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Utonállók Erzsébetfalván.
— A vármegyéi alispán ur figyelmébe. —

Budapest, augusztus 6.

Nem tudjuk, van-e tudomása Pestvár
megye érdemes alispánjának arról, hogy 
a gondjaira bízott megye egyik községé
ben, Erzsébetfalván utonállók ütöttek 
tanyát. Közönséges, gyáva, alattomban 
leselkedő brigantik, a kik fényes nappal 
megtámadják, tettleg inzultálják a becsü
letes embert, a közügy érdekében fára- 
dozót, azután megfutamodnak, a mint már 
az ilyen himpelléreknek természeti saját
sága. Ha nincs erről tudomása Pest-Pilis- 
Solt- és Kis-Kunvármegye nagyságos 
alispánjának, hat ime felhívjuk erre figyel
mét, hogy haladéktalanul intézkedjék az 
orvul megtámadott közbiztonság érde
kében.

Nagyon jól tudjuk, hogy a nagyobb 
központok, fővárosok közelében keletkező 
falvak ezen etnporiumok salaknépségének 
lerakodó helyül szoktak szolgálni. Erzsébet
falva e tekintetben dicséretes kivétel. Néhány 
előkelő, tisztességes hivatalnok, tisztviselő 
telepedett itt meg a fővárosból, alapítván 
magának békés otthont, s majd tízezer 
munkás, aki nehéz fáradsággal keresi meg 
mindennapi kenyerét, de a ki megkövetel
heti azt, hogy se becsületét, meg ne 
támadják, se életbiztonságát ne veszélyez-

T Á R C Z A .
A kis tündérek estéje.

A bámulat és kedves meglepetés igézete alatt 
állok még most is, ebben a pillanatban, a mi
kor e lapok szerkesztőjének kérelmére az »Er- 
zsébetfalvai Kis Műkedvelő-Társaság*-nak múlt 
vasárnap tartott gyermek-színi előadásáról Írom 
a referádát

Feladatom igen-igen kedves, de rendkívüli 
nehéz. Érzem, hogy a látottak és hallottak hü 
leírására, a varázs-szerű csábos kép méltóképen 
ecsetelésére az én tehetségem csekély, az én 
toliam gyenge. Más, hivatottabb toll kellene, hogy 
a valót csak megközelitoleg is előadja, mert 
hiszen azt úgy, oly kedvesen, oly bájosan, oly 
nagymérvű gyönyört okozóan leírni, a mint az 
az előadás valóban lefolyt: teljes képtelenség.

Sokszor vállalkoztam lehetetlennek tetsző do
log megoldására már s vállalkozásom ritkán 
maradt sikertelenül, de legmerészebb vállalko
zásaim közepette sem állottam oly tehetetlenül, 
mint ma, e referáda megírásakor. Fel is adom 
a reményt, hogy ezt a kedves, ezt a nem min
dennapi élvezetet nyújtó, ritka kellemes estét 
le tudom híven írni. Nem is kísérlem meg. Csak 
statiszticze szárazon sorolok el mindent, kü» 
lönben kudarezot vallók.

tessék, hogy közönségének nyugodalmát 
meg ne háborítsák s el ne vegyék annak 
a községnek jó hírnevét, a melynek tisz
tessége az ő tisztessége is.

Már pedig Erzsébetfalva jó hírneve ellen 
merénylet történt. Nem a gubacsi puszta 
régi betyárjai támadtak fel. Nem a gubacsi 
erdő rejti sűrűjében azokat, a kik uton- 
állanak, inzultálnak. Nem. Ott járnak 
szabadon Erzsébetfalva utczáin, ott tob
zódnak annak nyilvános helyein. Nem a 
lapulevél fedezi el őket az üldöző rendőri 
hatalom elől, mert hiszen ők nem rejtőz
nek. Minek rejtőznének ? Hiszen közhiva
talnokok, az egyik jegyző, a másik, a 
mellett, hogy a biró veje, esküdtszéki 
tisztséget tölt be az erzsébetfalvai kö\sé°- 
há\án. Alispán ur, az ön intézkedésének 
sürgősségét megindokolja az, hogy az 
erzsébetfalvai községházában hivataloskodó 
egyének közül valók azok, akik ott a 
közbiztonságot annyira veszélyeztetik, hogy 
akad mái ember, a ki személyének meg
védése érdekében töltött revolvert kény
telen magánál hordani, mint azt a buda
pesti királyi ügyészségnél bejelentette.

De hát hogy esett, mint esett a dolog? 
Erzsébetfalván egy tisztességes polgár heti 
lapot alapit, melynek minden sorából a 
közügy iránti önzetlen szolgálat dombo
rodik ki. Erzsébetfalva polgárai örömmel 
üdvözlik ezt az ellenőrző orgánumot, mert

Végtelenül sajnálhatja mindenki, a kit vi
szonyai s körülményei vagy egyéb okok vissza
tartottak a szinielődás megtekintésétől, hogy ezt 
a ritka kedves alkalmat elszalasztották. Köznapi, 
vásári élvezetet publikumunk többet is talál 
nálunk, mint kell. Beteges társadalmi életünk 
ilyet majd mindennap produkál. De ilyen pá
ratlan, kedves és nemes élvezetet nyújtó szép 
alkalmat csak ritkán, elvétve találhatunk. Ezt a 
tündéri élvezetet nem üres fejű, nagy hangú 
emberek, a nálunk különben ismerős kapasz
kodó alakok nyújtották saját hiúságuk kielégí
tésére a nagyközönségnek, hanem enni való 
ezukrosbabák, angyalarczu ártatlan kedves gyer
mekek s egy hivatásának magaslatán álló, tevé
keny, ügybuzgó, minden szép, jó, nemes és 
nagy dolog iránt lelkesülő derék hölgy: Vítá- 
lisné .Honé Mária úrnő, a helybeli állami 
iskola kitűnő tanítónője.

