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A fővárosi vásárcsarnokok és piacznnk.
A főváros ismét egy lépéssel előbbre 

haladt fejlődésében, s világvárosi szín
vonalán a vásárcsarnokok felállításával oly 
nagyszerű alkotásnak adott életet, mely 
mig egyrészről a főváros piaczrendszeré- 
nek chaosát végkép eltörölte, a számtalan 
helyen elszórva volt piacztereit egysége
sítette, másrészről újabban egy hatalmas 
lendületet adott a város szépítésének, de 
egyidejűleg elejét vette a már korlát
lanná vált kufárkodásnak s végkép meg
szüntette a heti piaczokon volt vissza
éléseket.

Beszorittatott az élelmi czikk kereske
delem a csarnokokba, de már az első 
napok szükségszerű intézkedései beigazol
ták, hogy a főváros élelmi czikk keres
kedelmének óriási forgalmához aránylag 
a felállított csarnokok .megközelítőleg sem 
elegendők arra, hogy befogadhassák csak 
egy nagyrészét is azoknak, kik az ennek 
előtte fennállott, több helyütt elszórva 
volt kisebb piacztereken a kereskedelem 
e nemével foglalkoztak.

S bár ezen bajnak némileg leendő 
orvosolhatása végett még mindig fen-

TÁRCZA.
R e m é n y  s á lo m .

Remény volt csak, csalfa remény,
Mire várat épiték,
Midőn azt reméltem: félém 
Mosolyg boldogság is még . . .

Álom volt csak, röpke álom,
Miben magam ringatám;
Azt álmodtam: e világon 
Boldogság is várhat rám . . ,

Fájdalom! ez álom s remény 
Mint a szellő tova szállt;
Azóta életem egén
A derű borúra vált. y.

A  templom-bálról.
Itt vagyok Szerkesztőm, felhangolva lantom, 
Tündérekről zengek, alább nem is adom. 
Tündérekről, akik köztünk járnak, élnek 
S ha érintjük őket, még csak nem is félnek. 
Világéletemben megfordultam sok helyt,
(Erről ismerni meg az országos korhelyt), 
Láttam a khalifa tündérkertjét is már 
Oly világításban, mit nem ismer Dittmár, 
De amit szombaton a Pflum vendéglőben 
Láttam, annak fúrja nincs, csak képzeletben, 
Sót képzeletnek is —  tiiblxt mondok: merész, 
Mert amit ott láttam oly szép volt s oly mesés, 
Hogy ma is azt hiszem, ma is a bál után, 
Mi ott lejátszódott, csak álom volt csupán.

hagyattak több apróbb piaczterek, a csar
nokokból kiszorultak részben azért, mert 
egyáltalában áruhelyeket már nem kap
tak s igv a fenhagyott s a külterületeken 
kijelölt piaczhelyeken üzletük igen kevés 
reményre jogosított; részben mert újabb 
forgalmi helyekre aspiráltak, tömegesen 
özönlötték el a főváros környékének köz
ségeit ugyannyira, hogy e műit napokban 
Uj-Pesttöl kezdve le hozzánk Erzsébet- 
falváig a heti piaczokon feltünöleg az 
eddig teljesen idegen elem tolongott,

Piaczterünk s forgalmunk ezzel koránt
sem szenvedett csorbát, mert mint leg
utóbb láthattuk, heti piaczunk oly élénk 
volt, hogy beillett volna egy provinciális 
országos vásárnak is; de igenis csorbát 
szenvedett ez ideözönléssel helybeli lakos
ságunk s polgártársaink azon része, mely 
mint itteni állandó lakos, mely mint itt 
helyben ipar- s kereskedelem-jogosultság
gal biró egyén e hirtelen nagy concur- 
rentiával jogaiban s kereskedelmében lett 
megrövidítve.

Mert ha még el is fogadnék azon 
álláspontot, hogy az élelmi czikkek üzér
kedése e ténynyel nálunk csak lendületet 
nyert s a beállott concurrentia idővel

Egy agilis főben támadt a szép eszme, 
Erzsébet tiindéri mint jöhetnek össze,
Hogy kén’ megmutatni a kételkedőknek, 
Hogy nálunk is van ám társadalmi élet. 
Az eszme testet ölt —  alakult bizottság, 
Templom-bált rendezünk —  nagy hévvel

kimondják.
Minő hullámgyürüt csinál egy kis kavics, 
Eszméjével olyan mozgást kelt Csaykovics, 
Mert az eszme tőle eredt, senki mástól,
Tőle, ki minden jót fölkarol és pártol 
8  ha valami mellett kilép a porondra,
Hogy ne sikerüljön, nem volt eset arra. 
Most is úgy volt, pedig hej, be sok baja volt, 
A bálrendezésbe sok ember belefolyt.
Egyik ezt akarta, másik azt kívánta, 
Csaykovics hallgatott, de amikor látta,
Hogy ő mindenkinek nem tehet kedvére.
Az egész bált maga vette a kezébe.
Okosan is tette, a siker mutatja, 
Templomunknak most már van egy kis alapja. 
S ennek senki úgy nem örül, mint Fajth János, 
Az erzsébetfalvi jósziini plébános,
Nemeslelkü papunk, kinek szitjóságban 
Párját eddig én még sehol sem találtam. 
Örül Ribényi is, a legsnájdigabb pap,
Hogy Erzsébet most már talán templomot kap, 
0  épp ilyen ügyben fárad évek óta, 
Fáradságát eddig siker koszoruzta.
D e nini —  most látóin —  eltértem a tárgytól, 
Mindenről beszélek, csak nem a szép bálról.

