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ERZSÉBET-KOSSUTHFALYA, SOROKSÁR ÉS SZIGET-CSEPELKÖZ ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ
TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP ÉS A JÁRÁS HIVATALOS KÖZLÖNYE.

Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁR t

Egész évre..................... 4 frt. I Negyed évre.................... 1 írt.
Fél évre......................... 2 > | Egyes ŝ ám ára 8 kr.

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

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:

E i e i D É L - S T I  M I H Á L T .
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

SzUágyi-LaJoi-ntcza 26. szám.

HIRDETÉSI DIJAK :
Egész oldal . . , . 16 firt. | Nyolczad oldal . . . .  3 frt
Fél oldal . . . . .  8  » Tizenhatod oldal . . . . 2 »
Negyed oldal . . . . .  4 » | Legkisebb hirdetés . . , 1 »

Apró hirdetéseknél minden syő 8 kr , vastag belükkel 4 kr. Címmel 
külön 80 kr. bélyegdij.

Munkáslakások.
Nagy port vert fel a múlt hetekben a fővá

rosi lapok hasábjain a munkáslakások elhe
lyezésének kérdése. A főváros mint tudjuk a 
Külső Soroksári-uton állíttat föl két monumen
tális épületet, melyek berendezésük és beosztásuk
nál fogva minta-lakások lennének. Csakhogy a 
hely kiválasztása nem épen a legszerencsésebb 
volt. Ez szolgáltatott azután okot arra az igen 
érdekes tollharczra, mely még ma sem nyert 
befejezést, bár a munkáslakások felállításának 
kérdését nem egy oldalról világította meg s a 
kérdés megoldásához, nem egy életre való és 
szép eszmével járult.

Egyesek azt kifogásolták a főváros által 
felállított munkáslakásoknál, hogy egészségtelen 
helyen feküsznek, — mások meg a hely veszé
lyes voltát igyekeztek feltüntetni, —  mig néme
lyek a lakások drágaságát tették szóvá és 
pedig nem minden alap nélkül.

Némi tekintetben igazat adunk annak a tábor
nak, mely az egészségtelen környezetet hozza 
fel kifogása alapjául. Teljesen osztjuk aggodalmát 
a fölött, hogy a főváros egészségi szempontból 
nem fordított elég gondot a munkás lakásokra, 
a midőn oly helyre építtette azokat, a hol egy
felől a munkáslakásokat a petroleumgyár, más
felől pedig a kénsav-és műtrágyagyár környezi; 
a hol egyfelől a spodium- és vegyi-szerek gyára, 
másfelől a közeli gázgyár rontják a munkás 
lakások levegőjét.

Még a petroleumgyárral mi is csak kibékül
nénk, mert ha valami kellemes illatot nem is 
áraszt maga körül, de legalább a petróleum 
szag nem egészségtelen. A többi gyárak közel

sége ellen azonban nekünk is alapos aggályaink 
vannak s egészségi szempontból nem találjuk 
szerencsésnek azt a gondolatot, hogy a munkás
lakásokat épen ezen gyárak közé ékelte be a 
főváros atyai gondoskodása akkor, a mikor a 
főváros száz és száz egészségesebb munkásla
kásoknak alkalmas hely fölött rendelkezik.

Az a munkás, ki kora reggeltől késő estig, 
mint az igavonó barom nehéz munkával igyekezik 
családjának kenyerét megkeresni, a munkától 
elcsigázva fáradtan tér pihenőre övéihez haza: 
még az egészséges levegőtől is meg legyen fosztva ? 
A társadalom sok mindentől, számtalan polgári 
jogtól fosztja meg e munkás méheket s a fárasztó 
munkájokért még az éltető levegőt is elvegye 
tőle? Ezt mi sem helyeselhetjük. Legalább az 
idő viszontagságai ellen óvó szerény hajlékot, 
jó  és tiszta levegőt s üde fris vizet nyújtson 
e szegény néposztálynak cserébe munkájáért. 
Ennyit megadni társadalmi kötelesség, ennyit 
nyújtani a humanizmus legelemibb érzülete is 
parancsol.

Nem kisebb kifogás alá esik a munkáslakások 
elhelyezése akkor, a mikor biztonsági szempont
ból teszszük bírálatunk tárgyává Azon a helyen, 
a hol a főváros e munkáslakásokat felépítette: 
a munkásoknak sem élete, sem vagyona nincsen 
teljes biztonságban egy perczig is. A tőszomszéd
ságban fekvő petroleumgyárban napirenden van
nak a tüzesetek és a robbanások. Alig múlik 
el hét, mely ne adna hirt arról, hogy a pet
roleumgyárban vagy tüzeset, vagy robbanás 
történt.

Köszönjük szépen az ilyen szomszédságot! 
Az a szegény munkás egész napi fárasztó mun
kától kimerülve tér haza, hogy övéi körében

a napi fáradalmak után kipihenje magát s új 
erőt gyűjtsön a másnapi hasonlóan fárasztó 
munkához. De nyugodtan hajthatja-e le fejét az 
ilyen veszélyes szomszédságban ? Minden pillanat
ban ki van annak téve, hogy a szomszédos 
petroleumgyárban egy robbanás — és romokba 
dől az épület, melynek falai között biztonság
ban kellene, hogy érezze magát — vagy egy 
tüzeset, hogy lángba boruljon az épület, mely
ben munkája után fáradtan meghúzza magát. 
Mikor egy perezre sem lehet nyugodt abban, 
hogy pihenése alatt nem fenyegeti-e őt és csa
ládját veszedelem, mikor örökös rettegés közt 
kell annak a munkásnak pihenőre hajtani fejét: 
annak igazi, erőt adó nyugalma soha sem lehet. 
Nem is lesz.

