha ezen hir való, 
miben nem tudunk kételkedni sem: legforróbb 
köszönetünkkel adózhatunk Suda János gond
noksági elnök ur nagylelkűségéért, s meglehet 
győződve miszerint ez ' érdemére községünk 
mindenkor hálával fog visszaemlékezni annál 
is inkább, mert ez tanügyünk pártfogása, de 
ez lesz a községnek is legelső közvagyona!

—  A kossuthfalvai önkéntes tűzoltó testület
a múlt vasárnap tartotta alakuló közgyűlését, 
melyen az alapszabályok némi módosítással 
elfogadtattak s felterjesztetni határoztatok. Meg
választotta a közgyűlés az ideiglenes parancs
nokságot is és pedig parancsnok lett Pállva 
József budapesti osztályparancsnok, helyettes 
parancsnok Spitz Imre, pénztáros Lettler Pere- 
grin, szer tárosok Bruda Károly és Kovács József, 
egyenruházati felügyelő bíz. tagok Pekárv Károly, 
Brust Mihály és Schneider Ferencz urak, 
Egyenruhájuk a budapesti tűzoltók ruházati 
mintája szerint lóg készíttetni. Végül kimonda
tott, hogy a legénység kebeléből mint altiszt, a 
majdan vizsga alá bocsátottak közül fog a 
legjobb gyakorlottsága] biró tűzoltó megválasz
tatni. A közgyűlés igen szépen, tárgyilagosan, 
nagyszámú közönség jelenlétében tárgyalta le 
a kitűzött pontokat, mely végül az uj tisztikar 
éltetésével záratott be.

3. oldal.

Karezolatok.
Spitzvögel Slojm thönödései.

„Shojátshágus 1 Oz „Ürzsibetfalva" ezimö 
ojságben oz edjik áJomi thonitó óv bocshoz- 
kodja mogát. Nem megthodom fhogni, udjan 
khitüi és warüra ?

Valtha nekhie tholún ittend olejan ju dhulga, 
hodj sojnáljo elmenni? Okkhor minek menthe 
el mogát? Nem moszájtha. Ho phedig nem 
valtha olejan ju dhulgo, okkhor * meg midiül 
bocshozza mogát? Ürüljön, hodj mehefct!

Oztán oz o boeshozkodús! Oztot mundjo, 
hodj o thonl'előgyelgő, rnegh o gh midül iimshági 
einük órak megvizsgázthak üthet s adták nekhi 
gyelest meg jut. Wie hászt? Szüksége volt. 
orro? Eliithem ez riadjon janii s'/

Érül jotja eszembe oz én Wurmiresser Hers 
boráthom nadjon eshonya fheiesége o Záli, 
khi phonoszkadla o rébnak, hodj ó thüie 
szhomszéd: o Fleischputz Éliás üthet erűvel 
mekcshókolta. O réb eshok megholigotta fi tét, 
mikhor oztán khibeszélthe mogát, ójjaivai meg- 
fhenyegette o eshonya osszongyt s esők ezt hét 
montha:

„Záli the dicsekszelsz!“
Mintho oz o thonitó ór is dicshekedíe volna 

mogát, egy eshüppet.*
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Vigyázó Laczi levele a szerkesztőhöz.
Tedvesz Szejtesztő Báezi!

A Szándoj pajtászom tedden reddel elhozta 
az . Elzébetfalva" ezimü ujszádot az isztolába 
s elolvaszta belőle netünt, a mit a mi jóataló 
bajátunt, — hód isz hivját czat ? — Idén, máj 
tudora, ojan fujcza neve van: Cziba —  masza- 
pusz uj íjt a mi tanitóint ellen.

Nadszejü ed ujszádezitt ez téjem. Tanitóntat 
benne tutyánat nevezi ti. Ojan jótat löhödtünt 
neti, hód ezatnera medputtantunt bele.

A Szándoj pajtász azt ntbndta, a tatája 
nádon hajadudott ezéj a dönölii ezittéjt. Én el 
nem tudom dondolni, hód lehet ezéjt hajadudni, 
mitoj netünt, tisz diátotnat oj nad öjömet otoz.

Azéjt ilot a tedvesz Szejtesztő báczinat isz 
éppen, hód télje föl ászt a Csiba-maszapusz 
újat, iljon ojjan udatósz ezittet a Tözlönybe 
isz, mejt a Tözlönyt több pajtászom papája 
isz hojdatja sz igy többen olvaszhatjut.

Azután med ezat üszszét azotat a mi tani- 
tóintat, medéjdemlit, minet isz atajnat annyi

szót minden otosz dojdot jánt ejőszatolni, 
velünt medtannltatni. Mi nem atalunt nadon 
otosz embejet lenni, medelédszünt, ha ojjanot 
leszünt, mint a mi jóatalónt, az a Cziba-masza- 
pusz uj. Medélünt attoj isz, ész nem félünt a 
a tanító báezittól és nénittöl. Czat máj ed 
tiszszé nadobb lennét, tudom Isztenem, én 
ijnét ám czat a tanitótla véjesz czittetet. Attoj 
öt isz tudnát, hód mit tesz félni, moszt czat 
mi tudjut.

