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külön 80 kr. belyegdij.

—  A községi egyesület kedden, októ
ber hó 26-án, este 7 órakor Kisfaludy 
Vilmos Csillag- és Kossuthfalvai-ul sarkán 
levő vendéglőjében tartja heti értekezletét, 
melyre az egyesület minden tagja ezúttal 
is tisztelettel hivatik meg, annyival in
kább, mivel több érdekes ügy fog az egye
sület kebelében megbeszéltetni.

Derengő fénysugár.
Társadalmi életről nálunk hiába beszélünk, 

mert . . . .  nincs A kísérletek, mik az itteni 
társadalmi élet egészségessé tételére irányulvák, 
a fáradozások, mik nálunk az összes polgárság 
óhajának megfelelő, egészséges, erős, megingat- 
hatlan társadalmi élet létesítésére, megteremté
sére fordittattak, meddőknek bizonyultak és . . . 
csakis kísérletek maradtak.

Dicséretes czéllal, jobb sorsra méltó buzga
lommal keletkeztek nálunk egyletek, mik mind
annyian a társadalmi élet szanálását tűzték ki 
feladatul s ily czélból bontottak zászlót. A fel
adatot megoldani, a czélt elérni azonban az egy
letek egyike sem volt képes.

Szalmatüzhöz hasonló lelkesedéssel karoltuk 
tel a nemes törekvéseket, de a lelkesedés lángja 
csakhamar lelohadt bennünk s helyt adott a 
mindent megölő, a mindent végenyészetbe döntő 
közönynek. Ez ellen azután nem lehetett, nem 
tudtunk védekezni.

De hát miért van ez így? miért kell ennek 
igy lenni nálunk? — kérdi és joggal kérdheti 
a szives olvasó. Az ok nagyon egyszerű. Mert

a társadalmi egészséges élet megteremtését czélzó 
egyesületek mind-mind, egytől egyik beleestek 
az egyéni érdeket dédelgető, az egyéni hiúságot 
legyező mellékczélok kátyújába s nem tudtak 
abból kieviczkélni többé.

Azután meg nem voltak arra termett, arra 
alkalmas vezetők, ügyes, tapintatos, a helyzettel 
számot vetni tudó vezérek. Már pedig az régi 
igazság, hogy alkalmas vehető nélkül s^étos^lik 
a nyáj. A vezetést a fratemitás, korcsmái is
meretség stb. révén olyanokra bíztuk, olyanok
nak engedtük át, kikben jóllehet az ambiczió, a 
jóakarat meg volt, de kikben hiányzott a czél 
elérésére, keresztülvitelére, a feladat megoldá
sára elkerülhetetlenül szükséges teremtő- és lelki- 
erő, a képesség és tudás.

Az ily vezetők mellett azután, hogy egyleteink 
nem tudtak életképességre szert tenni, hanem 
csak tengődnek, az nagyon természetes. De hát 
ezt nem akarjuk, nem tudjuk belátni. S az ered
mény az, hogy egészséges társadalmi életünk 
még máig sincsen. Élünk egymás mellet — egy
más nélkül, összetartás helyett széthúzás, béke 
helyett örökös versenygés, czivakodás, meg
becsülés helyett gyanúsítás, rágalmazás az, mi 
uralkodóvá lett társadalmi életünkben

Ilyenek a mi mulatságaink is. Micsoda szóra
kozást találunk ma Erzsébetfalván ? Járjuk sorra 
a korcsmákat s gyönyörködünk az ittas emberek 
félszeg cselekedeteiben, mondásain. Nyilvános 
mulatságaink nélkülöznek mindent, a mi a lelket 
gyönyörködtethetné, szivet nemesíthetné. Világ
posta, sült malaczczal, mint főnyereménynyel 
kecsegtető tombola s egy hízott libát nyújtó 
versenytekézés az, a mit egyesületeink szórakoz
tatásunkra nyújtani tudnak.

A ki nálunk igaz és nemes szórakozást keres, 
annak a fővárosba kell bemenni, mert itt ilyet 
nem talál. Újabban német zengerek tartanak 
mosdatlan szájjal erkölcsrontó v. erkölcsöt mé- 
telyező produkcziókat, s ezeknek nálunk hálás 
és mindig nagyszámú publikuma akad — s 
hölgyzenekar gyönyörködteti a pikantéria után 
vágyódó jférfi közönséget. Persze a zengereket 
a főváros területén meg nem tűrik, a hölgyzene- 
karokat pedig a rendőrség incomodáló figye
lemmel kiséri: hát vidékre, hozzánk teszik át a 
hadi szállást. Nálunk szabad a vásár, ilyesmin 
ugyan ki akadna fönn?

Bocsánat! Van a publikum szórakoztatására 
községünk kellő közepén valami czirkusz is, mi
nek éktelen, hallérzékeinkeit rontó, fülsiketítő 
zenéje, sátra körül összecsőditi a szülői ház 
laza felügyelete alatt levő v. a szigorú felügyelet 
alól ki-ki szabaduló iskolás gyermekeket, kiknek 
erkölcsét a czirkusz körül ácsorgó dadák és ba
kák stb. ilyféle szerelmes párok, gyönyörűséges 
mákvirágok trágár társalgása, palam et publice, 
hatósági elnézés v. engedély avagy közöny mel
let oly szépen megmételyezi.

Mindezek gyönyörű illusztráczói nálunk a 
morálról a közfelfogásnak. Azt hinné ezeket 
látva az ember, hogy nem is itt, a tudomány 
és művészet központjának, fővárosunknak köz
vetlen szomszédságában, hanem valahol messze, 
oly világrészben vagyunk, a hova a tudomány, 
művészet és jó  Ízlés még nem tudott magának 
utat törni; valahol a legsötétebb Afrikában, a 
hol az emberiségnek a közmorálról, a tiszta 
erkölcsről még csak sejtelme, halvány fogalma 
sincsen.

Azonban, ha a jelek nem csalnak, ezek a je-

T Á R  C Z  A.
Uj szövetség.')

Hogy e hazát elfoglalták, 
Árpád s a vezérek, 
Pusztaszerre áldomásra 
Ö$$zesereglének.
Fólhasiták karjaikat,
Sebük dúsan vérzett, 
így  kötötték hajdan ők meg 
A vér szövetséget.

E{er év múlt el azóta,
És mi ime étünk;
Ezer évet biztosított 
E szövetség nékünk,
A vezérek egybeómlő, 
Nemes, piros vére,
Éltet adó volt egy égési 
Hosszú ezredévre.