A nervus rerum gerendarum sem hagyható 
figyelmen kívül. A munkáslakások építésénél 
első sorban is azok olcsósága az, a mi tekin
tetbe veendő. Drága lakásokkal nem segítünk a 
szegény munkás népen Már pedig a Soroksári- 
uton emelt munkáslakásokról még a legjobb 
akarattal sem mondhatjuk el, hogy azok legalább 
olcsóság tekintetében elégítik ki az igényeket. 
Mikor az a nyomorult munkásnép a harmadik 
emeleten egy kis szobácskáért, konyháért s egy 
kamarának nevezett parányi kis lyukacskáért 
évi 8o frtot kénytelen fizetni: itt nem tudunk 
semmi, de semmi humanizmust találni. Az ily 
Üzletszerű spekuláczió, a munkásnép keserves 
fillérein való nyerészkedés nem méltó a főváros
hoz, mely nagylelkűségét minden irányban, 
minden téren oly gyakran mutatja ki. Miért 
nem nagylelkű a munkásosztálylyal szemben is? 
Hiszen nagyságát, emelkedését, ipara és keres
kedelme felvirágzását első sorban is ennek a

T Á R  C Z  A.
D A L A IM B Ó L .

Fáradt testem, fáradt lelkem, Legszebb 
Halálosan fáradt;
Kifárasztott, elcsigázott 
A  tenger sok bánat.

Kimerített a sok küzdés, 
Nyugalomra vágyom ;
Ha itt nem, majd tán meglelem 
Ott a más világon.

reményem szét- 
foszlott, 

Mint lenge köd s pára ; 
Csak a fájó emlékezet 
Maradt fönn utána.

Szeretni sem bírok többé . . .  
A kit hőn szerettem,
Hő szerelmemből gúnyt űzött 
S most kaczag felettem.

Hitem kihalt, rég kiölték 
A  hazug em berek;
Hinni többé földi lénynek 
Nem tudok, nem merek.

Kaczagj hát csak csalfa lélek, 
Szívtelen terem tés! 
Kaczagásod lélekharang . .  . 
S nyomában temetés.

Fáradt vagyok, majd a sírban 
Nyugalmat találok, —
Pihenést, a mire régen 
S oly epedve várok. y .

Fürdői levél.
Budapest, Császárfűrdő. 1897. julius 7-én.

Kedves barátom!
Tegnap óta a fürdőző közönség között egy 

csinos, kis pikáns történet jár szájról-szájra. Az 
ilyen történetkék különben itt napirenden van
nak, addig is, mig másik nem váltja fel ezt, 
hogy feledékenységbe ne menjen, leírom kis 
lapod számára.

A szereplők hárman vannak: egy 19 éves 
fitos orrú szépség, a ki elegáns megjelenésével, 
üde, rózsás arczával, földig érő aranyos szőke 
hajával, Junói termetével, beszédes, búzavirág- 
szemeivel, parányi cseresznye-ajkaival, ala- 
bastrom-fogaival, vidám kaczagásával az itt für
dőző férfiak fejét tökéletesen elcsavarta. A bájos 
szőke szépség neve K . . . . Irén, egy tudós hír
ben álló professzor felesége.

A másik szereplő : B . . . . Laczi miniszteri 
fogalmazó, ki 6 heti szabadságidejét itt, közöt
tünk töltötte. Igen fidelis, bonvivant czimbora, 
a férfi szépség megtestesülése. Magas, szálas, 
izmos alak, piczi bajuszszal, sima állal.

A harmadik szereplő: a férj, K . . . . Barnabás, 
az a . . . .  i főreáliskola tudós tanára. Torzon- 
borz bajuszszal, orrán pápaszemmel, hosszú, 
rendetlenül fésült hajjal, kissé görnyedt maga
tartással.

A tanár ur a földi halandók egyik legboldo- 
gabbika. Tudós hírneve ismerős még a külföl
dön is, számos külföldi tudós társaságnak tisz
teletbeli tagja, a házas élet rózsalánczait csak 
2 éve hordozza. Egy jótékonyczélu tánczmulat- 
ság alkalmával látta meg feleségét először. A 
tündérszépség rögtön heves dobogásba hozta 
szivét, kérdezősködött utána, megtudta, hogy 
egy szegény sorsban élő kis hivatalnok leánya. 
Rögtön bemutatta magát, két hónapig udvarolt 
az aranyos szőkének, kinek a tudós tanár rajon
gása vég nélkül hizelgett, — a harmadik hóban 
megkérte kezét s pár hét múlva oltárhoz vezette.

Azóta nem volt boldogabb ember a tanár 
urnái. Szép feleségének mindenben kedvére járt, 
minden gondolatát igyekezett kitalálni. A bájos 
asszonyka hiúságának hizelgett az a rajongás, 
mivel férje körülvette, hizelgett az az általános 
tiszteletből neki is jutó rész, a minek férje nem
csak A . . . .  n, hanem az egész tudományos 
világban részese volt.

A tanár ur egészen uj életet kezdett. Köny
veit sutba dobta, búvárkodásával felhagyott s 
csak imádott feleségének élt. Megjelent minden 
nyilvános mulatságon, estélyen s ha felesége 
arczán a jókedv és megelégedés mosolyát látta, 
boldog volt. Ez az állapot körülbelül fél évig 
tartott. Barnabás ur egyszer csak arra ébredt 
tel, hogy ez nem jól van igy. Az ő 45 éves 
korában az örökös dinom-dánom még sem járja 
s azután bántotta a lelkiismeret is, hogy tudo
mányos kutatásait félbeszakította. Elkezdett gon
dolkozni s abban állapodott meg, hogy gondjait, 
tevékenységét ezután kettő között: felesége és 
a tudomáay között fogja megosztani. Nem azért, 
mert szerelme talán csökkent volna, — nem, 
most is rajongva szerette azt a szép asszonyt, 
kit a sors kiváló kegye neki juttatott, —  hanem 
mert lelkifurdalást érzett a miatt, hogy a tudo
mánytól, habár csak rövid időre is elpártolt.

Ettől az időtől uj életmódot kezdett követni. 
Órákat töltött tudományos búvárkodással s a 
menyecskét magára hagyta. A szép asszony 
unatkozni kezdett. Később a tudományszomj a 
tanár urban mindjobban felülkerekedett s fele-
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páriaként lenézett szegény mukásosztálynak kö
szönheti.

