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Társadalmunk.
Községünk elemeit úgy társadalmilag, 

mint a munka szempontjából osztályozni, 
egyike a legnehezebb feladatoknak, mert 
itt úgyszólván minden ember egy külön 
kaszt-ot, külön osztályt képez, vagy leg
alább is ilyennek akarna látszani, pedig 
tulajdonképen társadalmilag véve, csak 
két osztályt lehetne megkülönböztetnünk, 
úgymint az intelligentiát, s az úgyneve
zett plebs-et. Mégis mennyi eltérés van 
magában az intelligentiában. mily dis- 
tinclióval viselkedik egyik a másika iránt, 
mennyiben érezteti egyik a másikkal a 
rang-, a vagyonkülömbséget, a szárma
zást, az összeköttetést. Pedig ha alapjá
ban véve tekintjük ezen osztályunkat, ha 
megfontoljuk azt, hogy községünk intelli- 
gentiája legnagyobb részben hivatalt viselő 
egyénekből áll; avagy csekély részben 
a kereskedelemnek él, úgy feltétlenül el 
kell ismernünk azt, hogy mindezen külön 
osztály-alkotás s ezen hitbeni ringatódzás 
csak ferde kinövése társadalmunk ezen 
rétegének, melyből kibontakozni nem bir; 
vagy ha abból kibontakozni akarna is,

nem tudja egyik a másika ellenében meg
tenni az initiativát, mert az derogál neki, 
a megalázkodás pedig fáj s azt eltűrni 
nem képes. j

A másik főosztályt képezik iparosaink 
s munkásaink osztálya. Ezeknek egymás- 
hozi viszonyában, egymás iránti viselke
désében már megtaláljuk azon összekötő 
kapcsot, melyet amannál hiába keresnénk, 
mely kapocsnak amannál is épen nem 
szabadna hiányoznia. Megtaláljuk ennél 
azon összetartást, mely benne talán épen 
a munka természetéből kifolyólag érlelő
dött meg; mely összetartás teszi a mun
kást nagygyá, ezen osztályt erőssé s mint 
a mai események igazolják, ma már 
mintegy domináló elemmé, melylyel ma 
már feltétlenül számolni kell.

De ezen két osztálynak egymás iránti 
viszonya nálunk még teljesen rideg, 
mindegyike külön-külön él elemében s 
elzárkózott, mert az első a másodikat 
bár indokolatlanul ignorálja.

A munka tekintetében községünk 
elemei a dolgozókból, a munkásokból álla
nak s a dologtalanokból, a munkakerü
lőkből. Vagyon dolgában mi osztályt nem

tehetünk; mert amaz úgynevezett , felső 
tizezrek“-böl, kik született mágnások, kik 
oly anyagi viszonyok között élnek, hogy 
részben született rangjuknál, részben 
vagyonuknál fogva dolgozni nem kény
telenek, hanem a dolce far niente-nek 
élhetnek, nálunk csak egyetlen égy van.

A dolgozók s munkaszeretök képezik 
községünk kasában a munkás méheket; 
kik, kiki a maga hivatásának élve, egyik 
ezen, másik a másik téren napról-napra 
munkálkodva szerzik meg kenyerüket, 
tartják fenn családjukat, eleget tesznek 
kötelezettségüknek s tulelfoglaltságukban 
mégis érdeklődnek a közjóiét, a közigyek 
iránt, mert fel tudják fogni s megérteni 
azt, hogy a közügyek reájuk is kihatnak, 
az ő érdekeikbe is bevágnak. Kik ön- 
magukon szerzett tapasztalatból tudják, 
hogy a lelkiismeretesen teljesített munka 
s betöltött hivatás az egyedüli fűszere az 
életnek, s kik már ismerik azon édes 
nyugalmat, mely a munka jól megérde
melt gyümölcse.

A dologtalanok, a munkakerülők társa
dalmunk heréi, kiket sem a közügyek, 
sem embertársai nem érdekelnek; kik

TÁRCZA.

Az utolsó pillanatban.
A boldogasszonyt plébánia messzeföldön 

egyike volt a legszebbek s legjövedelmezőb
beknek s mikor ezelőtt húsz éve, a mostani 
plébános előde hirtelen elhalt, a megye pap
ságának örege-ifja verte a vasat, hogy azt 
elnyerhesse. De valamennyien keserűen csa
lódtak, mert egyikük sem jutott czélhoz a ver
sengő küzdelemben. Alig két évvel ezelőtt 
messzeföldröl jött egy ismeretlen, előkelő, finom 
dáma, a kiről azt beszélték, hogy özvegy mág
násnő, megvette a boldogasszonyt uradalmat s 
vele együtt az ezzel járó kegyúri jogokat is.

Csendben, minden feltűnés nélkül költözött 
be a gyönyörű park közepén épült tornyos 
kastélyba s annyira visszavonultan élt, hogy 
idővel a nép ajkán egész legenda kelt szárnyra 
róla. Beszélték, hogy nem özvegy asszony, 
hanem hogy egy büszke gőgös föur leánya, ki 
mikor megtudta leánya szégyenét, elűzte öt 
házából. Senki sem tudla, mi volt igaz e hí
rekből, de annyi bizonyos, hogy az uj kegy- 
urnö rejtélyes életének valami nagy titka 
lehetett.