Am, az elmúlt ezredévnek, 
Állva a határán,
Aggódva néz a J° ma&yar> 
Végig a hazáján.
Mert mienk bár e{ a{ ország, 
De kik benne laknak,
Most se vallják még magukat, 
Mindnyájan magyarnak.

Kössünk hát uj szövetséget! 
Nem kiontott vérrel,
De a honért lánggal égő,
Hő lelkesedéssel!
Kössünk hátiuj szövetséget!
S ne csak a vezérek,
Legyen tagja minden magyar 
Ez uj szövetségnek!

A szövetség czélja legyen,
Hogy ez a szép ország,
Melynek javait lakói 
Mind egyenlőn osztják,
Magyar legyen ralahára,
Szivében, nyelvében,
S így viruljon, így ragyogjon,
Soh’se múló fényben '

Lub y Sán dor,
•) Az fO n z. Nemz. S zöy ,«  ErtléJilapjíLót.

Ötletek- Levéltöredékek.*)

Szívesen léptem a szövetség tagjainak sorába, mert a 
kitűzött czélt hasznosnak és nemesnek ismertem fel.

Gróf Csáky Albin.*
Mint a szövetség tagja, az általa kitűzött czél elérésére 

közreműködni teljes készséggel fogok.
Gróf Szapáry Gyula.

A szövetség alapszabályaiban kitüntetett hazafias és 
emberbaráti czélokat helyeslem és azokat honfiúi köte- 
'ességemnek ösmerem. f> o / Aniri^  Maiir,

Az * Országos Nemzeti Szövetséginek különösen a 
munkásosztály támogatására, vezetésére és hazafias szel
lemű képzésére irányuló buzgó társadalmi tevékenységét 
ez utón is előmozdítani óhajtván — van szerencsém 
Nagyságodat értesíteni, hogy az »Országos Nemzeti Szö
vetségibe alapító tagul ezennel belépek.

Darányi Ignácz-*
A velem közlött alapszabályokból a szövetség részére 

kitűzött kiválóan fontos és napjainkban különösen nagy 
jelentőségű hivatásról meggyőződvén: kötelességet vélek 
teljesíteni, midőn hozzájárulásomat, s csekély tehetségeim 
szerinti közreműködésemet a kitűzött áldásos feladatok 
megoldásához, ezennel felajánlom. Csemegi Károly.

A nemzeti szövetség munkálkodását figyelemmel kísé
rem és sikerei örömmel töltenek el,
;í - . „ ; , ; Vörös, államtitkár.

*
*) A* »Országos Nemzeti Szövetség* történeti levéltárából.

A Szövetség czélját és törekvését üdvösnek tartom.
Szabó Miklós.*

Midőn megválasztásomat a Szövetség Tanács tagjává, 
köszönettel fogadom el, sietek kijelenteni hogy az Or
szágos Nemzeti Szövetség aiapitó tagjául belépek.

Báró Nikolics Fedor.

. . . Büszkeségemnek tartom, hogy a szövetség-tanács 
tagja lehetek. Oróf Széchenyi Béla.

Rajta leszek, hogy a Szövetségnek tőlem telhetóleg 
hasznára legyek, nemes czéljait híven szolgáljam.

Szathmáry György, miniszteri tanácsos.
*

Áthatva a szövetség magasztos eszméitől, szívesen 
vállalkozom arra, hogy elveit és czéljait bárhol tőlem tel- 
hetőieg támogassam, mint egyszerű szerény harezosa 
azoknak.

Bárány‘N. Ernő,
az önkéntes tűzoltóság főparancsnoka. 

*
A ki a magyar állam megszilárdításában közreműkö

dik és a magyar nemzetiség ügyét igazán szivén hordja, 
az nemcsak nekünk magyaroknak, hanem az európai rend, 
béke és műveltségnek is nagy szolgálatot tesz. Ha nem 
volna magyar a világon, azt teremteni kellene, hogy dél
keleti Európa tarka barka nemzetiségű tömegében egy 
egységes nemzeti tényezőt létre hozzon.

Vámbéry Ármin.
*

Az igazán jó hazafinak sok mindent kell tudni, de 
kettőt legjobban: hallgatni és cselekedni.

Budapest, 1897. szeptember t.
Kenedi Géza.

*
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lenségek, társadalmi életünknek ezen beteges 
kinövései végóráikat élik. A jelekből Ítélve ala
pos rém .nyűnk van rá.

Reményünket az alakulás küszöbén álló nő
egyesületbe. az * *Országos Nemzeti Szövetség* 
helyi hölgy bizottságának működésébe helyezzük. 
A múlt vasárnap megtartott szefvezkedö ülésen 
elhangzott magasztos eszmék a szó szoros ér
telmében elragadtak bennünket,

Erzsébet falván az egyesületek kebelében oly 
magasztos eszmék, a nemes és emberbaráti czé- 
lok elérésére szolgáló módozatok oly akadémikus, 
szakszerű, szivet és lelket gyönyörködtető fej
tegetésben nem részesültek, mint a múlt heti 
szervezkedő bizottsági ütésen Ezek a fejtege
tések csepegtették belénk a reményt, hogy itt. 
nálunk is végre majd csak átalakulnak a tár 
sadalmi viszonyok, a mai állapotokat egy szebb, 
mindnyájunk óhaját képező egészségesebb és 
áldásosabb állapotok fogják fölváltani.

A mi nem sikerült a férfiaknak, az bizton si
kerülni fog lelkes hölgyközönségünknek, kik 
nagyszámú megjelenésükkel már a szervezkedő 
ülés alkalmával tanúságát adták annak, hogy 
minden szépért, jóért, minden magasztos és 
hazafias, minden nemes és nagy dologért tudnak 
hevülni, lelkesülni, — sőt nemcsak hogy tudnak, 
de akarnak is. E téren Erzsébetfalva ragadta el 
a pálmát Magyarország összes városaitól, itt 
alakult az első 0 . N. Sz. hölgybizottsága.

Az Országos Nemzeti Szövetség igazgatósága 
kebeléből hozzánk múlt vasárnap a szervezkedő 
ülésre kirándult kedves vendégeink élénk érdek
lődéssel kérdezősködtek az itteni társadalmi vi
szonyokról. S mikor az általunk elmondottakat 
hallották, teljesen megnyugtattak bennünket 
Panaszunkra, hogy itt semmiféle magasabb mű
élvezetekben nem részesülhetünk, hogy Erzsébet
falva társadalmi élete ma közönséges korcsmái 
szórakozásoknál egyebet nem képes, nem tud 
nyújtani: jóakaratulag biztosítottak bennünket, 
hogy a hölgybizottság megalakulása után mind
ennek lassankint vége lesz

A hölgybizottság valahányszor nemes czéljai 
elérésére csak mulatságot tervez, azt az Orsz. 
Nemz. Szöv. a központból mindenkor készség
gel fogja támogatni. A magasabb műizlés ki
elégítésére, felébresztésére és fejlesztésére a köz
pontból — valahányszor eziránt a hölgybizottság 
által megkerestetnek, —  mindenkor kellő számú 
művészeket, országosan elismert tekintélyeket 
fognak kiküldeni, kik a bizottság által rende
zendő előadásokon, hangversenyen stb készség
gel működnek közre.