Azt mondja erre egy előkelő fővárosi tiszt
viselő, hogy a munkáslakásokat a főváros nem 
adhatja olcsóbban, mert neki igen 'Okba kerül 
e lakások felépítése, berendezése és házikezelése. 
Ha pedig bérlőnek adja ki, ez még hasznot is 
akarván, csak megdrágítaná jobban a lakások 
bérét.

Egyik fővárosi tanácsos is részt vevén a toll- 
harczban, azt mondja, hogy a főváros e lakásqk 
építésével csak mintát kívánt szolgáltatni arra 
nézve, milyenek legyenek a munkáslakások. — 
Mi azt hiszszük, arra nézve szolgálnak e laká
sok mintául, hogy milyenek ne legyenek a 
munkáslakások! Egyben azonban igazat adunk 
a tanácsos urnák, a mikor azt mondja a laká
sok drága voltára, hogy a fővárosnak a lakások 
felügyeletére, ha azok nagyobb számban emel
tetnének, és a lakbérek beszedésére külön sze
mélyzetet kellene alkalmaznia s ezek alkalmazása 
csak fokozná a lakbérek drágaságát; ha pedig 
valamely élelmes vállalkozó venné kézbe a 
munkáslakásokat, azt még kevésbbé köszönnék 
meg a munkások. A tanácsos ur szerint a fő
város nem is fog több munkáslakást építeni, e 
helyett a munkásokat a főváros környékén levő 
községekben lakásra utalja, hol olcsóbb az élet, 
jobb a víz s gyárak füstje nem mételyezi meg 
a levegőt.

Ez igaz. Csak vállalkozó kell, ki ily munkás
lakások, kolóniák létesítésére pénzét befektetni 
nem sajnálja. Legyen ez a vállalkozó magán
egyén vagy konzorczium, az mellékes, de annyi 
bizonyos, hogy tőkéjét semmiféle vállalattal oly 
biztosan nem gyümölcsöztetheti, mint ily mun- 
káskoloniák létesítésével. A főváros környékén 
a telkek még olcsók, az építendő lakásokra 
adókedvezményt is könnyen lehetne kieszközölni 
s igy a befektetett tőke csak biztos hasznot 
hajtana a vállalkozóknak.

Ez esetben azonban a mai közlekedési viszo
nyokat kellene gyökeresen javítani. A mai 
miserabilis közlekedési viszonyok helyébe a 
villamos közlekedést kellene általánossá tenni a 
munkás-osztály érdekében s azt úgy szabályozni, 
úgy rendezni, hogy a munkásoknak a gyárakba 
juthatás megkönnyítve legyen. Kora reggel és 
este külön munkásvonatokat kellene berendezni, 
úgy, hogy azok minden egyes nagyobb gyár 
előtt megállóhelyet nyerjenek s megkönnyítsék 
a munkásoknak a fel- és leszállást.

A tanácsos ur azt állítja, hogy az eszme 
már régóta élénk beszédtárgyát képezi a pénz
embereinek s a tőkepénzesek nem is idegen
kednek ez eszme megvalósításától.

Nem tudjuk, a tanácsos urnák e tekintetben

mily biztosak az értesülései, hanem a munkás
lakások helyes megoldásának a módjára nézve 
egyetértünk a tanácsos úrral s mi is azt hang
súlyozzuk, hogy a munkáslakások kérdését a 
munkás-osztály kielégítésére nem a fővárosban, 
hanem kívül, a főváros környékén lehet helye
sen és jól megoldani.

S ha a pénz emberei csakugyan komolyan 
foglalkoznak a tervvel, úgy Erzsébetfalvának 
a képe is hamarosan meg fog változni. A mun
kások ezrei ide utalvák s innen könnyű szerrel 
járhatnak be a fővárosba. — Hogy pedig a 
munkásnép kiözönlése mit jelent községünk 
fejlődésére, mennyiben mozdítja elő iparunkat 
s élénkíti kereskedelmünket, közvagyonosodásunk- 
nak mily előnyére válik: azt tudjuk mindnyájan, 
azt mondanunk sem kell.

Külön, hosszabban és behatóbban most nem 
is szándékozunk e kérdéssel foglalkozni, hisz e 
kérdés aktuálissá válása más számtalan kérdést 
von úgy is maga után és hoz felszínre, miket 
tárgyalni akkor is lesz időnk; most csak rámu
tattunk e kérdésre — mint vigasztaló jelen
ségre —  azzal, hogy az illetékes köröket figyel
meztessük közlekedésünk mai gyarló állapotára 
és sarkaljuk arra, miszerint ez állapotok meg
szüntetésére községünk s mindnyájunk jól fel
fogott érdekében semmi fáradságot se kíméljenek, 
minden utat-módot megragadjanak, minden füt- 
fát megmozgassanak.

Holmi haszontalan ünnepségek, eszem-iszo- 
mok rendezése helyett ilyen, mindnyájunk javát 
czélzó és előmozdító dolgokban fáradozzunk. 
Ennek a fáradozásnak nyomában terem a hála 
és elismerés, mig amannak nyomában blamáge 
és gunykaczaj.

A választás józan észszel nem is nehéz.
S^erkes^tő.

Sürgős teendők.*)
Községünk önállósítása kimondatott. Lázasan 

folynak az előmunkálatok. A választók lajstro
mán sietve dolgoznak. Szóval nagy a készülő
dés az egész vonalon. Innen-onnan közszemlére 
5 napig majd kiteszik a választók névjegyzékét, 
melynek megtekintésére nem tudjuk eléggé fel
hívni polgártársaink figyelmét. Különösen arra 
figyelmeztetünk mindenkit, ki két év óta adó
fizető polgára (1895. évtől) Erzsébetfalvának, 
hogy nézzen utána, vájjon neve benne van-e a 
névjegyzékben s ha nincsen : nyomban jelentse

*} Szívesen adtunk tért polgártársunk czikkének e köz
érdekű dologban s minden ilyen a közjó előmozdítását 
czélzó czikk előtt lapunk bármelyik polgártársunknak 
nyitva áli. Szerkesztő.

e lapok szerkesztőségének, vagy a községi 
egyesület elnökének: nagyságos R. Burján László 
urnák, hogy a kihagyás ellen az óvást kellő 
időben meglehessen tenni s a hibát ki lehessen 
javítani akár tévedésből, akár roszakaratbói 
hagytak ki valakit a lajstromból. Egy szóval: 
legyünk ébren, hogy a meglepetések készület- 
lenül és fegyvertelenül ne találjanak bennünket 1

Emellett azonban még egyéb dolgokra is 
figyelemmel kell lennünk. Első teendőnk lesz a 
képviselő testület megalakítása. A képviselő 
testület tagjainak felét a törvényértelmében a 
legtöbb adóifizető polgárok közül a tőszolgabird 
nevezi ki, másik felét az adózó választó polgá
rok maguk választják a legtöbb adótfizető pol
gárok sorából. Ez a testület lesz hivatva arra, 
hogy községünk ügyeit —  mik édes mindnyá
junknak közügyét képezik — irányítsa, ve
zesse.

