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A „Polgári Dalkör1"' ünnepe.
A múlt vasárnapot méltán nevezzük a polgári 

dalkör ünnepének.
Azt hiszszük, a dalkör is aranybetükkel örö

kíti meg 1897. év junius 6-ikát, mint azt a 
napot, melyen nemcsak zászlója szenteltetett fel 
ünnepi fény és pompával, hanem mint oly na
pot is, melyen Erzsébetfalva közönsége a dal
kör iránt elismerésének, vonzalmának, ragasz
kodásának és jóindulatának eddig soha nem 
tanusitott fényes elvítathatlan tanujelét adta.

De emlékezetes dalkörünkre nézve a múlt 
vasárnap azért is, mert a fővárosi testvér- 
dalegvesületek nagyrésze megjelent zászlója 
üdvözlésére, s ezzel ország-világ előtt dokumen
tálták, hogy dalkörünket velük egyenrangú, 
egyenlő magaslaton álló egyesületnek tekintik.

Az ünnepély kezdettől végig programmjához 
híven minden tekintetben sikerült. Kedvezni 
látszott neki a szép idő is, minek következté
ben. ezer és ezer vendég érkezett a főváros
ból az ünnepély fényének emelésére. Az ünnep
ség lefolyásáról tudósítónk a következőkben 
számol be.

A z ébresztő.
A nap már régen felemelkedett volt a látó

határ fölé s szokatlan melegséggel kiddé le 
sugarait álomban szendergő glóbusunkra a 
derült tiszta kék égboltról, mintha csak ő is 
különbséget kívánt volna tenni a korábbi napok 
és pünkösd ünnepének hajnala között. Lomha 
glóbusunkon azonban csak nem akart meg
mozdulni semmi és senki, majdnem hajnali 
5' órakor sűrű mozsár durrogások reszkettették 
meg a levegőt, s adták tudtára Erzsébetfalva 
közönségének, hogy a mai nappal nem közön
séges napra virradóit, hogy keljen fel, mert 
reá a látványosságnak és fényes ünnepségek
nek ugyancsak hosszú sorozata vár.

S közönségünk, mely ünnepnapokon külö
nösen szereti hajnali álmait pár órával meg
hosszabbítani, e napon mint egy test és egy 
lélek állt talpra, s az utczákon mutatkozó élénk
ség, sürgés-forgás, mozgalom tanúsította, hogy 
várnak valamire, valami szokatlanra, valami 
szépre, valami magasztosra és fényesre.

K B lőnvonat.
Reggel 8 óra előtt nehány perczczel érkez

tem vicinális vasutunk pályaudvarába. Az állo
másépület zásziódiszben volt, minden egyes 
ablakánál trikolor lobogott, dalosaink a perro- 
non ünnepi diszben állottak sorfalat, várván az 
ünnepélyükön résztvevő testvérdalegvesülete- 
ket. Nyolcz óra után nehány perczczel a várt 
különvonat nemzeti zászlókkal díszített mozdo
nyával meg is érkezett. A hosszú kocsisorból 
a vendégek kiszálltak s egyesületenkint zászló
juk alá csoportosultak.

A sorakozás megtörténtével .Polgári Dal- 
kör“-ünk jeligéjük:

„A  dal a varázsnvelvíink,
Szivet bűvöl, ha zengünk:
Nincs is édesb nyelv a dalnál,
Szívből jő  és szívhez száll!“

eléneklésével üdvözölték a daltestvéreket, utána 
pedig Vojtek János, a dalkör alelnöke üdvözölte 
röviden, de lelkes szavakkal a vendégeket, kér
vén őket: érezzék magukat körükben ottho
nosan, jót.

Vojtek üdvözlésére Böhm Béla, az, Athenaeum- 
Dalárda* elnöke köszönte meg az érkezők 
nevében a szíves fogadtatást, s kedvesen üdvö

zölte dalkörünket. Szavait riadó éljenzés követte, 
melynek elnémultával az „Athenaeum- Dalkör" 
tagjai énekelték el:

„Vígan, vígan zengjen a dal,
A míg élünk és elhalunk,
Tehát kartársak és dalár 
Ez elvvel barátkozzunk"

jeligéjöket.
A kölcsönös üdvözlés után most a vendégek 

a mieink kalauzolása mellett négyesével sora
kozva zászlóik alatt megindultak az Úri- és 
Szilágyi Lajos-utczákon át a Hitel Márton-utczá- 
ban levő egyleti helyiségébe dalkörünknek.

F elvon u lás.
A piacztér képe reggeli Va9 órától kezdve 

a legszebb változatosságot mutatta. Az Englert- 
féle vendéglő előtt valóságos népvándorlás 
keletkezett.

Egymást érték a felvonuló egyesületek és 
testületek. Kár, hogy e szép képet elöljárósá
gunk tehetetlensége, közönye és eléggé meg 
nem róható hanyagsága nagyban zavarta és 
elhomályosította. Nem láttunk egy szál köz
ségi alkalmazottat, ki a rendre felügyelt volna. 
Piaczunk piszkos volta megbotránykoztatta az 
idegeneket, nem is csoda, hiszen valóságos 
Ghetto volt piaczterünk. Az árusok kocsijai 
folyton a felvonuló egyesületeket veszélyeztet
ték elgázolással, nem volt, ki ez alkalommal a 
kocsikat más mellékutczákba terelte volna. 
Nem, hanem a legsűrűbb emberáradat kÖ2é 
hajtottak. Más, rendezett községekben ily ünne
pélyes alkalomkor gondoskodott volna már az 
elöljáróság, hogy a piaezi forgalom ‘ »8 órára 
beszüntettessék s a piacz kitakarittassék, fel- 
sepertessék. Nálunk ilyenre persze nem is 
gondolnak. Az érkezők térdig jártak, bokáig 
gázoltak a szennyben, a piszokban. Ki kellett 
térnünk e botrányos hanyagságra, mert a 
hallgatással nem akartunk bűnrészesek lenni.

Különben mint már említettük, az Englert- 
féle vendéglő előtti térség a legváltozatosabb 
képet mutatta. Minden perezben változott a 
kaleidoskop. Vágtató fogatok robogtak fel s 
alá, szállították a zászlóanya bájos udvarát, a 
koszorús leányokat.