Ezenkívül a központ ily alkalmakkor mindig 
nagy számmal képviselteti magát, hogy az ünne

Ha az emberek többet foglalkoznának annak megfigye
lésével, mennyire kevés idejük van az alkotásra, talán job
ban sietnének.

Félek tőle, hogy mi már el is késtünk.
Alsó-Köröskény, i?97- augusztus 21.

Polónri Géra.
*

Elpusztulsz, óh nemzet, ha királyodat nem tiszteled; 
dl pusztulsz óh király, ha híveidet nem veszed észre !

Sándor József, orsz képv.
*

Ha szereted hazád, nemzeted, úgy tedd gazdaggá, 
hogy pedig e czélt elérd, tanulj, képezd magad, mert a 
műveltséggel karöltve jár a gazdagság s ne feledd, hogy 
szegény nemzet független nem lehet.

Budapest, 1897. szeptember 2. Benic\hy Lajos
*

Erkölcsi jótékonvság.
A közönség nagyrésze csak az anyagi jótékonyságról 

tud- Filléres és forintos alamizsnákról. Pedig ezeknél 
sokkal több az erkölcsi jótékonyság. A Nemzeti Szövet
ség czéljainál és hivatásánál fogva óriási föladatra vállal
kozott az erkölcsi jótékonyság terén s ezért megérdemli 
a legszélesebb körök rokonszenvét és pártfogását.

Siófok, 1897, aug. 25. űelián Mór.
*

Az Országos Nemzeti Szövetség magasztos és hazafias 
törekvéseit megismervén, csodálkoznom kell. hogy már 
eddig is nem minden magyar hazafi csatlakozott hozzá.

Grtcz. 1897. szeptember 2. Báni Mikos János.

*
. . . Szövetségünk minél nagyobb mérvű fejlődését 

teljes szivemből óhajtom. Bélmári Bmrhardt Konrád.

pélyek erkölcsi és anyagi sikerét ezzel is elő
mozdítsa, — sőt elkövetnek mindent, hogy a 
főváros kiránduló előkelő közönségével Erzsébet - 
falvát megkedveltessék s oda viszik a dolgot, 
hogy Erzsébetfalva legyen az előkelő fővárosi 
közönség kedvencz kiránduló helye.

Mi bízunk a szép igeretekben és ha igazakká, 
tényékké is válnak majdan ez Ígéretek, úgy ki 
sem mondhatjuk, hogy mit fog ezáltal Erzsébet
falva, a mi újszülött községünk, drága szükebb 
körű hazánk társadalmi tekintetben nyerni!

Persze mindez lelkes hölgyközönségünk buz
galmától függ. Ha ők oly odaadó és szeretetre 
méltó buzgalommal fáradoznak, mint most a 
kezdet kezdetén, ha nem rendelik ők is alá a 
szent czélt egyesek hiúságának, Önérdekének, 
szereplési vágyának, akkor a nőegyesület csak
hamar fel fog virágozni és megteremtik az új 
Erzsébetfalvát —  s elmondhatják a legnagyobb 
magyar után :

Erzsébetfalva nem volt, hanem lesz!
Erdélyi.

Hölgyeink mozgalma.

Mint lapunk múlt heti számában előre is 
jeleztük volt; vasárnap tartotta szervező bizott
sági ülését az * Országos Nemzeti Szövetség 
Erzsébet falvai Hölgybizottsága*.

A szép verőfényes őszi nap is kedvezni lát
szott nemes buzgalmu, lelkes hölgyeink hazafias 
mozgalmának, össze is jöttek oly szép számmal 
szeretetre méltó hölgyeink, hogy azt hinni sem 
mertük. A * Korona* vendéglő nagyterme ez alka
lommal igazi virágos kerthez hasonlított, mely 
tündérkertnek bájos és szép virágait hölgyeink 
képezték. Az ülés lefolyása is Tnéltó volt a fé
nyes társasághoz, mely ez alkalomra összeverő
dött ; sőt többet mondunk: oly méltóságos, oly 
sok szellemi élvezetett nyújtó ülést még Erzsé- 
betfalván soha sem láttunk, magasztos és haza
fias eszméket oly magas értelmi nívón fejtegetve, 
mint hölgy bizottságunk eme szervezkedő ülésén, 
még soha sem hallottunk. Az *Örszágos Nem
zett Szövetség* központi igazgatóságának kebe
léből ez alkalomra Budapestről kijöttek: Dr. 
Barthos Andor, miniszt. titkár, jogtanár, az 0 .
N. Sz. igazgatóságának társelnöke, Dr. Ka- 
nyurszky György, egyetemi tanár, Dr Balassa 
Antal, az 0 . N. Sz igazgatóságának ügyvivő 
^jegyzője. Gállffy fajos, Taus\xg Aladár, Franki 
Lajos és Katona Béla urak, mint az 0 . N Sz. 
központi igazgatóságán ik tagjai és Stern J. úr. 
mint az 0 . N. Sz. vasvármegyei képviselője.

Az illusztris vendégeket a viczinális vasút 
állomásán a helyi intelligenczia és polgárság 
köréből ez alkalomra a hölgybizottság létesítésén 
fáradozó hölgyek részéről felkért urak fogadták 
Vitális Márton és Báthory Vilmos vezetése alatt 
s kalauzolták a Korona vendéglő helyiségéig.

