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feljebb, játszák a sértődöttet s felfuval- 
kodott gőgjükben bennünket fognak üldö
zőbe s a iegnemtelenebb fegyverekhez 
nyúlni sem átallanak. hogy bennünket az 
őszinte szókimondásban meggátoljanak, 
megfélemlítsenek.

így mi már régóta hangsúlyozzuk a 
községünkben uralgó rendőri intézkedések 
ázsiai sötét voltát, régóta harczolunk jobb, 
megnyugtatóbb rendőri intézkedésekért, 
szavainkat nem akarja meghallani senki.

Nálunk még mindig az a falusias izü 
felelős éjjeliőri intézmény áll fenn. Felelős 
éjjeliőr! Igazán kaczagtató. Először azért, 
mert édes-kevés ember dicskedhetik nálunk, 
ki éjnek idején felelős őröket lát az utczán. 
Állandóan sétál vagy kettő a községháza 
előtt, de ezektől, még a szomszédos Paunz- 
féle vendéglő helyiségeiből is zavartalanul 
tolvajolhatnak a fővárosból ide meghúzó
dott nagyszámú csirkefogók, a minthogy 
a múlt télen meg is kísérelték s hogy a 
tolvajlás nem sikerült, hogy a csirkefogókat 
inflagranti rajtacsipték és megfutamították, 
az sem az éjjeliőrök éberségének, hanem 
a korcsma törzsvendégeinek volt köszön
hető.

Más téreken bódoroghat az ember egész 
éjen át, ugyan egy fia éjjeliőrrel sem talál- 
kozhatik Meghúzódnak egy korcsmaajtó
ban s lesik, hogy véletlenül nem vetödik-e

be a korcsmába jókedvvel egy-egy isme
rős községházi perszóna, a ki az ismeretség 
révén nekik is egy-egy pohár itókát jut
tasson, avagy azt lesik, a mikor beteg 
állapotban lábán állni alig tudó főfőprin- 
czipálisukat hazaszállitaniok kell. Mert hát 
erre is láttunk ám már lélekemelő példát.

Ilyen körülmények között azután ne 
csodálkozzunk azon ha községünknek úgy 
benn, mint künn veszett hírneve van 
Ilyen rendőrbiróság s ilyen felelős éjjeli
őrök mellett a polgárság soha sincsen 
biztonságban sem személyét, sem vagyonát 
tekintve. Kisebb tolvajlások, betöréssel 
párosult lopások napirenden vannak nálunk 
s ezt már polgárságunk annyira meg
szokta, hogy fel sem is veszi. Valakinek 
ellopják egy éjjel összes baromfiait. Még 
csak panaszt sem emel érte, mer az reá
nézve annyi kellemetlenséggel, annyi czitá- 
tummal s a bíróságokhoz szaladás folytán 
annyi időveszteséggel jár, a mennyivel az 
ellopott baromfiak értéke soha föl nem ér.

Felelős éjjeli őrök! Vájjon, mivel fe
lelősek ezek ? Hiszen egytől-egyig ágról 
szakadt nyomorult, szegény emberek, kik
nek jó  szerencse, ha a napi betevő falat
juk meg van. Ezektől a kárvallott ugyan 
mit követelhetne, rajtok mit vehetne meg ? 
Legfölebb szabadságukat veszíthetnék, de 
ez is csak a károsult terhe lenne.

Rendőrségünk
Még a községi képviselőtestületi tagok 

választásának múlt heti izgalmait ki sem 
hevertük, már is újabb izgalmas esemény 
verte fel községünk lakosságát nyugal
mából. Egy a legnagyobb hidegvérrel és 
undok állatias kegyetlenséggel párosult 
rablógyilkosság, melynek borzalmas rész
leteiről beszél uton-utfelen ma nálunk 
mindenki.

A hajmeresztő, szenzácziós eseményt 
lapunk más terén közöljük lehető részle
tességgel, itt ez iszonyatot keltő esemény
nyel kapcsolatos motívumokra kivánunk 
csak kiterjeszkedni annyiban, a mennyiben 
ezt a polgárság nyugalmának, személy- és 
vagyonbiztonságának érdekében publiczisz- 
tikai kötelmünknek tartjuk és ismerjük.

Régi dolog az már s csak közhelyet 
melegítünk fel, a mikor a mi községi 
rendőri intézményeinkre utalva, közbizton
ságunkat nyugtalanítónak, ki nem elégitő- 
nek nézzük. Régóta hangsúlyozzuk ezt 
mi már a közjó s a polgárság közbizton
sága érdekében, sajnos, szavaink, figyel
meztetéseink előtt épp azok dugják be 
füleiket, kiknek minden egyes szavunkat 
fontolóra • kellene venniök.

De nem! A helyett, hogy megköszönnék 
figyelmeztetéseinket, még az illetőknek áll

T Á  R C  Z A.
Nailah álma.

Lehunyta azt a hosszú, selyempillákkal ár
nyalt szép szemet, azután álmodott örökös bol
dogságról, virágos tavaszról, forró szerelemről.

A halovány hold sugara belopódzott hozzá a 
függöny nyílásán és csókot lopott érintetlen aja- 
káról . . .  A lágy zephír ott künn valami szo
morúságról regélt, az ablak között nyíló myozotis 
virágnak.

Oly szépek voltak a leányka álmai, mosoly 
derengett ajakén, tulvilági, üdvözítő, a melyet 
ha halandó meglát, elszédül tőle, mint az esti 
lepke a gyémánt fényétől . . .

Vájjon miről álmodhatott Bagdad aranyhaju 
lánya. Hussey káli la gyöngyi üzérének leg- 
ragyogóbb gyémántja? . . .