talán az élelmi czikkek olcsóbbságát fogja 
megteremteni; semmi esetre sem tudjuk 
helyeselni azt, hogy teljesen idegen, nem 
is a járásunk községeiből való szállítók, 
-—  kiknek van elegendő terük magában 
a fővárosban az üzérkedésre —  első sor
ban kiszorítsák a helybelieket, kik élelmi 
czikkek elárusltásával itt már évek óta 
jogszerűen foglalkoznak; másod sorban 
kiszorítsák a járásunkból, úgy a Sziget- 
ségbő! hozzánk sokszor a legnagyobb 
fáradalmakkal s költségekkel felutazó ren
des szállítóinkat, kiknek községünk piacza 
mondhatni évek óta egyedüli s kizáró
lagos kenyérkereseti forrását képezi.

Még kevésbbé tudjuk helyeselni azt, 
hogy azon ürügy alatt, hogy a budapesti 
csarnokokból kiszorult élelmi czikk-keres- 
kedök ide kénytelenek gravitálni, leg
utóbbi piaczunkon nem csak az élelmi 
czikkeknek eladásával fdglalkozók, hanem 
zsibárusok, rőtos kereskedők, ószeresek 
s egyéb üzérek oly mérvben lepték el 
piaczunkat, hogy a helybeli, e kereske
delmi ágakban jogosultak, itteni adófizetők, 
kik polgártársaink, velünk egy község
beliek, teljesen elnyomattak, ugyannyira, 
hogy az egész piacz itteni üzérei egy-

1Vos, hót olvasóim —  ismét csak azt mondom —  
Ilyen bál nem volt még hetedhét országon.
.4 Pflum vendéglőnek díszes szép nagy terme 
Szűknek bizonyult, mert nem fértek el benne. 
De azért jó l festett, akár egy tündérkert, 
Aki látta: szive ugyan dobogott, vert; 
Erzsébet szépei ott voltak egy szálig,
A feslő bimbótól a nyitó virágig.
Eddig is tudtam, azt, hogy Erzsébet falván 
Igen nagy számban van a szebbnél-szebb leány, 
D e hogy ennyin vannak,mint voltak a bálban, 
Azt sohasem hittem, lehettek vagy százan. 
Hát még a menyecskék! Oh, minő szép látvány 
Sorban látni őket, mindegyik egy bálvány, 
Kiknek áldozatot hozni gyönyör lehet,
Kikért tüzbe-vizbe bárki vakon mehet.
Biz isten! pompás volt a menyecske-gárda, 
Ilyet sem látni ám mindmik határba.
A teremben láttunk csipkét, bársonyt, selymet, 
Csak azt nem láttuk, ki árult petrezselymet, 
Persze ilyen nem volt, azért nem is láttuk, 
Mi pedig ezt éppen egy cseppet sem bántuk. 
A rendezés j ó  volt, sok nép, kevés zavar,
Az elnök buzgalma ügyesen eltakar 
Mindent, mi talán az összhangot zavarná. 
»Ifjúság tánczolni! szól a zene, hajrá!* 
Ilyen biztatásra nem volt szükség nálunk, 
Ezért is sikerült legjobban e bálunk.
Az első két négyest tenger-sokán járták, 
Kicsi volt a terem, csakhamar belátták, 
Hanem úgy hajnalban, úgy négy óra után, 
Ritkultak a sorok, mint nagy csata után.
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tartozó s élelmi czikkekkel kereskedő 
szállítóinknak megvédelmezése követeli; 
de orvoslandók azért is, mert rendőr
hatósági szempontból sem szabad elfelej
tenünk azt, hogy a fővárosi kufároknak 
ezen rohamos és tömeges ideözönlésével 
nálunk egyidejűleg oly elemek nyernek 
teret az actióra, melyeknek községünkböli 
kiküszöbölése s innét távoltartása az élet- 
és vagyonbiztonság érdekéből feltétlenül 
kívánatos. Cato.

Katonai biztosítás.
A József Fóherczeg Ő cs. és kir. Fensége 

védnöksége alatt álló s a katonai szolgálat 
esetére szóló biztositó intézet ma már sokkal 
kiterjedtebb és sokkal fontosabb, mintsem 
elmulaszthatnék azt, hogy ezen intézményt 
főbb vonásaiban s a legmegszokottabb módo
zatú 111-ik díjszabás alá eső intézkedéséiben 
ugv községünknek, nincs járásunknak érdekelt 
közönségével megismertessük.

Az intézetnél fiú gyermekek születésétől 
14-ik életévükig biztosíthatók.

A kötvény esedékes, ha a fiú katona lett, 
azon év október hó 1-én, melyben megkezdi a 
tényleges szolgálatot; ha nem lett besorozva, 
a kötvény esedékes azon év okt. hó 1-én, 
melyben a 24-ik életévet betölti,

A legkisebb biztosítási összeg ezen Ill-ik 
díjszabásnál 400 korona vagyis 200 frt. A 
biztosítást megkötött személy, apa vagy gyám, 
vagy egy harmadik személy az intézet tagjává 
válik, s annak jogai s kötelezettségeinek 
részese.