Az eredmény úgy anyagi, mint erkölcsi te
kintetben oly fényes volt, mi tekintve a rósz 
időjárást, még a legmerészebb képzeletet is 
felülhaladta. Meg is lehetnek elégedve a nagy
szerű eredménynyel úgy az előadásban közre
működő szeretre méltó ezukrosbabák, ezek 
a földön járó angyalkák, mint az előadást 
mintaszerűen rendező és vezető köztiszteletnek 
és közbecsülésnek örvendő úrnő. Erzsébetfal
ván szinielőadás, adták legyen azt felnőtt mü- 
kedvelőkJpagy gyermekek: olyan illusztris fé

már nem egy hivatalos visszaélés történt, 
mely a polgárság ezreit megkárosította. 
Ez a lap jogosan bírálat alá veszi az 
ottani közállapotokat, a községi vagyon 
kezelését, a hivatalnokoknak a közönség
gel szemben való hivatalos magatartását. 
Becsületet nem sértve, a tisztesség hang
ján tiltakozik a visszaélések ellen. Ez nem 
tetszik néhány, közhatósági embernek, a 
kiknek lába alatt ég a talaj. Mit tesznek? 
Fölöttes hatóságukhoz fordulnak talán? 
Nem. A törvényes sajtóbiróságnál keres
nek oltalmat '? Nem. Hanem e helyett hi
vatalos közegükkel, a község által fizetett 
kisbiróval, —  mint az olaszországi bravók 
—  lesbe állnak az utczán s ott orvul meg 
megtámadják, tettleg bántalmazzák azt a 
testileg beteges embert, becsületes polgárt, 
többszörös családapát, a ki volt elég me
rész a közügy érdekében fölemelni szavát 
a nyomtatott betű hatalmával.

Erzsébetfalva polgárai jogosan vannak 
felháborodva, de fel kell háborodnia a 
történtek hallattán minden jóravaló ember
nek, mert hisz utóvégre nem élünk Bul
gáriában, a hol hivatalos ruhába öltözött 
utonállók gyilkolnak. Meg vagyunk győ
ződve, hogy Pestvármegye alispánja is, 
a ki hosszú köztisztviselői pályáján min
denkor a jognak volt védője, őre a rend
nek, az igazságnak, felháborodik a tör
ténteken s egy óráig sem tűri tovább,

nyes, előkelő un társaságot még nem gyűjtött 
össze, mint a minő szép társaság gyűlt össze 
a múlt vasárnapi előadásra. Itt nem a korcs
mákat látogató, a mindnyájunk által ismert 
köznapi alakok, hanem Erzsébetfalvának intelli- 
gencziája adott egymásnak találkát. Ez a leg
fényesebb siker, mi ez estét jellemzi s ha más
sal nem, már ezzel is fényesen volt honorálva 
a ritka szép, összhangzatos előadás, a szereplők 
és a fáradhatlan derék rendező.

A műsor is linóm tapintattal s oly gazdagon 
volt összeállítva, hogy a legkényesebb s a lég* 
követelőbb igényeket is kielégíthette. De mond
hatom : ki is elégítette Kifogás s panasz egyet
len ajkról sem volt hallható, annál sűrűbben 
adtak kifejezést az egybegyűltek egytől-egyig 
bámulatuknak, kedves és kellemes meglepe
tésüknek és megelégedésüknek. Egy negyed 8 
óra már elmúlt, a mikor az .előadást meglehe
tett kezdeni. A közönség egyszerre és oly tö
megesen, oly szép számban kezdett 7 órakor 
gyülekezni, hogy öröm volt nézni. A korona 
vendéglő nagyterme majd hogy szűknek nem 
bizonyult.

A gazdag műsort „A  rokon44 ez. 1 felvo* 
násos vígjáték nyitotta meg. Ebben Tollas Bella 
kitűnő játékával, Berencsy Hajnalka gyönyörű 
szavalatával tűntek ki. De pompásan adták sze
repüket Eordögh Jolánba, Fialka Klárika és 
Eördögh Iduska is. Irén szerepe is jó  volt. —
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hogy a kik lábbal tapossák az igazságot, 
megrugdossák a törvényt, ezután is ott 
foglaljanak helyet, a mellett a zöld asztal 
mellett, a honnét az igazságnak jogrendet 
megvédő szava kellene, hogy hangozzék.

Jó hírneve érdekében kéri és várja ezt 
alispánjától Erzsébetfalva minden tisztes
séges polgára. Mert tűrhetetlen az, nrteg- 
szégyenitő volna az a község minden 
lakosára, ha a fölöttes hatóságoknál 
amúgy is súlyos vádakkal terhelt köz
hivatalnok, utonállásra, orvtámadásra ve
temedve, oltalmat találna —  a közhiva
talban.

A közhatalom kezelői iránti tisztelet 
fentartása követeli azt meg, hogy az ilyen 
büntettek megtoroltassanak.

Magyarország nem az utonállók, orv
támadók országa s minden tisztes erzsé- 
betfalvai polgár tiltakozik az ellen, hogy 
közösségbe hozzák öt az orvtámadással, 
melyet falai közt követtek el

Ezt a briganti viselkedést az erzsébet- 
falvai tisztes polgárság nem helyesli, ha
nem a maga utálatosságában —  megveti.

Magyar Gyula.

Egyröl-másról.
A lavina megindult. A közelgő választások 

mozgalma uralja a kedélyeket. Ma még zűr
zavaros minden, nincs tiszta megállapodás. Egyes 
rikácsoló hang kikihangzik a chaoszból, de ez 
nem a Jákob hangja. Ha jobban megfigyeljük, 
azt találjuk, hogy ezek a hangok hasonlítanak 
a zsákmány után szaladgáló, prédára éhes 
sakályok üvöltéséhez s mint ezek, úgy azok is 
rögtön elhallgatnak, mihelyt konczot vetnek 
nekik. Csakhogy mi ezt a konczot községi tiszt
ségek alakjában nem vagyunk hajlandók oda 
vetni a vadul üvöltőknek. Minket ez az éktelen 
lárma nem ijeszt meg, ismerjük a hangokat: 
báránybőrbe bujt farkasokéi. Már pedig ezeket 
nem volna tanácsos az akolba beereszteni. Nagy 
Isten! Micsoda vérengzést, pusztítást vinnének 
végbe ott ezek a maszkírozott vadak!