Arczát a faluban még senki sem látta, min
dennap kikoesizott a leányával, sétálgatott gyö
nyörű parkjában, eljárt az ünnepi misékre, de 
arczát folyton sürü fátyol borította; mig jótevő 
angyala volt a vidéknek s csak némán bó
lintva fogadta a falusi nép tiszteletteljes kö
szöntését.

Mikor az öreg plébános meghalt, egész bucsu-

járás indult meg a kastélyban. Egymást érték 
a látogatók, mindenki ajánlotta a kegyurnőnek 
a maga jelöltjét, de csak ez volt válasza : „Már 
választottam.”

Alig egy hónap múlva megérkezett az uj 
plébános, ki maga sem tudta, hogy jutott e 
mindenkitől irigyelt paróchiához. Valahol Dél- 
Magyarországban volt káplán s a kegyurnöt 
még híréből sem ismerte.

A falu népe hideg közönynyel fogadta az uj 
plébánost, az indigenát és sokan duzzogtak. 
De idő múltán elmúlt a rideg ellenszenv, az 
uj plébános valóságos atyja lett híveinek. A 
szegényeket vigasztalta és segélyezte, vasár- 
naponkínt olyan szép prédikácziót tartott, hogy 
a szomszéd községekből is eljártak templomába.

Azóta húsz év múlt el. A nagymise éppen véget 
ért, midőn egyszerre halotti csend váltotta fel 
a templomból jövő vidám nép hangulatát. A 
láthatáron egy gyorsan robogó hintó, vágtatott 
a falu felé.

— Vendég érkezett a falu kastélyába 1 — 
hangzott fel egyszerre minden ajakról.

— Nem vendég az, hanem doktor, vágott közbe 
egy szálas legény, ki a kastély cselédségéhez 
tartozott.

— Doktor V Tán beteg valaki ?
— A kegyelmes asszony, — szólt a legény s ba

bos zsebkendőjével törölte le homloka verejtékét.
— Hát nem látták kentek, hogy húsz év óta ma 

először nem volt a kegyelmes asszony a szent 
misén ?

— Igaz biz az, hogy nem volt ott.
Ekkor lépett ki a sekrestyéből a plébános.
— Dicsőítessék a Jézus Krisztus! — kiáltották 

a kis leányok s mélyen meghajolva siettek 
kezet csókolni a tiszteletes urnák.

— Mindörökké Ámen — válaszolt halkan.
álig hogy ezt kimondta, — nagyon beteg a

kegyelmes asszony — újságolták neki minden ol
dalról s várták, vájjon mit fog erre papjuk 
mondani.

— Ki mondja, hogy beteg? — Most hozták a 
doktort a városból, ott áll ni a kocsi a kastély 
előtt!

Sötét árnyék suhant át jóságos arezán s 
némán lehorgasztott fővel ment haza plébá
niájára.

Valami csodálatos hangulat vett rajta erőt, 
maga sem tudta miért, egy forró könycsepp 
gördült ki szemeiből.

— Hála Istennek, hogy már hazakerült a plé
bános ur — szólitá meg a már reá várakozó 
urasági inas a plébánost, — a kegyelmes asz- 
szony kéreti, szíveskednék feljönni hozzá, na
gyon beteg!

— Rosszul van ? — Az inas némán, szomo
rúan bólintott. — Istenem, segítsd meg, fohász
kodott a pap s hozzátette: mehetsz, azonnal ott 
leszek 1

Gyors léptekkel haladt előre a porondon, 
szive önkénytelenül összeszorult; valami iát- 
hatlan szellem azt súgta neki, hogy még ma 
valami nagy titkot fog hallani.

Csodálatos remegés fogta el, midőn belépett 
a kastélyba s belépett a beteg kegyelmes asz- 
szonvnak, kegyumöjének szobájába.

Óh csakhogy itt van végre — úgy vártam! — 
szólalt meg egy gyönge elhaló női hang a szoba 
sarkából.
. — Bocsánat, kegyelmes asszonyom, de . . ,

— Jöjjön közelebb, üljön ide mellém, hisz 
húsz év alatt oly ritkán láttam.

— Aranykám szivem, hagyj magunkra.
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élnek napról-napra anélkül, hogy a 
társadalom hasznukat venné; kik vagy 
azért, mert oly téren akarnak mozogni, 
mihez eszük s műveltségi fokozatuk hiány
zik, hasznavehetetlenek; vagy azért, mert 
a dolog, a munka nekik nem Ízlik, s 
mások szerzeményén, mások kegyelmé
ből tengetik életüket, adósságot adósságra 
halmoznak, mert könnyen hivő áldozat 
mindig találkozik, de azért arrogánsok, 
szeretnének urat játszani, ha volna miből; 
intelligens körökbe keverednek, mint a 
kullancs, azon hitben, hogy ezeknek 
nymbusa reájuk is sugárzik, míg hátuk 
mögött a méltó megvetéssel sujtatnak.

No azután van még nálunk egy kis 
töredék olyan is, melyre elmondhatjuk 
„difficile est satyram non scribere“ , 
melyet csak azért érintünk meg, mert az 
specziálitása községünknek. Ezen kis töre
dék osztálvocska szenvelgi a czimeket, s 
inig egy részében van mégis annyi kis 
szerénység, hogy itt helyben nem meri 
magát mágnásnak kiadni s grófnak, báró
nak hivatni, de vidéken, vagy a főváros
ban már mint ilyen szerepel, persze ott 
nem ismerik a maszkot; mig a másik 
része e töredéknek itt helyben is játsza 
a mágnást, nem is ellenzi, ha némely 
laikus, kik nem tudják, minő fából farag
ták a bölcsőjét, méltóságosnak hivja, pedig 
sem születésénél, sem rangjánál, sem 
egyéb jogczimnél fogva nem illeti meg 
egyéb a „teins“ urnái, sőt még ez is 
nagyzása személyüknek.

