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Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁR:
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évre...................... 2 * | Egyes s\ám ára 8 kr.
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E E D É L T I  M I H Á L Y .
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HIRDETÉSI DIJAK .
Egész oldal . . . , . 16 frt. | Nyolczad oldal . . . .  S frt.
Fél oldal . . . . . 8 » Tizenhatod oldal . . . .  2  »
Negyed o ld a l..................... 4 »  | Legkisebb hirdetés . . . 1 »

Apró hirdetéseknél minden s\ó 2 k r , vastag betűkkel 4 kr. Cím m el 
külön 30 kr- belyegdij-

T. olvasó közönségünkhöz!

Folyó évi november hó i-ével lapunk II-dik 
évfolyamának 4-dik negyedébe lép.

Hogy nem kíméltünk semmi áldozatot, semmi 
fáradságot, hogy kitűzött programmunknak meg
felelhessünk, fényesen igazolja azon körülmény, 
hogy eddig is szép erkölcsi siker koronázta 
odaadó működésűnket, mire büszkék is vagyunk; 
igazolja eddig elért eredményünket azon körül
mény, hogy a nálunk ismeretes közöny daczára 
is, mely eddig az uralgó planéta volt nálunk, 
ma már szerény lapunk oly keresettségnek ör
vend, hogy tetemesebb anyagi áldozatok megho
zatala nélkül is már meg van teremtve alapja s 
jövője s lapunk ma a közvéleményt képviseli.

T . polgártársaink! A mint eddig is az volt 
jelszavunk : »önzetlenül harczolni a közügyéri* ; 
a mint eddig is községünk jóléte, annak felvi- 
rulása volt kitűzött czélunk s nyílt homlokkal 
merjük állítani, e feladatunknak meg is felel
tünk; épp oly erélylyel, épp oly kitartással, sőt 
még fokozottabb erővel fogunk harczolni az 
önálló Erzsébetfalva boldogságának s felvirá
goztatásának érdekeben. Fokozza pedig eré
lyűnket s kitartásunkat az, hogy közönségünk 
bennünket megértett, s elismeri azon vívmá
nyainkat, melyeket egy év alatt is felmutatni 
képesek vagyunk.

Programmunktól ezentúl sem fog bennünket 
eltéríteni sem pénz, sem ígéret, sem pressió; leg- 
kevésbbé pedig a ma még bár vergődésében 
fennálló klikkuralom ellensúlya s intrikái. Sora
kozzatok zászlónk köré kedves polgártársak, 
melyet eddig is becsülettel lobogtattunk; mely

nek jelszava a *jog s igazság; a közérdek mel
letti önzetlen s fáradhatlan küzdelem!* Ezen 
zászlónak csak oly tiszta, oly egyenes küzde
lemben szabad kibontatnia, melyben járásunk
nak, nagyközségünknek jóléte, annak közérde
kei fognak megtámadtatni a kalózok által; kik 
életére s vagyonára törnek; s azon ütegekkel, 
melyek nemzetünk legdrágább s féltve őrzött 
kincsében, a sajtószabadságban mindenkor vé
delmünkre állanak, pehelyként fogjuk letörni s 
szétszórni elleneinket.

Végül felhívjuk t. közönségünket, miszerint 
becses bizalmukkal bennünket továbbra is meg
ajándékozni s előfizetéseiket mielőbb megújítani 
szíveskedjenek; nehogy lapunk szétküldésében 
akadályok merüljenek fel. Mig azon t. előfize
tőinket, kik hátralékban vannak, az uj negyedév 
alkalmából oly hozzáadással kérjük fel kötele
zettségeiknek szives teljesítésére, miszerint hátra
lékosaink irányában — bár sajnálattal — lapunk 
további szétküldését feltétlenül beállítani kény- 
telenittetnénk.

Tisztelettel A szerkesztőség.

Bizony még hátra vagyunk.
Lapunk múlt heti számában nem tettünk 

említést arról az egész magyar nem
zet szivét jóleső örömmel eltöltő feje
delmi adományról, melylyel dicsőségesen 
uralkodó nagy Királyunk sok-sok viszon
tagságon keresztül ment nemzetünket meg
lepte volt.

Nem tettünk említést arról a tíz szo
borról, mely hazai történelmünk kima
gasló, tántorithatlan hazaszeretetre lelke
sítő alakjait lesz megörökítendő, hogy 
kőbe vésve vagy érczbe öntve örök időkre 
követendő például szolgáljanak az utó
kornak, a későbbi nemzedékeknek s fényes 
bizonyságot tegyenek arról, miszerint a 
szabadság és hazaszeretet mellett nagyon 
is szépen megfér az uralkodó személye 
iránti köteles tisztelet és hódolat a ma
gyar nép szivében.

Nem tettünk említést, mert hisz elég 
bőven, terjedelmesen és részletesen meg
emlékeztek az egész nemzetet örömlázba 
ejtő páratlan királyi ajándékról az összes 
napilapok s ezek révén bőséges értesülést 
szerezhettek lapunk olvasói is mindnyájan.

Még ma is e szobrok képezik uton- 
utfélen a beszéd tárgyát, vendéglőkben, 
vasúton s mindenütt, hol csak embercso
portok összeverődni szoktak, nem beszél
nek az emberek másról, mint ősz Királyunk 
nagy és jóságos szivéről s egy szebb, fé
nyesnek ígérkező jövő beköszöntéséről.

Hogy bölcs Királyunk ez adományával 
irántunk magyarok iránt érzett szeleteié
nek adott külsőleg is kifejezést, azt mon
danunk sem kell. Ezt most már tisztán

Az én kis madaram.
(B . H . I. úrnőnek emlékkönyvébe, kitől a madarat kapum).

Beteg vagyok nagyon ; kínosan érezem :
Minden tagom merev, kábult fejem s szemem.
Mi egykor jól esett, most mind oly keserű!
Ah! lesz-e még ború után egy szebb derű?! 
Szívesen dolgozám tudós könyvek között;
Szivesen mulatók, még csak nagyböjt előtt:
S most nem dolgozhatom, nincs arra már erőm ; 
Mulatni sem tudok, nincs benne örömöm.

írtam már verseket, jó kedvvel vígakat,
S midőn szomorkodám, írtam bús dalokat; 
De ha beteg valék, nem verselek soha,
Mert tudtam: a Múzsa beteghez mostoha. 
Most, nem tudom mi vonz ? verselni akarok, 
Habár lázas vagyok s fájdalmim oly nagyok; 
Hogy tudjam: gondolat betegnek lelkében 
Terem-e, s szivében fakad-e érzelem ?