Szép látványt nyújtott a kossuthfalvi tűzoltók 
felvonulása Pállva József főparancsnokuk veze
tése alatt. Ez az egylet még egészen fiatal, 
alig pár hetes, létrejötte főparancsnokuk érdeme, 
ki semmiféle költségtől, semmi fáradtságtól 
vissza nem riadt, csakhogy ez emberbaráti in
tézményt Kossuthfalván is meghonosítsa. Szép 
szálas emberekből állanak a tagok, s daczára 
rövid életüknek, már is oly fegyelmezettséget 
tanúsítottak, mi általános bámulatot keltett.

Gyönyörűen festett a lovasbandérium is Rajz 
Gyula vezetése mellett. A lobogó ingujjas, 
pirosmellénves és fehér gatyás szálas legények 
ugyancsak jól ülték meg lovaikat, bár mind
nyájuk közül kitűnt vezetőjük délczeg alakja. 
Az isten is lóra teremtette. Hej beh szép huszár 
vált volna belőle.

Jól néztek ki a Szilágyi aggharczos egylet 
tagjai is Gombás István parancsnokuk veze
tése alatt; ezek zenekarukat is magukkal 
hozták.

Kedves látványt nyújtott a fehérbe öltözött 
iskolás leánykák csoportja is Báthory Vilmosné 
és Beviiaqua Hilda tanítónők felügyeletében.

K örm én é l.
Mikor már az egyesületek és testületek az 

ünnepély fényének emelésére mind együtt vol
tak, mikor már a koszorús leányok bájos sere

gét a fogatok mind összegyűjtötték: a sora
kozás kezdetét vette s a menet a Hitel Márton- 
utczából a Szilágyi Lajos-utéZán át 9 órakor 
az aggharczosok zenekarának hangjánál a 
templom-téren felállított s*átor elé vonult

A menetet a lovasbandérium nyitotta meg. 
Utána az erzsébetfalvai, a téglagyári, a kossuth- 
falvai tűzoltó egyesületek külön-külön, zászlóik 
alatt; ezeket a Szilágyi aggharczos-egylet, 
zenekarával. A testületek közül elsőnek a 
„Községi Egyesület" .mintegy 35 tagja R, Buriárf 
László vezetése alatt, ezt követték a többi 
egyesületek képviselői, kik után a vendég 
dalárdák, úgymint: „Az Aczélhang Dalegylet", 
„Athenaeum Dalkör", „Ébredés Dalegylet", 
„Erzsébetfalvai Polgárok Férfi Dalegylete", 
„Hazai Jótékony Dalegylet", „Typographia 
Dalkör", „Lakatos-Segédek Dalegylete", „Szabó- 
Segédek Dalegylete*, „Üveges - Segédek Dal
egylete11, jöttek majdnem mind zászlóik alatt. 
A menetet fehérbe öltözött iskolás leánykák 
csoportja zárta be, mögöttük a helybeli czigány- 
zenekarral.

A zenekar mögött lépdeltek a polgári dalkör 
tagjai, kik a bevont zászlót vitték a felavatás 
helyére; ezután diszfogat, melyben Viola Antal, 
a rendező bizottság einöke ült, ezután a 
zászlóanya hófehér lovaktól vontatott négyes 
diszfogata, végül a koszorús leányokat szállító 
fogatok és pedig Materna Berta k. a. Havranek 
György úrral, Horváth Erzsi k. a. Szedlacsek 
úrral, Csides Gizella k. a. Édes Imre úrral, 
Mandel Lujza k. a. Gerö Miklós úrral, Szekré- 
nyessy Irén k. a. Szinyéry László úrral, Maver 
Irinuska k. a. Kobn Ármin úrral, Csides Lujza 
k. a. Materna Ferencz úrral záriák be a 
menetet

Körülbelül 10 óra lehetett, mikor a menet 
a templom előtti téren fellállitott sátor elé 
érkezett és elhelyezkedett.

A  zászlóanya üdvözlése.
A menet megérkeztével Hegedűs Lajos csoport

elnök a zászlóanya diszfogatába ült s elhajta
tott a zászlóanyáért. A zászlóanya fogatát a 
a koszorús leányok fogatai követték.

Ezalatt a vörös díszlettel bevont sátor előtti 
asztalon kitették közszemlére a felszentelésre 
váró gyönyörű fehérselyem zászlót. Igazi remek
mű a maga nemében, művészileg hímezve 
aranyvírágokkal. Az egyik oldalán nemzeti 
színű díszes keretben a dalkör jeligéje van 
kivarrva, mig a másik oldalán ez a felirat 
olvasható aranybetükkel; „Erzsébetfalvai Polgári 
Dalkör. 1897.“

A zászló 536 írtba került s valóban dicséret 
illeti készítőjét.
, ‘ Zsil órakor mozsárdurrogások között érke
zett meg a zászlóavatás színhelyére Seholtz 
Frigyesné úrnő, a bájos zászlóanya tündéri 
udvarával. Megérkezésekor az ezrekre menő 
közönség éljenzéssel fogadta. A zászlóanya 
kékesszürke selyemruhájával, méltóságos, komoly- 
magatartásával általános feltűnést keltett, úgy
szintén gyönyörű udvara is, a fehérbe öltözött 
tündérszép koszorús leányok is.

Hegedűs Lajos csoportelnök a zászlóanyát 
karonfogva vezette a zászlóig, hol a dal
kör elnöke fogadta és üdvözölte, s rövid 
beszéd kíséretében megmutatta s átadta neki a 
felszentelésre váró gyönyörű zászlót. A pom
pás remekmű láthatólag meglepte Seholtz 
Frigyesné úrnőt is, úgy hogy tetszésének szavak
ban is kifejezést adott s hosszan, gyönyörködve 
nézegette.



2. oldal.

Ezalatt az összes dalárdák a Hymmist éne
kelték ei a 23. gyalogezred zenekarának kísé
rete mellett.

A  zásaié fe lsze n te lé se .
A Hymnus eléneklése után az egyházi szer

tartás vette kezdetét. A zászló felavatása majd
nem egy egész órát igényelt, melybe betudandó 
az a szép, ünnepi, alkalmi beszéd, mit ez 
alkalommal Fajt János helybeli plébánosunk 
tartott. A kik közel voltak s a szép beszédet 
hallhatták, mind elragadtatással emlegetik.