A nagy hűhóval rendezett pártvacsorák nem 
jelentenek semmit s a végűk ugyanaz a fiaskó 
lesz, mint a minő fiaskó érte a nagy lármával 
megült községi örömünnepet. A józanul gon
dolkozó választók zöme távol áll ez erőszakos
kodó dinom-dánomoktól. így van ez jól. Csak 
hadd tombolják ki azok magokat, hadd járják 
még egy kis ideig a bolondját! A csörgős sip-

kás bohóczok Vitus-táncza nem ragad át a 
józanokra. Nem jönnek lázba tőle. Megmosolyog
ják s ezzel vége.

Majd mi ránk is ránk kerül még a sor. Csak 
egy kis türelem még. A választások kristály
tiszta csermelyvizét azok csak hadd zavarják, 
majd leülepedik ez s akkor jő  a mi munkánk. 
A mi közönségünk nem a zavarosban balászók 
ocsmány dicsőségét áhitja. A mi közönségünk 
tiszta italt vár és nem kér az undorítóan zava
ros lőréből. Ne is kérjen.

Már közéig az idő. Résen állunk. Figyelem
mel kísérünk minden legkisebbnek látszó moz
zanatot is. A kellő pillanatban mi is felemeljük 
szavunkat s akkor . . . akkor áttörhetlen phallanx- 
ként sorakozik majd körénk, zászlónk alá a 
választók zöme, a polgárság józan és értelmes 
nagyobb része. Erről meg vagyunk győződve. 
Igen, zászlónk alá csoportosul az a polgárság, 
a melyik érzi, tudja és látja, hogy összes bajaink
nak, minden nyomorúságunknak okozói azok, 
kiknek vezetésére voltak bízva eddig közügyeink. 
Ezek tehetetlenségüknek, képtelenségüknek, vas
tag tudatlanságuknak oly számos, eklatáns jelét 
adták, hogy reájuk többé nem bízhatjuk köz
ügyeink vezetését, közérdekeink megóvását. Ezek
től meg kell tisztítani községünket, el kell seperni 
őket a többé nem nekik való helyről, melyre 
méltatlanoknak bizonyultak.

Választó polgártársainknak egyelőre csak azt 
a tanácsot adhatjuk: figyeljenek mindenre jól, 
legyenek éberek és . . . hallgassanak. Különösen 
fukarkodjanak Ígéretükkel, semmiféle behízelgő 
rábeszélésnek ne üljenek fel, szavukat, szavazatu
kat ne ígérjék oda senkinek se jobbra, se balra ! 
Legalább addig ne, mig mi is zászlót nem bon
tunk, míg mi is ki nem mondjuk a jelszót! Ez 
a mi tanácsunk, ez a mi kérésünk.

A piacztér elhelyezésének szelleme újból kí
sért. A Zsigmondy-féle telkeknek a község által 
való megvásároltatása megint felszimre került. 
Egy konzorczium vette kezébe az ügyet s igye
kezik megoldásra juttatni. Hja, az önérdek 1 
Bizonyos uraknak jól esnék, ha telkeik értékét 
a piacztérnek a Zsigmondy-féle telkekre át
helyezésével fokozhatnák. Kapzsiságukban pol
gártársaink ezreinek vitális érdekeivel mit is 
törődnének ezek! Újból hangoztatják, hogy 
piaczunk szűk, templomtérünk kicsiny s erre az 
egyedüli megváltó mód a Zsigmondy-féle telkek 
megvásárlása.

Nohát csak kifele jó  urak a farbával! Szem
ben állunk. Kicsiny a piaczunk? Hát akkor 
miért adják ki folyton bérbe egy részét hajó- 
hintásoknak, csepütrágó kóklereknek és ringel- 
spiel-tulajdonosoknak ? Miért nem utalják ezeket 
a Zsigmondy-féle telkekre? Ott épen jó  helyök 
lenne nekik s nem zavarnák a mostani piacz- 
téren lakó polgárok éji nyugalmát. Azután meg

oly sürgős a dolog, hogy most kell okvetetlenül 
megvásárolni ezeket a homokbuczkákat ? Miért 
épen most? Nem várhatunk addig, mig közsé
günk az átalakulás processusán keresztül megy ? 
Nyilván nem bíznak ezek a jó  urak a meg
választandó községi képviselőkben, a polgárság 
által választandó elöljáróságban. Nyilván tudják, 
hogy tervüket, ha most Soroksár vazallusaival 
keresztül nem vitethetik, azután már bajosan is 
viszik keresztül. Azután mégolyán sok a pénzünk, 
hogy nem tudjuk hova elhelyezni? Avagy ön
állóságunkat,könnyelmű adósság-csinálással óhajt
ják megbénítani? Ebbe nem fog a polgárság 
zöme belemenni jó  urak soha! De ne is men
jen, mert évtizedeken keresztül fogja megsinyleni.

Őrültséggel határos roszakarat kell annak a 
hangoztatásához is, hogy templomtérünk kicsiny. 
Igen is, kicsiny a templom, dé nem a templom
tér. Ha pedig a templom kicsiny, annak meg
oldása nem az, hogy el kell onnan vinni, hanem 
az, hogy egy nagyobbat, a szükségnek meg
felelőt kell helyette építeni. Higyjéfc el jó  urak, 
gyönyörű nagy templomot lehet a mostani 
templomtéren emelni s még a parkozásra is 
marad térség elég. De persze az önérdek és 
roszakarat a fehéret is feketének igyekszik fel
tüntetni s szarvas okoskodással a feleslegest is, 
mint égető szükséget képes bemutatni. Csakhogy 
másnak is van ám esze jó  urak. Erzsébetfalva 
polgárságának még van annyi józanul Ítélő képes
sége, hogy átlát a cselszövényen, s megtudja 
különböztetni mindenkor a közérdeket a magán 
érdektől.