** *
Nem zöldül még a fa, nem fejük a virág,
A táj mindenfelé kihalt, vad pusztaság;
Hideg szél verdesi félénk ablakomat.
Szobám is oly rideg, mint egy sirboltozat; 
Kimennem nem szabad ; az ég boltozatát 
Sem láthatom s a nap áldásos sugarát.
Misem pendíti meg beteg s bús lantomat;
S nem adja senki sem kölcsön Pegazusát;
A múzsa sem segit, kétkedni volt okom :
Nincs egy gondolatom, mérész hasonlatom.

Midőn gyermek valék, anyám karjára vett 
S enyelgve suttogott szép s jó intéseket;
Eljöttek játszani jó kis pajtásaim,
Játsztunk . . .; nem voltának merészebb vágyaim. 
Mily édes volna most a hű Emlékedet :
A múlt örömivel fognék ismét kezet.

Képzelni szép és regényes tájakat,
Képzelve festeni tündéri várakat,
Dalolva csónakon csendes tó tükörén,
Vitorlás gépeken robogni tengeren,
Avagy hegyek fölé repülni szárnyakon,
S onnan tekintni szét ezer világokon.
Mily édes volna most a bátor Képjelet:
Jelen öröm ivei fognék folyton kezet!

Elmélkedném a nagy természet titkain,
A vallás rengeteg mélységes tanain ;
Törném talán fejem kül- s belpolitikán,
A csillagászaton, nyelvészet- s logikán; 
Megkérdeném: mi az embernek léte itt,
Miért teiemtetett, s mint éri czéljait ?
Mily édes volnál most tudvágyó Értelem : 
Örök-boldog jÓvőm láthatnám képeden!
De ah ! Emlékezet s oh hűtlen Képzelem 
Elhagytatok ! s te is, te büszke Értelem !
Nincs hát Emlékezet s ábrándos Képzelem 
Betegnek lelkében, és nincsen Értelem ?

Eltompult Szellemem; de forrong a Szivem,
S annál hevesben ég a gyötrő Ékelem /
— Sok harczot küzdtenek bennem már szív s az ész: 
Oly kínzó harczokat, hogy élnem igy nehéz; 
Gyakrabban győz az ész ; de fájdalom a szív 
Nagy hévvel küzd s olykor győzelmet is kivív.
Folyton remegnem kell, végkép ne törje meg 
Ész a szivet vagy szív az észt s bűnhödt legyek:
Ész nélkül élni gúny, szív nélkül nem tudok; 
Bármelyik vesznék el, bús áldozat vagyok. —- 
Az ész most fáradott: azért erős a szív,
Hatalmát érzi is: dul-ful, halálra vív;

Bűnös s jó érzetek egymással küzdenek,
S az Ur ellen kikel szivem: miért vagyok beteg! 
Mig igy lázong szivem, s az égő érzetek 
Miként az Aetna tűz már-már kitörtenek;
S mig e kegyetlenül kinzó szivharcz alatt 
Sötét felhő fődé komor homlokomat:

Mely hallgatott soká s busult tán, mint magam, 
Megszólal s bájosan dali kedves madaram.

** *
Mily szép lett a világ, a nagy Chaos felett 
Az Urnák Szelleme midőn átlebegett! 
így ihleté szivem’ a kis madár dala,
És immár felderült a béke angyala.
Elmúlt a zord vihar a szívnek tengerén 
5 egy rendezett világ terült el felszínén,
Egy szép érzésvilág: a bélés türelem.
A békés türelem, mely csak rózsát terem.
Békén tűrök tehát: ez hoz vigaszt reám;
Boldoggá igy tevéi, kedves kis mandikám !

Hálás leszek s rólad meg nem feledkezem :
Ha majd én meghalok ; és végrendeletem’
Felbontja gondnokom — habár szegény vagyok : — 
Neked, vigasztalóra, egy nagy kincset hagyok;
Nem azt, mit a világ eped : dús aranyat ;
Te többet érdemelsz: kapod szabadságodat.
Ha majd szabad leszesz, s dalolsz erdőn, mezőn :
El ne feledd, hogy én ott nyugszom temetőn!
Repülj sírom fölé minden szép éjjelen,
Midőn a holdvilág ragyog fönn az egen:
Hangoztasd éneked; s mert más úgy is feled, 
Sirasson jó szived, — a mig meg nem reped.
S ki megvigasztalál, midőn szomorkodám,
S tanitái tűrni bajt, mint boldogult anyám :
A melyet nyujtní fog a mély sirboltozat,
Megosztom ott veled: — nagy boldogságomat.

Dr. kaiiynrszky György.
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látja, érzi, tudja minden magyar ember, 
nemcsak e szép hazában, de a tőlünk 
messze idegenben is.

És meghatóan nyilatkozik meg a hála 
ez ország minden kis zugában a magyar 
nép szivében. Megyék, törvényhatóságok, 
városok és községek egymással verse
nyezve sietnek öreg Királyunk iránt érzett 
ragaszkodó szeretetüknek, mélységes há
lájuknak kifejezést adni. Dehogy maradna 
el egy község is hálanyilvánitásával, hi
szen ezt szégyennek, hálátlanságnak tar
taná a legutólsó falu kupaktanácsa is s 
a világért sem tenné ki magát annak, 
hogy mulasztásáéi t majdan az utókor meg
bélyegezze.

Csak mi, szegény erzsébetfalviak me
rültünk mélységes álomba, halálos lethar- 
giába, melyből még ily, az egész nemzet 
szivét lángra lobbantó, örömre keltő tör
ténelmi mozzanat sem volt képes bennünket 
felébreszteni. Mintha csaknem is magyarok 
volnánk, mintha csak nem is Árpád vérrel 
szerzett szép hazájában, ez ezeréves Ma
gyarországban élnénk. Mintha ez bennünket 
egy parányit sem érdekelne. A legma
gasabb királyi kegy , a nemzetünket örömre 
keltő fejedelmi ajándék, Uralkodónk jósága 
és szeretetének nyilvánulása hidegen ha
gyott bennünket.