Résen kell tehát lennünk, hogy oly kezekbe 
juttassuk ez irányítást, mik mindnyájunknak 
megnyugvást szerezhetnek. A sógorságot, koma- 
ságot, fraternitást tegyük félre s az legyen a 
jelszavunk: »A közügy mindenek előtt!.

Ne hal'gassunk azokra, kik eddig csak rom
lást okoztak, kiknek minden bajainkat, közálla
potaink nyomorúságos voltát köszönhetjük s 
most hangzatos szavakkal élénk állnak s bölcs 
tanácsokat osztogatnak — természetesen, hogy 
még egyszei' és újra megtévesszenek bennünket, 
felültessenek minket s azután mint a kik jól 
végezték dolgukat: markukba nevethessenek 1

Arra az egyre azonban figyelmeztetünk, jó  
akarattal kérjük polgártársainkat, hogy ne enged
jék magukat terronzáltatni, megfélemlittetni 
holmi takarékpénztári kölcsönök felmondásával 
vagy m is ilyenféle kortesfógásnák jó  ijesztege- 
tésekkel, hanem válasszanak legtisztább, legjobb 
meggyőződésük szerint, lelkiismeretűkre és másra 
nem hallgatva. Válasszanak azok közül, kiket 
tisztességes, becsületes, nyílt, őszinte, szókimondó 
jellemnek ismernek, és sújtsák mellőzéssel azo
kat, kik csuszás-maszas, hízelgés és képmutatás
sal tüntették ki mágusát s tehetetlenségükkel 
és tudatlanságukkal a bajok kátyújába vitték 
községünket.

Különösen pedig sújtsák mellőzéssel azokat 
a gyászmagyarokat és semmi szin alatt be ne 
válaszszák a képviselő testületbe azokat, kik a 
julius io . és n -ik i időszerűtlen ünneprendezés
sel oly mérvben kompromittálták községünket 
Erzsébetfaivát a főváros, a megye és a nagy
környék előtt, hogy azt isten a megmondhatója 1 
mikor feledtethetjük el. Ezek szégyent hoztak 
Erzsébetíalvara eszem-iszomvágyukkal, mielőtt 
még önállóságunk ténnyé vált volna: minő és 
mennyi szégyent hoznának még majd ezután

Most már boldogsága teljes volt. Ő is a 
Császáríürdőben vett ki maganak lakást a szép 
asszony közvetlen szomszédságában s egész 
napot turbékolással töltötték. Mindenki irigyelte 
Laczi szerencséjét.

Egyik nap a szép asszony azzal a szeszélyes 
kívánsággal állt elő, hogy ő szeretne pár napot 
Visegrádon tölteni el, persze Laczi társaságában 
s kérte lovagját, keresne nekik, kettőjök szá
mára arra a pár napra egy alkalmas, kedves 
„is kalászéra lakást, Laczi örömmel elfogadta 
a szép asszony szeszélyét s rögtön Visegrádra 
ment lakást keresni.

Visszajövet a vonaton egy kedves ismerősével, 
egy tudós öreg úrral találkozott össze. A köb 
csönös üdvözlések kicserélése után az öreg ur 
elmondotta, hogy feleségét akarja meglepni, ki 
Budán a Császarlürdőt használja, nagy beteg 
szegény s akarja látni, hogy hasznilt-e valamit 
neki a gyógyiürdő stb.

Laczi is bizalmasan elbeszéli kalandját, hogy 
megismerkedett egy tündér szép asszonynyal, ki 
a világért sem árülja el kilétét. Ez is a Császár- 
fürdőt használja, de csak is szórakozás czéljá- 
ból, mert nem beteg — s bizonyos dicsekvéssel 
beszéli el diadalát — s azt, hogy most is mi 
járatban volt Visegrádon.

•Bravó! édes öcsémuram, legalább együtt 
megyünk a Császárfürdőbe. Majd bemutatom én 
is szegény beteges nőmet, meg fogja látni, hogy 
betegeskedése daczára, Ő sem az utolsó asszony 
ám szépség dolgában*.

sége szórakoztatására mind kevesebb időt jut
tatott.

A szép asszony kezdett elégedetlen lenni, 
gyakran csinált a tanár urnák egy kis házi per
patvart, ki hüledezve mentegette magát s eskü
vel erősítette szerelme változatlanságát, de e 
mellett komolyan aggódott felesége gyakori inge
rültségén Titokban megkérdezte orvos barátját, 
kt töviröl-hegyire kihallgatván Baranbás urat, azt 
a tanácsot adta neki, ha azt akarja, hogy fele
sége meggyógyuljon, mert hát nagyon beteg 
ám az asszonyka, nagyfokú idegességben szen
ved: küldje el fürdőre, még pedig oly helyre, 
hol kellemes szórakozást találhat, pl. a Császár- 
fürdőbe.

Tanárunk rögtön konferált feleségével. A szép 
asszonyka szemei megvillantak a fürdő említé
sére, de aztán tudni sem akart róla, hogy hal
lotta, miszerint Barnabás ur egyedül akarja útnak 
ereszteni. De a tanár ur meggyőzte őt, hogy 
tudományos müvét most félben nem hagyhatja, 
hanem siet befejezni, mi ha magára maradhat, 
pár hét múlva meg is lesz s akkor ő is felmegy 
feleségéhez. A szép asszony végre engedett, de 
kikötötte, hogy Barnabás ur minden másnap 
Írjon neki.