Délután 4 óra lehetett, a mikor kedves ven
dégeink az ülésterembe értek, hol már akkor 
együtt volt a bájos hölgykoszorú. A megjelent 
hölgyek neveit csak úgy memóriánk után említ
jük fel, ott láttuk: Vitális Mártonná, Báthory 
Vilmosné, Fialka Róbertné, Petry Béláné, Pók 
Ignáczné, Witz Mórné, Kovács Istvánná, Rozen- 
strausz Istvánná, özv. Ferenczy Lajosné, Színyéry 
Lászlóné, Jáger Ferenczné, Bruck Albertné, Nagy 
Vilmosné, Bambergerné, Papuss Józsefné, Rajz 
Gyuláné, Goldstein Henrikné, Englert Józsefné, 
Szabó Lászlóné, Roihfischer Mártonná, Kersis- 
nik Adolfné, Saly Istvánná, Doktorics Béláné, 
Fried Miksáné, Szekrényessyné, Blau Márkusné, 
Berentsyné, Winkler Gyuláné, Karetzky Istvánné 
és Vámosiné úrnőket, Golka Anna, Balázs Irma, 
Bevilaqua Hilda. Vörös Zelma, Horváth Mária, 
Tamásy Sarolta, Fialka nővérek, Szekrénessy 
Irén, Kanyurszky Olga, Ördögh A. stb. stb. ur- 
hölgyeket. Ha memóriánk nem elég jó  s vala
kit kihagytunk volna, úgy ezúttal szives elnézést 
kérünk a fölemlités nélkül maradt hölgyek részéről.

Pontban d. ü. 4 órakor Gálffy Lajos, mint a 
bizottság megalakításával megbizott igazgatósági 
tag melegen üdvözli az összegyűlt díszes hölgy
közönséget, azután a budapesti vendégeket, ki
ket egyenkint is bemutat a hölgyközönségnek, 
az ülést megnyitja, a jégyzökönyv vezetésére 
felkéri Golka Anna urhölgyet és Valcz Jenő urat 
s a jelenlevő hölgyek sorából Rajz Gyuláné és

Witz Mórné urhölgyet kéri fel a jegyzőkönyv 
hitelesítésére. Mindezek megtörténtével lelkes és 
meleg szavakban ecseteli hölgyeink hazafias moz
galmát. szívesen üdvözli Dr. Barthos Andort, 
az Orsz. Nem. Szöv. igazgatóságának hozzánk 
kifáradt buzgó társelnökét, kinek faradhatlan mű
ködését szép, a gyülekezethez méltó szavakban 
aposztrofálja s felkéri ő t : szíveskedjék megismer
tetni az összejött díszes hölgyközönséggel az 
Orsz. Nemz. Szöv. czélját éseddig elért ereményeit.

Dr. Barthos Andor úr erre hosszan, a szónak 
és elcquencziának azzal a hatalmával, a mivel 
ő  oly bámulatos és megragadó módon rendel
kezik, ismertette az Orsz. Nemz. Szöv. czélját 
és eredményét. Lapunk szűk tere nem engedi, 
hogy ez alkalommal Dr. Barthos úr ismertetését, 
gyönyörű beszédét csak kivonatilag is közöljük, — 
majd a jövő számunkban méltatjuk bővebben 
ezt a szónoki mestermüvet, most csak annyit 
jegyzünk meg, hogy az ismertetést általános 
figyelem és befejeztével szűnni nem akaró tet
szés és éljenzés jutalmazta a közönség részéről. 
Ez volt külömben is az ülés legmegragadóbb 
momentuma

Az elnök hálás köszönetét nyilvánította Dr. 
Barthos Andor úrnak a szép, tájékoztató elő
adásért, azután áttért az ülés tulajdonképeni 
tárgyára, a megalakulás programmjának össze
állítására. Elhatároztatott, hogy az alakuló gyű
lés november hó 7-én tartatik meg nagy fény
nyel és tánczvigalommal A gyűlés helyének ki
jelölése egy szükebb körű bizottságra bízatott. 
A programm, miután annak egyes pontjaihoz 
úgy a székesfővárosi vendégek, mint Rajz 
Gyuláné és Pók Ignáczné úrnők hozzászólottak 
volt, elfogadtatván, elnök köszönetét fejezi ki a 
szervezés körül fáradozott hölgyeknek s kéri 
őket a további munkálkodásra is. Erre Báthory 
Vilmosné őnagysága emelkedék fel s remek szó
noklatában megköszöni úgy az elnök fárado
zását, mint a vendégek érdeklődését s kéri az 
igazgatóság tagjait, támogassák ezután is a mi 
hölgyeink mozgalmát, hölgyeink részéről pedig 
bátran és szívesen Ígéri meg a qiunkásságot és 
buzgó tevékenységet. A pompás, valóságos szó
noki vervel előadott szép beszéd általános tet
szést és kellemes meglepetést szült s viszon
választ provokált, mit dr. Barthos Andor úr 
tartott meg az ő udvarias, figyelmes és ritka 
finom, megnyerő modorával. Ezzel az ülés tárgya 
ki lévén meritve, elnök berekesztette az ülést. 
Hölgyeink pedig megelégedéssel távoztak, szivök- 
ben azzal az óhajjal, bár csak el múlt volna 
már a megalakulás is, hogy ők is egytől-egyig 
mindnyájan a cselekvés terére léphetnének már.

Csak türelem kedves és bájos hölgyek! eljő 
mindennek a maga ideje! Mi az ülésből kifo
lyólag újból üdvözöljük szivünk mélyéből höl
gyeinket s kérve-kérjük, hogy a megkezdett jó 
utón csak haladjanak továbbra is előre.

________  Szerkesztő.

Huszonöt év.
Kispest, 1897. október 19.

Kedves Szerkesztőm!
Nagy napja volt Kispestnek a f. hó 16-ika; 

nagy és emlékezetes. Szünetelt a pártoskodások 
ádáz tusája; elnéműlt a vallási gyűlölködés. Nem 
volt községünkben más, csak örvendő ember; 
osztozott lelkesedésben agg és ifjú, asszony és 
gyermek egyaránt.

Általánosan tisztelt és szeretett plébánosunk, 
Ribényi Antal, ünnepelte áldozárságának 25 éves 
jubileumát.

Ribényi már körülbelül 15 év óta plébánosa 
községünknek, s ez az idő valóságos lánczoiata 
jótéteményeinek, melyeket mindenkor a község 
felvirágzása érdekében gyakorolt. Újabban Rudolf 
volt trónörökösünk emlékére egy fogadalmi tem
plom építésén fáradozik, s annak érdekében hoz 
tetemes áldozatokat. Valóban megérdemelte azt 
a kitüntető óvációt, melylyel a község polgársága 
megtisztelte.