Piaczunk ma még elég nagy a közszükség 
kielégítésére. Megnagyobbitásának szüksége ma 
még nem forog lenn. De hogy idővel, községünk 
fejlődése folytán a mostani piacz mellett még 
több kisebb piaczterekre is lesz szükségünk, az 
bizonyos, előre látható. Persze községünknek 
különböző pontjain De akkora roeliékpiaczra, 
mint a Zsigmondy-féle telkek által elfoglalt 
terület, soha sem lesz szükség. És nem lesz 
szükség ott, a Zsigmondy-féle telkek helyén. 
Mert a kik ma a Sudatelepről, Kádártelepről 
járnak a piaczra bevásárolni egyet-mást, azokon 
a Zsigmondy-féle telkekre helyezett piaczczal 
nem segítünk; azok azt a pár lépést megteszik 
már a jelenlegi piacztérig is. Hanem ha már a 
közszükséget tartjuk szemelőtt s éppenséggel 
piaczban akarunk utazni, akkor a mostani 
Kádártelep s Kende-féle telkek táján kell egy 
kisebb vásártérről gondoskodni. Itt égetőbb 
szükség van piaczra, mint a Zsigmondy-féle 
telkeken.

Egyébiránt kár e tárgyról többet beszélni is, 
a polgárság ma piacztérvételbe úgy sem megy 
bele.

A Zsigmondy-féle telkek értékesítésére alakuló
v. alakult konzorcziumnak azonban szívesen

Ezt követte: „BakUs álmok*-. A kedves vig 
monologot e lapok ügyes tollú munkatársa, Mol
nár Ilonka k. a. adta elő azzal a bájjal és el
ragadó könnyedséggel, a miről a kisasszonyt 
Erzsébetfalva közönsége már rég ismeri. A kö
zönség tetszése leirhatatlan volt; oly tapsvihar 
hangzott fel a monolog befejeztével, hogy az 
egész terem rengett bele s harmadszori kihí
vásra a k. a. a közönség tetszését egy kedves 
kis dallal honorálta, a miért újból tapsviharban 
részesült.

A második színdarab „E g y  kis tévedés44 
ez. i  felv. vígjáték volt. Igénytelen egyszerű 
kis meséjét Vitális Mariska a gögös Gizella 
szerepében oly kedvessé, oly figyelmet keltővé 
tudta tenni, hogy igazán élvezettel hallgatta 
mindenki Nem volt könnyű a szerep s ép ezért 
annál nagyobb dicsérettel kell kiemelnem az 
igazán sikerült megoldást De bámulatos jól, 
mondhatnám : művészileg adta a szobalány sze
repet Báthory- Bertácska is. Megenni való volt 
szerepében s egészen felvillanyozta a hallgató 
publikumot. A mama és Irénke szerepe is álta
lános tetszésben részesült. Ezt ismét monolog 
követte: „A szórakozott kisasszony44. Vitális 
Mariska adta elő oly sikerült naivitással, ügyes 
mimikával és bájos keresetienséggel, hogy bámu- 
atunk határt nem ismert. No de ki is kapta 

csokrokban és jól kiérdemelt tapsokban a dicső
ség babérját az aranyos kis előadó.

A negyedik színdarab „Az elvarázsolt kl- 
rályklsasszony44 volt. Majer Irmuska, Tallos 
Zoltán, Eöráögh Ida és Jolán voltak a szerep
lők. Csinosan, annyi báj- és kellemmel ját
szottak, oly jól adták kis szerepeiket, a hogy 
azt hinni sem merte senki Ezt követte zára
dékul egy bámulatos jól sikerült, megkapóan 
gyönyörű élőkép, jelezve a hit-, remény-, sze- 
retetet. Az eszme kitűnő a kivitel elragadóan 
sikerült volt. A művésziesen összeállított tableaux 
mindenkit bámulatba ejtett. Hozzá az an
gyalsereget ábrázoló összes szereplő leány
kák gyönyörű, összhangzatos éneke —  a hym- 
nust énekelték —  oly lelket gyönyörködtető volt, 
hogy a közönség a lelkesülés hevében halk 
hangon szintén kísérte az éneket. Még olyan 
tapsvihart sem látott a korona nagyterme, mint 
a minő ez után a remekül sikerült tableaux 
után a teremban felhangzott. A közönség újra 
és újra kívánta látni a tündéri látványt, mit a 
görögtüz fénye csak müvésziebbé, megkapóbbá 
tett. Ez élőkép főalakjai: Fialka Ilonka, Vitális 
Mariska, Mayer Irmuska, Németh Piroska és 
Költi Margitka voltak. A három első valóban 
úgy nézett ki, mintha igazi angyalok lettek 
volna. Vagy talán azok? Boldogok lehetnek 
azok, kiknek ily bájos védő angyalaik vannak. 
Azok bizonnyal nem ismerik a földi bajokat! 
Ezzel a programúi azután ki is volt merítve. 
Vitálisad Maria úrnőt több ízben tapsolta meg

és hívta ki a közönség az előadás végén s 
minden megjelenését dörgő éljenzéssel jutal
mazta.

Hűség tekintetéből megemlítem, hogy az elő
adás a programmon hirdetett 9 óra helyett há
romnegyed 11 órakor ért véget. A kivitel, a 
játék, a rendezés oly nagy- és mintaszerű volt, 
hogy Vitálisné úrnő ez irányban szerzett szép 
érdemeire nem találok méltó és az igazat híven 
kifejező szavakat. Nem is keresek. Minden jó, 
szép, nagyszerű és remek volt. A rendező is 
meglehet elégedve vele, valamint az anyagi ha
szonnal is, a mennyiben 103 frt bevétel gyűlt 
össze, miből levonva a különböző kiadásokat 
67 frt 95 kr. jutott a templomalap javára. Oly 
szép eredmény ez, minővel Erzsébetfalván igen 
kevés szinelőadás dicsekedhetik, különösen kis 
gyermekek által előadott színdarab.