A szép asszony tehát maga indult az útra. 
A vonaton ismerkedett meg B . . . . Laczival, 
ki hivatalos küldetésből tért haza Budapestre. 
Laczi azonnal szerelmes lett a megenni való 
szőke szépségbe, ki a világért sem árulta volna 
el inkognitóját. Annyit mondott csak el Laczi-

nak, hogy Bpestre utazik a Császárfürdűbe, hol 
10— 12 hetet szándékozik eltölteni. Férje egy 
öreg könyvmoly, ki csak hónapok múlva jő  el 
érte. Miután ismeretlen a fővárosban, szeretne 
egy bizalmas ismeretségre szert tenni s e bizal
masával bejárni a főváros összes szórakozást 
nyújtó helyeit.

Laczinknak égett talpa alatt a föld. Készség
gel ajánlkozott a cziczeronei szerepre, mit a 
szép asszony sokatmondó mosolyiyal logadott 
s köszönetül kezét nyujtá Laczinak. A bársony
puha. hófehér kis kacsó érintése a fogalmazó 
ur minden csepp vérét mozgásba hozta s mikor 
az utazás után elváltak s a szép asszony más 
napra a Császárfürdőben találkát adott: Laczink 
már füle hegyéig szerelmes volt.

Hogy ezután a szép asszony és a fogalmazó 
naponta találkoztak, mondanunk sem kell. —- 
Laczink a minisztériumba nap-nap után később 
ment fel s ott halomra rontotta el a neki ki • 
adott ügydarabokat. Szórakozottsága, pontatlan
sága feltűnt hivatali főnökének is, ki egy darabig 
csodálkozva nézte legszorgalmasabb tisztviselő
jének megváltozását s mikor már nem nézhette 
tovább, négyszem között kérdőre vonta. — A 
fogalmazó betegséget, idegességet hozott fel 
okul.

•Kérjen hát szabadságot!* —  mondta jó- 
akarólag főnöke. — Laczi azon bámult, hogy 
ez eddig nem jutott eszébe. Megfogadta a taná
csot s pár napra megkapta a hatheti szabad
ságot.
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községünkre. Ezeket csak a léha ünnepséges- 
kedés, csak a hiú feltűnési viszketeg szerepel
teti, nem pedig a közjó, a közbéke, a közérdek. 
Ezek eddigi szereplésük folytán megbizhatlanok, 
tehát mellőzendők. Megbocsáthatlan bűnt követ 
el, a ki ez ünneplők közül csak egyetlen 
egyre is rászavaz.

A képviselők választása mellett nem kevésbé 
fontos az a kérdés sem : Ki legyen a biránk ?

A község lelke a jó  bíró. Jó, értelmes, okos, 
tiszta életű, jellemes, önálló gondolkozásu és 
erélyes biró mellett boldog a község. Szépet, 
nemest, nagyot és üdvöst a képviselő-testület 
csak ilyen birával az élén produkálhat, mig 
befolyásolható, gyenge, tudatlan biró csak ártal
mára volt és lesz mindenkor és mindenütt a 
közügyek egészséges fejlődésének és rendszeres 
haladásának.

Nekünk pedig egészséges fejlődésre és rend
szeres haladásra van szükségünk közügyeink
ben. A hogy vetjük ágyunkat, úgy alszunk. 
Hogy mi lesz községünkből? mint indul meg 
első útjára az önállósítás folytán? Hogy mi 
adózó polgárok nyugodtan hajthatjuk-e le fejein
ket s biztonságban érezzük-e magunkat min
den tekintetben, az attól függ: kit választunk 
meg biránknak?

A junius 10. és 11-iki erőszakos ünnepély 
fiaskója megmutatta, hogy Erzsébetfalva számba- 
vehetö polgársága és nagyszámú intelligencziája 
a Közlöny által széthintett eszméket magáévá 
tette, a midőn e fölött örömünknek adunk 
kifejezést, egyúttal reményünket sem hallgat
hatjuk el, hogy a nagyközönség e fontos kér
désben is megszívleli szavunkat és követi taná
csunkat. Mi résen vagyunk és éberen őrködünk 
a közérdek felett s a hol és a mikor szükségessé 
válik, nem is fogunk késni jóakaratu önzetlen 
tanácsunkkal. Bár eddig már több birójelölt 
nevét hatottuk hangoztatni, mi a kérdést sokkal 
koraibbnak tartjuk, hogysem álláspontunkat 
jelezni már most szükségesnek vélnők: Mihelyt 
ez a kérdés is megérett, mi leszünk az elsők, 
kik zászlót bontunk. Addig is azonban, mig erre 
a sor rá kerül, legyünk óvatosak ne lelkesed
jünk nevekért —  s a szállongó hírekkel szemben 
mindig csak azt mérlegeljük: vájjon az illető 
meg fog-e tudni felelni a bírói állásnak? be 
tudja-e tölteni ez álláshoz híven és méltóan 
helyét ? Ha lelkiismeretűnk, meggyőződésünk azt 
súgja: nem ! úgy ejtsük el az illetőt, ne is 
gondoljunk reá! A kellő pillanatban lesz arra 
való, arra méltó, arra éidemes emberünk. Az 
volna a legszomorubb, ha nem volna

Választó polgár.

Mikor a Császárfürdőbe érkeznek, Laczi meg
állítja az öreg urat. » Itt volnánk urambátyám ! 
—  mond a szerelmes fogalmazó. — mindjárt 
megmutatom az én istennőmet. A szalon előtti 
árnyas helyen szokott rendesen üldögélni. R ög
tön odaérünk. Bizonyosan ott lesz most is. 
Igen, jól mondtam, ott van. Nézzen csak oda, 
arra a padra, urambátyám, ott ül. Látott-e már 
hozzá hasonló gyönyörű teremtést az ég alatt ?*

Az öreg ur oda néz, néz merően, aztán gör
csösen megragadja Laczi karját »Mit mondott 
uramöcsém ? Az a hölgy az ? . .  . Ott a pádon ? . . .  
Az? . . . Az nem lehet, ön csak tréfált!*

>Nem tréfáltam én édes bátyám, az az én 
hölgyem* —  erősködik a szerelmes fogalmazó 
dicsekvő hangon.