Este hét órakor gyülekezett a polgárság a 
községház-téren, a honnan mozsár durrogások 
közben 100 fáklyával és számos lampionnal in
dult az impozáns menet a helybeli zenekar lel
kesítő játéka mellett. Az Árpid utczán, üllői utón 
és fő-utezán, a merre a menet elhaladt, a lakos-



Október 24, ERZSÉBETFALVAI KÖZLÖNY. 3. oldal.

ság fényesen kivilágította ablakait. (Kár, hogy a 
kaszinó, melynek az ünnepelt díszelnöke, a hely
beli takarékpénztár, melynek igazgatósági tagja, 
és a polgári kör elfeledtek világítani, jóllehet 
mindegyik testületnek elnöke vezérszerepet vitt 
az ünnepély rendezésében)

A plébános lakásához érve, egy szükebbkörü 
küldöttség élén üdvözölte Dorfner Antal közigaz
gatási jegyző a jubilánst, a ki meghatottan kö
szönte meg a kitüntetést, majd a nyitott ablak
ból a nagy közönséghez is intézett néhány kö
szönő szót, azután a dalárda énekelt egy pár 
hazafias dalt, mire az ünnepelt kocsira ült Dorf- 
nerrel, s a menet igy vonúlt folytonos zeneki- 
sérettel s lelkes éljenzések között Ullman Fe- 
renczné üllői-uti vendéglőjébe, a hol 9 órakor 
kezdődött a díszbankett.

Mintegy kétszázan vettek részt a társas va
csorán. melyen lelkes felköszöntőkben nem volt 
hiány. Itt adták át a jubilánsnak a polgárság 
ajándékát egy díszes kiállítású albumot, melynek 
lapjait több száz aláírás töltötte be.

Híre járt, hogy a szocziálista munkások ellen
tüntetésre készülnek, azonban látva az óriási 
lelkesedést, és értesülve a rendőrség és csendőr
ség előkészületeiről, jobbnak találták nem zavarni 
a kegyeletnek impozáns megnyilatkozását, actió- 
jukat másnapra tartván fenn, a mikor Berán 
József vendéglőjében népgyülést tartottak.

A népgyülés lefolyásáról, ha érdemes lesz ta
lán értesíteni foglak; most nem akarom meg
zavarni az ünnepélyes hangulatot, hanem azzal 
végzem soraimat: Isten éltesse Ribényi Antal 
derék plébánosunkat még sokszor huszonöt 
éven á t ! *) Igaz hived o

VEGYES HÍREK.
—  Előfizetési felhívás. Lapunk novem

ber i-ével uj évnegyedbe lép. Program- 
mot ez alkalommal nem adunk. Lapunk 
irányát a nagyközönség úgy is ismeri s 
tudja, hogy mi csak a közügyet szolgál
juk, községünk jólétét és felvirágzását 
óhajtjuk s főtörekvésünk a korrupczió és 
helytelen intézkedés, avagy a semmit
tevés ostorozása, de sohasem vezet ben
nünket személyes érdek, bár az elevenre 
is tapintunk néha s a darázsfészekbe nyú
lunk, azt mindenkoron a közjó érdekében 
teszszük. H ogy munkánk, terhűnk fel
osztva legyen s lapunk mindenkor pon
tosan megjelenjen, úgy intézkedtünk, hogy 
az anyagi kezelést, illetve az előfizetési 
dijak beszedését lapunk egy hü barátjára, 
Győrffy József polgártársunkra bíztuk. 
Tisztelettel kérjük tehát úgy helybeli 
mint vidéki t. előfizetőinket, szíveskedje
nek az uj negyedév alkalmából az elő
fizetési pénzeket G yőrffy József czimére 
Er\sébet-ulc\a j 6. s\ám alá küldeni. Munka
társaink pedig tisztelettel értesittetnek, 
hogy közleményeik, dolgozataik, továbbá 
a lapunkban hirdetni szándékolt közlések 
és az ezzel járó dijak továbbra is szer
kesztőségünkbe, Szilágyi Lajos-utcza 26. 
szám alá intézendők.

—  A z  a  b izo n y o s  kút, melynek beszakadását 
múlt számunkban jeleztük, még ma sincs be
kerítve. A beszakadás helyén látunk ugyan friss 
földhányást, melynek folytatása, a mennyiben 
a legnagyobb közlekedés vonul rajta keresztül 
nemcsak gyalog, de kocsikon is, csak újabb be
szakadás lesz, s akkor elöljáróságunk Pilátus 
módjára mosni fogja kezét s talán a bűnbakot 
majd a szerencsétlenül járt nép közt fogja 
keresni. Alig hogy felhívtuk figyelmét ezen 
botrányos és veszedelmes állapotra, harmad
napra már arra virradtunk, hogy a tetőt is 
ellopták róla, s tátongó mélység állott előt
tünk, mely még nappal is veszedelmes, nemcsak

* Mi is Őszinte szívvel csatlakozunk e jó kívánathoz l
Sferk.

éjjel, mivel a kútnak absolut semmi kávája nem 
látszik a földszinten felül. Igaz, hogy csendőr
ségünk rögtöni intézkedésre hívta fel az elöl
járóságot, de hát hova lenne akkor a m. kir. 
tapéntat és auktoritás, ha ő helyettük más 
valaki gondolkozna, no meg pláne valaki nekik 
diktálna, s őket a rendre figyelmeztetné? Tetőt 
egyszerűen csináltak neki, de csak azért, hogy 
a kedélyes lopók eljöjjenek és ismét elvigyék 
Tessék kérem szigorúan ráparancsolni a tulaj
donosra, hogy kerittesse be telkét, hisz erre 
szabály is van, s önök a bűnösök, mert a 
szabályt önök sem be nem tartják, sem mások 
által be nem tartatják.

—  K e ttő s  betörés. A Graner testvérek or
szágúti pálinka mérőjébe szerdán éjjel az utcza- 
ajtón át betörtek s nehány forint aprópénzt s 
egy üveg sziverŐsitŐt elemeitek. Ugyancsak 
akkor éjjel kovács József * Petőfi* csárdájában 
is szerencsét próbáltak a betörő uraságok, de 
hát Kovács bácsi sem esett ám a fejeiágyára, 
rajtacsipte az atyafiakat s a sötét éjszakában 
futásban kerestek menedéket a betörő urak. Jó 
lesz lésen lenni t. polgártársaink, mi magunkra 
vagyunk hagyatva, magánknak kell védeni és 
őrizni vagyonúnkat, s az a sok forint, a mit 
adónkban ezen czimen ránk rónak, nem azért 
van, hogy vagyonbiztonságunk jobb legyen. 
No de a kezdet már is jó, van egy önkéntes had
vezér, hadsereg nélkül, meg is keresztelteite 
magát egyik ordinánczával, s a keresztségben 
rendőrtanácsosi czimet nyert. Kiváncsiak vagyunk, 
ki osztogat itt ily nagyságos czimeket, vájjon 
az uj képviselőtestület tud-e erről valamit? Mi 
ugyan úgy halljuk, hogy rendőrbiztosi állást 
akarnak rendszeresiteni, melyre tudtunkkal három 
pályázó is van, de hogy rendőrtanácsosra is 
szükségünk legyen, akkor, mikor rendőrségünk 
egyáltalán nincs, ezt nem tudjuk megérteni. 
Kérjük a képviselőtestületet, ne engedjék köz
ségünket még nevetségesebbé tenni, elég lehetne 
már ebből a fajtából.