Tizennégy éves korában miről álmodhatnék 
kelet leánya, akinek forró a vére, akinek álmai 
nem teljesültek.

Álmodott boldogságról, álmodott ragyogó jövő
ről, látott egy ifjút, aki szép volt. mint egy 
mythologiai Isten, aki erős és bátor volt, mint 
egy Herakles, akinek szemében tűz fénylett, a 
mely megzavarta szivét, elvette nyugalmát annak, 
aki egyszer belenézett

A szép Omér béget, a kalifa öcscsét, ott látta 
hófehér paripáján, büszke csapatja élén. Fegy
vere ragyogott, mint kelet napja, hangja 
parancsoló volt, mint egy királyé.

Azután látta oda térdelni azt a deli ifjút lábai 
elé, forró ajkát érinté és susogott édes, lágy 
hangon, mely megrészegité a lelket, a melytől 
elbódult a szív, olyan önfeledtté, olyan mámo
rossá a kéjes boldogságtól! . . . ah! hogy az 
kimondhatatlan! . . .

Azoktól az édes szavaktól megingott a hyacint 
levele, pirosabb lett a rózsa, haloványabb a 
liliom, —  és sápadtabb az illatdus narczis . . .

Nailah, a gyönyörű Nailah, Hussey kalifa leg
kedvesebb, legifjabb felesége, olyan édesen hall
gatta álmában e szavakat, oly jól estek azok az 
ő szerető lelkének, hogy elfeledte azt is, hogy 
bűn az, amiről most ő álmodik, oly bűn, a mit 
a hatalmas Allah megbüntet. . .

De ő csak álmodott tovább, lehajolt álmában 
a deli Omérhoz és hallgatta azt a susugást, amit 
az a mézes ajk rebegett. . .

Az a susogás elmondta azt, hogy mily őrült 
vágy lakik abban a szívben, hogy mily bűnös 
szenvedély epeszti Omér bégnek, a kalifa öcs- 
csének lelkét.

Beszélt az ifjú ragyogó csilagokról, a melyek 
lehullnak az őszi éjeken, beszélt királyokról, 
akiknek meg kell halniok, mert születtek.

Azután susogta, hogy az esti szellő is azért

születik, a harmat is azért hull a virág leve
lére, hogy egy édes csókot lopjon a viola szir
máról.

És Nailah megértette e szavakat, megcsókolta 
az ifjút, — a hold ép akkor bujt el a fellegek 
mögé, egy csillag ép akkor hullt a Mármora 
ölébe.

Olyan édes volt az a csók, mint a hurik le- 
hellete, olyan kéjes, mint a paradicsomi illat, 
o h ! . . .

Azután elbúcsúzott az ifjú tőle s látta ismét, 
amint felült hószin paripájára, látta, amint bátor 
csapata élén vágtatott az ellen felé . . .

Látta amint villogtak a szablyák, ragyogtak 
a kardok, hallott halálhörgést, tört fegyverek 
tompa csörgését és hallotta a szép deli Omér 
hangját:

. . . Hurráh! előre 11 . .
* *

*

Az imám a reggeli óra közeledtét hirdette a 
mecset tornyából, a nap, miként a szűz pon
gyolájából — bontakozott ki a rózsaszínű fe'hő- 
lepelből.

Nailah is fölveté azokat a fekete szemeket, 
amelyekhez nem lehetett hasonlítani az ébent, 
— azt az aranyhajat meg lesimitá és az vastag 
tekercsekbe omlott, hogy eltakarja azt a kebelt, 
amelyre nézni halandó — mint a napba — nem 
tudott.
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Itt vagyunk a főváros szomszédságá
ban. Budapestnek mintegy külvárosát ké
pezzük. A fővárosban szemmel tartott, 
rendőri felügyelet alatt élő, rovott életű 
elemek a felügyelet alól ide menekülnek 
hozzánk, itt húzódnak meg nálunk. Itt 
szabadon élhetnek, itt szabadon mozog
hatnak, szabadon telepedhetnek. Nálunk 
ugyan meg nem kérdi tőlük senki: kik 
vagytok? Mivel foglalkoztok? Van-e biz
tos keresetetek ?

A bejelentő lapokról lajstromot nem 
vezetnek, ha valaki után tudakozódnak, 
itt azt ugyan a bejelentések révén föl 
nem találja. Ilyen állapotok mellett azután 
nem lehet még csak meg sem ütköznünk, 
ha a községünkön kívül állók Erzsébet- 
falvát a csirkefogók Eldorádójának nevezik.

Azelőtt Újpestnek volt olyan veszett 
hire, mint ma Erzsébetfalvának. A fővá
ros söpredékének, salakjának Újpest volt a 
gyülekező helye Mióta azonban Újpest 
állami rendőrségi szervezetet nyert, az 
állapotok ott megjavultak s a csirkefogók 
hada hozzánk tette át gyülhelyét, nálunk 
ütötte fel tanyáját. Itt a rendőrség nem 
üldözi őket, Unrein bátyánk miatt pedig 
nyugodtan manipulálhatnak.

Még ősz eleién vagyunk s már is 
borzalmas esemény színhelye és szintere 
lett községünk. Mi mindenre fogunk fel
ébredni, majd a csikorgó téli napokban ? 
Az idei rósz termés szülte Ínség már is 
ily hajmeresztő tényekben veti előre ár
nyékát, mi lesz még velünk később? Rá
gondolni is nyugtalanító.