>Oh, én szerencsétlen! —  kiált fel tompa 
hangon az öreg ur, —  hiszen az az . . .  asszony 
az . . . én . , ,  feleségem ! . . . Irén! . . .  Irén !«

A másik pillanatban a szép asszony már az 
öreg ur karjai között volt s a csókok özönével 
halmozta el őt. Csak nagysokára tért magához 
az öreg ur s félve nézett körül. A csinos fogal
mazó azalatt eltűnt, mintha csak a föld nyelte 
volna el.

Másnap a férj és feleség hazautaztak A . . . ra.
Eddig a történet. Nem hagytam el belőle 

semmit, de hozzá sem tettem.
üdvözöl fürdőző beteg barátod

Gyula.

V E G Y E S HÍREK.
T. Olvasóinkhoz. Tisztelettel kérjük t. előfize

tőinket, sziveskeejenek előfizetéseiket megújítani 
az uj negyed alkalmából is. Különösen hátralé
kos előfizetőinket kérjük, szíveskedjenek azt 
postafordultával beküldeni, nehogy a lap szét
küldésénél akadály forogjon fenn. Szives kéré
sünk mellett vagyunk tisztelettel — a kiadó- 
hivatal.

—  A hajsza! Bizonyos kis emberek, kik 
óriások szeretnének lenni községünkben, ret
tenetesen haragusznak lapunkra, hogy törpe- 
ségükre rá mert mutatni. Ezek az óriási törpék 
a lehető legnagyobb hajszát indították meg 
különösen m. vasárnapi czikkünk óta lapunk 
—  és lápunk szerkesztője személye ellen. E 
hajszával jövő számunkban fogunk érdemileg 
foglalkozni, ma csak annyit említünk fel, a 
mennyi elégséges annak feltüntetésére, hogy 
minő eszközökkel dolgoznak ezek a jó  urak. 
E hó 20 án d. e. 10 óra tájban Gál Lajos 
bádogos, jelenleg esküdt, a Paunz-féle vendéglő 
előtt elmenve észrevette e lapok szerkesztőjét, 
gyorsan a községházához sietett, hol valószínű
leg újságolta ezt s az ott levő uraktól valószi- 
nüteg utasitást nyerve Halom Ádám h. segéd
jegyzővel (zárjel között megem fittjük, hogy 
Halom s. jegyző helyettes már előtte való estén 
meg akarta k’.sérleni szerkesztőnk inzultálását 
azonban több tisztességes vendég közbelépésére 
kiutasittatott) mint tanúval a vendéglőbe ment 
s ott a nélkül, hogy e lapok szerkesztője csak 
egy szóval is sértette volna, reá rohant meg
ütötte s azután mint ki jól végezte dolgát visz- 
sza szaladt gyáván a községházához elmon
dani a történteket. Pár perez múlva megjelent 
apósa, Unrein h. biró is s a helyett, hogy az 
ily bandita eljárás ellen emelt volna szót, vejé- 
nek az esküdtnek eljárását helyeselte s kijelen
tette, hogy ő még csak ezután következik, 
ezután bánik el a Közlöny szerkesztőjével. —  
E hó 22-én pedig Mótyvai segédjegyző küldött 
két megbízottat e lapok szerkesztőségi irodájába 
azzal, hogy ha a Közlöny a múlt heti számá
ban reá vonatkozó hirt vissza nem vonja, v. 
annak íróját meg nem nevezi: a Közlöny szer
kesztője el lehet rá készülve, hogy minden 
héten más és más emberrel fogja tettleg bán- 
talmaztatni a szerkesztőt. Hát mi ezen kedé
lyes állapotokat a maguk mezítelenségében az 
illető fórum tudomására juttattuk s hisszük, 
hogy a következmények majd kissé lehűtik ezen 
verekedő hajlamú uraknak a nyári hőségtől s 
még egyébtől is felpezsdült vérét!

—  Munkásainkhoz. Értesítjük mindazon mun
kásokat, kik a fegyvergyárhoz kérvényt adtak 
be, s különösen azok, kik munkakönyveiket is 
csatolták, azonban lakásezimüket nem Írták ki 
elég világosan, hogy kérvényeikre a válasz meg
érkezett s a helybeli postahivatalnál átvehetik 
naponkint a hivatalos órák alatt.

— Telefon-Hírmondó. Mint értesültünk a 
telefon-hirmondóra történt előfizetések meglehe
tősen gyűlnek ugyan, de még mindig nem áll 
oly fokon a gyűjtött aláírás, hogy annak be
rendezését megkezdhetnék. Már pedig ha aug. 
hó i-jére a kellő mennyiség együtt nem lenne, 
akkor az őszi idényre, a mikor a színházak stb. 
megkezdik működésüket, teljes lehetetlen lesz 
elkészülnie. Fontos ez annál is inkább, mert 
a Telefon-hírmondó igazgatóságának — ha ezt 
őszre berendezni akarja —  aug. hó elején be 
kell terjeszteni a kormánynak, s csak azután 
történhetik meg a hivatalos rendőri bejárás. 
Felhívjuk tehát polgártársainkat, kik ezen czél- 
szerü, szórakoztató hírmondóra előfizetni akar
nák, mielőbb Írassák be magukat, ba még ez 
idén élvezni akarják itthol a budapesti színházak 
előadásait.

—  Uj esküdtek A napokban, mint értesülünk, 
Soroksár anyaközség telepünket egy pár uj 
esküdttel szaporította Hát ez nagyon helyes, 
miután telepünk —  vagy községünk —  elég 
dolgot adhat nekik; azonban úgy vagyunk 
informálva, hogy nemcsak ezen uj esküdt urak, 
de még a régieknek némely része ma sincs 
hivatalára törvényszerűen felesküdve, sőt hogy 
ide tartoznék községünk bírája is. Nem tudjuk, 
miben áll a dolog, de azt igen is tudjuk, hogy
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a törvény előírja az eskü letételét minden olyan 
elöljárónak, mielőtt hivatalaikat elfoglalják. 
Avagy Soroksár még arra sem érdemesít már 
bennünket, hogy ezt velük eszközöltetné ? Ha 
már a biránk nem is adófizető polgára köz
ségünknek, legalább annyiban felelhetnének meg 
a törvénynek, hogy hivataloskodásuk előtt 
hivatalaik szentségére az esküt letétethetnék 
velük.