Vagy talán nekünk ez is csak Hek’uba?
Most láthatjuk csak szégyenszemre, 

mennyire mögötte állunk hazafias köte
lesség és tisztességtudás dolguDan az 
utolsó falunak is. Pedig szeretjük nagy 
garrat hangoztatni, hogy nagyközség va
gyunk, önálló község lettünk 1 De a nagy
községgel együtt járó kötelességekről még 
fogalmunk sincs. Nincsen vezetőnk, nincse
nek férfiaink, kik az ily magasztos alkal
makat megragadva, szemünk elé tárnák 
kötelességeinket s oda működnének, hogy 
a közörömből Erzsébetfalva is kivegye a 
maga részét, s a közérzület és hála alól 
Erzsébetfalva se vonja ki magát.

Hol volt most a Községi Egyesület? 
Hol volt a minden mozgalomban első
séget vindikáló Polgári Kör? Hát a vete
ránok és tűzoltók, meg a dalkörök? Miért 
nem adták jelét most életrevalóságuknak ? 
Miért aludták el az ébredés idejét ?

Bizony-bizony jó urak és tisztelt Egye
sületek, ily magasztos és nemzetünk életére 
erősen kiható nemzeti eseményt felkarolni 
és méltatni nem kevesebb dicsőség lett 
volna önökre nézve, mint mikor a képviselő- 
testület tagjainak választására kortesked
tek, vagy egy kötelességét minden tekin
tetben lelkiismeretesen teljesítő, de szó
kimondó tisztviselő elmarására, továbbá 
lapunk elhallgattatására s annak az igaz
ságot bárkivel szemben nyíltan kimondó 
szerkesztőjének minden áron való tönkre- 
tevésére, nehányan egymással oly szoros 
szövetségre léptek!

Igen-igen, elnök urak! A nemzeti hála 
kifejezésében való mikénti csatlakozásra 
egyesülni s ez egyesülésre a polgárságot 
egyetemesen felhívni, bizony-bizony mél
tóbb lett volna önökhöz, mint egy hiva
tásának élő s hivatását jól felfogó és 
betöltő, de hizelkedni nem tudó hivatal
nok ellen tömi és áskálódni, amint ezt 
némelyikük sértett hiúságból megcsele- 
kedték!

Mily szép alkalom lett volna most egy 
népgyülés összehívására, a melyen átérzett 
szavakban kifejezést lehetett volna adni 
az erzsébetfalvai polgárok mély hálájá
nak, Felséges Királyunk nemzeti ajándé
káért s ez ajándékok messze jövőre kiható 
eredményét a maga valóságához mérten 
méltatni és fejtegetni!

Bizony, ismerjük be, nagy mulasztást 
követtünk el, mit helyrehozni bajosan tu
dunk, alig leszünk képesek.

Október 4-én, jóságos öreg Királyunk 
nevenapján országszerte hálaadó isteni 
tisztelet volt, a házakon, középületeken 
nemzeti szinü zászlók lobogtak és öröm- 
tüzek gyultak ki az ablakokban mindenütt. 
Nálunk mi sem emlékeztetett ez általános 
ünnepnapra. Hétköznapiak voltunk, mint 
mindig és mindenben.

Hálaadó isteni tisztelet talán volt nálunk 
is, de erről ki sem tudott nálunk semmit 
is. Másutt az elöljáróságok, egyesületek, 
társulatok, hatóságok stb. stb. testületileg 
vesznek rész e napon az isteni tisztelete
ken. Nálunk ? . . . .  Jobb ha hallgatunk! . . . .  
Még csak tudomása sem volt az isteni tisz
teletről, ennek idejéről előzetesen senkinek. 
Erről öreg papunk hivatalosan értesíteni 
az elöljáróságot, az egyesületeket, társula
tokat. a tanítótestületet stb. talán elfelej
tette, avagy bizton hitte, hogy ezt nekik 
úgyis tudniok kell, tehát minek is értesí
tette volna őket. Még utóbb meg is jelen
tek volna ezek az isteni tiszteleten! . . . .

Csak az állami iskola 1500 tanulójának 
volt hivatalos tudomása e nagy napról. 
Ezeknek is miről? Talán összegyűltek 
csoportonkint egy-egy nagyobb tanterem
ben és ott a Szózat és Hymnus eléneklése 
s alkalmi hazafias költemények elszavalása 
után a gondnokság elnöke, az igazgató 
vagy egyik-másik tanító lélekemelő beszéd
ben méltatta e nagy napot s ezzel igye
kezett ez ünnepet emlékezetessé tenni s 
az uralkodó iránti tiszteletet és hódolatot 
maradandóan bevésni a zsenge gyermeki 
szivekbe? S a gondnoksági tagok és szü
lök nagyszámú jelenlétével fokozták e nap 
ünnepi voltát 1 Szó sincs róla. Egyszerűen 
vakácziót adtak a nebulóknak. Nem kellett 
nekik iskolába menni s ezzel. . . .  punktum.

Másutt iskolai ünnepélylyel teszik emlé
kezetessé e napot. Nálunk az ily iskolai 
ünnepély fölösleges valami. A gondnok
ságnak ilyenre nem terjed ki a figyelme, 
hiszen ez nem a tanitók személye ellen 
intézett szekatúra és hajsza! Egy iskolai 
ünnepély volt még eddig Erzsébetfalván, 
a múlt évi millenniumi ünnep; most vár
hatunk egy másik ezredévi ünnepre . . . .  
majd 1000 év múlva. Addig rágódjunk a 
múlt évi iskolai ünnep fényes emlékének 
morzsáin . . . .

Hát bizony ez nem jól van igy ! S hogy 
nem hallgattuk el mindezt, oka az, mert 
fáj lelkűnknek az összehasonlitás Erzsébet
falva és más községek loyalis eljárása 
között, a mennyiben ez összehasonlitás 
Erzsébetfalva hátrányára szolgál csak s 
arról győzött meg bennünket, hogy bizony 
még hátra vagyunk!

Erdélyi.

—  A községi egyesület kedden, októ
ber 1 2 -én, este 7 órakor az országúton, 
a kossuthfalvai vicinális á'lomással szem
ben levó S téger István vendéglőjében  
tartja h . ti értekezletét, melyre az egyesü
let minden tagja ezúttal tisztelettel meg- 
hivatik.

VEGYES HÍREK.
—  R e fo rm á tu s  isten itiszte le t tartatik ma dél

után 3 órakor az Uri-utczai iskola termében, 
mely alkalommal Török József kőbányai ref. 
lelkész tart szónoklatot. Felhívjuk az egyház 
minden tagját minél nagyobb számban való 
megjelenésre.