De azért ive képzelje ám a nyájas 
olvasóm, hogy ezeket az egyéneket a 
müveit osztály is meg grófozza vagy 
bárózza; isten ments meg, ez szomorú 
volna publikumunkra; hanem a koldus 
szegény osztály s a kéregetök —  bár mar
kukba nevetnek —  nem kerülvén pénzbe, 
megadják a mágnás czimet nekik.

Van azután még egy osztály, az úgy
nevezett mób, a társadalomnak, a köz
rendnek, a tulajdonnak, a törvénynek 
ellensége, mely kerüli a napfényt, mely
nek minden tette a bünkrónika sorába 
tartozik; melyeket lassankint lelepleznek 
saját aktusaik, hogy velük azután a bün
tető törvény foglalkozzék. Ezekről e 
helyütt nem tartjuk érdemesnek tár
gyalni.

Ennyi s ilyen qualitásu elemekkel teli
tett a mi községünk társadalma; egy 
valódi konglomerátum —  mint a földgömb 
volt a teremtés első idejében —  melynek 
lassankint meg kell tisztulnia, melynek 
magát fokról-i'okra ki kell forrnia.

De meg kell tisztulnia első sorban 
intelligencziánk beléletének. Le kell ron
tania azon csakis káros befolyással biró 
válaszfalakat, mely első sorban saját 
maga kaszt-tagjai ellen, úgymint az ipa
ros polgártársak iránti viszonyában emel
kedett. Ezen osztálynak kell első sorban 
jó példával előre haladnia; magához kell 
ölelnie azon másik társosztályt, az ipa
ros, a munkáskaszt-ot s megteremtenie 
e kettő között az egyetértést, mely társa
dalmi életünk első létfeltételét képezendi.

S ha ezen első feltétel nem leend már 
hypothezis, önkényt be fog állani azon 
szükségszerű következmény, hogy társa
dalmunk másik osztálya, mely az intelll- 
genczia vezetése alatt nőheti csak ki 
magát erőssé s nagygyá, örömmel fog 
ezzel tömörülni s karöltve fog haladni 
vele együtt azon az utón, mely közsé
günk egészséges társadalmi helyzetének 
megteremtéséhez, közügyének észszerű 
fejlesztéséhez, erkölcsi s anyagi jólétünk
nek felvirágzásához fog vezetni.

Az igy tömörülendett munkás méhraj 
majd lassankint ki fogja irtani a saját 
fáradságos munkája mézén élösködö vad

heréket; meg iogja szüntetni e mostani 
ferde s szégyenteljes kinövéseinket; de ha 
az istenek úgy akarják, még talán azt a 
hóbortos rangkórságot is. Catő.

Az izr. hitközség hálja.
Az erzsébetfalvai izraelita hitközség f. hó 2-án 

a Jósziv vendéglő összes helyiségeiben az izr. 
templomaiap javára fényes bált rendezett. A 
mulatság véghetetlen kedélyesen folyt le, örege- 
ifja tűzzel tánezolt, mintha valamennyi ugyan
azon nemes alap czéijának eszméjétől lett 
volna áthatva.

A sok szép asszonynak s szép lányoknak 
egész zömével találkoztunk, kik minden kel
lőmet, minden csábot kifejtettek, hogy a bál 
sikerét biztosítsák. Az első négyest 50, a máso
dikat 30 pár tánczolta. Jelen voltak: Asszonyok: 
Baller Adolfné, Beumel Manóné, Beumel Ernesz- 
tin, Bloeh Manóné, Brukk Albertné, Brukk 
Vilmosné, Diamand Dávidné, Ekker Mómé, 
Ekstein Lipótné, Édes Dezsőné, Flax Izsóné, 
Friedmann Sámuelné, Gráner Rezsöué, Gráner 
Sándorné, Bahn Kálmánné, Halász Vilmosné, 
dr. Pátros Henrikné, Politzer Henrikné, Reicherd 
Arminné, Roszenstrausz lstvánné, Rozenstrausz 
Samuné. Rozner. Józsefné, Schwarcz Jakabné, 
Skuteezky Ottöné, Spitz Dávidné, ifj. Vetsz 
Adolfné, Veisz Sámuelné, l.ltsch Gézáné. 
Leányok: Baller Linka, Beumel Róza, Ekstein 
Jenni, Ekstein Róza, Fillencz Eszti Taksony, 
Fillencz Ilona Taksony, Goldstein Xelli, Halász 
Ilona, Halász Linka, Rottman Margit, Spitz 
Regina, Steinhard Olga, Zerkovics Adél.

A bál eredményéről egyelőre csak annyit 
érinthetünk meg, hogy ugv a jegyeknek elő
zetes eladásával, mint a bál-pénztár forgalmával 
a kívánt s elért czél megfelelt a várakozásnak. 
A lelülfizetésekböl befolyt összesen 60 forint. 
A felülfiaetők névsorát lapunk vegyes rovatában 
közöljük.