A kötvény illeték, tekintet nélkül az összegre, 
a IH-ik díjszabásnál, 2 koronát tesz ki; a dija
kat a táblázat állapítja meg; mely a fiú élet
éve s a biztosított tökéhez viszonyul. Például 
ujdonszülött 1 korona s 16 fillér havi díjért 
400 korona értékre biztosítható.

utalvánvoztatni, mely járadék például, ha az 
illető mint önkéntes szolgál, úgy fentérintet 

-400 korona tőke helyett havonkint 34 koronát;
ha 3 évre soróztatott bé. havonkint 11 koronát 
s 88 fillért fogna kapni. S igy a legszegényebb 
szülők gyermeke is a katonai szolgálat ideje 
alatt a valóban igen csekély dij fizetése után 
szép eredménynyel segélyezhető. Azon esetre 
azonban, ha a biztosított fiú a katona köteles 
kor előtt elhalna, a befizetett dijak a biztositó 
személy kezébe visszafizettetnek.

A XV. díjszabásnál azon különbség forog 
fenn, hogy itt a biztositó fél orvosilag lesz 
megvizsgálva; azon esetben pedig, ha a meg
vizsgált apa vagy gyám időközökben elhalna, 
bármily kevés ideig fizesse is a dijat, a további 
díjfizetés megszűnik s a kötvény teljes érvényben 
marad mindaddig, mig a biztosított gyerek 21-ik 
életévet, elérte, a mikor is az egész összeg a 
6°<o-al együtt a biztosított kezéhez kifizettetik. A 
háborúban megsebesült, s ezáltal munkakép
telenné vált biztosított ezen osztálynál is ép 
ugv nyugdíj igénynyel bír, mint a többi osztá
lyoknál, melynek alapját az összes tiszta 
nyeremény 26°/o-a s a tiszteleti tagok által 
összerakott adományok képezik.

A dijak évenkint, félévenkint, negyedévenkint, 
vagy havonkint fizethetők.

Ha valaki elmulasztaná a fizetést a rendes 
kitett időben teljesíteni, úgy arra két havi 
idő engedélyeztetik, ha pedig a mig későbbi 
mulasztás folytán a kötvény töröltetnék, a fél 
a kötvénynek felújítását 6 hő alatt kérheti, ez 
időn túl a kötvény végleg töröltetik.

Ezen, csak a leglényegesebb részében érintett 
biztosítási intézetet a lehető legmelegebben ajánl
hatjuk közönségünk figyelmébe s megérintjük 
még, hogy ezen intézet, a mennyiben annak, 
úgy a zászlós urak, Magyarország herczegprimása, 
s összes főpapságunk, valamint a birodalom 
legelőkelőbb s legvagyonosabb méltóságai tagjai, 
a lehető legnagyobb garancziát képes szolgál
tatni.

hangúkig adtak kifejezést tiltakozásuknak, 
s mint hozzánk számtalan panasz érke
zett, a múlt heti piaczunkon csakis az 
idegenek harácsoltak el a bevételeket.

Hogy ipar- s kereskedelmi viszonyaink 
még rendezetlenek, ezen megbotránkozni 
nem lehet, hiszen még most nem vagyunk 
magunk gazdái, községünk most kezd 
még csak kifejieni gubójából; de meg
botránkozni lehet azon, hogy addig, mig 
az ország legszélső határán levő kis köz
ségekben is elegendő gond fordittatik 
arra, hogy a közérdek védelmére kelve 
a benszülöttek, a helybeliek jogai meg- 
védelmeztessenek, ezeknek kereskedelme 
ne csorbittassék; nálunk még azt sem 
akarjuk tudni, hogy kinek, minő ellen
kötelezettség, minő jogosítvány mellett 
lehet igénye az üzérkedéshez, az élelmi 
czíkkeli kereskedéshez akkor, midőn ná
lunk sem nem illetékes, sem adót nem 
tizet, hanem a néhány krajezárnyi piacz- 
helypénz lefizetése mellett jó nyereségre 
téve szert, pénzünkkel megrakodva, mar
kába nevetve, bemegy a fővárosba, 
rendes lakhelyére.

E téren már számtalan panasz merült 
fel, maguk iparosaink, kik heti piaczainkon 
ki szokták rakni termékeiket s áruikat, 
hogy legalább egy héten egyszer egy kis 
forgalmat csinálhassanak s némi kereset
hez juthassanak, legilletékesebben fogják 
elbírálhatni azt, vájjon ezen bajokon —  
még pedig sürgősen —  segíteni kell-e 
vagy sem? Valamennyi józan gondolko- 
zásu polgártársunk osztani fogja abbeli 
nézetünket, hogy igenis, e bajok orvos
im i dók.