Régidőktöl fogva érezzük kínos voltát 
annak, hogy utczáink éjnek idején nincse
nek kivilágítva. Az eddigi vezetők ezzel 
nem gondoltak. Fizettük a terhes községi 
pótadót. csak úgy’ nyögtünk alatta s ter- 
heink fejében még csak utczai kivilágítást 
sem tudtunk kieszközölni, kapni. Lám
páink csak volnának, de világosság ? az 
nincs, az a jövőnek hagyott kérdés maradt?

Az Adelmann páron állati kegyetlen
séggel véghez vitt rémes gyilkosság talán 
föl fogja nyitni valahára az elöljáróság 
szemét s belátandja, hogy első sorban is

Nailah ábrándozott . . . Oly szép álmai is 
voltak az éjjel . . .

Azután leszállt dagadó párnájáról, aranyos 
kaftánt vett magára, piezinke lábait aranyos 
czipőkbe szoritá. Aranynyal áttört turbánnal
körité szép fejét.

Kihajolt ablakán, lenézett kertjébe, azntán le
ment e földi paradicsomba, hogy üdvözölhesse 
virágait. . .

Virágai egygyel megszaporodtak . . .
A fehér liliomok és a kedves narczisok között 

egy véres karó emelkedett ki, a karón egy leta
kart ember-fő volt.

Nailah felhajté a lepelt. . .  és reszketve sikol- 
tott fel . . .

. . .  A lepelre rá volt Írva: »halál az áruló
nak* * . . .

* **
A csillag, mi az éjjel lehullott: Omér csillaga 

volt . . .
Lehunyta azt a hosszú selyempillákkál árnyalt 

szép szemet, azután álmodott ismét, örökös 
boldogságról, virágos tavaszról, forró szerelem
ről, . . ,  addig míg szive megszakadt.

. . . É s  nem ébredt f e l . . ,  soha t ö b b é . . .  
soha többé . .

Magyar Gyula.

utczáink kivilágítását kell megvalósítani. 
Az éjjeli sötétség lévén biztos palástolója i 
a betöréseknek, rablásoknak, tolvajlások ! 
nak. Az Ínség és nyomorban szokott meg 
fogamzani a vagyont és életet veszélyez
tető minden kihágás és bűntény s a sö
tétség leple pedig csábitó szokott lenni a 
bűntények végrehajtására.

Újonnan megválasztott képviselőtes
tületünkhöz fordulunk s kérve-kérjük őket: 
vegyék intő példának a lefolyt hét bor
zalmas eseményét s okulva azon, töre
kedjenek közösen arra, hogy utczáink, 
tereink a sötét éjeken át állandó kivi
lágítást nyerjenek. A nagyközönség meg
nyugtatására ez legyen az első lépésük, 
ez legyen az első cselekedetük. Hálára 
kötelezik le ezzel a polgárság minden 
rétegét s visszaadják nekik azt, mit a sze
rencsétlenül járt Adelmannpár esete el
vett tőlük, t. nyugalmukat.

Ennél azonban nem szabad megállani 
a községi képviselőknek, mert ez még 
magában egyoldalú intézkedés lenne. Az 
éjjeli őrök intézménye sem meg nem biz- 
hátó, sem meg nem nyugtató a lakosságra 
nézve. Eme középkori intézmény helyett 
törekedjenek képviselőink arra, hogy' állami 
rendőrséget kapjunk, mert csak állami 
rendőri szervezet mellett tisztulhat meg 
községünk attól a sátorfáját itt felütött 
nagyszámú gyanús alakoktól, a hozzánk 
menekült nagyszámú csirkefogóktól, mik 
községünket már is hirhedté tették.

Ebben a tárgyban indítsanak képvi
selőink minél nagyobb szabású mozgal
mat, kérvényezzenek az illető fórumoknál, 
sürgessék kérésük elintézését, mire a mos
tani borzalmas rablógyilkosság nagyon is 
elégséges fegyvert és indokot ad kezeikbe.

Ezt kérjük az újonnan megválasztott 
községi képviselőktől polgártársaink nevé
ben a vagyon és életbiztonság megőrzése 
tárgyában. Ezt kéri és várja tőlük a pol
gárság is. az a polgárság, mely csak az 
imént tisztelte meg megválasztásukkal oly 
szép bizalommal a képviselőtestület tagjait.

Mutassák meg képviselőink, hogy érde
mesek —  mit egy pillanatig sem vonunk 
különben kétségbe — a beléjük helyzeti nagy 
bizalomra! S\erkes\tő.

Kettős rablógyilkosság Erzsébetfalván.

Ismeretlen gonosztevő kegyetlenül meggyilkolt 
nálunk szerdán hajnalban egy öreg házaspárt. 
Baltával és késsel szabdalta össze a szerencsét
leneket. hogy otthon levő készpénzüket elrabol
hassa. Községünknek szenzáczióhoz nem szokott 
lakossága ma is izgatottan tárgyalja az esetet 
és találgatja, ki lehet az elvetemült gonosztevő, 
a kit pénzvágya ily rettenetes bűn elkövetésére 
csábított. A csendörség maga sem tudja, merre 
keresse a gyilkos nyomait és hat embert is 
gyanúba vett, bár egyik ellen sincs pozitiv adat.

Adelmann József erzsébetfalvai 56 éves keres
kedő és ennek hatvanéves neje az áldozat, 
ezeket gyilkolta meg szerdán hajnalban valaki. 
Az öreg Adelmann vagyonos ember hírében 
állott a község lakói előtt. Alig három éve, hogy 
Budapestről kiköltözött Erzsébetfalvára, ahol az 
Erzsébet-utczában vegyeskereskedést nyitott. Pes
ten valamikor háza volt és ezt tudták a község
beliek is, akik ennek folytán gazdag embernek 
tartották öt. Ezt a hazát azonban eladta és 
kiköltözködött Erzsébetfalvára, ahol hatezer 
forintért csinos földszintes épületet emeltetett. 
Ttt éldegélt a vén házaspár csöndesen, szerette 
őket az egész község és nagyon derék, jóra való

embereknek tartotta őket mindenki. Volt két 
fiuk. Az egyik itt tanult a fővárosban, a másik 
pedig, az idősebbik gyári munkás volt. Legutóbb 
a Hungária-műtrágyagyárban dolgozott.