—  Ez sem rossz. Mint biztos forrásból érte
sültünk, a mikor a községházánál el lett hatá
rozva az, hogy házról-házra fognak járni s 
mindazokat, kik lapunkat eddig járatták, minden 
módon kapaczitálni tpgják lapjnk előfizetésének 
beszüntetésére, az egyik legmagasabb községi 
hivatalt viselő úri ember egész hangosan, többek 
hallatára kijelentette, hogy »mind hunéiul a\, 
a ki a~ Er^sébetfalvai Közlönynek a mai naptól 
előfizetője marad .'* Erre nekünk nincs válaszunk, 
de megvagyunk győződve, hogy községünk 
önérzetes, józan polgárai — ha majd e jó  urak 
tiszteletüket teszik — megadják válaszukat e 
qualifikálhatatlan kijelentésre.

—  Szinslőadas tánczmulatsaggal. Igen kedé
lyes és nemes szórakozásra s vidám tanczmulat- 
ságra van kilátásunk e holt szezonban, melyről 
azt hittük már-már, hogy a tikkasztó hőségnél 
egyébbel sem tud kedveskedni. Annál kelleme
sebb a csalódás. A róm. kath tempiomalap 
gyarapítására ugyanis megenni való aranyos és 
kedves kisasszonykák e hó 31-én vagyis a jövő 
szombaton a Korona vendégiőDen szmelőadást 
tartanak, mit igen kedélyesnek Ígérkező táncz- 
mulatság fog követni. Lesz proiog, monolog, 
szinelcadás, czimbalom-játék stb. Szóval a szom
bati est ritka élvezetesnek ígérkezik. Hiszszük, 
hogy közönségünk, már a nemes czélt tekintve 
is nagyszámú megjelenésével jutalmazza a bajos 
kisasszonykák fáradozását és abbeli szép törek
vését, hogy nekünk ritka élvezetet nyújtó kedves 
estét és kellemes szórakozást szerezzenek. Úgyis 
olyan unalmas és kihalt ebben a nyári idény
ben társadalmi életünk, hogy egy kis változa
tosság bizony isten! el kel mar nálunk. Legyünk 
ott mindnyájan! Az előadásra vonatkozólag 
bővebb felvilágositást majd e héten megjelenő 
s/.inlapok nyuitanak. Jegyek előre is válthatók 
Vitális Mártonné úrnő ő nagyságánál Templom- 
utcza 8. sz a.

—  Nem lesz kispesti villamos, A Népiiget- 
Kispest-Kossuthfalva és Erzsébetfalva között 
tervezett villamos vasút közigazgatási bejárásá
hoz a kereskedelemügyi miniszter az engedel- 
met megtagadta. A miniszter azzal okolja ezt 
meg, hogy a budapest-szentlőrinczi vasúton 
esnék sérelem egy uj vasúttal, a melyre egyál
talán nincs szükség, mert a szentlőrinczi vasút 
a közönséget kielégíti. A szentlőrinczi vasúttár
saság második sínpárt tektet le, vasutját vilá- 
mossá alakítja át s most az erzsébetíalvi szárny
vonal kiépítését tervezi.

—  Typhusz-járvány kezd uralkodni közsé
günkben, a mint arról megdöbbenéssel értesül
tünk. A múlt héten ugyanis a Viola-utczában 
egy és ugyanazon házból két ilju élet lett áldo
zata a járványnak: egy 15 eves szép kis leány 
s egy 17 éves derék fiú. Nem a vízben re|hke 
a veszedelmes járvány csirája? jó  lesz az 
óvatosság! A járvány bacillusat az ivóvíz lei- 
forralásával tehetjük legegyszerűbb módon ártal
matlanná.

— Újpest fejlődése. Újpest községe a napok
ban bizottságot küldött ki abból a czélból, hogy 
a községháza építésére, a gyalogjárók aszfal
tozására, a kocsiutaknak keramit és trachittal 
való beburkolására, a csatornázás befejezésére 
és közegészségügyi és szépészeti szempontból 
szükséges egyéb munkálatok költségeinek elő
teremtésére egy fővárosi pénzintézetnél kölcsönt 
eszközöljön ki. A bizottság küldetésének eleget 
téve, a hazat takarék pénztárnál rendkívül előnyös 
feltételek mellett egy millió forintos kölcsön
ügyletet kötött.. Az uj községházában helyezik 
el az adóhivatalt és a járásbíróságot is. A köl
csön törlesztése a már 40.000 lakossal biró 
község adófizetőinek csak minimális megterhel- 
tetésével jár. Mikor imák igyen a lapok Erzsébet- 
falváról is!
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Regénycsarnok.

Nagy u r a k  i nkogni t óban.
(5)  —  Eredeti regény. —

Irta: Talgyessy Mihály.
(Folytatás.)

Elhúzódott a legszélsőbb szobába és czigaret- 
tára gyújtva, sürü füstfellegeket eregetett a 
levegőbe, hogy ez által elkábitsa és mintegy 
másvilágba ringassa magát.

Száva azalatt lesietett az udvarra s a házi- 
szolgával érintkezésbe tette magát. Némi tana
kodás után a pinczéből csakugyan előkerült egy 
hosszú és magas rákász.

Alig bírták felhurczolni.
— Mi a manónak kell ez a nagy rákász? 

kérdé iízadva a házi szolga
— Hát arra kell, hogy a holminkat bele- 

csomagoljuk.
— Még üresen is alig bírunk vele, hát még 

ha teli lesz ! Hat ember is kevés lesz hozzá!
— Mit bánom én, ha tiz ember kell is, vonta 

vállát Száva. Nem én fizetem őket.
Fölértek az előszobába,
— Már most hová vigyük? kérdé a szolga.
— Hagyja csak . . . mondá Száva. Ha éppen 

szükséges lesz, majd behúzom magam.
— No már azt nem bírja egyedül! veté ellen 

az udvaros. Ha már eddig segítettem, segítek 
tovább is.