Dicsérettel említem fel Goldstein Manó urat 
is, ki a díszítésnél és rendezésnél buzgalommal 
segédkezett volt. Úgy szintén dicséret és elis
merésre méltó Rumbold B. fővárosi zászlógyá
ros urnák jószívűsége is, ki az élőképekhez 
használt angyalszárnyakat és jelvényeket a czél 
iránti tekintetből ingyen engedte át használatra.

Csak a korcsmái kiszolgálás s az italok átkozott 
roszasága az, mit kifogásolhatok, de ez mit 
sem von le az előadás sikeréből.

A műsor bevégeztével a teremből rögtön ki- 
hordtak minden széket, tánezra perdült az arany-



Augusztus 8. ERZSÉBETFALVAI KÖZLÖNY. 3. oldal.

szolgáltatunk eszmét, ha már annyi a pénzük, 
hogy e telkeket megvegyék. E telkek egy részét 
fenn lehetne tartani a bennünket oly sűrűn 
megtisztelő hajóhintásoknak, czirkusz-tulajdono- 
soknak, csepürágó kóklereknek, komédiásoknak, 
erőmfivészeknek és ringlspiei-tulajdonosoknak.

Másik részén e Zsigmondy-féle telkeknek 
gyönyörű, a modern kor igényeinek megfelelő 
közfürdőt lehetne építtetni és berendezni. Égető 
szükségét érzi községünk egy ilyen fürdőnek. 
Szégyen is reánk nézve, hogy 10.000 lakossal 
biró községünkben ilyen intézményünk nincsen. 
Közegészségi és köztisztasági szempontból ezt 
már rég kellett volna létesíteni. És kifizetné 
magát igen szépen. Ha részvények kibocsátá
sával állítanának ezek a jó  urak ilyen közfürdőt, 
részvényeikre olyan osztalékot kapnának, minőt 
a legnagyobb forgalmú pénzintézet sem adhatna. 
Hiszen lakosságunknak ezrei és ezrei Budapestre 
kénytelenek hetenkint egyszer-kétszer bemenni, 
hogy fürödhessenek. Ha nálunk volna ily fürdő, 
még gyakrabban vennék igénybe. A pénz csak 
úgy folynék be a fürdő pénztárába s e mellett 
humanitárius cselekedetet is gyakorolna az a 
konzorczium, a mely fürdőt létesítene nálunk. 
S erre a czélra keresve sem lehetne alkalmasabb 
helyet találni a Zsigmondy-féle telkek helyénél.

Égető szükségét érezzük már régóta egy 
nagyobbszabásu vigadó-épületnek, hol nyilvános 
tánczmulatságokat rendezhetnének. Vendéglőnk, 
korcsmánk van több is mint kell, — de táncz- 
mulatságokra alkalmas helyiség egyikben sincsen 
s ha ilyent mégis időközönként rendezünk, mind
annyiszor pirulnunk kell a fővárosból hozzánk 
kiránduló, általunk meghivott jóizlésü vendégek 
előtt. Ezt a vigadót oly módon lehetne építeni, 
hogy benne községünk összes egyesületeinek is 
jutna külön helyiség, hol az egyesületek gyűlé
seiket, összejöveteleiket, értekezleteiket stb. tart
hatnák. Szóval minden egyesületnek igazi otthona 
lehetne ez épületben. Erre a czélra pedig alkal
masabb helyet keresve sem lehetne találni, mint 
a Zsigmondy-féle telkek. Ez tetszenék a köz
ségnek is, a közönségnek is, mig a piacztér 
kérdése és templomunk áthelyezése csak rossz 
vért szül mindenkiben, kit a Zsigmondy-féle 
telkek közelsége nem érdekel anyagilag.

A piaczról lévén fentebb szó, észmetársitás 
folytán eszünkbe jut, s igy most már nem is 
hallgathatjuk el azt a miserabilis állapotot, mi 
piaczunkon ez idő szerint uralkodik. Vasárnapi 
hetivásáraink ugyanis d. e. 10 órakor érnek 
véget. Ekkor kiürül a vásártér. Utána oly piszok, 
annyi szemét marad a piacztéren, hogy azt 
látva, minden jóizlésü ember felháborodik, ezen 
a piszokhalmazon megbotránkozik. A befolyó 
helypénzekből vagy a vásártérbérlőktől fizetett 
összegből kérdezzük: nem lehetne egv-két embert 
fogadni fel, kik vasámaponkint, a hetivásár

ifjúság s járta tűzzel és hévvel, hogy még a 
nézők s az öregek is csitították criklandó 
talpaikat.

Pár hóval ezelőtt Báthory Vilmosné, most 
meg Vitális Mártonná őnagyságaik örvendez
tették és lepték meg a közönséget gyermek 
színielőadással. Amaz is oly szépen sikerült, 
mint emez. így szeretjük látni tanítónőinket a 
társadalmi életben. Nemes és szent czélt szol
gálnak ilyen működéssel, ilyen fáradozással, mit 
nekik eléggé megköszönni, meghálálni nem is 
lehet. Ilyen szereplés igazán méltó a tanítói 
foglalkozáshoz, a tanítónői álláshoz. Ilyen fára
dozás nyomában kél és terem azután a köz- 
tisztelet, a közbecsülés, a közszeretet és a hálás 
elismerés.

Éljenek soká Vitálisné Mone Mária és Bá- 
thori Vilmosné úrnők, mintaképei a tanítónőknek!