Az öreg Adelmann napok óta beteg volt és 
nem is hagyhatta el ágyát. Feleségét mindazon
által bevitte a kíváncsiság a kedd esti kivilágí
táshoz. Az asszony idősebbik gyermekével ment 
be Pestre és azzal is tért vissza. Azóta a házas
párt nem látták többé élve

Szerdán reggel öt órakor két fegyvergyári 
munkás ment el házuk előtt és azt vették észre, 
hogy a szobából az ajtónyiláson és az ablakokon 
füst tódul ki. Be akartak nyitni a szobába, az 
ajtó azonban zárva volt. Lármát csaptak s az 
emberek bezúzták mind a két ablakot. A szobá
ban lángban állottak az ágynemüek és már 
égett az ágy is. A nagy füsttől nem láttak a 
szobában semmit. Mikor azonban eloltották a 
lángokat, iszonyú látvány tárult szemük elé. 
összeroncsolt fejjel feküdt holtan az öreg 
Adelmanné a fölbontott ágyban, az ágy mellett 
a földön hevert férje, szintén holtan összevert 
fejjel és irtózatosan összeszurkált arczczal. Ágy, 
föld telve megaludt vérrel.

Az első pillanatban látni lehetett, hogy a 
gonosztevők azért gyűjtöttük meg az ágyneműt, 
hogy a halottak szénné égjenek és ezáltal a 

| hatóságot félrevezessék. A korán kelő munkások 
azonban még idejekorán észrevették a tüzet és 
egyesült erővel hamarosan el is oltották.

A rendŐzség átkutatott mindent a szobában 
és az üzletben. Konstatálták, hogy rablógyilkos
ság forog fenn, mert a bolt és a lakás összes 
fiókjain és szekrényein feltörés nyomai látszottak. 
Hogy mit vittek el azokból, azt még nem lehet 
tudni. Annyi bizonyos, hogy a gyilkosságot csak 
a házban járatos ember követhette el. Az öreg 
a napokkan várt a váczi káptalantól ezer forint 
kölcsönt és erről tudnia kellett a gyilkosnak. 
Valószínű, hogy ezt a pénzt akarta kézhez 
kaparitani, erre mutat az, hogy a Vertheim-szek- 
rényben idegen kulcsot találtak beletörve.

A gyilkosság hajnali 4 óra tájban történhetett. 
Csak azt nem tudják, hogy a szobából mikor 
és hogyan menekült a gonosztevő. Nem lehe
tetlen, hogy többen voltak a gyilkosok, mert a 
kerítés mellett több lábnyomra akadtak. A baltát, 
amivel a gyilkos mindkettőnek a fejét össze
roncsolta, megtalálták az ágy alatt, a kést 
azonban hiába keresték, nem akadtak rája. 
A baltába S. P. monogram volt bevésve, ami 
annél is inkább meglepőbb, mivel a gyanúba 
fagott házmester, s annak Sallai József nevű 
öcscse egy másik testvére elfogatásakor akartak 
is ráismerni, nem is, s ezáltal igen gyanúsok 
mindhárman, és nehéz lesz alibijüket igazolni.

A gyilkos nagyon gyorsan végezhetett áldoza
taival, mert küzdelemnek nyomai egyáltalán 
nincsenek a holttesteken. A szomszédok semmi 
zajt nem hallottak, pedig annak a szobának a 
közvetetlen szomszédságában, ahol a gyilkosság 
történt, egy vasúti alkalmazott lakik, a ki szin
tén semmit sem hallott és a ki csak reggel 
tudta meg a gyilkosságot.

Az első gyanú Adelmannak két elbocsátott 
segéde ellen irányult, a kiket le is tartóztattak. 
Ezenkívül letartóztatták a házmestert és ennek 
két rokonát. A nép suttogásából úgy vettük ki, 
hogy a gyanúsítottak között van Adelmann 
egyik mostohafia, ki leperzselt bajuszszal érkezett 
szerdán délelőtt 10 óra után a gyilkosság szín
helyére.

A kettős gyilkosságról a fővárosi államrendőr
ség is kapott értesítést, mert azt hitték hogy a 
gyilkos Budapestnek vette útját. A meggyilkolt 
öreg házaspár holttesteit, a melyeket egyelőre 
a temető halottas házában helyeztek el, másnap 
bonczoltak fel.

A temetés pénteken délután 4 órakor óriási 
részvét mellett zeneszóval és egyleti zásziók alatt 
ment végbe.

A vizsgálatra már szerdán délben megérkezett 
dr. Madár Imre ócsai kir. járásbiró, valamint 
Budapestről a csendőrtiszthelyettes s azóta sza
kadatlanul folyik a vizsgálat. Pénteken este a 
három legterheltebb gyanús egyéneket, Dénes 
József, Sallay Pál és Krizsik Pál vádlottakat 
Budapestre szállították.



VEGYES HÍREK.
—  Meghívás. A kozs. egyesület kedden, 

szeptember hó 28-án, János - utczában 
Lajos Sándor (Csides-féle) vendéglőjében 
értekezletet tart, melyre az Egyesület 
minden tagja ezúttal tisztelettel meg- 
hivatik.