—  D ib is s ie v s z k y  S á n d o r  budapesti m űfestö,
erzsébetfalvai háztulajdonos és polgár rajz- 
tanfolyamára felhívjuk előfizetőink becses figyel
mét. A tanfolyam megnyílik, mihelyt 25 növen
dék jelentkezik. Előjegyzések az Erzsébetfalvai 
Közlöny- szerkesztőségében (Szilágyi Lajos-utcza 
26. sz. a.) mindennap eszközölhetők, hol a 
t. közönség a továbbiakról is bővebb felvilágo
sítást nyer. Ismételve ajánljuk ifjúságunk figyel
mébe e kedvező alkalmat a műfestészet alapos 
elsajátítására.

—  A  S z ilá g y i L a jo s  H a rc z o s -  é s  Beteg segé lyző - 
egyle t által Gombás István ur vendéglőjében 
tartott szüretelési ünnepélyen a következő felül- 
fizetések folytak b e : Kada N. 5 írt. Baldovits 
István 1 írt. Blazy Pál 1 frt, Mártonfi László
1 frt, N. N. 1 frt, Kossuthfalvai tűzoltó-egylet
2 frt, Csides Géza 60 kr., Kohn Samu 50 kr , 
Pick N. 50 kr., Faurer N 40 kr,, Popik Árpád 
20 kr., Braun N. 20 kr., Schmidheim N. 20 kr., 
Friselmayer 20 kr. Fogadják a szives adakozók 
az egylet hálás köszönetét.

A z  e rz séb e tfa lva i I. M u n k á s  Ö nkópző -Egy le t
vasárnap, október 3-án, az egyleti helyiségben 
(Englerth-vendéglö) műkedvelői előadást tartott, 
s ez alkalommal elöadatott »Béni bdcsi<. Mi 
ugyan sem hivatalosak nem voltunk, sem pedig 
még csak szinlapot sem kaptunk, de mert 
másodkézből értesültünk, mégis végig néztük e 
bohózatot. A darab már magában véve olyan, 
amitől lehetetlen elismerésünket megtagadnunk 
Beöthy László irta e komikus darabot, Csapiáros 
Ferencz ur (Budapestről) rendezte, s előadásával 
annyira megkedveltette közönségünkkel, hogy 
általános óhaj, miszerint a darab legközelebb 
ismét szinre kerüljön. Bár a szereplők közt sok 
uj műkedvelőt láttunk, s bár mindössze csak 
három próba volt az egészből, mindamellett 
egytől-egyig megállták helyüket s oly élvezetes 
estélyt szereztek a színházat teljesen megtöltött 
közönségnek, melyért köszönettel tartozunk a 
műkedvelő egyletnek! Csak előre 1 Siker koro
názza fáradozástokat ifjú munkások!

—  O strom á llapo t E rz sé b e tfa lván . Vasárnap 
éjjel az országút mentén Hahn Kálmán vendég
lőjét 32 jászladányi vasúti munkás ember való
ságos ostrom alá vette s annak minden ablakát 
beverte, annyira, hogy a bedobált kövek halom- 
számra feküdtek másnap reggel is a vendéglő 
egyik sarkában Mint tudósitónk jelenti, a ven
déglős, közeledvén a záróra, a berúgott mun
kásoktól megtagadta az ital kiszolgálását, mire 
ezek gorombáskodni, majd fenyegetőzni kezd
tek. Mikor már ütleggel is kínálták a kiszol
gáló személyzetet, a korcsmáros egy pár vére
sebb szájú munkást per péde kidobott. Erre a 
benmaradt munkások székekre, botokra s ké
sekre kaptak s oly óriási dühvei rohantak a 
korcsmárosra és a közéjük nem tartozókra, 
hogy menekülniük kellett; mint halljuk, a szom
szédos kovács-mestert veszélyesen s egy tégla
gyári alkalmazottat könnyen meg is késeitek, a 
korcsmában mindent összetörve, kivonultak az 
utczára s valóságos bombázást vittek végbe az 
épület ellen az ott felhalmozott kövekkel, fel- 
gyujtással is fenyegetvén a vendéglőt. Azonban 
meglakoltak végre, mert erélyes csendőreink a 
legválságosabb pillanatban érkezvén meg, élü
kön derék őrmesterükkel, az atyafiakat egy 
hirtelen lecsapással fegyvertelenné tették, birka
módra összefűzték őket s az egész pórhadsere-
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get a községházára kisérték. Hallottunk olyan 
hangokat is, hogy *mit nekünk öt s^ál csendőr ?* 
Hej, de szerencsétlen kimenetele lehetett volna 
ez ostromnak, ha véletlenül éppen óriási terje
delmű községünk túlsó felén portyáznak csend
őreink ! Ki lett volna a felelős ? Az, a ki szor
galmazásunkra nem hallgatva, csendőrségünk 
vagy rendőrségünk szaporításán állásánál vagy 
kötelességénél fogva sem lendít semmit.

V ilá g o ssá g o t.  Beálltak a sötét, őszi esték, 
nyakig járunk a sárban s nincs módunkban 
meglátni, hova tesszük lábainkat; hull a nép, 
potyog a sárba minden este s nincs mód, a 
mivel segíthetnénk magunkon. Hiába bíztunk a 
nyár folytán, hogy hiszen télire mégis csak lesz 
lámpánk legalább az utczasarkokon. Dehogy 
lesz! Sem községünk, sem háziuraink nem csi
náltak még semmit ez ügyben. Még azt sem 
értük el, hogy legalább az üzletek, kávéházak 
és korcsmák előtt a záróra végéig lenne kitéve 
egy-egy lámpa. Mi úgy gondoljuk, hogy ez az üz
leteknek nem is lenne kárára. Még csak a 
piaczon sem vesszük észre azt, a mit máshol 
észre vehet mindenki, ha másról nem, legalább 
pár lámpásról. A mellékutczák ? Arról szó sem 
lehet. Talán kisebb utczáink? Korcsmárosaink 
utánozhatnák a János-utc\ai Lajos Sándor-féle 
vendéglőt, hol legalább a szegletajtó fölött min
den éjjel ég egy lámpa, melyért az arra vetődő 
közönség többször ki is fejezi háláját olyanfor
mán, hogy arra jártában betér egy-egy halb• 
s^eitlire s nagy hálálkodások között abból a jó 
öreg borból még haza is visz egy flaskával or
vosság gyanánt. No lám, mire is jó  a világos
ság ! Korcsmárosok! Világítsatok ti is, főzzétek 
le a községet, nem lesz károtokra.