Fájdalommal vagyunk kénytelenek itt is kon
statálni, hogy mig nz itteni izraelita közönség 
egyéb báljainkon, mulatságainkon mindenkor 
szép számmal szokott megjelenni, az izraelita 
bálokon alig láttunk eddigelé intelligencziánkból 
s keresztény polgárságunkból néhányat. Csak 
nem tud még megtörni nálunk a kaszt s faj 
ellenszenv ez u káros kinövése társadalmunk
nak. Majd az idő s fejlődésünk, ezen visszás
ságot is azonban megfogja szüntetni. Végül 
még bocsánatot kérünk, ha Hebron szép rózsái 
valamelyikének neve tévedésből kimaradott volna 
fenti névjegyzékünkből. I)e az a sok szép 
fekete gyémánt s azúr tengerkék szempár 
annyira lelánczolta figyelmünket, hogy bizony- 
nem volna csoda, ha a névsor helyett csupa 
szép szemekről szólott volna báliudósitásunk.

A zenét Balog Károly bpesti ismert zenekara 
szolgáltatta. Magát nzonbun a zenekar főnökét 
Balog Károly uraságot hiába kerestük, nem volt 
sehol, mig végre úgy éjfél körül, egyszerre 
mint „Deus ex machina", nagy úri non cha- 
lance-al beállít Balog Karcsi is. Nem járta 
volna meg a mi Pistánk zenekara is? mely- 
valóban megállja helyét s Pista dicsőségnek 
tartja, ha bandája élén rikathatja száraz fáját 
s biz isten 50 forintért Pistánk is nagyon 
szívesen rászolgált volna a huzni valóra.

Gr érne.

VEGYES HÍREK.
Felhívás. Lapunk m. é. 5-ik számában 

közölt s a budapesti helyi érdekű vasutak 
vezérigazgatóságához küldöttség utján be
adott kérvényre a válasz e hó 3-án érke
zett Szabó Gyulához, mint a küldöttség 
vezetőjéhez, a ki azt a folyó hó 7-én 
vasárnap délután 3 órakor a Pauncz-fde 
vendéglőben tartandó értekezleten fogja 
előterjeszteni, a mely alkalommal az 
értekezlet a további teendőket is megbe-

A kedves szőke gyermek megcsókolta édes 
anyját s kisirt szemeit megtörülve kiment a 
szobából.

— Közelebb . , .  úgy, adja ide kezét. Egy nagy 
és szent titkot bízok önre szent atyám, figyeljen. 
Kire bíznám, ha önre nem ? Miért reszked a keze ?

Az öregség, kegyelmes asszonyom! . . .
Pedig még nem is olyan régen . . , milyen 

fiatal volt . . .  A szenvedés hamar megvéniti 
az embert . . .  De hiszen ön boldog volt min
dig . .  . ugy-e ? . . . Óh kegyelmes asszo
nyom . . .  ha tudná . . . Figyeljen rövid 
leszek . . . Tompa hangja reszketve szűrődött 
át a sürü fátyolon, mintha csak túlvilágról jött 
volna.

Huszonöt évvel ezelőtt fiatal, szép s boldog 
voltam apám kastélyában, fiatal szép nevelő 
jött a házba . . . régi, ócska történet, de min
dig uj marad . . . udvarias figyelemmel, gyen
gédséggel vett körül, de soha egy pillanatra 
sem feledkezett meg magáról s kötelességéről. 
Anyám meghalt I Rettentő üreg támadt szivem
ben, apámnak ridegsége, mogorva természete 
mellett, a mellettem volt másik őszinte, nemes 
szivét, mely megosztotta gyászomban lelkem 
fájdalmát, szeretni kezdtem . , . forrón . . , 
igazán. Zordon tél volt. Apám vadászni ment 
. . .  én és ő a kandalló mellett suttogtunk, 
beszélgettünk . . . közelebb, közelebb simul
tunk egymáshoz . . .  és mikor apám hazajött 
. . . nem mertem többé szeme közé nézni, 
nem bírtam el szúró tekintetét. . . .  De miért 
oly sápadt? . . .

— Homályos emlékek . . . kegyelmes asszo
nyom . . . egy irtózatos sejtelem . . . eh . . . 
képtelenség . . .  az . . .  az . .  .

— Szökni akartunk, de engem rajta értek, szé

gyenem kitudódott, apám a gróf, a büszke, a 
gőgös föur világgá űzött.

— Tovább asszonyom . . . tovább . . .
— Három évig éltem gyermekemmel, égy nyo

morúságos faluban, ápoltam, gyámolítottam, 
oktattam a szegényeket. Három év után apátit 
meghalt, a családi tanács kiadta örökrészemet 
s ide jutottam . . .

— Kegyelmes asszonyom! . . ,
— És most. . .  mielőtt a halál lecsókolja ró

lam az életet, lássa meg azt a sókat szenve
dett arezot, . . . melyet húsz éve senki sem 
látott . . . gyorsan gyorsan . . . ide . . .

Idegesen tépte le á fátyolt arezdról, a le
nyugvó nap biborfényt lehelt éles vonásaira.

— Helén. . .  Helén .. . suttogá a tiszteletes ur 
szinte fuldokolva s térdre roskadt a haldokló 
ágya előtt

— Igen . . .  én vagyok, ki téged annyira sze
rettelek . . . Huszonnégy év óta hordom szi
vemben emlékedet, te életem, te boldogságom.