—  A  S z a b ó -ta n y a  felmérése egész héten folyik 
Kossuthfalván, számos érdeklődő jelenlétében. 
Most tudják meg a telek vevők, hogy tulajdon- 
képen melyik is lesz sajátjuk. Mint halljuk, 
sokan csalódtak a papiroson, amennyiben 3— 4 
telekkel is idább avagy túl esett számításaik, 
azonban a végeredmény még sem rossz, s most 
már ha a tavasz felvirul, csakúgy nőnek a 
házak Kossuthfalván, mint esős időben a gomba. 
Ha ezen tanya a kikötött három év alatt fel
épül, Kossuthfalva 500 házzal, s legalább 5000 
lélekkel lesz gazdagabb. Mi szivünkből gratulá
lunk Kossuthfalva e gyors fejlődésének, a tanyai 
építő tulajdonosoknak pedig sok szerencsét!

—  Viczinális Miseria. Bár az utasok, kik e 
vonat által agyonszekiroztatnak, sokszor mond
ják, kogy kár a nyomdafestéket reá pazarolni, 
de mi más véleményen vagyunk, amennyiben 
tapasztalásból tudjuk, hogy csak érzékeny ol
dalát kell a gyereknek érinteni, mindjárt jobban 
hajlik a jó szóra. No hát mi is azt teszszük, s 
meg vagyunk győződve, hogy ők is tudatára 
fognak jönni annak, hogy nem a közönség van 
a vasutért, hanem a vasút a közönségért. Mert 
hát mi is a panasz? Az, hogy nap nap után 
20—25 perez késések vannak egyes vonatok
nál, s ennek tetejébe aztán, a véletlen épen 
úgy intézkedik, hogy a másik husz-huszonöt 
perczet pedig az erzsébetfalvai semafornál kell 
vesztegelni, s ebből pedig az következik, hogy 
a kik délben péld. a !/*12 óraival akarnak 
Erzsébet fal vára hazamenni, hogy egy félóra 
múlva visszajussanak Bpestre, megérkeznek jóval 
12 óra után Erzsébetfalvára, s ha azt kérdez
zük, miért van ez igy, okul a nagy teherkö\- 
lekedést hozzák fel. No hát, ha a viczinális a 
személyközlekedésre semmit sem ad, mert a 
teher több rebachtot hoz, akkor majd mi ma
gunk segítünk magunkon, s bizonyára lesz vál
lalkozó, a ki Kispest példájára 15— 20 omni
busz-kocsit állít fel, s mi biztosítjuk, amennyire 
közönségünket már elkeserítették, hogy e válla
lat sikerülni fog Mi már többször rámutattunk 
a helytelen állapotokra, s mit kaptunk érte? egy 
csomó gorombaságot épen oly alkalmazottól, 
akinek különben állásából kifolyólag kellett volna 
bennünket támogatni. Már többet nem vagyunk 
hajlandók asebre rakni semmiféle P. Adámtól,

hanem rajta leszünk, hogy más módon segít
sünk magunkon és közönségünkön. Mint érte
sülünk, egy budapesti vállalkozó már is dolgozik 
egy terven, a társaskocsik felállításán, mely czélból 
szerkesztőnk is felkéretett a jövő vasárnapra egy 
rövid értekezletre Budapesten. Nem jó volna ezt 
megelőzni nagys. igazgató ur ?

—  Lab áth  E m il,  kispesti polgártársunknak 
Labáth Eleknek 22 éves fia, a ki, mint magán
hivatalnok, korához képest már is szép és 
eléggé jövedelmező állást ért el, beleszeretett a
16-éves csinos Szili Rózsikéba, az üllői úti ha
tárcsárda vendéglősének leányába. —  A fiatal
ember eleimén mások társaságában el el látoga
tott a divatba vett csárdába, a hol jóbor és 
Rózsika czimbalomjátéka mellett jól lehetett mu
latni. Labáth Emil azonban nemcsak a pohár 
fenekére tekintett, hanem a tüzes szemek 
mélyébe is ; a czimbalom játék nem csupán 
hallóérzékét, hanem szivének húrjait is megre- 
zegtette. — A fiatalok csakhamar megértették 
egymást, és Labáth Emil mindennapos vendég 
lett a csárdában. —  Már nem elégedett meg 
az esténként való találkozásokkal; nappalainak 
nagy részét is a leány mellett töltötte ; utóbbi 
időkben hivatalát is nagymértékben elhanyagolta, 
A leány szülei jó  szemmel nézték a viszonyt, 
amely, legalább ugylátszott, Rózsikénak sem 
volt ellenére; azonban a fiatal ember atyja nem 
volt hajlandó a szerinte nem megfelelő házas
sághoz beleegyezését adni, a mely körülmény 
gyakrabban ellenkezésbe hozta a fiút atyjával. 
E hó 9 én a vasúti állomásnál találkozott az 
apa fiával, a ki már pár nap óta nem volt 
otthon, és sikerült őt szép szóval reábirnia, 
hogy a csárdánál való leszállás nélkül Kispestre 
hazatérjen. Otthon szépen beszélgettek, a fiú 
jövő terveiről hozakodott elő s atyjának nem 
csekély örömére hajlandónak mutatkozott elfo
gadni azt az állást, a melyet Berlinből kilátásba 
helyeztek részére. — E közben este 8 óra táj
ban nyugodtan távozott a szobából és egy fél
reeső helyen mellbe lőtte magát. A keresésére 
indult apa már csak holttestét találta, mellette 
feküdött revolvere.

A  k isp e st i tűzoltó őrtornyot e hó 10-én 
d. u. 3 órakor adták át az építők Mathényi 
Ferencz és Holczmann Ármin, a tűzoltó-egylet 
elnökének Vadász Mártonnak, a ki viszont Ács 
Lász'ó községi bíró és tűzoltó főparancsnoknak 
adta át ünnepélyesen. Ezután diszgyakorlatöt 
tartott a tűzoltóság szép közönség jelenlétében, 
este pedig a színházban hangverseny volt Zilahi 
Gyula, a nemzeti szinház jeles művészének 
közreműködésével B.