Az átérzett, hévvel elmondott szónoklat után 
a szögbeverések kezdődtek. Az első szöget a 
felszentelő lelkész ur verte he a zászlóba, 
azután rövid áldást mondva távozott. Utána a 
zászlóanya sajátkezüleg feltüzte a zászlóra az 
általa ajándékozott remek fehér selyem atlasz
szalagot, mit a következő díszes felirat ékesít: 
Seholcz Frigyesné született Materna Irma. 
Másik oldalán Erzsébetfalvai Polgári Dalkör 
1897. junius 6., azután a „Polgári Dalkör14 
elnöke, majd a „Községi Egyesület44 elnöke s 
a többi egyesületek vertek be szöget. A magá
nosok szögbeverését a délutáni órákra halasz
tották. Pont 12 óra volt mikor az ezerekre 
menő közönség a felavatás színhelyéről csend
ben szétoszlott.

A bankett.
A zászlóanya tiszteletére rendezett 100 terí

tékű bankett d. u. fél kettőkor vette kezdetét. 
A zászlóanyáért most is Hegedűs Lajos ment 
volt el, s riadó éljenzés fogadta megérkezésü
ket. Az asztal főn a zászlóanya foglalt helyet, 
jobbján férje Seholtz Frigyes, balján Hegedűs 
Lajos. Bajos volna felsorolni az elhelyezést, s 
hol kik ültek, ezt hát meg sem kíséreljük. 
A menü a következőleg állíttatott össze:

Barna leves m ájgom bóczczal.
Marhahús burgonyával körítve, s ribiszke mártással.

Kirántott csirke. K acsa sült. Liba sült 
salátával.

Krémes. Cseresznyés 
rétes.
Sajt

Asztali fehér bor.
Fekete kávé.

Az első tósztot Gerö Miklós mondotta lendü
letes szavakban, koronás apostoli királyunkra, 
a másodikat Hegedűs Lajos a zászlóanyára. 
Mondottak móg felköszöntöt többen, legsikerül
tebbek voltak Scholtz Frigyesé a testvéries 
egyetértésre és közreműködésre, Viola Antalé 
a vendégegyosületekre és Vojtek Jánosé a 
dalkör karnagyára, Ziegler Bélára.

Ebéd alatt a helybeli czigányzenekar játszott,
A bankett 3 órakor délután ért véget, a 

a mikor is a résztvevők szétoszoltak ki ide, 
ki oda.

A hangverseny.
Az ünnepély magasztos része a zászlószen

telés egyházi szertartása volt; a programmba 
felvett monstre hangverseny pedig az ünnep 
szivet-lelket gyönyörködtető részét képezte s 
oly sikerült volt, akár az anyagi, akár az er
kölcsi sikert tekintjük, hogy azzal dalkörünk 
és a nagy közönség is teljesen meg lehet elé
gedve.

A kedvező szép idő is hozzájárult a siker
hez s ebből magyarázható ki a hangverseny 
nem várt, nem remélt látogatottsága. Már hat 
órakor tömve volt a „Korona44 tágas kerthelyi
sége, ember emberhátán szorongott, a terített 
asztalok körül valóságos csatát vívtak minden 
talpalatnyi helyért.

A hangversenynek a programm szerint esti 
6 órakor kellett volna kezdődnie, azonban csak 
negyed nyolez órakor vette kezdetét, amenviben 
a hangversenyt megelőzőleg dalkörünk tagjai 
a hangversenyben részt vett dalárdák tagjaival 
lefényképeztették magukat. Ez a fényképezés 
programmon kívül állt, s hogy mégis belenyúlt 
a hangverseny idejébe, oka annak az, hogy a 
nap a felállított hatalmas állványra sütött s 
gátolta a fényképezést, mindaddig, mig a látó
határról alá nem szált.

A közönség már-már türelmetlenkedni kez
dett, mikor végre 1 48 órakor az összes dalos- 
egyesületek az emelvényre léptek s együttesen, 
a katonai zenekar kísérete mellett énekelték el 
Komócsv „Ünnepi dal''-át, melynek zenéjét 
Ziegler Béla szerezte. A tapsvihar és éljen- 
orkán megszűntével Szöts Pál orsz. képviselő 
lépett fel az emelvényre s olvasta el ünnepi 
beszédét, melyben a dalt, különösen a magyar

dalt apostrophúlta, annak szivet-lelket gyönyör
ködtető, buzdító, gyűjtő hatását kiemelve. Pom
pás alkalmi tanulmány volt a felolvasott „ünnepi 
beszéd44 — hatását emelte a képviselő ur meg
nyerő, kellemes hangja is. A képviselő ur disz- 
magyar ruhájában a iilaszinü mente, nadrág 
és kucsma, s gazdag aranyozással díszített 
fehér selyem atlasz atillájában igen jól nézett 
ki. Felolvasását tetszés, szűnni nem akaró taps 
jutalmazta.

Az ünnepi beszéd után előhozták a már 
d. e. felszentelt zászlót s ott a közönség előtt 
verte be szögét a képviselő ur: „Isten nevé
ben. a haza, a király dicsőségére !44 jelige han
goztatása közben. Még egy másik szöget is vert 
be Szöts Pál, egyik orsz. képviselőtársa Halász 
nevében. Ennek beverését a kővetkező szép 
mondattal: „Ki dalt és költőt szeret, csak ne-* 
mes lehet!14 eszközölte.

Szöts Pál ünnepi beszéde után Csató Zsig- 
mond olvasta fel emlékiratát,* mely a dalkör 
6 éves fennállásának történetét ismertette meg, 
úgy a mint azt múlt heti számunkban „Hat év 
története4' czim alatt mi is hoztuk.

Most következett Pesthv Erzsiké k. a. fellé
pése : Ábrányi Emilnek „Dal a zászlóhoz4* ez. 
költeményét szavalta. Hogy mint szavalt, azt 
megmagyarázza az a szűnni nem akaró éljen
zés, az osztatlan tetszés és tapsvihar, mivel öt 
az óriási közönség megjutalmazta volt. Nem 
nagyítunk, ha azt mondjuk, hogy a kisasszony 
szavalata volt a fénypontja az esti műsornak.

Ezután az érkezett táviratokat olvasták fel, 
melyek közül kiválóbbak a Budapesti férfidal- 
egylet távirata:

Kedves D a lfá rsa k ! Fogadjátok a mai nagy ünne
pély alkalmával a  legjobb  szerencsekivánatainkat s 
üdvözöljük a jelen levőket dalárüdvözlettel.