Halk sikoltás hallatszott a szobában . . .
— Mi volt ez? . . . kérdezte alig hallhatóan.
— Újra csend lett. Gondolj gyermekünkre, sze

resd, szeresd, a világnak nem kell tudni róla, 
el ne hagyd, ne . . .

Hetet ütött az óra . ; ,  megkondult a harang- 
szó . . .  a vén harangozó nem is sejtette, hogy 
a lélekharangot húzza reszkető kezével.

A temetésen ott volt az egész környék. A 
sir felett a tiszteletes ur keservesen zokogott, 
de a világ nem tudta meg soha, amit ő  maga 
is csak a haldokló ajkairól hallott az utolsó 
pillanatban.

És a leány?
Névtelenül tölti napjait az Orsolya-szüzek 

zárdájában. 1) . . .
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széli. Felhívjuk polgártársainkat, akiket 
a tárgy érdekei, hogy ott mentül számo
sabban jelenjenek meg.

Az erzsébetfalvai takarékpénztár évi mérlegét 
lapunk 4-ik oldalán találja a t. olvasó közönség, 
azonban az egész zárszámadást — hely szűke 
miatt —  csak a jövő számban tehetjük közzé, 
mely egybekapcsolva lesz az igazgatóság jelen
tésével.

Piaczterünkön —  mint értesülünk — a 
tavaszon már a részvénytársaság fel fogja 
állítani az illemhelyeket s egy nagyobb kutat 
építtet. Ezen intézményeknek használati dijai 
— mint halljuk — a piacz bérletébe fognak 
betudatni s a bérlő terhére fogna a többlet fel- 
szúmittatni; inig a bérlő valószínűleg a hely
pénzeknek emelését fogja kérelmezni s így az 
észre sem vehető néhány krnyi differentiákkal 
a felépítendő intézmények fentartása s tataro
zásának költségei fedezve lesznek.

A Kovács-féle volt gyufagyárat, mint érte
sülünk, nem idegen vállalkozó vette meg, hanem 
Gráner Sándor ur erzsébetfalvai nagybirtokos, 
ki a régi gyártelepre egy nagyobb szabású 
gyárat szándékozik felépíteni s abban legna
gyobb részben itteni munkásokat alkalmazni. 
Gráner ur az izraelita hitközségnek elnöke s 
több egyesültnek nemeslelkü támasza, kinek 
Erzsébetfalva közügyei téren tanúsított áldozat- 
készsége nem szorul dicséretre. Munkásaink 
nevében kívánjuk: siker s szerencse koronázza 
a nemes emberbarátot terve keresztülvitelében.

Ki lesz a község jegyzője? Mint hírlik, az, 
Erzsébetfalva önállósításával beadandó szerve
zésre lesz jegyzőkben konkurentia. Eddig négyen 
aspirálnak a jegyzőségre, hárman a bíróságra. 
Csak annak idejében a jellemet s a munka
erőt keressük!

Az izr. hitközség által, a templom-alap javára 
febr. 2-án rendezett táuczvigalom alkalmával a 
következő felülfizetések folytak be: Rosenberg 
I-ajosaé 1 frt, llalm Salamon 2 frt, Rozenstrausz 
István -1 frt, llnhn Dávid 3 frt, Gráner Sándor 
5 frt, Brukk Albert 1 frt. Halász Vilmos 2 frt, 
Goldberger Jakab 1 frt, Rozenthal l.ászló 4 frt, 
ltrukk Vilmos 1 frt, Hahn Kálmán 4 frt, Leim- 
dorfer Jaques 2 frt, Dr. Bárok Samu 2 frt, Dr. 
Pártos Henrik 5 frt, Vetsz Samu 2 frt, Flax 
Izsó 5 frt, Diamanstein Márton 2 frt, Vitt- 
vindits Gyula 2 frt, Csides Géza 1 frt, Bloch 
Manó 1 frt, Ecker Mór 3 frt, Rosenstrausz 
Samu 1 frt, Gerő Miklós 1 frt, Gráner Rezső 
2 frt, Schvarcz Jakab 1 frt, domaszéki és 
királyhalmi Lemle József 2 frt. Összesen 60 frt. 
Fogadják a nemes lelkű adakozók az elnökség 
és a templom-bizottság szives köszönetét.

Kareczky István fiatal segédjegyzö, az erzsé
betfalvai adópénztár ideiglenes ellenőre az 
anyaküzség által jelenlegi állásában megerősit- 
tetett s fizetési fokozatában is elöléptettetett. 
Gratulálunk ifjú barátunknak s reméljük, hogy 
ez állását híven és lelkiismeretesen s ami fő, 
karaktere fentartásával fogja betölteni. Ha 
erről községünk lakossága meggyőződhetik, 
méltán gondolhat azon egyszerű parasztra, ki 
uj püspökét ezen szavakkal fogadta: „ha jól 
viseli kend magát, úgy költünk megélhet!“