üaoojok oktatasa. L>. Fákay Gyoigy ui, 
üaacgok oktalasaLa képesített állami iskolai 
tanító f évi szeptembei hótol 6 hóra terjedő 
lamolyamct nyit külön a leinőtt dadogók és 
külön a gyeimekek számára. A kik ily beszéd
fogy atekosság bán szenvednek s ettől szabadalni 
Óhajtanak, elöjegyeztethetik magukat már most 
is nevezett tanító urnák Kádár-telep 10. sz. a. 
lakásán naponkint déli 12 és 2 óra között. 
Csakis szerencsétlen embertásainknak vélünk 
szolgálatot tenni, a mikor erre a gyógytan- 
folvimra lelhivjuk a dadogók és bárminemű 
beszédfogyatékosok figyelmét.

—  V é gze te s sze re n c sé t le n sé g  Jelinek Re^só 
helybeli kereskedő csütörtökön d. u. Stróbl 
Ignác\ nevű kocsisával üzleti ügyben a főváros
ban járt. Fél hét óra tájban hazafelé tartott, 
a mikor a Külső Soroksári-uton lovai megva
dultak és a kocsit egy árokba fordították. A 
kocsis oly szerencsétlenül esett ki a kocsiból, 
hogy pár pillanat múlva kiszenvedett. Holttestét 
az orvostani intézetbe vitték pe. Jelinek csak 
könnyebb sérüléseket szenvedett.

G lück  D e z ső  tiszaroffi születésű 36 éves nőt 
len kereskedösegéd atyja nevére több kereske
dőtől árukat s pénzt csalt ki. A rendőrség a 
múlt héten a megszökött csalót Erzsébetfalván 
Eisler tözsdésnél kinyomozta s letartóztatta.

Szerkesztői üzenetek.
A. L. urnák. Dolgozatát még nem néztük át; majd 

értesítjük.
Bors. Kívánságod szerint. Köszonyjük.______________

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:’
E i R ü j É m r z - i
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a M w m s s K s s APRÓ HIRDETÉSEK.
I I  A  V a la k in e k  e la d ó  telk e  
■ * r A  v a n ;
H a  v a la k in ek  ela d ó  háza  

van ;
H a  v a la k i telk et akar  

ven ni ;
H a  va lak i házat akar

v e n n i ;
H a  v a la k in ek  bérb ea d ó  

h áza  v a n  ;
H a  v a la  i házat k e ies  

bérbe é s  v égre  
H a  v a la k i g y o rs a n  és b iz 

to sa n  akar
h ird etés utján  ered m én yt  

elérn i, az ford u ljon  b i
za lo m m a l az 

„Erzsébetfalvai Közlöny*
hirdetési irodája és kiadó- 
hivatalához Erzsé be tfalván, 
Szilágyi Lajos-utczji 26

M agy birtok eladó. Buda- 
•* 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 házépítésre ala
kult részvénytársaságnak. 
Bővebbet a kiadóhiv. 2

D ákóczy  utczaban egy ház, 
"■ 2 utczai lakás, egy ud
vari likás, berendezett szép 
udvarral s kerttel eladó. 
Czim a kiadóhivatalban 3

r  gy korcsmaüztet beren- 
dezéssel, sürü házak kö

zött, olcsón eladó. Bővebbet 
a kiadóhivatalban. 7

A községház közelében 
eladó egy szépház : 2 ut

czai szoba, előszoba, veranda 
éléskamra, kézipincze to
vábbá 1 utczai szoba és 
konyha, 2 udvari lakás, 1 
szoba, konyha és kamará
ból álló, elköltözés miatt 
síirgősen eladó. A kilenczes 
kamatot minden körülmé
nyek között meghozza. Kész
pénz csak 1000 frt szüksé
ges. Bővebbet a kiadó- 
hivatalban. 5

Erzsébetfalyán eladó. eset
leg bérbe kiadó egy ele

gáns úri lakás óoo  Q -ö l 
telekkel. Esetleg fél telek 
3 °°  Li-öl külön is eladó. A 
legfinomabb igényeknek is 
megfelelő parkírozott kert
tel. Értekezhetni a  kiadó- 
hivatalban. 6

Iskola utczában egy szép 
új ház, 400 Q -ö i gyümöl 

esős kerttel szabad kézből 
eladó. Van benne 4 lakás, 
több melléképület, kertje a 
folyófa nyílik. Czim a ki- 
adóhivatalban. 9

A Suda-telepen egy szép 
villa 130 Q -ö l szépen 

befásitott udvarral 4000 írt
ért eladó. Czim a kiadó- 
hivatalban. 10

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

saroküzlettel, 13 lakással 
eladó. Készpénz 4000 frt, 
a többi olcsó kamat. Bő
vebbet a kiadóhivatalban. 16

A ttila-utczában egy tágas 
*"* úri lakház s több kisebb 
lakás minden órán eladó 
5600 frt értékben. Kész
pénz szükséges 3000 frt 11

Attila utczában két, eset
leg három telek, akár 

külön, akar egy darabban 
eladó. Bővebb értesítést ad 
kiadóhivatalunk. 13

Czilágyi-Lajos utczában a
'■J templom szomszédságá
ban egy ház 3 lakással, 300 
négyszögöl telekkel, beke
rítve, kúttal stb. hozzávaló
val ellátva, 3400 írtért min
den órában eladó. Bővebbet 
a kiadóhivatalban. 14

A Török - Flóris - utczában
egy szép nagy' ház, mely 

áll 2 üzlethelyiségből, meg
felelő lakás ikkal, továbbá 
az udvarban több lakás, 
nagy saroktelekkel, esetleg 
a saroktelek külön is eladó. 
Tudakozódhatni lapurk ki 
adóhivatalában 15

Eladó telek. Szilágyi L a
jos-utczában egy szép. 