— Nem, nem ! szabódott élénken Száva. El
végzem én azt magam is.

A háziszolga fejét csóválta. Milyen különös! 
Nem szólt azonban semmit s a fáradságáért 
nyújtott borravalót elfogadva, kinient.

A folyosón a szobapinczérrel találkozott.
— Mit akarnak ezek ott bent azzal a mennykő 

nagy ládával? kérdé a pinezér.
— A dolog nekem nem tetszik! -  mondá 

az udvaros gyanakodó arczczal. Ezek valamiben 
sántikálnak.

— Mit láttál?
— Még eddig semmit! De feltűnt, hogy a 

komornyik nem akarta megengedni, hogy a 
szobába is besegítsem a ládát.

— Hát hol hagytátok?
— Az előszobában.
— Oktondi! — szólt a pinezér. Hát jól is 

teszi a komornyik, hogy az előszobában hagyja. 
Csak könnyebb a portékát kihordani, mint azt 
a mennykő nagy ládát ki és be tolni. Meg aztán 
ebbe nekem is lenne ám egy kis közbeszólásom ! 
Meg sem engedném, hogy behurczolják, mert 
egészen összekarmolnák a szép fényes parkettet. 
Persze, erre te nem gondoltál!

Az udvarosnak mintha most egyszerre kinyílt 
volna a szeme

— Ahá! mondá. Most már értem a dolgot. 
Most már tudom, miért akart engem a komor
nyik lerázni! Bizonyos, hogy a ládát mégis be 
akarja hurczolni, azért akart túladni rajtam, 
hogy azt ne lássam s valahogy ki ne beszéljem.

A szobapinezér rögtön megfordult.
— No már abba én is bele szólok! mondá 

egyenesen Ipanow gróf lakosztályának tartott.
Az előszoba ajtaja csukva lévén, csengetett.
A lakásban levők összerezzentek. Ki lehet az 

már megint ? Ki háborgatja őket ilyen rosszkor ?
Ipanow izgatottan szólt Szávához:
— Hagyd abba a munkát s nézd meg, ki 

van itten. Irgalmatlanul utasítsd el, bárki legyen!
Száva ingerülten ment ki.
— Ki van itt ? kérdé a csukott ajtón b. 1.
— Szobapinezér!
— Mit akar?
— Kérem, tessék csak kinyitni, valamit akarok 

mondani.
— Most nem érünk rá!
— De tessék csak kinyitni, látni akarok 

valamit.
Száva meghökkent. Mi a manót akar látni a 

szobapinezér? Tán csak nem Melaniet?
— Itt nincs semmi látnivaló! viszonzá ingerül

ten. Pakolunk, ennyi az egész. Most nem érünk 
rá beszélgetni.

— Majd én segitek !
—■ Nem, nem! elvégzem azt én magam is! 

— szabadkozott Száva.
— A nagy láda még itt van az előszobában ? 

kérdé a pinezér.
(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő és kiadótuldjdonos:

E E D É L T I  M X H Á L T .

APRÓ HIRDETÉSEK. mm

U  A  Valakinek eladó telke n r\  van ■
Ha valakinek eladó háza

Ha valaki telket akar 
v e n n i;

Ha valaki házat akar 
venni ;

Ha valakinek bérbeadó 
háza van ;

Ha valad házat keies 
bérbe és végre

Ha valaki gyorsan és b iz
tosan akar

hirdetés utján eredm ényt 
elérni, az forduljon b i
zalommal az

„Erzsébetfalvai Közlöny-
hirdetési irodája és kiadó- 
hivatalához Erzsébetfalván, 
Szilágyi Lajos-utcza 26 .

bármely szobának díszére 
válik, igen olcsón eladó. B ő
vebbet a kiadóhivatalban.

l/ibérlésre kerestetik egy
magános lakás, mely 

legalább 3 szobából kell 
hogy álljon, előnyben része
sül, ha árnyékos udvara 
vagy kertje van. Bővebbet 
a kiadóhivatalban.

Crzsébetfalván egy telek,
^  150 n  öl, kúttal és szőlő
vel olcsón eladó. Czim a 
kiadóban.

iförösmarty-utezában egy
■ üzlethelyiség lakással, 

beüvegezett verandával ol
csó áron kiadó. Bővebbet 
a kiadóhivatalban.

ló házból való fiú tanonczul 
*  felvétetik egy helybeíi 
nagyobb üvegkereskedésben. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Cgy elegáns nagy szekrény,
öt ajtóval és 3 fiókkal,

Több kisebb-nagyobb ház 
olcsón és előnyös fel

tételek mellett eladók. Czim 
a kiadóhivatalban.
r  letblztosításokat.va lamint 
E. kiskorú fiuk és leányok 
biztosítását bármely időben 
elfogad a kiadóhivatal

M nnn,éala ésj U U U  hozzá való kö
vek eladók Erzsébetfalván. 
Bővebbet a kiadóhivatalban.

Kerestetik egy tisztessége
sen bebutorozott szoba 

egy nőtlen úr részére. Czim 
a kiadóhivatalban.

Cladó háztelek. Erzsébet
falván, a kath. templom

tér mellett egy 300 Q ö le s  
telek jutányos áron szabad
kézből eladó. Czim a ki- 
adóhivatalban.

Vendéglő-megnyitás.
Tisztelettel tudatom a n. é, közönséggel, miszerint a

Török Flóris-utcza és Rózsa-utcza sarkán
levő vendéglő helyiségemet megnyitottam.

Valódi jó magyar boraim, valamint elsőrendű söreim, 
nemkülönben magyar konyhám nem szorul előieges dicsérésre, 
azt a tisztelt közönség bírálatára bízom.

Magamat a t. közönség pártfogásába ajánlva, tisztelettel
N I É i M E i T B ;  V I L M O S .

vendéglős.

Budapest, 1897. Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája.