Orvoslandók pedig azért, mert azt első 
sorban saját magunk jól felfogott érdeke, 
községünk lakosságának a kereskedelem
mel foglalkozó nagy része, községünknek 
helybeli, úgy a járásunkban érdekelt, 
már mintégy usualis joggal biró, hozzánk

Akkor kezdődött csak az igazi éld,
Mint aki álomból egyszerre felébred:
Olyan tűzzel, hévvel kezdték rá a tánezot, 
Mint a katonák, ha ostromolnak sánezot. 
Csaykovics most kilép, rendez füzértánezot, 
Ugyancsak dobálják a sok papirlánczot 
Kígyóinak az arezok, a jókedv föléled, 
Sokan fölsóhajtnak: » mégis szép az &et!« 
Csak hat óm után oszlott szét a sok nép 
Azzal a kérdéssel: »mikor tánczolunk még?« 
Kendőzzünk egy ilyen bált még majd máskor is, 
Oh igen — rendezünk —  felelt rá Csaykovics. 
Mire csak azt mondom, biztató a kezdet, 
Hogy a vég j ó  legyen, fogjunk gyakran kezet 
S egyesült erővel gyűjtsük egymást össze, 
»Iemplomalap« legyen mindig a főeszme.

Z e n g h ő  T ih a m é r .

Egy levélke története.
— Eredeti elbeszélés. —

Milyen boldog állapot is az, ha az ember 
— négy évi jogászkodás után — jó sikerrel teheti 
le az ügyvédi vizsgát!

Ily boldogság tudatával jár fel s alá szobájá
ban egy fiatal ember; külseje elég megnyerő, 
középnagyságú, ruganyos idomzatu testtel; arcza 
szabályos s csillogó élénk kék szemei mély 
szenvedélyt árulnak e l; arczélét latin eredetű 
hajlott orr díszíti, mi egész lényének olyan 
méltóságos, parancsoló s egyúttal lekötelező 
tekintélyt kölcsönöz; haja gesztenyeszinü, kis 
szőke bajusza huszárosán van fölfelé pederve 
s ez oly jól áll neki.

A szoba, melyben ifjú hősünk hátratett

A kötvény értéke, vagyis a biztosított összeg, 
a fiú besoroztatása esetében, annak bevonidása 
napján készpénzben a tiszta nyereség 60°/o-os 
osztalékával együtt kifizettetik; ha alkalmatlan 
lett a szolgálatra, 24 éve elérésével lesz kifize
tendő.

De ha az apa ugv kívánja, a töke helyett 
egy bizonyos havi járadék fog a katonának

kezekkel sétál, két ablakával kertre nyílik s nem 
épen fényűzően, de gazdagon s csinosan van 
bútorozva. Pompás íróasztal, mellette kétfelől 
könyvállványok, ruhatartó-szekrény, mosdó- 
asztalka, egy diván, néhány szék képezik a szoba 
berendezését. Az Íróasztaltól jobbra egy kis ajtó 
tűnik elénk, ez a hálószoba. Kicsike, mintha 
csak egy ágy, két szék, egy ágbogas ruhatartó, 
kályha s fatartó számára lett volna épitve, de 
elég alkalmas arra mégis, hogy magános lakóját 
a lehető legnagyobb kényelemben tartsa. A kis 
lakásnak a kertbe vezető boltozott folyosóra 
van kijárása.

Ifjú hősünk neve: Somlyai Béla, fia a tudo
mányosságáról ép úgy, mint a gazdagságáról 
hires Somlyai Gábornak, ki mintegv négy év 
előtt halt meg.

Béla anyja elég fiatal volt még arra, hogy 
másodszor is férjhez menjen s a gazdag szép 
özvegy kezét az akkoriban félistenként uralkodó, 
hatalmas megyei administrator: Barnaházy
Gáspár volt szerencsés megnyerhetni, ki pár 
éve lépett ki a katonaságtól; ezredes volt 
a Sándor-huszároknál.

Béla mostoha apjával folytonosan feszült, 
viszonyban élt, mert ez igen meg akarta szoritni 
az urfi jogkörét s különös figyelmet fordított 
adósságcsinálási kedve megzabolázására. Mindig 
számát, vagy legalább okát kellett adni kiadásai
nak, nem úgy, mint a mama özvegysége ideje 
alatt! S ez nyűgözte öt.

E pillanatban is mostoha apja levelét várja, 
de nem is annyira a levelet, hanem a pénzt; 
a levél tartalmát már úgy is könyvnélkül tudja: 
„Ne tégy haszontalan kiadást, takarékoskodj, 
rósz termés volt; még vagy egy tuczat példa: 
hátha majd magad gazdája leszesz, stb., stb.“

— De hisz már itt kellene lenni a pénznek!

r T

Miután már egy múlt évi számunkban az 
intézet szabályzatát kimerítőbben közöltük, 
szerkesztőségünk, mely ezen nemes ezélu 
intézmény képviseletével megbiz&tott, örömmel 
s ingyen ad felvilágosítást a biztosítás módo
zatairól s feltételeiről; mint aki meghatalma
zással bir a tagok fevételével bármily magas 
összegig; de bárminő irányban ilyen jogügy-

— kiálta fel, mintegy önmagához beszélve — 
bálba csak nem mehetek ezzel a pár forinttal, 
mi itt a zsebemben van, pláne meg álarczos- 
bálba! Tiz perczet még várok, ha addig nem 
jö a levélhordö, akkor kedves gyémántos 
gyűrűm! megyünk Jákobhoz; te ott maradsz, én 
és a pénz — mert bizonyos, hogy ad — eljövünk 
s megyünk este az álarczos-bálba.
- Igaz biz' a, jó  hogy eszembe jutott, meg 
kellene néznem azon kis levélkét, mit az éjjel 
hazajöttömkor találtam a színház közelében. 
Haszontalanság, tudom előre. Valami asztalos
legénynek szól, a szobaeziezus meginvitália egy 
kis sétára, alkalmasint igy lesz. No, de lássuk!