300 Q -ö l, háztelek beke
rítve , szőlővel beültetve, 
azonnal eladó. Czim a ki- 
adóhivatalban. 17

Dudapest főváros IX ik
^  kerületében az újonnan 
építendő uj sertés vágó kö
zelében több háztelek, á 
35 —40 forintnyi részletfize
tésre eladó. Bővebbet a kidó- 
hivatalban. 24

Eladó vagy bérbe adandó 
korcsmaüzlet. 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 külÖn is eladó. Bőveb
bet a kiadóhivatalban, ib

Az Angyalföldön VI. keni- 
letben, több telek, 10 év 

alatti törlesztésre, á 8— 20 
írtig, szabad kézből eladó. 
Értekezhetni a kiadóhiva
talban. 19

Eladó ház a piac/on. Egy
üzlethelyiség lakással, to 

vábbá egy  külön elkerített 
lakás verandával, mellék
épületekkel, 300 Q -ö l, ud
var kerttel, minden áron el
adó. bővebbet a kiadóhiva
talban. 20

A Vörösmarty utczában egy
* *  saroktelek, továbbá a 
Kálmán - utczában szintén 
saroktelek 280 Q -ö l , á 4 
írtért azonnal eladó. Bőveb
bet a kiadóhivatalban. 22

Dudapesten. a V ll-ik  kerü- 
D  leihez 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. 23

1/értesz utczaban egy osi- 
nos udvar, lakházzal, 

300 négyszögöl gyümölcsös 
telekkel eladó. Értekezhetni 
a kiadóhivatalban. 25

psepelen egy nagy úri 
A* villa közel a Dunához, 
8 °o  Q -ö l telekkel, szépen be- 
fásitva, minden órán eladó. 
Készpénz nem sok szüksé
ges. Jó vevőtől csak kamat 
és kevés törlesztés szüksé
ges. Czim a kiadóhiv 26

Kerestetik megvételre egy 
o ly  háztelek, melynek 

megvételéhez csak pár száz 
forint szükséges; a többi 
két hónap múlva, azaz a 
beépítés után fog  kifizet
tetni. Bővebbet a kiadó- 
hivatalban. 27

Megvételre kerestetik a
" ■  kath. templom közelé
ben egy  300, esetleg 600 
Pl-öles telek készpénzfizetés 
mellett. Ajánlatok tehetők 
a kiadóhivatalban. 28

Megvételre kerestetik a
Sudatelep körül egy 

3000— 4000 frt értékig egy 
két, esetleg három lakásból 
álló ház, készpénzfizetéssel. 
Ajánlatok a kiadóhivatalba 
küldendők. 34

Eladó háztelek. A Gólya - 
utczában bekerítve, a 

Török-Flóris-utczában pedig 
egy  274 négyszögöles telek 
bekeritetlen, ugyanegy tu
lajdonostól olcsón m egve
hető. Tudakozódhatni ki- 
adóhivatalunkban. 30

Ela d ó  ház. Iskola-utcza 
elején egy elegáns* nagy 

ház, 600 Q -ö l szőlős és 
gyümölcsös kerttel azonnal 
eladó. Czim
talban.

kiadóhiva- 
29

prdő-utezában egy szép 
^  sarokház két üzlettel,
több lakással s melléképü
leteivel olcsón "eladó. Bő
vebbet a kiadóhivatalban. 21

Kiadó bútorozott szoba.
Községünk kellő köze

pén, egy szép parkos kert
ben egy bútorozott szoba, 
előszobával, egy vagy két 
fiatal embernek október 
i-jére kiadandó. Bővebbet a 
kiadóhivatalban. 32

Olcsón eladd a Sudatele- 
pen egy nagy ház, mely 

áll egy üzlethelyiség to
vábbá 5 szoba konyhával 
és kamrával, egy konyha 
két szobával, 2 szoba kony
hával, az üzlethez egy utczai 
lakás, melléképületekkel, 
ára 8000 frt. Értekezhetni 
a kiadóhivatalban. 33

Egy korcsmaiizlet sürgősen 
eladó. Czim a kiadóhiva

talban. 36

A legszebb ház eladó. A
legélénkebb forgalmú 

helyen egy elegáns üzlet- 
helyiség lakással, egy másik 
üzlet lakással, több kisebb 
és nagyobb termekkel, több 
kisebb lakással, nagy pin- 
cze stb. mellékhelyiségekkel 
eladó. Bővebb értesítés nyer. 
hető a kiadóhivatalban. 37

H I R D E

Kedvező fe ltételek mellett

részletfizetésre!
S a já t  k é s z íté s ű  a r a n y -  é s  e z ü s t  

é k s z e r e k ,

l w u u  u u  l u "  u , u " l
arany- é s  ezüstgyürük, fü g 
gők és  lónczok olcsó árak  

m ellett kaphatók

Herzl és Rechnitzer
aranyművesnél

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

Órák és ékszerek
javításra elfogadtatn ak .

| Csapkai József vendéglős
tisztelettel értesíti a n. é. közön
séget, miszerint a kezelése alatt lévő 
' Englert-féle) vendéglőt, tánczmulat- §  
ságok tartására a n. é. közönségnek J  
péld. egyletek- és köröknek rendel- £  
kezésére bocsátja, J

A  termen kívül a mellékhelyiségek jj 
£  teljesen elegendők arra, hogy étke- J  
§  zési helyül szolgáljanak bármily népes £ 
I  mulatság tartására; minekutána pe- | 
«  dig az őszi és téli szezon beállt, a | 
8  hosszú estéken, szombat és vasárnap ® 
| állandóan jó  czigányzene já t - | 
«  szik , mely alkalommal a terem a © 
© tánczolni szerető közönség rendel- -  
jt kezésére áll.
« É telek  és ita lok  ízléses és 
§  pontos kiszolgálásáról a vendéglős 
$  kezeskedik.
{  K itűn ő  uj hegyi b o rá t  kü lönösen  figyel- 
J  mébe ajánlja a  n. é. közönségnek.

kutmester
Erzsébetfalván.

Tisztelettel értesítem az építkező nagy közön
séget, miszerint

mindenféle kutak
elkészítését, akar n y i t o t t ,  akár s z i v a t t y ú s ,  
akár mily, a mai korban divatban levőket a 
lehető legjutányosabban, s a legtökéletesebben 
építve, elvállalok.

Magamat a n. é. tisztelt közönség pártfogásába 
ajánlva, vagyok

tisztelettel
Kozm a János,

kutmester.

Lakásom: Erzsébetfalván, László-utcza
(saját házamban).

Az „ E R Z S E B E T “  kávéházban, Hitel Márton- és Szilágyi Lajos-utczák sarkán

nagy olasz dal-, táncz- és zenebangverseny
a J a m m o -F u n ik u la re  és  Z ik e -Z a  ismert 5 férfi és 3 n őb ől álló daltársulat által.

P A S Q U A L E  F R A N C O  K E D V E L T  K O M I K U S  K Ö Z n E M U K L Ö D É J S Í I V E L .  
Szabad bem enet. '"W £i j j W '  Kezdete 7 órakor.

A t. közönség becses látogatásét .kéri , ' jj tisztelettel
y r • Schmier József, kávéház-tulajdonos.

Budapest, 1897. Rózsa Kilm&n és Neje könyvnyomdája.