—  Képv ise lő te stü le ti ü lé s  volt hétfőn d. u. 4 
órakor a községházán Szilágyi Lajos főszolga
bíró szép beszédben üdvözölte az uj képviselőket, 
buzdítván őket a község önzetlen és lelkiisme
retes szolgálatára Azután a képviselőtestület 
saját kebeléből egy bizottságot küldött ki, mely 
hivatva lesz a községi szabályzat kidolgozására. 
Felolvasta főbírónk a Suda János által kórházi 
stb. czélra tett ajándék levelet, melyet nagy 
lelkesedéssel fogadott a képviselőtestület. Az ülés 
máskülönben rövid ideig tartott s s ezidőszerint 
semmi nagyobb szabású dolgokba nem kezdtek, 
de mégis több apróbb ügyeket megbeszélve, a 
gyűlés lelkes éljenzéssel záratott be.

—  E lö ljá ró sá g u n k  figyelm ébe. Tisztelettel kér
jük elöljáróságunkat, szíveskedjék egy kis kör
utat tenni mizerábilis utczáinkon, s nézzen szét, 
mit lát? Előre bocsátjuk, hogy ezt nappal 
cselekedje meg, mert nekünk még sem kór
házunk, sem mentő-kocsink nincs, hogy nyak
törés esetén az első segélyt nyújthassuk nekik. Ha 
ezt teszi, biztosítjuk, hogy a kerítések mellett 
a legszabálytalanabbul leásott czölöpökön meg
botlik és megbotránkozik. Csak egy esetet emlí
tünk, kezdje a János-utczában. A Széchenyi és 
János-utcza sarkán talál apró czölöpöket a földből 
csak egy arasznyira kiállani, a miről —  jótáltunk, 
hogy nem fog elismerőleg nyilatkozni. Egyúttal 
megnézhetné a közelben levő hidat, mely a 
széles utczán pár lépés szélességre építve, a 
ronda vízzel telt árok benyulik az utcza közepéig. 
Hejh, de sok ember beleesett már estéli órák
ban gyanútlanul menve, ez ocsmány árokba! 
Sok volna áldásnak is, a mit ezért -  mint 
átkot — kaptak már önök.

—  B etö ré sek . Erzsébetfalván, Csepelen, Ha- 
rasztin, Soroksáron stb. szomszéd falvakban 
mostanában a közbiztonság hőmérője annyira 
alászállt, s a betörések oly gyakoriak, hogy 
minden békés polgárt aggodalomba ejt e félel
mes állapot. A banda valószinüleg mind egy és 
ugyanaz, mert a munkájuk igen egyöntetű. 
Szomorú jelensége ez a szűk és rossz terméssel 
megáldott esztendőnek, melynek, a hosszú Ín
séges tél alkalmával még folytatása is követ- 
kezhetik. A nyomor nagy, a rendőrség és 
csendőrség pedig különösen nálunk csekély 
számú, s igy nagyon félünk, hogy nem utolsó 
az eheti hajmeresztő rablógyilkosság sem. 
Óhajtandó volna, ha az erzsébetfalvi őrsöt a 
magyar kormány megkétszerezné. Mi látjuk, 
hogy kevés számú csendőrségünk bármily erélyes 
is, nem felelhet meg kellően feladatának, mert 
hát ők is csak emberek, s emberfeletti munkát 
ők sem végezhetnek.

—  K e ttő s  lo p á s fé n y e s  nappal. Szerdán, 
szept. 22-én épen akkor, mikor a szerencsétlen 
Adelmann pár gyilkosságának hírére, az Erzsé- 
bet-utczában temérdek kiváncsi nép összeverő
dött, a Hunyady-utczából két csendőr, továbbá 
Kubinyi háztulajdonos és ifj. Ekkert asztalosok 
két csirkefogót üldöztek a tömeg felé, mig 
végre szerencsésen el is csípték őket. Az üldö
zésre a többi csendőrök is előtermettek, s a két 
jómadarat szives vendégszeretettel fogadták, s 
hogy egymást még a szerencsétlenségben se 
hagyják el, csinos lánczocskával egymáshoz kö
tötték őket. A két jómadár ugyanis kileste a 
legjobb alkalmat, hogy délelőtti takaritáskor, 
mikor az asszonyok ablakot nyitnak, szép csen
desen bebújva, mit emelhessen el. Kubinyi ur
nái az egyik csibész két aranygyűrűt talált az 
asztalon, a másik jómadár pedig a szomszéd 
ablakon át egy tajtékpipát emelt ki. De óh 
tátum í Megcsípték őket s most már pipázhatnak 
a hűvösön, feltéve ha van vágott dohányuk. A 
két ügyes csendőr nevét, akik elcsipték és ki
vallatták, fel is jegyeztük magunknak és pedig 
Totorán Aurél őrsvezető és Katona András sze
mélyében. A két csibész pedig a íekete könyvbe 
Nagy Bálint czipész, ráczkevei születésű és Samu
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Jani tápolczi munkanélküli csavargó. A lopott 
tárgyak értéke 40 frt. Egytől-egyig megkerültek,

—  P ia c  zunk  vidéki elárusítói e héten aziránt 
panaszkodtak, hogy már csak azért sem érde
mes Erzsébetfalvára kocsival piaczra jönni, 
mivel a piaczbér illetve helypénz, a Budapesti
vel összehasonlítva, kocsinként 10 krral többe 
kerül nálunk. Hogy ennek mi az oka, s mennyi
ben felel meg a valóságnak, nem tudjuk, s nem 
is a mi feladatunk rajta segíteni, azonban kö
telességünknek tartjuk mint fontos tényezőre 
felhívni az illetékesek figyelmét, nehogy mulasz
tással vádoltassunk. Mi Ítéletet nem is mon
dunk addig, mig a panasz beigazolást nem nyer, 
de fentartjuk magunknak a dologhoz hozzá
szólni. mihelyt azt látjuk, hogy jogos lévén a 
panasz, piaczunk megóvása érdekében az arra 
hivatottaknál a baj orvoslást nem talál. Kár 
volna elrontani piaezunkat holmi apró kapzsi
sággal, mikor azt látjuk, hogy a csütörtöki 
hetivásár napról-napra nagyobb és nagyobb.