Előkeresi kabátja belső zsebéből, olvassa 
a czimet, németül van:

„ An Herrn Hauptmann D. . . .  F 
Felbontja, finom illatú rózsaszín papirra van 

Írva, a szövege már magyar —  „Kedves 
kapitány! A holnapi álarezos-bálon egy indus 
herezegnő jelmezébe leszek öltözve, könnyen 
rám ismerhet, páholyom 18-dik szám balra; 
éjfél után, mikor az álarezosok eloszlanak, 
elvárom önt. Mariett.“

Bármint gondolkozzam is, azt a D ___
F _____  kapitányt nem ismerem.

Ámbár nem rósz ajánlat, magam is el
fogadnám; de ki lehet az a Mariett?___

Ahá! meg van már! A színházi ballerina 
lesz az, az a gyönyörű kis szőke teremtés, 
azokkal a gyémántcsillogásu, kaczagó kék 
szemekkel; ha piktor volnék, őt venném Léda- 
modellnek! De hát végre is, miért ne ártanám 
én magam bele a kalandba ép úgy, mintha
az a cseh, vagy miféle D ___ F ...........kapitány
volnék ? Hisz ez pompás kis heezez lesz, sőt még 
háládatos is lehet, ha kiüthetném a kapitányt 
a nyeregből! Ö nem tudja, hogy meg van



Márczius 7. ERZSÉBETFALVAI KÖZLÖNY. 3. oldal.

leteli s biztosítások szerkesztőségünknél kész
séggel eszközöltetnek, hol az intézet tagjainak 
összes névjegyzéke is bármikor megtekinthető.

A szerkesztőség.

VEGYES HÍREK.
Felhívás. Folyó hó 10- én este fél 8 

órakor, az iparos és polgári kör helyi
ségében (Pauncz-féle vendéglő) f e l o l 
v a s ó  e s t é l y  tartatik, melyre községünk 
t. polgárai szívesen láttatnak. A felolvasás 
tárgya: az „Erzsébetfalvai Közlöny“ múlt 
heti számában már ismertetett Acetylen- 
gámlágitás. A felolvasást az igazgatóság 
égj" tagja volt szives magára vállalni. 
Községünk igazi szoros érdekében ajánl
hatjuk eme rendkívül czélszerü és olcsó 
világításról tartott bővebb ismertetést pol
gártársaink figyelmébe.

— Az ipartestületről. Február hó 28-án volt 
az általános ipartestület alapszabály-tervezetének 
tárgyalása, mely alkalommal Trieb Pál, az elő
készítő bizottság előadója az értekezletet meg
nyitván, megválasztották ideiglenes elnöknek 
Scholcz Frigyes, alelnököknek Bak Kálmán és 
Mager József, ideiglenes jegyzőnek Zabó Gyula 
urakat. Az alapszabály tervezete némi módosí
tással elfogadtatott s az illetékes hatóság utján 
a kormányhoz jóváhagyás végett felterjeszteni 
határoztatott.

— Esküvő. Dr. Bárok Samu, helybeli ifjú 
orvosunk meglehetős rósz időben, de azért 
előkelő, szép közönség jelenlétében, márez. hó 
4-én esküdött örök hűséget Goldberger Vilma 
kisasszonynak Budapesten a dohány utczai izr. 
templomban. Minél elkeseredettebb volt az idő, 
annál vigabb és derültebb volt az uj pár, de 
kívánjuk is, hogy egész éltük folyása legyen 
sokkal derültebb, mint az esküvő napja!

— A polg. dalkör bolondestélyén a követ
kező felülfizetés folyt be : Veisz Zs. 70 kr., 
Csepeli asztaltárs. 2 frt, Bálint J. 20 kr.. Pász
torok plébános 1 frt 50 kr., Fülöp 25 kr., Énglert 
50 kr., Martin 50 kr., Ekker 50 kr., Kölsl F. 
1 frt, Kölsl J. frt, Kqmer A. 50 kr., Felstein 
50 kr., Palásty 50 kr., Nuszbamer 1 frt 50 kr.. 
Balog J, 50 kr., Czafota 1 frt, Kovács J. 50 
kr., Schröder 50 kr., Gombás 1 frt25kr., Hörcher 
F. 50 kr., Duzv Á. 50 kr., Niderreiter 1 forint, 
Zsidí 50 kr., Férfi dalárda 1 frt, Schabemák

híva, azt sem tudja, miként lesz Mariett öltözve; 
igaz, hogy Mariett felfedezheti magát előtte; 
nekem tehát elsőnek kell lennem a teremben, 
megelőzendő a kapitányt.

Amint Béla igy okoskodik, ajtaján kopogás 
lön hallható; a levélhordő jött!

Várta is már, mint a zsidók a Messiást!
Mohón kapja el a levelet Béla, a boríték 

balszegletét olvassa csak, ez érdekli öt. „Tartalma: 
egy darab 50-es, öt darab 10-es.“ Rongyos 
10Ö forintot bírtak küldeni!

No, de ezzel mégis egy pár napig csak 
urazhatok, gondola magában.

Kiveszi finom ehronometer óráját___  még
csak Va4. Azzal tartják, hogy a szerelmesek 
közt egy óra — egy perez; úgy de a várakozó
nak —  pláne ily esetben, mint Bélánál — 
minden perez órává változik.