De éljen soká az »Erzsébetfalvai Kis Müked- 
velő-Társaságc is, és szerezzen szép és nemes 
törekvésével még sokszor örömet az őket eléggé 
méltányoló közönségnek, mely már is alig várja 
a kis műkedvelő-társaság újból való szereplését 
és föllépését.

Én azt hiszem, hogy nem sokáig várakoz
tatják meg a közönséget s ezen reményben azt 
mondom : bájos kis czukorbabák, megenni való 
aranyos angyalkák a viszontlátásra 1

Referens.

megszűntével a vásártért azonnal fellocsolnak 
és az összegyűlt szemetet, piszkot összesepernék ? 
Közegészségi és köztisztasági szempontból ez a 
dolog nem is csekély fontosságú. Végtelenül 
kell csodálkoznunk a fölött, hogy azok, kiknek 
erre ügyelníök kell, ezeket az ázsiai állapotokat 
eltűrik. Ez a tisztátalanság az adózó polgárság
nak, a piacztéren lakóknak egészségét veszélyez
teti s aeszthetikaí szempontból sem tűrhető el. 
Bizonyára e szempontból érdemel annyi figyel
met, mint annak a kérdésnek a felvetése, kik 
legyenek a képviselő tagok? ki legyen a biró 
vagy a jegyző? Megoldása pedig e szennyes 
állapotoknak nem is kerülne olyan sokba, csak 
egy kis jóakarat és egészséges érzék kell hozzá. 
No meg erély, a mit eddig nem láttunk, nem 
tapasztaltunk. S^erkes^iö.

ki erzsébetfalvai rám. kall. egyháztanáes elUyáróságától.
109/97.

Nyílt levél
Vitális Mártonná úrnő Ő Nagyságához.

A Nagyságod valóban tehetséges vezetése 
alatt folyó hó elsején tartott gyermek-szinielő- 
adásból kifolyólag legforróbb óhajtásunk volna, 
vajha oly meleg köszönetét tudnánk mondani 
Nagyságodnak, milyet azon szivnemesség érde
mel, mely nemcsak az előadást magát tette 
fáradhatlanságával a legélvezhetőbbé, hanem a 
czélt is mint keresztény anya, mint vallásoktató 
s hitsorsosai legszükségesebbjének jól ismerője 
tűzött maga elé.

Ha egyháztanácsunk köszöneté nem is tudja 
eléggé méltányolni Nagyságodnak nemes fára
dozását, engedje az ég. hogy ezen adakozás 
valóban követendő példává legyen a sajtó alatt 
levő gyűjtő-iveket illetőleg közönségünk köré
ben, hogy igy mindnyájunk közös óhaja: a 
felépítendő templom mihamarabb hirdesse híveink 
adakozási buzgalmát, mint egyedüli lorrást, 
melyre támaszkodhatunk.

Nagybecsű tudomására hozva, hogy a hetven 
(70) forintnyi tiszta jövedelem a »róm. kath. 
templom-alap* javára 1357 folyó sz. a. 1897. 
aug 4-én a helybeli takarékpénztárba gyümöl- 
csöztetés czéljából elhelyeztetett, fogadja Nagysá
god hálás köszönetünket s kiváló tiszteletünk 
nyilvánítását.

Erzsébetfalván 1897 auguszt 5-én.
Csaykovics Ferenc3, 

e. t. elnök.

V EG YE S HÍREK.
Meghívó. Az erzsébetfalvai Községi Egyesület

kedden, aug hó 10-én este 8 órakor Törökflóris- 
urcja: Sjabó Antal vendéglős udvarkertjében
közös értekezletet tart, melyre Erzsébetfalva 
t. polgárai (nem tagok is) szívesen láttatnak.

Tárgy: A községi viszonyok megvitatása.
Esetleges inditvényok és kérdéstételek.

—  Nyilvános számadás. Folyó évi augusztus 
hó i-én  (múlt vasárnap) a Korona vendéglőben 
a róm. kath. templom-alap javára előadott 
gyermek szinielőadás alkal nával felülfizettek: 
özv. Balázs Ferenczné 50 kr., Gálffy Lajos 
50 kr , Surmányi György 1 írt. Fejes Gyuláné 
1 írt, Radványi 30 kr., Schabernack József 
50 kr., Szabó Gyula 30 kr., Suda Kálmán 
60 kr., Tallos Ernő I frt, Traupmann József 
50 kr., Lakatos Ferencz 50 kr., Palásthy Ist
ván 1 frt, Felleghy Antal 50 kr., dr. Pártos 
Henrik 1 frt, Rajz Gyula 50 kr., Németh Gyula 
1 frt, Havranek 10 kr., Kersischnik to kr., 
Suda János 3 frt 40 kr., Suda Kálmánná 60 kr., 
Fajth János 2 frt, Fialka Róbert 1 frt 50 kr., 
N. N. 50 kr„ Kaiser Lőrincz 60 kr., Nagy Ká
roly 50 kr., Ribényi Antal 50 kr., R. Burján 
László 1 frt, X . Y. 50 kr., Taflemer Simon 
1 frt, Mótyvai János 1 frt, Nagy Vilmosné 
3 frt, b. Collisch Irma 2 frt 50 kr., Jalsovszky 
József és neje 4 frt, Mayer István 80 kr., Ra- 
nits Katalin 3 frt 30 kr. — összesen: 37 frt 
80 kr. — Fogadják a szives felülfizetök a kis 
műkedvelő társaság hálás köszönetét 1 Jegyek 
eladásából héfolyt 65 frt 20 kr. Felülfizetések-

böl befolyt 37 frt 80 kr. Összesen 103 frt. 
Kiadás: 35 frt 5 kr. Maradt tiszta jövedelem 
67 frt 95 kr. Ezen összeget a templom-alap 
javára f évi augusztus hó 2-án főtiszt. Fajth 
János helybeli plébános urnák adtam át. Vitá- 
lisné Mone Mária.