—  B én i bácsi. Az I. Mnnkás Önképző-Egylet 
ma, vasárnap közkívánatra előadja ismét a 
Béni bácsi czímü bohózatot, mely a múlt héten 
oly nagyon tetszett közönségünknek Mindszentre 
pedig a Molnár és gyermeke van előkészületben, 
mely minden évben meg szokta tölteni a kör 
helyiségét válogatott közönséggel. Mi részünkről 
nagyon óhajtjuk a sikert, csak egyre figyelmez
tetjük az egyletet, t. i. több rendezőt állítson 
fel a rend megóvása érdekében, különösen 
vigyázzon arra, hogy a kutyák ne zavarják az 
előadást, mint azt a múlt évben is, de meg a 
múlt vasárnap is tapasztaltuk.

—  A  v ic in á lis  téli menetrendjére felhívjuk a 
Községi Egyesület figyelmét, mint a mely sérelmes 
egész közönségünkre. Különösen a munkások 
vannak kitéve az esti hosszú várakozásoknak, 
például a fél 8 órai vonat után egy teljes órát 
kell várniok Budapesten, a reggeli közlekedés szin
tén oly sérelmes, s még hozzá oly rendetlen, hogy 
néha félórákat késik, s ki áll jót érte, ha az 
illető munkásnak, vagy hivatalnoknak nem 
hiszik el, hogy késésének a vasút az oka ? 
Kérjük ezt a tárgyak közé felvenni.

— K ifo g o tt  holttest. Folyó hó 7-én reggel 
az összekötő vasúti hid mellett egy 40— 45 év 
közötti teljesen feloszlott férfi holttestet fogtak 
ki a Dunából. Személyazonosságát nem lehetett 
megállapitani. Az uj-temető halottas házába 
vitték.

—  A  v a sú t  halottja. A külső soroksári-uton 
halálos végű szerencsétlenség történt a napokban. 
Az erzsébetfalvi helyiérdekű vonat ugyanis el
gázolta Bilovics Gusztávnét, született Ábrahám 
Júliát. A szegény asszony, kit a vonat kerekei 
teljesen összemarczangoltak, azonnal meghalt. 
Nagysokára lehetett csak összetépett holttestét 
a vonat alól kiszabadítani, azon közben pedig 
pirosra festette kiömlő vére a földet. Megindí
tották a vizsgálatot, amely hivatva lesz az okot 
kideríteni. Valószínűleg e\ is részeg volt, mint 
többnyire azok, kiket már elgázolt e vonat, mert 
hát ez a legolcsóbb és legkönnyebb igazolás. 
Hejh, ez a vaczak vonat de sok ember életét 
kioltotta már!

—  A z  e rzséb e tfa lva i ra b ló g y ilk o s  minden 
valószínűség szerint a rendőrség kezei között 
van már. Az első kerület egyik téglagyári telepén 
ugyanis elfogtak egy csavargót, akinek a telepen 
levő búvóhelyén megtalálták a meggyilkolt és 
kirabolt házaspár ékszereinek nagy részét A rabló
gyilkosság, amint annak idején közöltük, szept. 
hó 23-án hajnalban történt. Adelmann József

és felesége erzsébetfalvi lakosok voltak az áldo
zatok. Azóta a főváros környékén levő csendőrség 
és a budapesti rendőrség folyton kereste a bűnöst, 
de bármely irányban folyt a nyomozás, ered
ményre nem vezetett. Tegnap délelőtt a véletlen 
segített a szorgosan kutató rendőrség baján. 
Két rendőr kint járt-kelt a fehérvári-utón s egy 
csavargón akadt meg a szeme. Néhány nappal 
ezelőtt az első kerületben valami lopás történt 
s a tolvajról kiadott személyleirás nagyon ráillett 
erre a csavargóra. Rákiáltottak, álljon meg s 
igazolja kilétét, ez azonban futásnak eredt 
s beszaladt az ut mentén levő téglagyári telepre. 
Sokáig bujkált a téglarakások között, mig a 
rendőrök útját állották. A csavargó vakmerőén 
rátámadt az egyikre s már le is teperte volna, 
de a másik idejében galléron ragadta. Bilincsbe 
verve kisérték be a főkapitánysághoz. Hogy 
kicsoda, itt sem akarta elárulni. Zsamay rendőr- 
tanácsos hosszú faggatásai során tudódott ki 
csak, hogy a csavargó Vella Menyhért nevű 
28 éves alsó-némedi születésű dologkerülő, 
akinek nem egyszer akadt már baja a csendőr
ségnél. Nagy nehezen azt is kivették belőle, 
hogy rendes lakása nincs s a fehérvári-uti tégla
gyártelepen van a rejtekhelye. Ezt azonnal ki
kutatták s egész sereg ékszert találtak ott 
eldugva, amely mind az Erzsébetfalván meg
gyilkolt és kirabolt házaspártól való. Vella még 
nem régen a meggyilkolt házaspárral egy házban 
lakott, de onnan nemsokára elköltözött. A rendőr
ség fogva tartja s a vizsgálatot folytatja. Azonban 
a házmester és két társa még fogva van, mivel 
még nem bizonyos, hogy nem-e voltak bűn
részesek, mert bűntársait még nem sikerült tőle 
kicsikarni.

A  szo cz iá lizm u s  áldozata. Egy helybeli 
korcsmáros —  mint halljuk — el lett bocsájtva 
egy oly gyárból, hol tulajdonképen felnőtt, ma
gát kiképezte ugyannyira, hogy a legtehetsége
sebbek egyike volt. S mindez miért történt ? 
Azért, mert a nyár egyik vasárnapján korcs
mája udvarán hatóságilag engedélyezett szocziá- 
lis gyűlésnek adott helyet, azonban ő maga 
egyáltalán nem foglalkozott a szocziálizmussal. 
Kérded, t. olvasóm, hogy mégis hogy történt 
hát az elbocsátása? Hát úgy kérem, hogy egy 
lelki szegény, a ki azt sem tudja, eszik-e, 
vagy iszszák a szocziálizmust, gálád mó
don elárulta a fiatal embert, hogy a legna
gyobb szocziálista Ő s nála van a szocziá
lizmus fészke. Az igazgató, a ki különben igen 
derék, humánus ember, munkásainak úgy szól
ván atyja, hitt az ármánynak, a min nem is 
csodálkozik senki, ha pláne tudja azt, hogy az 
áruló előkelő állást látszik ez idő szerint be
tölteni s az illető korcsmárost elbocsátotta. Mit 
érdemel egy oly ember, a ki egy tisztességes 
munkás szájából kicsikarja a kenyeret ? Leg
enyhébben szólva csak . . . megvetést.