—  S z ü re t i m ulatság. A polgári Dalkör ma 
tartja szüretelési ünnepélyét, mely rendkívül 
érdeklődést keltett városszerte. Mi csak köteles
séget teljesítünk akkor a mikor ezen, .reklámra 
nem szorult testület kedélyes mulatságára hív
juk fel a t. közönség becses figyelmét. Jó mu
latságot !

—  C se n d ö rsé g ü n k  figyelm ébe Előre bocsátjuk, 
hogy csendőrségünk figyelmét azért hívjuk fel 
ez alkalommal, mert nem vagyunk tisztában, 
milyen rendelet áll fenn ama bizonyos hátakkal 
szemben, hol a legféktelenebb dorbézolás s reg
gelig tartó zongora- és muzsikaszó zavarja a 
szomszéd lakók nyugalmát. Nem hisszük, hogy 
ott reggelig szabadjon zavarni azoknak csendes 
álmait, kik elég szerencsétlenek közelükben lakni. 
A mi hatóságunk talán nem is tudja, mert ha 
tudná, segitne rajta. Főbiránk s csendőrségünk 
intézkedésében azonban feltétlenül megbízunk. 
Nem lehetne ez erkölcstelen bandát kijebb, a 
már beépített utczákról valahová a falu szélire 
helyezni, hisz ma már ott állunk, hogy a község 
kellő közepén tanyáznak s hölgyeink pirulva 
kénytelenek eljárni naponkint házuk előtt. Ki 
velük oda, ahová valók !

—  T á n c zo k ta tá s.  K. Sany József oki. táncz
és illemtanár ur Erzsébetfalván, a Pflum fele 
vendéglő ujonan kibővített nagytermében zárt
körű tanfolyamot nyit. Iskolás növendékek ré
szére a d. utáni, felnőtteknek az esti órákban. 
A beiratások a Pflum helyiségben történnek, a 
hol bővebb felvilágosítás is készséggel adatik. 
Melegen ajánljuk Sany urat az érdekeltek figyel
mébe.

—  Bekü ldetett. T. Szerkesztői ú r / Az >Egyet- 
értésc ez helyi lap múlt heti számában hozott 
személyemre vonatkozó maliciózus sértésekre 
nézve semminemű polémiába nem bocsátkozom, 
mert azok Íróját semmi néven nevezendő polé
miára érdemesnek nem tartom. Egyszerűen a 
sajtóbiróságra, az esküdtszékre bízom a rajtam 
elkövetett sértések megtorlását. Egyre nézve 
biztos lehet az » Egyetértés* >Veritas« név alá 
rejtőző czikkezője, hogy t. i. én nem fogom 
visszavonni a sajtópanaszt, —  mint azt a sajtó- 
biróságtól való féltében Mótyvay János h. segéd
jegyző ur már a becsületben utazó czikkezővel 
szemben megcselekedte volt, — sőt inkább tág 
teret nyújtok világgá bocsátott hazug és tenden- 
cziózus vádjainak bebizonyítására. Ha azután 
erre nem lesz képes s eléri a nemezis sújtó 
keze: csak magára vessen. Én —  részemről — 
felemelt fővel nézek az ítélet elé. — Dóri Pákay 
György, állami isk. tanító.

Regénycsarnok.

Nagy u r a k  inkogni tóban.
( 13) — Eredeti regény. —

Irta: Tölgyessy Mihály.
(Folytatás.)

—  Haza! viszonzá Száva nyugodtnak látszó 
hangon.

— Ilyen későn?
A szegény ember akkor megy haza, mikor a 

munkáját bevégzi.

ERZSÉBETFALVAI KÖZLÖNY.

—  Mi van a zsákban?
—  Egy kis tüzelőt viszek haza az asszonynak. 

Legalább egy kis örömet csinálok neki, mert 
holnap úgy is kenyeret akar sütni.

Száva azt a véleményt akarta maga iránt kel
teni, mintha ö is ama szegény gyári munkások 
egyike lenne, kik nagy számmal laknak Páris 
környékén, ahol tudvalevőleg a lakások és az 
élelmi szerek jelentékenyen olcsóbbak.

Az éjjeli őr el is hitte neki a ravasz hazug
ságot s nem tartotta érdemesnek megtapogatni 
a zsákot.

Száva sietett is elinalni. Csakhamar a legszél
sőbb házakat is elérte s most egy kanyarodással 
neki akart vágni a Szajna vizének.

—  Eddig jól ment minden! Csak még egy 
negyed óráig ne bántson senki. Ennyi idő alatt 
elérem a Szajnát, bele dobom ezt az átkozott 
portékát s akkor többé a kakas sem kukoríkol 
utána

Sietve folytatta útját. Ekkor egyszerre a közeli 
csaiitból három vagy négy- sötét alak ugrott elő 
s menten körülfogta őt.

Utonállók voltak, kik Szávát tolvajnak vélték 
s rajta ütöttek, hogy a képzelt zsákmányt elve
gyék tőle.