Mulatság. Az erzsébetfalvai polgárok férfi dal
egylete kedélyes mulatságot rendezett elnökük 
Gombás István vendéglőjében. A terem csinosan 
volt díszítve; a jelenvolt szép hölgyek csoportja 
igen szépen festett. Bár népesség tekintetében 
nem volt túlzsúfolva a helyiség, de annál job- 
hap mulatott a vendégkoszoru. A mulatság 
kedélyességét fűszerezte a társ-dalkör megjele
nése, mely szép dalaival hozzájárult a kedélyes 
mulatság sikeréhez. Volt tombola, szépségver
seny stb. A hölgyek közül a következőket sike
rült feljegyezni: Asszonyok : Duzv Józsa, Duzv 
Arpádné, Özv. Kubiss Agostonné, Grünther 
Ferenezné, Szabó Lászlóné, Mayer Józsefné, 
Hermann Sándorné. Heiszig Antal né, Berecz 
Lászlóné, Illés Sándorné, Szekrénvesy Lajosné, 
Farkas Györgyné, Radocsay Károlvné, Szabó 
Károlvné. Zólyomy Gyuláné. Mayer Istvánné. 
Kádár Gábomé. Zsidv Györgyné, Czompó 
Ödönné. Leányok: Szekrényesy Irén, Kubis 
Ilona, Bóna Juliska, Zsakucsánszky Zsuzsanna, 
Veisz Sarolta, Veisz Amália. Berecz Erzsiké,
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Szedlaesek Mariska, Kubiss Margit. Szabadka 
Aranka, Mihalik bén, stb. Tagadhatlan, hogy 
hölgyeink névsora hiányos is lehet, de hát 
azért ne haragudjanak a férfi dalegyletre, mert 
a hibás nem ö, hanem a tudósító, ki a sok 
szép szemtől elkápráztatva, nem tudott eleget 
tenni kötelességének.

Az „Önk. Tűzoltó-Testület* a ruhafentartási 
pénztár alapja javára 1897. február hó 13-án 
(szombaton) Englerth József ur vendéglője összes 
termeiben tűzoltó bált rendez. Kezdeté este 8 
órakor. Belépti jegyek: Család-jegy 70 kr., 
Személy-jegy 50 kr. Jegyek előre válthatók a 
rendező bizottsági tagoknál és este a,pénztárnál.

Egy életunt. F. hó 1-én 6 órakor a viczinális 
vonat petroleumgyári megállója előtt egy részeg 
munkás a sitteken keresztbe vágta magát. 
Idejében észrevette a vonatvezetü s megállít
ván vonatát, a személyzet lefülelte s behozta 
Erzsébetfalvára, hogy átadja a hatóságnak.

Hangverseny Kispesten. A kispesti dalárda, 
mely rövid fennállása óta már számos jelét 
adta életrevalóságának, f. é. február 1-én saját 
alapja javára hangversenynyel egybekötött táncz- 
mulatságot rendezett, amely nagyon szépen 
sikerült. Jelen volt a község szine-java, mely- 
nem csekély élvezetet talált a dalárok szabatos 
előadásában, a szép szavalatokban s zenei 
produetiókban. Hangverseny után tánezra pen- 
derült a közönség örege-ifja, és Dávid czigány 
lelkesítő zenéje mellett járta kivilágos-kivirad- 
tíg. Ullrnanné rég' ismert kitűnő konyháját nem 
kell dicsérni. (fi.)

—- Lövöldöző hausherr. Az Attila-utczában 
egy hausherr azt tartván, hogy neki a büntető
törvény 115. §-a, mely a kózaégbeni lövöldö
zést büntetés mellett ‘ tiltja, csak wurst s ne
mes passzióval lövöldözi a szomszédok kutyáit. 
Nem igen jó  Nimród lehet, mert a napokban 
égy jókora újfundlandi kutyát csuk harmadszorra 
talált el s a szegény állat, mely ártatlanul lett 
czéltáblája a hausherrnek, vonítva rohant be 
gazdájának lakására. Talán nem ártana bebi
zonyítani a hausherrnek, hogyö a 115. §. előtt 
csak egy haushin! Ajánljuk hatóságunk figyel
mébe, nehogy egy eltévedt golyó vagy nvul- 
serét valakit meglepetésül föbekólintson, vagy 
végre azt higyje ez ur, hogy ö egy szabadal
mazott valaki.

Verekedő szekerészek. Az elmúlt napokban 
éjjel öt szekerészkatona a szomszéd kaszárnyá
ból vigan mulatott egy erzsébetfalvi korcsmában 
s egy itt lakó mészáros-segéd volt a maeceuas, 
ki oly bőven s gavallérosan fizette a karezost, 
hogy a hadfiak alaposan berúgtak s valószínűleg 
azon hitben, hogy most Boszniában occupál- 
nak, oly módon fogtak hozzá a pacifieatíóhoz, 
hogy a bőkezű mészárost kezdték döngetni. 
Ez azonban nem vette tréfára a dolgot s 
néhány társával sturmot vezényelt, mire a négy 
jó czítnbora jónak látta kereket oldani s ott 
hagyták az ötödik szekerésztársat, kit azután 
alaposan elnáspángoltak. A négy elfutott hadfi 
azt állítja, bogy ők csak gyakorlatot tartottak 
a laufschrittbén s nem tudták, hogy társuk, 
mint nehéz sebesült maradt a csatatéren!