—  E lö ljá ró sá g u n k  figyelm ébe. Tisztelettel hívjuk 
fel figyelmét elöljáróságunknak, szíveskedjék 
intézkedni az iránt, hogy az Erzsébet-utczában, 
Szikrásy Alajos ur házával átellenben levő telket 
annak tulajdonosa haladéktalanul kerittesse be, 
sürgős ez annyival inkább, mert annak közepén 
egy mély kút tátong rozoga fedéllel, s e mély 
kútnak oldalán pedig egy beszakadás olyformán, 
hogy ha a szabad téren fekvő kúthoz ma valaki 
2 ölnyire közeledik, menthetetlenül elveszett. 
Ezen kút, illetve telek bekerítését nemcsak 
kérjük, de követeljük, mert nem engedhetjük, 
hogy holmi nemtörődömségnek emberélet essen 
áldozatául, ami jelen esetben a legbizonyosabb. 
Sürgős intézkedést!

—  A  k ö z sé g i szabá lyrende le t —  mint érte
sülünk —  teljesen kész; megtekinthető a község
házánál a jegyzői irodában.

—  A  v ic in á lis  va sú t  igazgatósága Erzsébet- 
falváról Soroksárig egy második sínpárt rakat 
le, mely már annyira haladt, hogy nehány nap 
múlva a közforgalomnak átadható lesz. Ezzel 
a Soroksáriakon sokat segít a vicinális. Egy
idejűleg megemlitjük, hogy a jövő tavaszkor 
pedig Budapestről Erzsébetfalváig villamosra 
lesz átalakítva, ez pedig rajtunk fog sokat segíteni. 
Látod Soroksár, itt sem hagyjuk magunkat 
lefőzni!

Regénycsarnok.
Nagy u r a k  i nkogni t óban.

(14) — Eredeti regény. —
Irta: Tölgyessy Mihály.

(Folytatás.)
— Be is érném én húszezerrel, ha már a 

Szajnában lenne a hulla! De most én még egy
szer visszamenjek ? Ez annyi lenne, mint egye
nesen a veszély torkába rohanni! Nem is tenném 
meg ezt másnak a világnak minden sürü kin
cséért sem ! A gróf urnák azonban megteszem.

— Visszamégysz tehát megnézni, mi történt 
a hullával ?

— Visszamegyek, kegyelmes uram.
— No hát akkor megadom a harminczezer 

frankot! jelenté ki Ipanow. Adj tintát és tollat. 
Mindjárt meg is irom az utalványt, holnap az
tán a bankáromnál fel is veheted a pénzt!

Száva sugárzó arczczal vette át a becses papirt.
—  Aztán azt a másik dolgot is jól végezd 

ám, Száva! mondá Ipanow.
— Azt csak bízza reám, gróf úr! Remélem, 

meg lesz velem elégedve.
Ipanow nem akart tovább fenmaradni s le

feküdt, meghagyta azonban Szávának, hogy lelki- 
ösmeretesen végezze el a rábízott feladatnak 
hátralevő részét.

Száva igy gondolkozott magában:
— A pénz úgyszólván már a zsebemben van! 

A többit üsse k ő ! Csak nem ment el az eszem, 
hogy harmadszor is koczkára tegyem a fejem.

0  is le akart feküdni. De nem hagyta a kí
váncsiság. Mégis csak szeretné tudni, mi történt 
a holttetemmel?

Mégis jó lesz egy kis kémszemlére indulni. 
E czélra azonban egészen átöltözött. Föltette 
piros nyakkendőjét, magára ölté koczkás kabát
ját a bő nadrággal, fejébe nyomta kaczkiás ka
lapját, szivarra gyújtott s úgy hagyta el a házat, 
mintha mulatni menne.

Jó kedvet színlelve halk dudorászással ment 
az utczán, felváltva fütyürészett is, mint a ki 
igen jól vacsoráit s egy meszszely borocskával 
talán többet is ivott, mint kellett volna. Az éj- 
j éli őrökkel még incselkedett is, a végén azonban 
azáltal tett jóvá mindent, hogy mindegyiknek 
egy-egy szivart ajándékozott.

Ily mókák között barangolt végig Battignolles 
utczáin, tervszerüleg azonban egyre jobban kö
zelített ahhoz a helyhez, a hol a hullát ledobta.

De hah ! Mi ez ? Emberi hangok hallatszanak ! 
Tán csak nem az előbbi utonállók ? De nini, 
lámpafény is látszik 1 Hosszukabátu emberek ál
lanak valami körül, a mi a földön fekszik.

Száva éles tekintete a hosszú kabátok viselői
ben rendőrökre ismert.

— Hü ! Az őrjárat megtalálta a hullát! hült 
el Száva. No most jön ám még csak a hadd 
el hadd!

De aztán csakhamar megnyugtatta magát. 
Végre is ki gyanítaná benne a tettest? Oda is 
ment a világossághoz s mintegy puszta kíváncsi
ságból kérdé:

— Mi történt itt? (Folyt, köv.)

Szerkesztői üzenetek.
K . J. urnák Kolozsvár. A revelver (a kis csinos) mikor 

érkezik meg ? Nehezen várjuk.
D. S. urnák Bpest. Apró hirdetésünk mai száma hozza. 

Ha vevő akad, szívesen eladjuk.
Bergl urnák Bpest. Az árak 5 - 6  írton állanak. Bővebb 

tájékoztatást kérünk.
A. B. urnák Bpest. Elvünk kéziratot csak ismert kezek

től fogadni el. Ha bővebben megismerkedünk, szívesen 
közzétesszük versét is. Ennek módját önnek kell kitalálni.

Bors Kispest. Pajtikám ! Jó volna már berukkolni egy 
kis frisitővel.

S%. G. urnák óesa. Megkaptuk, köszönjük. Nemsokára 
s rra vesszük.