Budapesti férfidalegylet. 
Suda távirata Marienbadból:

Mai ünnepély alkalm ából üdvözlöm  Önöket és kívá
nom , hogy a hazaszeretet és kedélyesség ékitse min
denkor Dalegyletünket. Suda.

Ligethi tá v ir a ta  Budapestről:
Üdvözlet a Dalárdának, hódolat a zászlajának; Da

lárdának m inden tagja zászlót cserben soh ’ se hagyja.
Ligethi.

A zombori dalárda távirata Szegedről:
Üdvözlünk szívből ünnepségtek alkalmából.

Zom bori Dalárda.
Kádár távirata Béesböl :

A szentelt zászló alá oda  irom  nevem et, a szentelt 
zászló alá oda  szánom  lelkemet, daloljatok végtelen 
időkig, dalban imádjuk szabadságunk és édes hazánk 
nagy Istenét. Isten áldd m eg a magyart ! Kádár.
A táviratok felolvasása után a Budapesti 

Aczélhang Férfidalegyet énekelte el Huber Károly 
„Győzelmi dal“ -át. A szabatos éneket tetszés
sel fogadta a nagy közönség s a szűnni nem 
akaró taps és újra! kiáltások arra kényszerítők 
a derék dalosokat, hogy programmon kivül is 
még pár, saját maguk választotta dalt énekel
jenek.

Ezt követte az ,,Athenaeum-Dalárda“ fellé
pése ; először jeligéjűket, utána Ábrányi Emilnek 
Zimay László által megzenésített „Dalra ma
gyar !‘‘ szép költeményét énekelték. A közön
ségnek ez is nagyon tetszett, úgy hogy a dalo
sok programmon kivül is énekeltek pár darabot.

Az „Ébredés dalkör" jeligéjét s Petőfinek 
Lányi Ernő által megzenésitett „Reszket a 
bokor1' ez. szép költeményét mutatta be. Taps
vihar és szűnni nem akaró éljenzés volt a kö
zönség részéről a jutalom, mire ez a dalkör is 
megtoldotta a műsort egy pár szép énekkel.

Az „Egyetértés férfidal egylet" jeligéjét s Petőfi
nek Huber Károly által zenére tett „Nem nézek 
én, minek néznék . . ez. költeményét dalolta 
el osztatlan tetszés mellett. A tetszés azután 
ennél a derék dalárdánál is programmon kivüli 
darabokat provokált, mit bizony-bizony élvezet
tel hallgattunk.

Most a mi szakállas dalárdánk: az „Erzsé
betfalvai Polgárok Férfidalegylete" lépett az 
emelvényre s pompás összhanggal énekelte el 
a „Szent az érzet" ez. dalt. Közönségünk ezt 
az ifjú dalárdát is frenetikus tetszésnyilvánítás
sal halmozta el, minek folytán derék dalosaink 
szintén énekeltek még néhány programmon 
kivül eső dalt.

Hasonló sors érte az „Első hazai jótékony- 
egylet dalköré“ -t is, a mely egylet Cherubin „Üd
vözlet" ez. szép dalát mutatta be jeligéjével 
együtt.

Ezután Inkeí Gizella k. a. az aradi színház 
primadonnája lépett az emelvényre a közönség 
viharos éljenzése között. A bájos hölgy meg
jelenése már előre is sejttette azt a diadalt, a
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mit énekével aratni fog. Gyönyörű iskolázott 
hangján, színpadi otthoniassággal, utólérhetlen 
esáb- és rutinnal énekelte el most a k. a. Kalár 
Károly .Szerelmi keringő‘ ‘-jét. Toliunk gyenge 
leírni a hatást. Oly tapsvihar és tetszés, olyan 
éljenorkán hangzott fel az ének után, minőt 
Erzsébetfalván még közönségünk nem látott. 
A szűnni nem akaró tetszés csak akkor neműit 
el. amikor lnkey k. a. a hangulat hatása alatt 
még nehány darabbal szintén megtoldotta a 
műsort. Közönségünket valósággal lázba hozta, 
különösen mikor az .Azt álmodtam az éjszaka* 
s .Ha te tudnád, a mit én“ kezdetű dalait 
csicseregte el utólérhetlen bájjal. A tetszés 
szűnni nem akart s még ki tudja meddig hall
gattuk volna a szép művésznőt, ha a gyönyörű 
csokorral kezében Szöts Pál orsz. képviselő 
karján el nem hagyja az emelvényt

Ezután mar a közönség érdeklődése csappanni 
kezdett, pedig még bemutatták az ének művé
szetét a .Budapesti Lakatos-Segédek Dalköre" 
Jeligéjük s „Lobogjon a magyar zászló, s „Hej 
te kislány* ez. dalaikban. Ezt a dalkört is tet
széssel tűntette ki a közönség s nem nyugodott, 
mig pár dalt programmon kivül is nem éne
keltek.

A „Budapesti Typographia Dalkör* Jeligéjét 
s Thern Károly „Dalünnepen* ez. dalát mutatta 
be. Sűrű taps és éljenzes után ez a dalos 
egylet is énekelt nehány dalt a műsoron kivül.

A „Budapesti Szabó-Segédek Dalköre* Rieger 
György „Isten hozzád* ez. szép dalát mutatta 
be bámulatos praeczízitással. A tetszés, taps 
éljenzés itt sem maradt el s nekik is kellett 
még néhány, a programba fel nem vett dalt 
énekelniük.

A „Budapesti Üveges-Segédek Dalköre" Jel
igéje után Ujj József „Esik eső" ez. dalát 
énekelte el szintén nagy tetszés mellett.

A dalárdák közül utolsónak produkálta magát 
a mi „Polgári Dalkörünk". Jeligéje utón Balogh 
Istvánnak Varga József által megzenésitett 
„Századok viszhangja" czimü dalát énekelte a 
nála már megszokott könnyedség, élénkség és 
szabatossággal. Hogy énekét tapsvihar és szűnni 
nem akaró tetszés jutalmazta, azt talán azok
nak, kik dalkörünket ismerik, mondanunk sem 
kell.

A programm utolsó pontja az. összes dalár
dák „Útra keljünk vígan" kardala volt. A 
katonai zenekar kisérte e gyönyörű dalt s közön
ségünk bár a sok szebbnél szebb ének már halló
érzékét kimerítette, mégis szűnni nem akaró 
tapssal, tetszéssel és éljennel jutalmazta ezt a 
prügrammszámqt is.