Béla pedig igen fel vala izgatva; eddig saját 
maga által is jéghidegnek képzelt szivén valami 
olyan átmelegitő érzés futa át. Vagy csak 
a kíváncsiság daemona üz vele kegyetlen tréfát ? 
Akármi történt légyen is, a rögtöni változás 
kézzel fogható, szemmel látható.

Elolvasta a levélkét tízszer___ húszszor;
gondolkozik, ábrándozik a holt betűkön; talán 
azt akarja lelkiismeretére rádisputálni, hogy 
az ismeretlen angyal, a bájos Mariett tolihibát;
csinált csupa szórakozottságból; D ___F ............
helyett S .........  B . .  ,-t akart Írni; de milyen
jól is illenék ez a két betű oda!!

De nagy baj is az, hogy ha az ember 
szerelmes s még hozzá 22 éves is !

Óriási gyötrelmeket okoz az a valami, amit 
a laikusok szerelemnek, a költők pedig rajongás
nak, imádatnak neveznek.

(Folyt, köv.)

D. 50 kr., Belovay 25 kr., Pflum 50 kr., Witt- 
wíndits 50 kr., Czukassza 50 kr., dr. Ransburg 
2 frt, Csapkay 1 frt, Ekker Mórjl frt 25 kr., Fogad
ják a felülfizetők a dalkör szives köszönetét.

— Az acetylen gázvilagitasi kisérleti állomás 
budapesti bizottsága f. hö 2-án meglátogatta 
községünket, s az elöljárósággal conferált a 
községnek az acetylen gázzal leendő világítás 
tárgyában. Elöljáróságunkat meghívták Bpestre, 
Andrássy-ut 13 sz. alatt levő telepük meg
tekintésére, s kilátásba helyezték, hogy leg
közelebb be fogják adni ajánlatukat, melyet a 
község vezetősége tárgyalás alá veend.

—  Viczinális vasutunk tek. igazgatósága 
végre beváltotta a nála tisztelgett deputá Hónk
nak tett Ígéretét. Megígérte ugyanis, hogy lesz 
állomási lámpánk, tiszta átjárónk az ország
úton keresztül, leszállított munkás-jegyeink, 
Kossuthfalvai állomásunk, szinházvonatunk Jstb. 
Ebből már megvan a lámpa a vasút 
költségén; megvan a tiszta elsepert átjárónk, a 
félkezü emberünk szivességéböl, kinek mi adjuk 
a hatosokat s filléreket előzékenységéért; el- 
expediáltatott a közvágóhídon volt Stemberg 
főnök, kit a filatori gáthoz tettek ki. hogy 
elmélkedhessek a világ múlandósága felett, s 
hol többet alhatik. Az Ígéretek többi főbb 
részeinek betartására nézve azonban nyomdahiba 
csúszott be a prospektusba, mert a forgalmi 
főnők ur valószínűleg elfelejtette deputátiónknak 
megmondani, hogy azok csak az urnák 1997-ik 
évi krisztknidlijeként fognak megvalósulni. No 
azt is megvárjuk!

Márczius 15. Gombás István vendéglőjében 
folyó hó 3-án este helybeli egyletek közös 
értekezletén elhatározták, hogy a márczius
15-én mint a magyarok nemzeti ünnepét közö
sen, felvonulással és bankettel fogják meg
ünnepelni. Hogy pedig az egész község polgár
sága részt vehessen ama nemzeti ünnepen, 
abban állapodtak meg, hogy márczius 14-én, 
vasárnap rendezik e nagyszabású ünnepélyt 
Gratulálunk a kezdeményező férfi dalegyletnek !

—  A Szilágyi Harczos egylet, febr. hó 13-án 
tartott mulatságán felülfizetettek; Bohanek 
Berta 30 frt, Witz Mór 1 frt, Szikrám’ Alajos
1 frt, Ludvig J. 2 frt, Trieb J. 50 kr., Trieb
Pál 1 frt, Kossuthfalvi Szent József egvelet
2 frt 50 kr., Hegedűs J. 40 kr., Zeiszel N.
40 kr., Korner Andor 2 frt, Ott Márton 3 frt, 
dr. Bárok Samu 3 frt, Steger István 50 kr., 
Goldstein Gyula 40 kr., N. N. 20., Peterka 
István 80., Matkovics t frt, Káhán Náthán 
5 frt, Schlavik István 2 frt, Illés Sándor 1 frt, 
Belovay Ferencz 1 frt, ifj. Rosenstrausz 2 frt, 
Engler József idősebb 1 frt, Hauber Alajos 
2 frt, Janecz J. 1 frt, Rozenstein Károly
2 frt, Unrein J. 1 frt, Suda János 2 frt,
Czebner Ede 1 frt. Herzmann Mór 3 forint, 
Blázv Pál 2 frt, N. N. 1 frt 50 kr., Tiszta 
jövedelem 65 frt.