I. M  ó  E . Ily természe'tű közleményeket nem fogad
hatunk el, mert először is a sajtóper biztos, másodszor pe
dig aláírva sincs. Már pedig aláírás nélküli vádakat, habár 
igazak is, az 1005. törv ez. értelmében ad acta (papírkosár) 
kell helyeznünk. Egyebeket szívesen.

K . H . L o s o n c Higyje el kérem, nekünk a bélyeget 
pénzért adják.

Vidéki. Mi csak egyszer kértük öntől az előfizetési dijat, 
ön pedig egyszer sem fizetett. Sajnáljuk, lapunk nem a 
Csáki szalmája.

Felelős szerkesztő és kiadótuldjdonos:
E B D É L T I  M I H  A . U 7 T .
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APRÓ HIRDETÉSEK.
U #k Valakinek eladó telke 
•* van ;
Ha valakinek eladó háza

van ;
Ha valaki telket akar 

venni ;
Ha valaki házat akar 

v e n n i;
Ha valakinek bérbeadó 

háza van ;
Ha valaki házat keies 

bérbe és végre 
Ha valaki gyorsan és biz

tosan akar
hirdetés utján eredm ényt 

elérni, az forduljon b i
zalom m al az 

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

Cladó háztelek Erzsébet- 
falván, a kath. templom

tér mellett több 300 [J-ö!es 
telek jutányos áron szabad
kézből eladó. Czim a ki- 
adóhivatalban i

M agybirtok eladd. Buda
i t  pest fővárosához közel, 
egy nagy urasági birtok 
nagyszerű gazdászati épüle
tekkel, urasági lakással, örök 
áron eladó. A birtoknak csak 
fele ára fizetendő egyszerre, 
a többi részletekben törlesz
tendő. Alkalmas vétel le
hetne egy házépitésre ala
kult részvénytársaságnak. 
Bővebbet a kiadóhiv. 2

pákóczy utczában egy ház,
** i utczai lakás, egy ud
vari lakás, berendezett szép 
udvarral s kerttel eladó. 
Czim a kiadóhivatalban 3

Eladd úri lakóház a köz
ségháza közelében, mely 

áll 2 utczai, udvari lakás, 
előszoba, konyha és veran
dából Ezenkívül egy külön 
utczai szoba konyhával, egy 
udvari szoba konyhával, 
gyümölcsfákkal beültetett 
kerttel szabad kézből eladó. 
Készpénzt szükséges 2500 
frt. Czim a kiadóhiv. 4

Erzsébetfalván eladó, eset
leg bérbe kiadó egy ele

gáns úri lakás 600 rj-öl 
telekkel. Esetleg fél telek 
300 _ -ö l külön is eladó. A 
legfinomabb igényeknek is 
megfelelő parkírozott kert
tel. Értekezhetni a kiadó- 
hivatalban. 5

Cgy korcsmaüztet beren-
*- dezéssel, sürü házak kö
zött, olcsón eladó. Bővebbet 
a kiadóhivatalban. 6

Eladó bérház. Angyal-ut- 
czában egy ház 5 lakás 

sál, külön baromfi udvarral 
s melléképületekkel, olcsón 
eladó. Készpénz csak fele 
kívántatik az eladási árnak, 
a többi olcsó kamatos tör
lesztés. Értekezhetni a ki- 
adóhivatalban 7

Iskola utczában egy szép 
'  új ház, 400 Q -öl gyümöl 
esős kerttel szabad kézből 
eladó. Van benne 4 lakás, 
több melléképület, kertje a 
folyóra nyílik. Czim a ki
adóhivatalban. 8

Eladó telek. Szilágyi La
jos-utczában egy szép 

300 rj-öl, háztelek beke
rítve . szőlővel beültetve, 
azonnal eladó. Czim a ki- 
adóhivatalban. 9

Attiia-Utczában egy tágas 
úri lakház s több kisebb 

lakás minden órán eladó 
5600 frt értékben. Kész 
pénz szükséges 3000 frt 10

Eladó. Az Arpád-utezában 
egy szép telek bekerítve, 

kuttal és fáskamrával, szöllő- 
vel és gyümölcsfával beül
tetve. Az egész telek ára 
1300 Irt. Értekezhetni szer
kesztőségünkben. 11

Attila utczában két, eset
leg három telek, akár 

külön, akar egy darabban 
eladó. Bővebb értesítést ad 
kiadóhivatalunk. 12

Ozilágyi-Lajos utczában a
^  templom szomszédságá
ban egy ház 3 lakással, 300 
négyszögöl telekkel, beke
rítve, kúttal stb. hozzávaló
val ellátva, 3500 írtért min
den órában eladó. Bővebbet 
a kiadóhivatalban. 13

psepelen egy nagy úri 
^  villa közel a Dunához, 
800 Q-öl telekkel, szépen be- 
fásitva, minden órán eladó. 
Készpénz . nem sok szüksé
ges. Jó vevőtől csak kamat 
és kevés törlesztés szüksé
ges. Czim a kiadóhiv 14

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

saroküzlettel, 13 lakással 
eladó. Készpénz 4000 frt, 
a többi olcsó kamat. Bő
vebbet a kiadóhivatalban. 15

A Suda-telepen egy szép
“  villa 130 Q-öl szépen 
befásitott udvarral 4000 írt
ért eladó. Czim a kiadó- 
hivatalban. 16

Eladó vagy bérbe adandó
korcsma'dzlet. Egy szép 

és nagy korcsmaüzlet sarok
ház, nagy teremmel és több 
mellékhelyiséggel, szép be
fásitott udvarral és teke
pályával, egészséges pincze- 
helyiséggel, melléküzlettel 
és lakással bérbe adandó. 
Esetleg a ház örökáron is 
eladatik. Az egész terület 
600 öl. 300 Q -ö l  eset
leg küIHn is eladó. Bőveb
bet a kiadóhivatalban. 17

A z Angyalföldön VI. kerü- 
“  Jetben, több telek, 10 év 
alatti törlesztésre, á 8 —20 
írtig, szabad kézből eladó. 
Értekezhetni a kiadóhiva
talban. ib

Eladó ház a piacion. Egy
üzlethelyiség lakással, to

vábbá egy külön elkerített 
lakás verandával, , mellék- 
épületekkel, 3C0 Q -öl, ud
var kerttel, minden áron el
adó. Bővebbet a kiadóhiva
talban. 19