Ezután a fiatalság a „Korona" táneztermét 
özönlötte el, csak az öregebbek maradlak az 
ez alkalommal viitanyfénynyel kivilágított kert
helyiségben. az ifjúság egymás hátán szorongva, 
de azért tűzzel, hévvel, lankadatlanul járta a 
poros és füstös teremben kivilágos kivirradtig a 
tánezot.

A vendégek nagy része reggeli 2 őratájban 
távozott az ez alkalomra megrendelt küiön- 
vonaton Budapestre, szép emléket vive maguk
kal haza. Mi pedig büszkeséggel tértünk nyuga
lomra, büszkén dalkörünkre azon meggyőző
désben, hogy dalkörünk eme diadalnapját a 
dicsőség és kitüntetések hossza sora követendi.

Mi, hogy be is teljesedjék szivünkből kívánjuk.
Őszinte szívből kívánunk dalkörünknek hosszú 

diadalteljes életetet, békés, egyetértő működést.
Őszintén kívánjuk, hogy zászlója, melyet 

szép fény és pompával pünkösd ünnepén fel
avattak, mindenkor büszkén lobogjon, büszkén 
hirdethesse dalkörünk elhervadhatlan érdemeit, 
véget nem érő diadalait!

Referens.

V E G Y E S  H Í R E K .
—  A községi egyesület jöv ő  kedden 

e hő 15-én a Pauncz-féle vendéglőben 
este V28 órakor választmányi ülést tart, 
melyre a választmányi tag urak ezennel 
meghivatnak. Tárgy: A helybeli piacz ü gy ; 
tagfelvétel; folyóügyek stb. Az elnöksétj.

—  A csütörtöki hetivásár ügyében mint 
halljuk a községi egyesület nagyobb mérvű 
mozgalmat szádékozik kifejteni. Mi hisszük, hogy 
polgárságunk kivétel nélkül támogatni fogja ez 
életrevaló eszmét, mely elvitázhallanul közsé
günk összes polgárságának javára irányittatik. 
Már a holnaputáni választmányi ülés egyik
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tárgyát a hetenkinti kétszeri megtartandó vásár 
fogja képezni.

—  A polgári dalkör választmánya tisztelettel 
tudatja a nagyérdemű közönséggel, hogy a 
zászlószög beverés folytattatik ma, vasárnap 
d. u. 2—6 óráig, továbbá holnap hétfőn este
7—9 és ismét szombaton 7—9 óráig (Piacz, 
Englerth-féle vendéglő) az egyleti helyiségben.

—  Pünkösd napján kellemetlen, elszomorító 
dologra ébredtek fel rózsatenyésztő háztulaj
donosaink. Gonosz emberek ugyanis behatol
tak egyes háztulajdonosaink kertjébe s onnét a 
nyíló rózsákat ellopták. Gyalázatos manipulá- 
cziójukat a vandalizmus netovábbjával hajtották 
végre, amennyiben letörték, megcsonkították még 
a rózsatőkét is. Persze éjjeli felelős őreink 
nincsenek s így ha csak a gazda nem vigyáz, 
nincsen a ki a polgárság vagyonát megőrizze. 
Az elöljáróságot ilyen kicsinység nem érdekli 
nálunk. Csak arra vagyunk kiváncsiak: meddig 
lesz ez az állapot még igy nálunk.

—  A helybeli haiczos egylet mint halljuk 
jövő hó 14-én Csepelen tartja juniálimt. Bővebb 
értesítéssel nem szolgálhatunk mert meghívót 
nem láttunk. Hanem azért jó mulatságot!

—  A Szabó iózsef-telep ma már nem az 
többé. Hátik Manó és Szczepanovszky Zsigmond 
vevők tulajdonába átment törvényesen is a 
birtok, s a százalékot több mint 4000 frt 
összegben állapította meg az adóhivatal. 
Különben már a telkek is jobbára elkeltek, alig 
van még tizenhárom házhely eladó. Rövid hat 
hó alatt tahát eladtak 512 telket. Megemlítendő 
ezúttal, hogy a villamos vasút ügyében megkez
dődtek a felmérések. Úgy Jászik,„Kossuthfalva- 
nem volt, hanem lesz!"

—  Mint halljuk, Kareczky István fiatal barátunk 
az adóügyek kezelője, ugyanis egy vidéki 
birtokos szeretetreméltó bájos leányát hozná 
községünkbe. Szerkesztőségünk oly jól van 
értesülve e* házasság tervbevételéről, hogy alig 
tudja eltitkolni a bájos ara nevét, de hát mégis 
megakarja mutatni, hogy jó  titoktartó. Gratu
lálunk 1

— Élve eltemetve. Folyó hó 9-én délelőtt 
Erzsébetfalván a Sebestvén-utczában a Holz- 
hauser-féle telken kispesti munkások kutat 
ástak. Mikor már nehány ölnyire lent voltak a 
mélységben, a homok reájuk szakadt s két 
embert teljesen betemetett. Az első mentő 
Illés Sándor ácsmester volt, ki emberfeletti 
erővel s gyorsasággal kezdte a két munkást 
kikaparni, nehogy megfuljanak, ha még egyál
talán a föld agyon nem nyomta őket. A mentés 
maga is veszélyes volt, minden pillanatban 
tarthattak attól, hogy reájok szakad a temér
dek föld. Végre mégis több árra siető munkás 
segélyével kihúzták őket; az egyik könnyebb 
sérülést kapott, mig a másik még délután 7 
órakor is eszméletlenül feküdt kocsiján, melyen 
haza, Kispestre szállíttatott. A vizsgálatot — 
talán — megindították.