Száva rögtön tudta, hányadán áll. A zsákot 
ledobta válláról s minden erejéből futni kezdett.

Az utonállók gondolták magukban: hadd fus
son s neki estek a zsáknak.

—  Vájjon mi lehet benne ? kérdék egymástól.
A zsákot felvágták. Egyikük mindjárt belenyúlt.
— Bit ! kiáltá kezét gyorsan visszarántva s 

megrázkódva. Egy emberi test van benne,
— Mi a patvar? kiáltották a többiek. Talán 

csak nem ?
Valamelyikük gyufát gyújtott, hogy világítson.
Egy fej nélküli embertörzs látszott ki a zsák

ból. A vágás helye még egészen véres volt a 
nyakon.

A gázok bániész szemekkel néztek egymásra.
— Ejnye, de becsapott bennünket az a gaz

ember! kiáltó egyikük.
No, már ez hallatlan gazság! kontrázott a 

másik. No, ezt el nem viszi szárazán! Utána!
—  Utána, utána! kiáltották a többiek.
Meg is fordultak nyomban s a zsákot, úgy a 

hogy volt, ott hagyva, a házak közé futottak. 
Hát ha még elérhetik azt a gaz himpellért, a 
ki olyan veszedelmes zsákmányt varrt a nya
kukba.

Száva futott, a hogy csak birt. Battignollesben 
már jól liösmerte magát s csakhamar elérte a 
•Nefelejts« villát. A kaput a nála levő kulcs 
segélyével kinyitotta, a következő perezben el
tűnt a házban.
. A gróf már: türelmetlenül várta őt.

—  Nos? kérdé. Jól végeztél?
—  Egy bizonyos pontig jól.
— Miért csak egy bizonyos pontig? kérdé a 

gróf csodálkozva.
Száva elbeszélte a történteket Ipanow megijedt
—  Mi lesz már most, Száva ? kérdé aggódva.
—  Az utonállóknak bizonyára lesz annyi eszük, 

hogy haragjukban a Szajnába dobják a testet, 
vélekedék Száva.

—  Ámde ha ott hagyják?
•— Akkor már nem tudom, mi lesz.
— Nem nehéz kitalálni, hogy ebből nagy baj 

lesz 1 vélekedék Ipanow megszeppenve. Száva, 
Száva, félek, hogy hínárba jutunk. Jó lenne 
utána nézni, mi történt a holt tetemmel.

—  Nagyon könnyű azt igy kimondani, kegyel
mes uram! mondá Száva. De meggondolta-e a 
gróf úr, hogy három nap' óta egyebet se teszek, 
mint a fejemmel játszom.

— Igaz, igaz, Száva. Nem is leszek én hálát
lan! fáradozásaid busásan meg lesznek jutal
mazva.

— Már megengedjen, kegyelmes uram, de 
látni is szeretnék már egyszer valamit. ígéret 
adományt vár.

—  No jól van! mondá a gróf. Mennyit is 
Ígértem ?

—  Harminczezer frankot!
—  Ohó ! Úgy emlékszem, húszezret mondtam.

(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő és kiadótuldjdonos:
E B D É L T I  IzE X EC .A.
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APRÓ HIRDETÉSEK. SiSiiiiiiiiijjJ
HA Valakinek eladó telke

Ha valakinek eladó háza
van ;

Ha valaki telket akar 
v e n n i;

Ha valaki házat akar 
venni ;

Ha valakinek bérbeadó 
háza v a n ;

Ha vala<i házat keies 
bérbe és végre

Ha valaki gyorsan és biz
tosan akar

hirdetés utján eredményt 
elérni, az forduljon bi
zalom m al az 

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

n ic s ó  telek. Attila utczá- 1/erestetik egy tisztessége- 
^  bán, az országút közeié- j sen bebutorozott szoba 
ben, 300 Q M  felek a lég-
szebb helyen, szabadkézből j ------------------------ -----

piadó. esetleg bérbe kiadó
“  egy ház, mely áll 3 
szoba és konyhából, külön 
baronfi udvarral, 300 j_j-Öl 
régi és jó  karban tartott 
gyümölcsös kerttel Ára 
3000 frt. Czim a kiadóhiva
talban.

A ttila-utczában egy tágas 
úri lakház s több kisebb 

lakás minden órán eladó 
5600 frt értékben. Kész
pénz szükséges 3000 frt.

hivatalban. £■ ségháza közelében, mely 
áll 2 utczai, udvari lakás, 
előszoba, konyha és veran
dából. Ezenkívül egy külön 
utczai szoba konyhával, egy 
udvari szoba konyhával, 
gyümölcsfákkal beültetett 
kerttel szabad kézből eladó. 
Készpénz szükséges 2500 
frt. Czim a kiadóhivatalban.

Osepelen egy nagy úri 
w  villa közel a Dunához, 
800Q-öltelekkel, szépen be- 
fásitva, minden órán eladó. 
Készpénz nem sok szüksé
ges. Jó vevőtől csak kamat 
és kevés törlesztés szüksé
ges. Czim a kiadóhivatalban.

Több kisebb-nagyobb ház 
■ olcsón és előnyös fel

tételek mellett eladók. Czim 
a kiadóhivatalban.

Iskola utczában egy szép 
■ új ház, 400 Q -öl gyümöl 
esős kerttel szabad kézből 
eladó. Van benne 4 lakás, 
több melléképület, kertje a 
folyóra nyílik. Czim a ki- 
adóhivatalban.

r  letblztositásokat,valamint 
t- kiskorú fiuk és leányok 
biztosítását bármely időben 
elfogad a kiadóhivatal C ladó háztelek. Erzsébet

id falván, a kath. templom
tér mellett több 300 (~l-o!es 
telek jutányos áron szabad
kézből eladó. Czim a ki- 
adóhivatalban.

piadó telek. Szilágyi La
ti jos-utezában egy szép 
300 í~~l-öl, háztelek beke
rítve , szőlővel beültetve, 
azonnal eladó. Czim a ki- 
adóhivatalban.