A szabadságharcz 50-ik évfordulójának meg
ünneplésére Kolozsváron, Erdély fővárosában 
bizottság alakult, mely bizottság tervezetet 
dolgozott ki a szabadságharcz félszázados 
évfordulójának a nemzethez és a nagy időkhöz 
méltó megünneplésére. A tervezet egyik pontja 
szerint az országos jubileumi ünnepségek 
folyamán minden a jövendő előtt .kegyeletben 
tartandó csatahely, vagy fontosabb történeti 
események színhelye emlékoszloppal és táblával 
fog megjelöltetni, a melyeket élő fákkal ültetnek 
körül. Azonkívül kisebb-nagyobb alapítványi 
összegek fognak kamatozás végett letétetni és 
évröi-évre neveltetni, a melyekből a következő 
50 éven belül maradandóbb oszlop, vagy szobor 
létesittessék. Az országos jubileumi ünnepek 
tervének egységes kivitelére az ország külön
böző pontján bizottságokat alakit a múzeum s 
a jubileumi év emlékezetének fenntartására 
emlékérmet veret és az eseményeket magyarázó 
füzeteket fog kiadni, — A mi községünkben 
számos virágzó egyesület van, nagyon szépen 
venné ki magát, ha ezen egyletek és testületek 
a bazafiságban kezet fogva, szintén gondolkodás

tárgyává tennék e szép eszmét s együttesen 
készülnének megünnepelni e nagy napot.

—  Örülnek a korcsmárosok és kávésok, mert 
télapó mégis megemberelte magát s ugyancsak 
fagyasztja a Duna jegét, nehogy nyáron be
hatott spritzer s jegeskávé nélkül maradjanak. 
Hozzá is láttak a dologhoz, mert ámbár azt 
tartják, hogy a február végére írott Szent- 
Mátyásról azt mondja a közmondás: „Mátyás 
jégen all, ha nem talál, úgy csinál*; nem igen 
hisznek neki s úgy okoskodnak, jobb ma a jég, 
mint február végén.

A „Budapesti Napló* febr. 4-iki számában 
megdöbbenéssel olvastuk, hogy Báthory Vilmos 
ur, 5 élő gyermek atyja, kinek felesége Érzsébet- 
falván tanítónő, a lábtörés folytán beállott üsz
kösödés következtében 14 napi kínos szenvedés 
után jobb létre szenderült. Temetése e hó 4-én 
volt a Murányi-utczai 3. sz. házban. Lapunkat 
a gyászszertartáson Zenghő Tihamér ur kép
viselte, ki is ez alkalommal könnyezésig meg
ható emlékbeszédet tartott, mit helyszűke miatt 
lapunk jövő számában egész terjedelmében köz
lendőnk.

KARCZOLATOK.
Az alföldi jó  magyarok között takarékpénz

tárat állítottak fel egy módosabb városban, 
leginkább az iparososztály fellendítésére.

A választmányba Zsíros András és Sáska 
Máté uralnék is bejutottak. Az ülésen szóba jött 
a „könyvvivő* fizetése is, a melyre ezer frtot 
irányoztak elő.

Zsíros András urain csak hallgatja a nagy 
summáról szóló passzust, de mikor mái azt is 
megtudja, hogy ez a takarékpénztár terhe lesz,
elszömyüködve tör ki a nemzetgazdasági ösztön 
belőle :

— Ha’ isz akkor mi marad, ha arra a haszon
talan pánidéra azt a drága sok pénzt elkótya
vetyéljük. Majd dvmsiüh mink a könyvet Sáska 
sógorval a hová tetszik, meg a mikor esak kell; 
ha másképen nem, hát höcsüktbül is, . . .  Igaz-e 
sógor uram ?
. — Tisztán szent igaz, sógor! — mondja rá 
Sáska uram. *

Eger környékén egy kisebb őrháznál meg
állóhelyet szerveztek. így hitt jegykiadás is 
létesült. A „bakter* ur ö kegyelmét vizsgára 
utasította a főmérnök, elbírálandó, lesz-e képes 
a jegyeket kellően kezelni.

Az ipse a logaritmusokkal nem volt egészen 
tisztában. Az ö iskolás éveiben még a méter- 
rendszert nem ismerték, de a tizesrendszert sem.

—- No hát mondja meg nekem Csepüs: ha 
egy jegy ára tizenöt krajezár, mennyit ér száz 
ilyen jegy?

Csepüs elgondolkozik, aztán nagy telki szo- 
rongattatások után válaszolja:

— Főmérnök ür kérem alássan, aprózzuk 
előbb egy vagy két jegy árával, mert ha egy
szerre olyan nagy summát tetszik feladni, hát 
esteli harangszóig se tudom kistuiérozni.

Nyílt tér,*)

Közhírré teszem.

hogy Bogisich Fülöp urnák Soroksáron a fö- 
utézán 13, sz, alatt levő háza, (úgynevezett 
postaépület) folyó évi február ha 26-án d. e.
10 órakor Soroksár község házánál foganatosí
tandó bírói árverés alá kerül. A felsó épület 
becsára 1500 frt, az alsóé 1600 Irt. Bánatpénz 
a felső épuletri1 nézve 150 frt, az alsóra 160 frt, 
A vételár az árverés napjától számított 30, 60, 
és 90-ik napon esedékes egyenlő részletekben 
fizetendő.

Öcsin, 1897. február 1-én.
U r .  S zű r#  '/.s i'jm on d

ügyiéit.

•) K rovatban kSziíittetért »  aurkeui.Aég f.-,i!íss.o;.vl 
nem vállal
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A P R Ó  H I R D E T É S E K .