—  Községi elöljáróságunk buzgó tevékenysé
gét mindenhol tapasztaljuk — a hol szükség 
reá nincsen, de ahol tevékenységet kellene ki
fejteni, ott úgy gondolkozik mint az egyszeri 
tétien czigány, aki ebéd után oda szól vele 
lévő társának dolgozz már most egyszer te is. 
Vonatkozik ez különösen a templom-utczai ki
vágott és a templom-téri fákra. Úgy tudjuk, volt 
ajánlattevő azon esetre, ha a község a templom- 
ntezában és templom-téren lévő fákat kivágatni 
engedi, hogy ajáidattevö a templom-teret és a 
templom-utezát bármily a községi elöljáróság 
által megállapítandó terv szerint kellőleg fel
tölteti és török akáczfákkal beülteti. Ezt a köz
ségi elöljáróság másnak nem engedte, hanem 
saját dicsősége emelésére folyó év február 
elején a föszolgabiró ur jelenlétében és hatá
rozata értelmében magát arra kötelezte, hogy 
az ott lévő fákat elárverezi és saját maga uj 
fákkal beültetteti. S mi történt? folyó év márcz. 
elején a helyszínén árverés tartatott, ezen alka
lommal a templomtéri dísztelen fák megsajnál- 
tatván meghagyattak, a templomutczában lévő 
28 fa azonban elárvereztetett darabja 1 frt 
25 kr.-jával összesen 35 írtért azon kötelezett
séggel, hogy vevő a fákat kiásatni legkésőbb 
márczius végével elhordatni és a gödrüket fel- 
tültetQi köteles. Ma már junius közepe felé 
járunk, a templom-utczában a fák kivannak 
ugyan ásva, de 4 darab már 3 hónapja aka
dályozza az utcza közepén a közlekedést, a 
fák gödrei pedig betöltve nincsenek, és erre, 
valamint az uj fa ültetés kötelezettségére az
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elöljáróságnak gondja nincsen. Ily körülmények 
között Isten csodája, hogy a világítást nélkü
löző utczában még nagyobb szerencsétlenség 
nem történt! De ezen eset anyagi része sem érdek
telen. Eladatott 28 fa 1 frt 25 kr.-jával =  
35 írtért, ebből a községi pénztárba befolyt 
25 frt, váljon a 10 frt külömbözet az el nem 
vitt fák árában és a fa gödrök be nem hordá
sáért nem fizettetett-e be vagy elengedtetett? 
Avagy a helyszínén tartott árverésen elért t frt 
25 kr. daezára vállalkozónak a fa darabja 
89 kr. ért engedtetett á t! Mily jogon történt a 
többi árverezővel szemben ezen sérelem? Nem 
akarván ezt szándékos megkárosításnak bélye
gezni. Felvilágosítást kérünk!

—  A polgári dalkör zászlószentelési ünne
pélyének rendezésénél nem mulaszthatjuk el, 
hogy ki ne emeljük fáradhatlan buzgalmukat 
egyeseknek is, különösen Viola Antal, Havranek 
és Gerö uraknak kiknek figyelmük a legcseké
lyebb panaszokra is kiterjedt. Bár sajnos, hogy 
az általános panaszok ellen még Mártonfly elnök 
sem tehetett semmit, ki pedig mindent rendbe 
tud hozni erélyes akaratával. Szólván pedig a 
panasz úgy egvenkint, mist összesen a Korona 
vendéglő tulajdonosa ellen. A legsötétebb Afri
kában oly értelmetlenséget, oly éhességet nem 
találhat fel ember, mit ez a korcsmáros elkö
vetett a vendéggel szemben. A múlt évben 
Konstantinápolyban az étel és ital a „Koroná
hoz* képest ajándék volt. De mizerábilis kiszol
gálása meg is boszulta magát, mert a pro- 
gramm befejezte után egyik testület a másik után 
vándorolt községünk többi tisztességes kores- 
márosainak humánus vendégszeretét élvezni, s 
vacsorájukat ott rendelték meg, ahol egyszer
smind nem gyakorolták mindjárt a levetközte- 
tést is, mint a tisztelt Koronatulajdonos. Ha 
azt hiszi a t. vendéglős ur, hogy daezára a 
bizottsággal közösen történt étlap megállapítá
sának, máskor is követhet el közönségünk ellen 
ily merényletet, hogy kotyvalékát méregdrágán 
rája tukmálja, akkor csalódik, mert hát csak 
egyszer volt Budán k . . . avásár. Ö megszegte 
szavát, a rendezőséget ignorálta, most pedig 
siránkozik, hogy a maradékot őneki kell meg
enni! Csak aztán el ne rontsa a gyomrát!

—  A helybeli korcsmárosok egylete folyó hó 
9-én, Hauber Alajos helyiségében délelőtt 10 
órakor gyűlést tartott, melyben elhatároztatott, 
hogy ogy 10 tagú küldöttség személyesen fogja 
tiszteletét tenni főszolgabiránknál, kérve, hogy 
a zárórát éjjel 11 óráról 1 órára tűzze ki, 
tekintettel a budapesti vendéglősökre, kik szin
tén kieszközölték az illetékes hatóságnál az 
éjfélutáni 1 óráig való nyitvatartást.

—  Az elöljáróság hanyagságának áldozata 
Múlt számunkban emlitettük, hogy a Hitel Már- 
ton-útezai rozzant hídról egy kis gyermek a 
patakba esett és súlyos sérüléseket szenvedett. 
Ma már halállal vívódik a szerencsétlen áldozat 
s mire e sorok napvilágot látnak, már talán 
jobb létre is szenderült. Azóta a rozzant hid 
karfáját kitatarozták úgy a hogy, s ezzel az 
elöljáróság azt hiszi hogy eleget tett köteles
ségének. Csakhogy ez eső után köpönyeg. Miért 
keli nekünk mindig a magunk kárán tanulnunk ? 
Miért intézkednek nálunk mindig csak akkor, 
mikor már a baj megtörtént? Nem jobb volna 
már egyszer egy kis elövigyázat, egy kis 
körültekintés. Bizony-bizony elkelne, de hát 
ahhoz legalább is egy kanálnyi tapintatosság, 
okosság és ész is szükséges volna. Milyen kár, 
hogy ezeket elöljáróságunk nem veheti meg a 
patikában! Ennek a szerencsétlen áldozatnak 
szenvedése és halála nem nyugtalanítja lelki- 
ismeretét azoknak, kiknek bűnös könnyelműsége 
ezt előidézte?