—  Vigyázatlanság. A napokban a viczinális 
vonatra egy fiatal leány akkor lépett fel a 
kocsira, mikor az már meglehetős mozgó álla
potban volt. Képzelhető az utasok rémülete, 
midőn a kisasszonyt a kocsi elragadva, fél 
kezénél fogva csüngött a kocsi oldalán, mely 
menthetetlenül maga alá sodorja, ha egy fiatal 
ember hirtelen meg nem kapja s a kocsiba be 
nem emeli. A kisasszony szép barnapiros 
areza bizony hófehérré változott ijedtében, s 
mikor magához tért, egy kissé már pirosabb 
színben emelte szép szemét hálául megmentö- 
jére. Hiába Csak nem akar a mi közönségünk a 
vasúti szabályhoz alkalmazkodni, bár rendesen 
ö adja meg az árát!

—  Ismét viczinális. A napokban a fegyver
gyárnál levő örház közelében egy vasúti alkal
mazott ugrott fel a kocsikra, s később, menet 
közben mint alféllé vasúti, kinek nincs mit 
félni, leugrani akart, de óh fátum! ö sem 
tudott többet mint más, neki sem volt több 
ügyesssége mint másnak, sőt azt sem tudta, 
amit tudnia kellett volna, mert épen akkor 
ugrott le, amikor egy lámpaoszlop mellett 
haladt a vonat. A szegény vasúti oly erővel 
ütödött a lámpához, hogy a vasoszlop meg
görbült, ö pedig a melléksinek közé gördült.

— A kossuthfalvai Sz.-József temetkezési egylet 
szombaton tartotta képleleplezési ünnepélyét, 
melyben igen szép közönség vettt reszt. Felül
fizettek: Winkler N. 20 kr., Stefán N. 2 50 kr,, 
Höreher Ferencz 70 kr., Gombás István 70 kr.,

Bialik S. 50 kr., Dierí A 1 frt 50 kr., Nuofer K. 
50 kr., Flattvieg S. 50 kr.. Bohanek R. 1 frt 50 kr. 
Maver István 70 kr. Megemlítjük még, hogy 
Bohanek Román ur ajándékozta a képrámát, 
melyért az egylet ez utón mond köszönetéit.

— Fényes Jozsefbal A magyar fegyvergyár 
alkalmazottai f. hö 20-án a Pflum-féle vendéglő 
termeiben Jőzsef-bált rendez, melyen egy 
budapesti katona-zenekar fogja a talpalávalót 
diktálni. Azt előre is képzeljük, hogy méltó 
lesz rendezőihez, s a siker minden tekitetben 
biztos.

— Streich. Az „erzsébetfalvai hölgybizottság' 
f. hó 18-án a ,-Jósziv" vendéglőben tartandó jóté- 
konyezélu tánezmulatságára a meghívók szétkül
dettek, s az előkészületekből ítélve, egyik legfé
nyesebb estéje lesz a végelgyengülésben kimúlt 
farsangnak. Azonban nem mulaszthatjuk el 
megemlíteni, hogy az .,erzsébetfalvai ifjúság" 
ugyanaznap a Panncz-féle helyiségben határozta 
rendezni tánczmulatságát. Nem ismerjük az 
okokat, mi a hölgy- és férfi-bizottságot szétválasz
totta, azonban agodalmunkat fejezzük ki, hogy 
ez nem válik az ügynek előnyére, ha a fiatal
ság nem érti meg egymást. Hogy ezen alkalom
mal ki rendezte a streichot, nem tudjuk, de 
nem is helyeseljük. Különben azt kívánjuk, hogy 
mindkető sikerüljön már a jótékonyczél iránti 
tekintetből is.

— Az újonnan kinevezett iskolagondnokság
három tagja, Scbolez Frigyes, Csaykovics Ferencz 
és Wittvindits Gyula urak tegnapelőtt tették 
le a hivatalos esküt, mig a többi négy tagja 
elfoglaltságuk miatt nem lévén jelen, csak 
pár hét múlva fogja letenni. Az újonnan 
kinevezett tagok elég garaneziát nyújtanak 
arra, hogy iskoláink mizerabiiis állapotát egy 
kissé rendbehozzák. Mert hejh! Van ám itt 
temérdek korrigálni való. Csak a napokban 
halottam egy tekintélyes birtokostól e megjegy
zést, mikor valaki panaszolta, hogy egyes tan
erők sokat pauzáinak, hosszú szabadságokat 
élveznek egyik-másik terhére, hogy . . . „ha 
földbirtokos nem lennék, erzsébetfalvai tanító 
(tanitónő) szeretnék lenni*.

— Lapunk zártakor vesszük a kath. bálról szóló 
f  kimutatást a felülfizetésekröl és a tiszta jöve

delemről, mely azon megjegyzéssel van kisérve, 
hogy az általános leszámolás még nem történ
vén meg, az eddig kimutatott tiszta jövedelem 
456 frt 02 krt tesz ki, de kilátás van rá, hogy 
a teljes leszámolás kimutat teljesen 500 frt 
hasznot. Azt hisszük, ehhez nem kell bővebb 
magyarázat. Ez eléggé mutatja, hogy egy oly 
önfeláldozó, buzgó elnök, minő Csaykovics 
Ferenez, mire képes egy, a sok bál által már 
mondhatni, kimerülő községben. A jövő számunk
ban nyugtatványozzuk t. felüifizetöinknek nagv- 
leküségét.