— Közigazgatási bejárás. A villamos üzemre 
átalakítandó budapest-kispest-szentlőrinczi helyi
érdekű vasútnak és kispest-erzsébetfalvai szárny
vonalának közigazgatási bejárását Papp Árpid 
miniszteri titkár vezetése alatt e hó 2-án és 3-án 
tartották meg. Az eljáró bizottságban a fővá
rosi közmunkák tanácsa részéről Rupp Imre mi
niszteri tanácsos, Budapest székesfőváros közön
sége részéről Jármay Jenő műszaki tanácsos, 
Fülepp Kálmán tiszti ügyész, a közös hadügy
minisztérium részéről Chardt Márton vezérkari 
kapitány s a földmivelésügyi minisztérium részé
ről Zlinszky Elek kulturfőmérnök vettek részt. 
A bizottság egyhangúlag megállapította, hogy a 
vasutat keskeny vágány helyett rendes vágány
nyal kell építeni és a vágányokat a már rende
zett Üllői-út mindakét oldalán kell elhelyezni. A 
bejárást és helyszíni szemlét 3-án Kispest és 
Erzsébetfalva határában folytatták.

—  Az erzsébetfalvai I. munkás önképzö-egylet 
f. évi julius hó 23-én tartotta IV. alakuló ünne
pélyét, a mely úgy anyagilag, mint erkölcsileg 
fényesen sikerült. Az ünnepély szép műsorral 
lett változatossá téve, a mely tudományos anya
got szolgáltatott az egyesület tagjai művelődé
sére. A műsor I. pontja egy tudományos felol
vasás volt dr. Goldner Adolf ur által (Buda
pestről), nagy tetszés között. A 2. pont az új
pesti szervezett munkások által előadott »Alfréd 
hazatérése és a világ véget czimü színmű. A
3. pont az egyesület tagjai által előadott az 
• Ő Jubileumát czimü színmű, mely valóban 
dicséretére vált a munkásoknak, a kik egész 
napi fáradságos munka után oly fényes sikert 
értek el az előadásoknál. Köszönettel tartoznak 
az erzsébetfalvai munkások újpesti munkástár
saiknak, a kik szívességből működtek közre e 
fényes ünnepélyen, az erzsébetfalvai munkások 
pedig tanulhattak, és a mint látszik, tanulnak 
már is, mert mint halljuk, a legközelebb ren
dezendő színdarabokból már tartják is a próbá
kat. A mint értesültünk, az egyesület újból 
(Budapestről) több gyakorlott műkedvelőt fog 
felkérni a legközelebb rendezendő előadásokra. 
Csak előre! Az ünnepélyen felülfizettek ; Frim- 
mel Antal 1 irtot, Hieráth Ágoston 1 irtot, 
Braumüller 2 irtot, N N. 59. t. jegy 1 irtot, 
Grim Károly 1 irtot, Matkovics Aladár 95 krt, 
N. N 15 krt, N. N. 05 krt, Tamási M. 1 frtot. 
Fogadják a szives felülfizetök az önképző-egylet 
hálás köszönetét.

—  Rablógyilkos vandorczigányok. Rablógyil
kosság történt a napokba a pestmegyei Gyutelek 
és Ököritó közt az országúton. Boros János son- 
kolyos ment arra, hogy keservesen összegyüjtö- 
getett 700 forintját a mátészalkai postán haza- 
küldje családjának. Útközben betért Ököritón a 
korcsmába és miután néhány pohár pálinkát 
ivott, tovább ballagott Mátészalka leié. Nem 
messzire haladhatott a mikor sátoros czigányok 
megtámadták, az országút árkában meggyilkol
ták és elrabolták tőle 700 forintját. Az országút 
árkában találták meg elvágott nyakkal még élet
ben, de mire bevitték Mátészalkára, a szeren
csétlen ember kiadta a lelkét. A rablógyilkos 
czigányokat a rendőrség kázrekeritette. Nálunk 
sem ártana, ha a határos erdőségekre fővárosi 
rendőrségünk nagyobb figyelmet fordítana, mert 
itt is temérdek a csavargó czigányok száma.

— Eljegyzés. Kedélyes kis társaság jelenlété
ben tartotta eljegyzését múlt hó 27-én a »Jó- 
sziv« vendéglőben Schvarcz Jakab jelsőczi lakos, 
Steiner Gizella kisasszonynyal. A bájos kis
asszonynak s vőlegényének gratulálunk eljegy
zésükhöz.

Ros\akaratu egyének azt az alávaló hirt ter
jesztették, hogy a „Kenyérben megsütött gyer
mek* czimü rémmesét, mi a múlt héten kü
lönböző lapokban napvilágot látott — e lapok 
szerkesztője küldötte volna be a »Hazánk*-nak. 
Ez ocsmány gyanusi'ásra megkerestük a »Ha- 
zánk* munkatársát, ki e hirt a nevezett lapba 
felvette s kértük, hogy nyilatkozzék e tárgyban. 
Magyar Gyula ur készséggel teljesítette ké-
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résünket s az alábbi nyilatkozatot küldötte, mit 
a z alávaló hir még alábbvaló terjesztőinek 
jellemzésére ime itt közlünk 
„Tekintetes Erdély Mihály lapszerkesztő urnák 

Erzsébetfalván.
Kötelességemnek tartom kijelenteni, hogy a „Kenyérben 

megsütött gyermek“  czimü hirt nem ön küldte be a Hazánk 
szerkesztőségéhez s nem is az ,,Erzsébet falvai Közlöny'1- 
bői vettem át a „Ha^dnk“-bn. Ezt már annyival inkább 
sem tehettem, mert az az Er^sébetfalvai Kő^lóny-hen meg 
sem jelent. A hirt különben is úgy írtam meg, hogy nem 
adunk hitelt annak a hihetetlen rémmesének, melyet úgy 
küldtek be lapunkhoz. Hogy azonban a beküldésben 
Erdélyi Mihály urnák semmi része, arról semmi tudomása 
nem volt, azt részemről ismételve konstatálom.