—  Évzáró vizsgák. Az állami iskola évzáró 
vizsgái az idén mind a posla-utczai iskola 
tágas termeiben tartatnak meg, hogy az érdek
lődő szülők és tanügybarátok nagyobb számban 
is megjelenhessenek és elférjenek. A vizsgák 
sorrendje a következő: junius 15-én Balázs 
Inna k. a. II. oszt. leánynövendékei és Rabolt 
Ferenczné umő III. oszt. leánynövendékei, 16-án 
Pákay György I. oszt. vegyes növendékei és 
Kitális Mártonné urnö I. oszt. vegyes növendé
kei. 18-án Fischer Géza I. oszt. fiunövendékei 
és Konkoly Irén k. a. 1. oszt. leánynövendékei, 
19-én Bély Gizella k. a. 1. oszt. leánynövendékei 
és Bevilaqua Hilda k. a. I. oszt. fiunövendékei, 
21-én Fitlgóssy Gyula II. oszt. vegyes növendékei 
és Golka Anna k. a. II. oszt. vegyes növendékei, 
21-én Fritschcr Etelka és Fritschcr Erzsi kis
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asszonyok kossuthfalvi nöyeadé^ri Kossvtfalván, 
22-én Palásthy István IÍI. oszt. fiunövendékei 
és Lakatos Bálint IV. oszt. fiunövendékei, 23-án 
Báthory Vilmosné urnö IV., V., VI. oszt. leány- 
növendékei és Walcz Jenő V., VI. oszt. fiú— 
növendékei. A vizsgákon a szülőket és taniigy- 
barátokkt szívesen látja ugv az iskolai gond
nokság, mint a tanitói kar.

—  Építkezési engedély. Brnmmel Ignáez. 
Muraközy telepen, épiti Bogács István,, vállal
kozó. Dobos Antal, Cj-utczában, épiti Viber 
József, vállalkozó. Czvíkovszky János. Holez- 
hauser telepen, épiti Major István vállalkozó. 
Raczek Sándor Atilla utcza, építi Beltovay 
Ferencz, vállalkozó. Vörös Bálint, Török fi. és 
Szarvas-utcza sarkán, épiti Bellovay Ferencz. 
Suda Kálmán, Uri-utezában, építi Scholcz 
Frigyes. Huszár Feréncz. Patak-utcza, építik 
Mazur testvérek vállalkozók. Schmiczak Józsefné 
lzabella-uleza, épiti Pichler Ignáez vállalkozó. 
Fekete András, Graner-telep, épiti a tulajdonom 
özv. Dékány Pálné, Böhm-telep, épiti Török 
József vállalkozó. Józsa Mátyás, épiti \\ itauschek 
Gyula vállalkozó.

— A közvágóhidi vicinális állomásnál a na
pokban megtörtént, hogy a 12 óra 20 perezi 
vonat indulása előtt a jegypénztár ki sem; 
nyittatott s csak azon utasok mehettek el, kik 
bérlettel vagy tértijegyekkel birtak. A lemaradt 
utasok panaszkönyvbé-Írták Sérelmeiket, de 
mint egyesek beszélik,, az igazgatóság erről 
még ma sem bir tudomással. Hat mi ezzel sem 
sokat törődnénk már, mert ilyesmihez a régibb 
időből szokva vagyunk. Azonban nem hagy
hatjuk szó nélkül, hogy a mondott alkalommal 
egy, az irodában ácsorgó, pelyhes állu fiatal 
emberke goromba modorával közönségünket 
teljesen megsértette. Nem tudjuk, de azt hisz* 
szük, hogy e fogadatjan prókátor a vasúti 
személyzethez tartozik, de azt már merjük ál
lítani, hogy józan embér iu'm lehet ily goromba, 
ha egyszersmind tisztviselő is. Ajánljuk ez 
esetet az igazgatóság becses figyelmébe, az 
illető uracskának pedig figyelmébe ajánljuk, 
hogy ha máskor ilyesmibe akar Imlekotyognü 
fogja be a éráját, mert nem az utas van a 
vasutért, hanem a vasút az irtásért!' Megje
gyezzük még, hogy ez> úri ember ellen lapunk' 
szerkesztőségéhez több rendbeli levél érkezet; 
ez esetből kifolyólag, de mi az atyafit sokkal 
csekélyebb személyiségnek tartjuk, semhogy: 
lapunk hasábjait becses személyevéi foglaltat*, 
nánk el. ;

—  Betörések. Tegnapelőtt éjjel Erzsgb'étfalván 
ismeretlen betörők behatoltak Kovács István, 
vendéglöhelyiségébe, a»,,Petőfi“ -esárdába s min*: 
den élelmiszert, egy pír üveg pálinkát maguk
hoz véve nyomtalanul eltűntek. Valószínűii g 
innen Csepelre ránduliák, hói hasonló módod 
jártak el Lorenz és Kekk korcsrnárosoknál, ha
nem itt már elvitték a^-aprópénzt .is, A.ósend- 
őrség — mint halljuk’ — már nyomon van, s 
valószínűleg meg is csípi á' jdtfádarakát.

A közönség köréből.
Alólirott közhírré teszi, hogy mindazon 

adófizető polgárok, kik a múlt 1896. év, 
végével, úgy állami mint -községi 8 megyei 
pótadóval hátralékban maradtak, melyekre 
zálogolás a folyó junius hóban eszközöl
tettek, adóhátralékoknak teljes összegét 
a községi adópénztárba, a fo lyó  év i junius 
hó 17 napjáig annyival inkább befizetni 
el ne mulaszszák, mert ellenkező esetben a 
a lefoglalt zálogtárgyak sorrend szerint, 
a folyó évi junius hő 18. napjától kezdve 
a községházához harántnak össze.

Kelt, Erzsébetfalván 1897 junius hó 
8. napján. Siektényetmy fajos,

k. végrehajtó.

Nyílt tér.
E g y  k o r c s m a t i z l e t

a k á r  b é r b e ,  a k á r  u i r g v é fe l r e *  
a k á r  p ed ig - c s a p o s n a k ,  s z á m a 
d á s r a  a z o n n a l  á t a d h a t ó .

B ő v e b b  é r t e s í t é s s e l  s z í v e s e n
s z o l g á l  A Iriitdóhii n tfil.
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APRÓ HIRDETÉSEK.
HA Valakinek eladó

te lk e  v a n ;
Ilit valakinek eladó háza 

v a n ;
Ha valaki telket akar 

v e n n i ;
Ha valaki házat akar 

v en n i;
Ha valakinek bérbeadó 

háza van ;
Ha valaki házat keres  

bérbe és végre
Ha valaki gyorsan  és  

biztosan akar

h irdetés utján ered m ényt  
elérni, az ford uljon  
bizalommal az 

„Erzvébétfalvai Közlöny '
hirdetési irodája és kiadó
hivatalához Erzsébetfalván, 

Szilágyi Lajos-uteza 18.
Kersstetik egy lakás, 

minél nagyobb kerttel, eset
leg még hozzávaló 1 — 2000 
□ - ö l  telekkel, kertészeti 
ezélra. Ajánlatok a kiadó
hivatalba kéretnek.
Egy elegáns nagy szekrény, 
öt ajtóval és 3 fiókkal, bár- 
melv szobának díszére vá

lik. igen o lcsón  eladó. B ő 
vebben a kiadóhivatalban.