Erdő-utczaban egy szép 
sarokház két üzlettel, 

több lakással s melléképü
leteivel olcsón eladó. Bő
vebbet a kiadóhivatalban. 20
A Vörösmarty utczában egy
“  saroktelek, továbbá a 
Kálmán - utczában szintén 
saroktelek 280 Q -öl, á 4 
írtért azonnal eladó. Bőveb
bet a kiadóhivatalban. 21

Dudapeöten. a Vil ik kerü- 
O  léthez tartozó Znglóban 
egy 454 négyszögöles telek 
á 7.50 krért eladó. Törleszt- 
hető három éven át rész
letekben is. Bővebb értesí
tés nyerhető a kiadóhiva
talban. 22

Dudapest főváros IX-ik
D  kerületében az újonnan 
építendő uj sertés vágó kö
zelében több háztelek, á 
35 —40 forintnyi részletfize
tésre eladó. Bővebbet a kidó- 
hivatalban. 23 * **

l/ertész-utczában egy csi-
** nos udvar, lakházzal, 
300 négyszögöl gyümölcsös 
telekkel eladó. Értekezhetni 
a kiadóhivatalban. 24

A Török - Flóris utczában
egy szép nagy ház, mely 

áll 2 üzlethelyiségből, meg
felelő lakás jkkal, továbbá 
az udvarban több lakás, 
nagy saroktelekkel, esetleg 
a saroktelek külön is eladó. 
Tudakozódhatni lapunk ki 
adóhivatalában 25
1 /erestel i't megvételre egy 
■A oly háztelek, melynek 
megvételéhez csak pár száz 
forint szükséges; a többi 
két hónap múlva, azaz a 
beépítés után fog kifizet
tetni. Bővebbet a kiadó- 
hivatalban.} I 26
Megvételre kerestetik a 

kath. templom közelé
ben egy 300, esetleg 600 
Q-öles telek készpénzfizetés 
mellett. Ajánlatok tehetők 
a kiadóhivatalban. 27

Eladó  ház. Iskola-utcza 
elején egy elegáns nagy 

ház, 600 Q-Öl szőlős és 
gyümölcsös kerttel azonnal 
eladó. Czim a kiadóhiva
talban. 28

Eladó háztelek. A Gólya- 
utczában bekerítve, a 

Török-Flóris-utczában pedig 
egy 274 négyszögöles telek 
bekeritetlen, ugyanegy tu
lajdonostól olcsón megve
hető. Tudakozódhatni ki- 
adóhivatalunkban. 29

Egy korcsmaüzlet sürgősen 
eladó. Czim a kiadóhiva

talban. 30

I. magyar királyi szabadalmazott
/ tc fin c

UJJ 11O S Z T M
A magyar kir. 

OSZTÁLYSORSJÁTÉK
5 0 .0 0 0  nyerem ényének 

jegyzéke.
A legnagyobb nyeremény a játék-j 

terv 9 j. szerint

I.OOO.OOü itoroua.
E g y  m illió  ----------

A nyeremények különleges beosz j 
tasa a kővetkező :

600,000
400.000
200.000
100,000
90.000
80.000
70.000 
60,0«»0
40.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
8.000 
2,000 
1,000

500 
300 
200 
170 
130 
100 
80 
40

1897. év február h ő  27-iki 
törvény szerint a kis lutri meg
szűnik és ezen osztálysorsjáték 
által pótoltatik Németországban 
ezen nemű sorsjátékok már 100 
év óta fennállanak és a 1 illető 
sor-jegyek eladattak. Nálunk Ma
gyarországon is emelkedik iránta 
a* érd k'fldés, mert a sorjegyek 
legnagyobb résre biztos kezekben 
van Nem-okára ilyenek csak rá- 
fizetéssel lesznek kaphatók. Azért 
ajánljuk, hogy a vétellel ne 
késsönk.

A magyar osztálysorsjáték áU :

1 0 0 . 0 0 0  5 0 . 0 0 0
eredeti sors- 6S penznyere

jegyböl menyből
A nyerési esélyek oly előnyö

sek, hogy az eddigi kis lutri, vagy 
egy ígérvény vételé ezzel nem t- 
hasanlitható össze Ily előnyős 
esélyekkel szemben mindenki 
nyújtsa kezét a szerencsének vi
szonyaihoz képest

A* é*sze> 50.000 nyeremény a 
mellette álló nyeremény jegyzék
ből látható; ezen nyeremények 
6 ré-zben lesznek kisorsolva és

t első hu-ishoz :
fi frt egy egész ered. sorsj. 
3 „ egy fél „ .,
1.50 „ egy negyed „ „
0.75 „ egy nyolrzad „ „

A húzások a fővárosi vigadó 
épületében nyilvánosan történnék 
a m. kir. kormány felügyelete
alatt és egy kir. köziegyzö előtt 
A húzásnál mindenki jelen lehet.

Mi üzlethelyiségünkben eláru
sítjuk vagy utánvéttel, vagv az 
összeg postautalványnyali bekül 
dése ellenében ajánlott levélben 
elküldjük az eredeti sorsjegyeket. 
Minden egyes vevő nevét azon 
nal feljegyezzük és vevőink min
den egyes hozás után megkapják 
a kimerítő sorsolási jegyzéket.

Kendéimén veket f. é . o k t ó 
b e r  b ó  2 3 - i g  fogadunk el.

______________ 1 örök A. és Társa
a mag). kir. szabad, osztály-sorsjáték főelárnsitői, 

B U D A P E S T , V á c z l-k ö r ú t  4 ./P . s zá m .

g -j-i Erzsébetfalván, a piacz 
közvetlen közelében

e g y  h á z
szép kerttel (300 Öl) 

szabadkézből

ela .cL ó_,
esetleg N ovem berre 

k iad ó.
Czim a kiadóhivatalban.

( l z u k r á « z d a - i i i e $ i i y i l á » i .
n o o o o o o o o o o t

Van szerencsém tisztelettel értesíteni a nagyérdemű közönséget, hogy 
helyben, C sillag -u lcza  3 . szám  alatt

4  e m l í t  P
X L j r i t o t t a m . .

Ajánlva az igen tisztelt közönség figyelmébe önmagamat és kérve 
becses pártfogásukat.

Elfogadok bármi alkalomra mindennemű rendelést és azok pontos 
kiszolgáltatását.

Becses pártfogását kérve kiváló tisztelettel

Malachowski József
e z u k rá sz .

Uradalmi tej-árusítás és meleg kávé.
Budapest, 1897. Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája.