Budapesten, 1897. aug. 5.
Mtif/i/ar Gyula♦

a „Hazánk** belmunkatársa.w

Regénycsarnok.
N a g y  u ra k  inkogni tóba n.

(7) — Eredeti regény. —
Irta: T ölgyessy Mihály.

(Folytatás.)
—  Az istenéit, siess! Végezz már egyszer 

azzal a veszedelmes portékával.
—  Magam is alig várom, hogy túl essem 

rajta! Lábaim alatt ég a föld! Félek, hogy 
bajba keveredünk e miatt a haszontalan teremtés 
miatt. Most Ipanow maga is úgy találta, hogy 
Melanie egy fölöttébb haszontalan teremtés, mert 
ime, mennyi bajt okoz neki

A láda alja szépen ki volt már bélelve. Minő 
puha ágya lesz az egykor dicső Melanienak! 
Mily csendesen fog nyugodni egy darabig.

A  döntő pillanat elérkezett. Száva visszatért

a fürdőszobába. Átnyalábolta a földön fekvőt s 
fölemelte. Karjai mereven csüngtek le. Szemei 
ki voltak dülledve, Szávának szinte borsódzott 
a háta a hideg tetem érintésétől.

Ipanow a legbelsőbb szobába menekült, hogy 
ne lássa e rémes halotti menetet. De ott sem 
volt nyugta s megint előjött megnézni, vájjon 
Száva csakugyan a ládába teszi-e a holttestet. 
Hej, ügyelni kell erre az emberre, nehogy vala
mikép kijátszsza őt.

Száva a ládába lökte a holttestet. Aztán ta
karókat és pokróczokat, majd ruhanemüeket, a leg
tetejére könyveket, hírlapokat és folyóiratokat tett.

Melanie szerencsésen el volt temetve? Száva 
most csöngetett s kinyitotta az ajtót. A szobalány 
megjelent.

—  Parancs? kérdé édeskésen.
— Most már jöhet a bérszolga beszögezni a 

ládát! mondá Száva.
A szobalány egy pillantást vetett a termetes 

rakaszra.
— Szent isten1 kiáltotta elcsudálkozva. Ezt 

mind maga csomagolta be? Miért nem szólt, 
hogy segithettem volna!

— Minek, mikor magam is elvégezhetem.
— Maga fösvény! duzzogott a leány. Sajnált 

tőlem egy frank borravalót?
—  Nos, kedves Miczi, ha éppen csak arra 

fáj a foga, hát a borravalót más alakban is meg
kaphatja . . .  föl tudja, hogy a gróf ur bőkezű 
szokott lenni. De most csak küldje ide, kérem, 
a bérszolgát.

A szobalány negédesen szőkéivé távozott. 
Csakhamar jött szerszámaival a bérszolga. A 
láda felső rétegét könyvek képezték.

— Csupa könyv van benne? kérdé.
— Nem tudom boldogulunk-e vele! jegyzé

meg a bérszolga s szakértő tekintettel méregette 
a ládát. Nagyon nehéz lesz ám ! Talán öten se 
bírunk vele!

— Hát leszünk hozzá tizen! mondá Száva. 
Mintha bizony ez lenne a világon a legnagyobb
láda!

A bérszolga rászögezte a födelét. A kalapács
ütések úgy hangoztak Ipanow fülébe, mintha 
egy koporsót szögeztek volna be.

(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő és kiadótuldjdonos:
E R D É L Y I  M I H Á L Y .  

SCH W ARTZ JAKAB
JELSÖCZ,

S T E I N E R  G I Z E L L A
ERZSÉRETFALVA

J E G Y E S E K .

Erzsébetfalván, a piacz köz
vetlen közelében egy

szép kerttel (300 öl) szabad
kézből

e l a d ó ,  h m

esetleg Novemberre kiadó.
Czim a kiadóhivatalban.

Öt évi jótállás mellett

Részletfizetésre!
í/tF' sa já t  g y á rtm á n y ú  '• L

Arany-, ezüst ékszerek,

z s e b -  és fal i ó rá k
legolcsóbb árak mellett haphatók :

M enczer Márk-nál
BUDAPEST,

l E ^ á r o ly ’- lcöx 'U .t  1 Q_ s z á m .

Bornagykereskedés Erzsébetfalván.
Van szerencsém a t. vendéglősök, korcsmárosok, kávésok, és kiskereskedő uraknak tudomá

sára hozni, miszerint a János-utcza  10. szá m  alatt, saját házamban 56 litertől felfelé 

bármily nagy mennyiségben, valódi jó  magyar, tiszta kezelésű, sa já t  term ésű  boraim at 
a t. vevő közönség rendelkezésére bocsátom.

Pinczém berendezésével elhatároztam, hogy vevőim igényeit, bármily magasak is legyenek, 
kielégítsem. Nagymenyiségü boraim kiállják a versenyt a legmegbízhatóbb üzletekkel is, melynél- 
fogva a t. vevő közönség Ízlésére egész bátorsággal merek apellálni. —  Főtörekvésem kevés per- 
czenttel nagy forgalmat csinálni! Tisztelettel

S Z A K M Á N  J Á N O S .

i?TvrBj Lsi>r̂ :igj 1 igjî fvrgj lG7i?t̂ TfOl |Pii>Á̂:rrDl |pn>̂ .fía| |

V  e n d é g l ö -  á t v é t e l .
Alulírott van szerencsém tudomására adni a nagyérdemű közönségnek, hogy 

Erzsébetfalván a

v

János- és Izabella-utczák sarkán átvettem
és azt tisztességesen berendeztem. Jó magyar konyhámat és alföldi boraimat
ajánlva, a nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve, maradtam

kiváló tisztelettel

Lajos Sándor,
vendéglős.

Budapest, 1897. Rózsa KAlm&n és Neje könyvnyomdája.