Tedvesz Szejtesztő báczi! Méd edszej téjem, 
tetintszen bennüntet isz, Cziba-maszapusz újat 
pedid üdvözölje nevüntben ész mongya med 
neti, hód benne nadon tellemeszen czalöttunt, 
mejt nem isz ojan nad mafla, mint a mettolánat 
tinéz ész mint a mettolánat a Szándoj paj
tászom papája mongya.

Szejtesztő báczinat tezeit czótolja.
hü tisz olvaszója, 

Vigyázó Laczi
I. oszt. tanuló az állami isztolában.

Április 18.

Lapunk kiadóhivatalában az

„ELSŐ BIZTOSÍTÓ INTÉZET"
katonai szolgálat esetére

Ő cs. és kir. Fensége J ó z s e f  f ö -  
l i e r c 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 l y i  2 v £ i l i á l y ,

az Erzsébetfalvi Közlöny kiadótulajdonosa.

A P R Ó  H I R D E T É S E K .
H A  Valakinek eladó telke van;
Ha valakinek eladó háza van ;
Ha valaki telket akar venni;
Ha valaki házat akar venni ;
Ha valakinek bérbeadó háza van ; 
Ha valaki házat keres bérbe és végre 
Ha valaki gyorsan és biztosan akar 
hirdetés utján eredményt elérni, az 

forduljon bizalommal az

„Erzsébetfalvai Közlöny"
hirdetési irodája és kiadóhivatalához 

Erzsébetfalván, Erzsébet-utcza 55. 
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

Erzsébetfalván egy korcsma,
mely 4 év óta igen szép forgalommal 
fennáll, befásitott nyári kerthelyiséggel, 
igen jó  vidéken, szabad kézből eladó. 
A telek 221 Dől, értéke 3500 frt körül. 
A vétel igen kedvező feltételek mellett 
megköthető. Mint szép nyári mulató, 
leginkább üzletembereknek ajánlható. 
Bővebb értesités kiadóhivatalban. 36

Szabad kézből eladó
a piaczhoz közel, 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 frt 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.

Hol? Megmondja a kiadóhivatal. 32

Szabad kézbőleladó
egy ház, mely áll 2 szoba, 2 konyha és 
kamarából. A telek 300 Q Öl. —  Hol ? 

Megtudható a kiadóhivatalban. 30

Május l-jétől
egy csinos, külön bejáratú bútorozott 
szoba, közel a főúthoz egy tisztességes
fiatal ember részére kiadandó. Bővebbet 
a kiadóhivatalban. 38

Egy szép. nagy ház
jutányos áron eladó, mely áll egy üz
lethelyiség és 12 lakásból, évi jöve
delme 1200— 1300 frt A vételhez csak 
3000 frt készpénz szükséges. A ház ér
téke 15000 frt Bővebbet a kiadóhiva
talban. 37
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2Izfet-átfíelyezés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses 

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

Fűszer-, vas-, norinbergi áruk, rőfös czikkek, vetemény- 
magvak, lőpor s vadász-felszerelésekben, kitünően belőtt 
revolverekben, liszt, korpa, dara, mindenféle tüzelőszerek- 
ben, építési vállalkozóknak szükséges vasalkatrészek, kész 
lakatos munkák, felkötő vasak, takaréktüzhe/yek, kályhák, 
konyhaberendezésekben raktáraimat tetemesen kibőví
tettem s azon kellemes helyzetben vagyok, hogy ve
vőimnek csakis jó s friss árukkal, pontos mértékkel 
s a legculánsabb szolgálattal állhatok szives rendel
kezésükre.

Midőn üzletemet úgy helybeli, mint járásunk közön
ségének b. ügyeimébe ajánlom, —  kitűnő tisztelettel 
maradtam

Erzsébetfalván, 1897. márczius 7-éu.

Stein Gyula,
kereskedő.

K̂orcsmákért
megnyitás.

Van szerencsém a n. ó. közön
séggel tudatni, hogy udvarkert- 
helyiségemet (Erzsébetfalván, So- 
roksári-ut 18. sz. alatt) a mai napon 
megnyitom, s födött tekepályá
mat a t. közönség rendelkezésére 
bocsátom.

Egyúttal ajánlom kitűnő Dréker- 
féle sörömet, félliterenkint 10 
krért, és kitűnő magyar zamatos 
b o r a i m a t  literenként 40 krtól 
feljebb.

Udvarkertemben minden szom
bat és vasárnap egy

kitűnő szerb zenekar áil
a t. közönség rendelkezésére.

Magamat a n. é. közönség be
cses pártfogásába ajánlva tiszte 
lettel

n m á n
vendéglős.

.PÁTRIA* irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