A közönség köréből.
A községház bérlete tárgyában azon hir 

kering, mintha Soroksár község elöljárósága 
már tényleg megkötötte volna 6 évre a bér
szerződést a Suda-féle házra évi 1100 forint, 
tehát 6 éve 6600 frt bér-összegben. Más hir 
szerint pedig most lenne a szerződés megkö
tendő. Óva intjük községünk összes lakosságát, 
miszerint ezen jogügyletbe ezúttal semmi esetre 
sem szabad belemennünk azért, mert, tekintve 
azt, hogy önállóságunk még csak hónapok 
kérdése, a mikor »s szabadon, saját magunk 
javára fogunk intézkedni, a legnagyobb könnyel
műség lenne az, ha az utolsó pillanatokban 
ily terhes szerződést engednénk nyakunkba 
köttetni. Nem kevésbbé ne siessünk a piacz 
áthelyezésének kérdésében, a Zsigmondy-féle telek 
szerződésével sem, mert mindezen ügyek a 
községnek vitális érdekeit képezik, melyek bő 
megfontolást igényelnek, s melyeknek okszerű 
rendezésére van idő akkor, midőn majd saját 
magunk dönthetjük el sorsunkat; akkor azonban 
úgy fogunk aratni, a hogy megelőzőleg vetettünk.

Több községi polgár.

Szerkesztői üzenetek.
* “ — Bors. Kiheverted-e már a farsang fáradalmait? 
Mikor rukkolsz be?

— K. urnák Buda. A jávö számban.
— Kancsuka. Nemsokára jön.
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Ha
Valakinek eladó telke van ;
Ha valakinek eladó háza van ;
Ha valaki telket akar venni ;
Ha valaki házat akar venni;
Ha valakinek bérbeadó háza van ; 
Ha valaki házat keres bérbe és végre 
Ha valaki gyorsan és biztosan akar 
hirdetés utján eredményt elérni. az 

forduljon bizalommal az

„Erzsébetfalvai Közlöny '
hirdetési irodája és kiadóhivatalához

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

ben egy szó 2 kr.

Eladó
egy uj, szolidan épült ház, legélénkebb 
helyen, hat lakással, gyümölcsös kerttel, 
üzlethelyiséggel, szép pinczével. Czim a 

kiadóhivatalban. 4

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

hivatalban. 8

Egy ház üzlethelyiséggel
minden órán kiadó. Áll egy üzlethelyi
ségből lakással, továbbá 2 lakás, pincze, 

kamara stb.
A telek 300 Q  öl. Ezen ház ajánlatos 
örök áron való megvételre is, melyről 
bővebb értesítés nyerhető a kiadó- 

hivatalban. 26

Egy szép telek,
a községháza közelében, 300 □  öl, szé

pen bekerítve, szabadkézből eladó.
A tulajdonos neve megtudható a kiadó- 

hivatalban. 25

Megvételre kerestetik
egy szolidan épült ház, kellemes ud
varral és kerthelyiséggel, lehetőleg be- 
fásitva. Értéke lehet 2500—3500 írtig. 
Ezer frt készpénz van, a többi 3—400 
frt törlesztéssel fizethető. Bővebbet a 
kiadóhivatalban.

Eladó vagy bérbeadó
egy igen szép helyen fekvő ház, mely 
áll 5 lakásból, esetleg egy üzlethelyi
ségből. Házbér olcsó. A vételár elő
nyös és szintén olcsó. — Bővebbet a 

kiadóhivatalban. 27

Vasnt-állomás mellett
eladó egy újon épült ház, szép üzlet
helyiséggel, esetleg a kész üzlet is azon
nal átvehető. Czim a kiadóhivatalban.
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Aki olcsón s lelkiismeretesen venni akar 
varrógrépet vagy b ic y k lit , forduljon biza
lommal

H e r b s t e r  F e r e n c z
mechanikus jól ismert Czégéhez

B u d a p e s t ,  A k á c z fa -u tc z a  5 . szá m .

Műhelyem inegnagyobbitása folytán, azon hely
zetben vagyok, hogy mindenféle előfordulandó 
ja v ítá s o k a t  lelkiismeretesen, olcsón s  p o n to s  
k é s z s é g e i  te lje s íth e te k .
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ülzlet-áffíelyezés.
Van szerencsém a nagyérdemű közönségnek becses 

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

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

Midőn üzletemet ugy helybeli, mint járásunk közön
ségének b. figyelmébe ajánlom, —  kitűnő tisztelettel 
maradtam

Erzsébetfalván, 1897. márczius 7-én.

Stein Gyula,
kereskedő.
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Mindennemű hirdetések, valamint 
apró hirdetések, jutányos árban fel
vétetnek az

,Erzsébetfalvai Közlöny4
kiadóhivatalában

E R Z S É B E T F A L V á N ,
Erzsébet-ntcza 55. szám alatt.

Van szerencsém a nagyérdemű kö
zönség becses tudomására hozni, thogy 
Vámház-kórut 2. szám alatt, Nádor szál
loda épületében, a központi vásárcsar
nokkal szemben, újonnan berendezett

ÉTTERMET
nyitottam.

Jó magyar ételekről, természetes bo
rokról, ugyszintén előzékeny és pontos 
kiszolgálásról gondoskodtam.

A nagyérdemű közönség becses párt
fogását kérve, maradok

kiváló tisztelettel 
L u k á c s  lg n á t z y

vendéglős.

Külön figyelmébe ajánlom a n. é. kö
zönségnek az udvarban lévő nyári és téli 
éttermemet

SÜ/ vAl/ vlP xÍÍ/'míAü'  Mi/ >11/
, PÁTRIA" irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