Egy füszerüzlet
Erzsébetfalván, jó  munkás 
fertályban, m ély tőzsde- és 
italmérési engedéiylyel bir, 
ju tányos áron  eladó. Czim 
a kiadóhivatalban.

Erzsébetfalván egy telek
150 D ő l kúttal és szőlő
vel olcsón eladó. Czim a 
kiadóban.

| Fa- és szénkereskedés.
jj| Van szerencsém tudatni a t. közönséggoi, hogy a múlt 
£  télen C sillag -u tcza  5. szám alatt megkezdett, azonban az 
jg építkezés miatt beszüntetett

Lí fa- ©» szénüzletet
3  junius 15-én ismét megnyitom. Minden törekvésem az leend,

£  hogy t. vevőimet visszaszerezve, továbbra is megtartsam s a 
nagyérdemű közönség pártfogását kiérdemeljem. Tisztelettel

N o h e j l  é s  t á r s a ,  jaj
n r m m z iz E M Z M M M Z M W M iT m n m m m w m m w n M 'im

H I R D E T É S E K .
Ü zlet áth elyezés.

Van szerencsém  a t. közönség szives tudomására hozni, hogy a m ár 4  év óta fennálló,

üveg, porczellán, kőedény, lámpa, kép es tükör raktáramat
ugyancsak a piacztér H ite lm á r to n -u tc za  3 2 . szá m  alá helyeztem  át, a hol a t. közönség m ost a 
legszebb és a iegjobb tárgyakat bám ulatos olcsó  árak mellett szerezheti m eg, úgymint

Díszes " asztali-, mosdó-. thea-* kávé-készletek* mindennemű, bor-* sir- és 
likór-készletek, nagy választék asztali- és rügrcőlámpákban, evőeszközök, kávé
házi és vendéglői berendezési czikkek legolcsóbb bevásárlási forrása.

Épületüveges munkák és képek bekeretezése pontosan és olcsón  teljesittetnek.
T I s x t e l e t t e l

G O L D S T E I N  G Y Ű
Épületüveges* üveg:- és porczellán-kereskedő.

L A

Vendéglősök figyelni) 3
J t

Alulírott tisztelettel tudatom a vendég
lősök, kávésok és kereskedő urakkal, 
hogy az „A rtesia" budapesti vendéglő
sök sz ik v izg yá ra , Erzsébetfalván, Török- 
fioris u tcza 18. SZ. alatt saját lakásomon

szikviz raktárt
tart, azon ezélból, hogy bármely időben, 
éjjel-nappal a fogyasztó illetve eladó kö- ^  
zönség rendelkezéseinek megfelelhessen. ^  

Mély tisztelettel -A

STERN BERNÁT,
„Artésia“  szikvizgyár képviselője.

Öt évi jótállás mellett

R É S ZLE TFIZE TÉ S R E !
--------H l  s a ;  á t  g y á r t m á n y ú  --------

Arany-, ezüst-ékszerek,

zseb- és £ali órálc
legolcsóbb árak mellett kaphatók :

Menczer Márk-nál
B U D A P E S T ,  4 -1 5

K á r o l y - k ö r n t  1 3 . s z á m .

Van szerencsém a n. é. közönség be
cses tudomására hozni, hogy Erzsébetfalván 
Hitelmárton-u. 40 sz. (Halik bazár) egy

úri- és női ruha
vegyészeti tisztitó és m űtöm ő  ü

iintézetet nyitottam. j
Elvállalok minden e szakmába vágó i  

munkákat, p l: ténta, olaj, festék- és zsír- ® 
foltok tisztítását, ugvszinte ruhafestésze- |j 
tett és feketemhákról a fény eltávolítását, É 
nyakkendők és selyem  szövetek fisz- 
titását kezesség mellett.

A n. é. közönség becses pártfogását j| 
*jj kérve, maradok tisztelettel

|  Fleischmann Zsigmond,
vegyészeti luha’isztitó és raÉtlaiő.

| S z a b ó k n a k  á r e n g e d m é n y .

Fényképészet Erzsébetfalván.
Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy helyben Hitelmáríon- 

utezában (Sehrőder temetkezési intézetének udvarában) egy állandó

fényképészeti műtermet
nyitok, mely alkalommal tisztelettel ajánlom magam a legszebb kivitelű kisebb és 
nagyobb fényképek előállítására a legjutányosabb áron.

Hogy a t.. közönséget tökéletes és tiszta képek készítéséről meggyőzzem, elég 
legyen hivatkoznom a polgári dalkör zászlószenteíése alkalmával produkált művemre, 
mely hű ős esudálattal párosult képmásátadja minden egyes résztvevő dalárnak.

A nagyérdemű közönség becses pártfogását tisztelettel kéri

L O V R IC H  B É L A ,
Irimr Alajos eraflkai ilintéiet fiayléimti osflály miraetőie.

Kedvező feltételek mellett

m  R É S Z L E T F I Z E T É S R E !
Saját k észítésű  arany- é s  ezüst ék szerek ,

INGA-, 2 SEB- ÉS FALI ÓRÁK,
arany- és  ezüstgyürük, lüggftk és láncnak  

olcsó árak mellett kaphatók

HERZL NÁTHÁN aranyművesnél
E t z s é b e t f a l i r á i j ,  S z i lá g y i  Isajoa-vitcza 6 0 .  szám . a la t t .

\ Gyorsírás! tanfolyam. \
$  Felnőtt leányoknak, mérsékelt dij fizetése mellett a „i„g y o r s ir á s z a t i“ -tanból

alapos oktatást nyújtok.
5 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
5  •—®____ T.-Florls utcza Török-Villa. 3

S ze k ré n y e ssy  Irén

„PATRIA* irodalmi és nyomdai részvény-társaság nyomása.