Ha
\ alakinek eladó telke van J 
Ha valakinek eladó háza vas ;
Ha valaki telket akar venni;
Ha valaki házat akar venni;
Ha valakinek bérbeadó háza van ; 
Ha valaki házat keres bérbe és végre  
Ha valaki gyorsan és biztosan akar 
hirdetés utján eredményt elérni, az 

forduljon bizalommal az

..Erzsébetfalvai Közlöny*
hirdetési irodája és kiadóhivatalához

Erzsébetfalván, Erzsébet-utcza 55. 
Mindezen apró hirdetések alig pár 
fcrajezárba kerülnek s a leggyorsabb 
eredményt érik el. Az apró hirdetések

ben egy szó 2 kr.

Eladó
eSY UJ» szolidan épült ház, legélénkebb 
helyen, hat lakással, gyümölcsös kerttel, 
üzlethelyiséggel, szép pinezével. Czim a 

kiadóhivatalban. 4

Két tisztességes
fiatal ember, lakásra felvétetik tisztes
séges családnál. Értekezhetni a kiadó- 

hivatalban. 8

Eladó egy emeletes ház.
mely áll: az emeleten 5 lakásból, a
földszinten 4 szoba, 2 konyha és 2 
üzlethelyiség. Körülbelüli jövedelme évi 
1000 frt. A vételhez csak 3000 frt kész
pénz szükséges. Bővebb értesítés nyer
hető a kiadóhivatalban. 22

Üzlethelyiség
lakással, szép verandával stb. szabad 
kézből eladó a Vörösmarty-utczában. 

Bővebbet a kiadóhivatalban. 17

Eladó
e«.y jó forgalmú pálinkamérési üzlet , 
előnyös feltételek mellett. Bővebbet a 
kiadóhivatalban. 21

Szakácsnénak
felvétetik egy lisztességes idősebb kora 
megbízható nő. Hol ? Megtudható a 

kiadóhivatalban. 14

Kerestetik
egy 150—160 □  öl telek, közel a piacz- 
hoz esetleg a kossutfalvi állomáshoz, 
részletfizetésre. Bővebbet a kiadó- 

hivatalban. 15

Vasut-állomás mellett
eladó egy újon épült ház, szép üzlet- 
helyiséggel, esetleg a kész üzlet is azon
nal átvehető, Czim a kiadóhivatalban.

7

HIRDETÉSEK.

Mindennemű b á d o g o s  m u n k á t úgy épü>
Hl le te k e t  lehető legjutányosabban elvállalok, 
^  Kész v a s -  é s  p lé lie d é n y e k  nagy válasz

tékban kaphatók. A n. érdemű közönség szi
ves pártfogását kérem.

BALLER MIHÁLY
épü let- és d iszm ű -b á d o g o s

Erzsébetfalván, Soroksári országút 34. sz.

Korcsmaüzlet megnyitás.
Van szerencsém a t. közönségnek szives tudomására juttatni, hogy 

Erzsébetfalván, a Rákóczy-utczában, a volt Pereney-féle házban

italmérési üzletet
nyitottam. — Ízletes éte’ek és tiszta italok kiszolgálásáért kezeskedem.

Tisztelettel
S z á l l ó  K á r o l y ,

vendéglős.

%

M E G H Í V Á S .
As erzsébetfa lvai takarékpén ztár részvénytársaság  t  ez. részvényesei a f. 1897. évi február hó 14-én délután fél 3 órakor Erzsébetfalván, az intézeti

ház helyiségében tartandó
heted ik  re n d e s  k ö zg y ű lé sre ,

hivatkozással az alapszabályok Ki., 17., 18. és 21. §§-aira, tisztelettel meghivatnak.
T árg y soro za t i 1. Két részvényes megválasztása a közgyűlési jegyzőkönyv hitelesítésére, valamint szavazatszedő-bizottság kiküldése. — 2. Az igazgatóság évi jelentése, 

a felügyelő-bizottság jelentése, az 1896. évi mérleg jóváhagyása és a felmentvény megadása. — 3. A tiszta nyeremény iránti intézkedés. — 4. Igaz
gatósági indítványok. — 5. A kilepő két igazgató és 5 választmányi tag helyébe megejtendő választás. (A kilépők újból választhatók).

Erzsébetfalván, 1897. január hó 26-án. A z igazgatóság.
Helybeli részvényes, ki jogát a közgyűlésen gyakorolni királya, részvényeit 1897. évi február 13-ig, vidéki részvényes azonban a közgyűlés napján, a köz

gyűlést megelőző egy órával köteles az intézetnél letenni. _____ !-----

Mérleg-számla 1896. deczember 31-én. Nyer. és veszteség-számla 1896. decz. 31-én.
> *i!
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Hauber Alajos s. k.

pénztáritok
Junker Kristóf s. k.

könyvelő
A *  e rzsé b e -t fa lira i •fc»]**r«kpó*»x*fc»r réeztróny'fcé.roaságr igrasga'fc&eAga:

Or. Pártos Henrik s. k. elnök
Fajt János s. k. Flax Izsó s. k. Or. Fiirst Dávid s. k. Suda János s. k. v. igazgató

Jalsovszky József s. k. Sziávik István s. k. Véber Sándor s. k.
Jelen zármérleget megvizsgáltuk, a társaság főkönyvével és számadásait tartalmazó segédkönyveivel összehasonlítottuk és azt ezeknek minden tételeivel 

egyezőnek és a kereskedelmi törvény és az alapszabályok értelmében felállitottnak találtuk.
Erzsébetfalva, 1897. jann&r 26.
Fellegi Ötté s. k. f. biz. tag. Szűcs István s k. f. biz. elnök. Wittwindits Gyula s. k. f. biz. tag.

.PÁTRIA" irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