C1 adó ház. Iskola-utcza 
“  elején egy elegáns nagy 
ház, 600 j_j—öl szőlős és 
gyümölcsös kerttel azonnal 
eladó. Czim a kiadóhiva
talban.

pákőczy-utczában egy ház,
■■ 2 utczai lakás, egy ud
vari lakás, berendezett szép 
udvarral s kerttel eladó, 
Czim a kiadóhivatalban

Eladó bérház. A Suda-te- 
lepen egy uj bérház 

saroküzlettel, 13 lakással 
eladó. Készpénz 4000 frt, 
a többi olcsó kamat. Bő
vebbet a kiadóhivatalban.

A Suda-telepen egy szép 
“  villa 130 Q ö l  szépen 
befásitott udvarral 4000 írt
ért eladó. Czim a kiadó- 
hivatalban.

Lrzsébetfalván eladó, eset
leg bérbe kiadó egy ele

gáns úri lakás 600 [J-öl 
telekkel. Esetleg fél telek 
300 _ -ö l külön is eladó. A 
legfinomabb igényeknek is 
megfelelő parkírozott kert
tel. Értekezhetni a kiadó- 
hivatalban.
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l t ö n y v l í - ö t é s z c t o  é s  p a p l r l t e r e a l i e d é s e  
Budapest, Vili., T a v a szm ezö -u tc za  14. szá m  a z  állam i fögym názium m al szem b en .

A r a n y - ,  e z ü s t -  é s  f e k e t e  n y o m d a ,  h s m h b

Legfinomabb kivitelű díszmunkák kötése. Igen elegáns vászon-, bö , bársony- és selyemkötéseket elkészít.
. {o’a d i / ú  iritönyvek és jegyökönyvek bekötését stb. elvállal 

olcsóbban mint bárhol.
Raktár mindennemű levélpapír, boríték, irópapir, irodai- és iskolaszerek, iró- és rajzszerek, jegy

zékek. üzleti könyvek, valamint e szakm ába vágó czikkek kaphatók jutányos áron.

Í

i

ÜZLET-M EGNYITÁS.
(R O T H W Ü R S T L E R .)

Tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, hogy
E rzséb etfa lván , S zilágyi-L ajos-u tcza  2 6 . s z . a.

kolbász, párisi, szakaiadé, virsli stb.
minden e szakba vágó czikk készítési és eláru sitási üzle
tem et megnyitom, mely alkalomból minden e szakba vágó 
finom  hideg húsétkek lesznek kaphatók.

A t. közönség pártfogását kérve tisztelettel
V o l b á s z  I s t v á n .

Uj hentes- és mészáros-üzlet!
Alulirt tisztelettel tudatja a t. közönséggel, hogy helyben a 

S o ro k sá ri-u tó n , szemben a viczinális állomással, az órás-üzlet 
tőszomszédságában a mai napon nyitottam meg

hentes- és mészáros-üzletemet.
Főtörekvésem oda fog irányulni, hogy a n. é. t. vevőimet 

tisztán kezelt, szép és jó  czikkeimmel üzletembe szoktassam s 
pontos kiszolgálásom által azt meg is tartsam.

Magamat becses figyelmébe ajánlva, tisztelettel
M a l i k  F r i g y e s .

Kedvező  fe ltéte lek m ellett

részletf izetésre!
Saját készítésű arany- és ezüst 

ékszerek.

■ X

f  r

J L . W U U  U U I U I I U I U l l ,

aran y- é s  ezüatgyürük, fü g 
gők é s  lánczok olcsó  árak  

m ellett kaphatók

Herzl és Rechnitzer
aranyművesnél

Erzsébetfalván, Szílágyi-Lajos-utcza 42. sz, a.

Órák és ékszerek
javításra  e lfog a d ta tn ak .

Czipész-ttzlet Erzsébetfalván.
Van szerencsém a n. é közönségnek ajánlani az ő szi é s  téli idényre  

dúsan felszerelt raktáramat; úgy női-, úri-, g y e rm e k -, valamint m unkás- 
lábbeliekből nagy raktárt tartok, valamint m é rték  szerin ti m egren d e
lések et gyorsan és jutányosán készítek.

Á r j e g y z é k ;
Nők részére:

i  pár zergebör czipő, bontott 3 trt —  kr.
1 > lüzős » » 3 ,  50 •
1 > gombos > 10 gombra 4 » 50 »
1 » szalon lack-czipő . . 3 » 80 » j] 1 » munkás-czipő

Továbbá nagy raktárt tartok m un kás-csizm ákban , gyér- 
m ek-czipökben és csizm ák ban , úri és női czipőkben,

; szóval minden e szakba vágó lábbeli nálam a legnagyobb v á la sz 
tékban kapható.

Többféle báli czipök I fr t  8 0  krtól feljebb kis csizm ák  
! 2 fr t  3 0  krtól feljebb.

A t. közönség becses látogatását tisztelettel kéri

T r i e b  F a l ,
úri-, női- és gyermek-czipész.

í SasilAgyi-U ajos-vitcaia 18. s zá m .
535353535353353535353535353535353!

Urak részére:
i  pár tükörbőr borított czipő 5 
1 » sima, ugyanaz . .
1 » borított, viselésre .
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Budapest, 1897. Rózsa Kálmán éa Neje könyvnyomdája.


