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Megjelenik minden vasárnap.
ELŐFIZETÉSI ÁR :

Egész évre.....................4 Irt- j Negyed évre.................... 1 Irt.
évre .....................2 » I Egyes n;ám ára 8 kr.

N y ílt -té r  i*a rm on d  s o r o n k in t  3 0  k r a jc z á r .

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:

E E D É L T I  IM riH -A -rLTE -.
Szerkesztőség és kiadóhivatal: 

S z ilá g ry i-L a jo s -u tcz a  2 6 . szám .

HIRDETÉSI DIJAK :
Egész oldal . . . . .  16 Ért. j Nyolc rád oldal . . 3 Irt
Fél oldal . . . . .  8 » | Tizenhatod oldal . . 2  »
Negyed oldal.......................4 » ( Legkisebb hirdetés . , 1 »

Apró hirdetéseknél minden íj ö  8 k r , vastag belükkel 4 kr. C\imme 
külön 80 kr. bélyegdij.

T. előfizetőinkhez. Tisztelettel kérjük 
úgy helybeli mint vidéki t. előfizetőinket, 
szíveskedjenek az uj negyedév alkalmából 
az előfizetési pénzeket Győffy József 
czimére Er^sébet-utc{a j6  s\ám alá küldeni. 
Munkatársaink pedig tisztelettel értesittet- 
nek, hogy közleményeik, dolgozataik, 
továbbá a lapunkban hirdetni szándékolt 
közlések és az ezzel járó dijak továbbra 
is szerkesztőségünkbe, Szilágyi Lajos-utcza 
z6/a . szám alá intézendők.

Inkompatibilitás.

A közelgő községi tisztviselőválasztások már 
kezdik előrevetni árnyékukat. Polgártársaink 
körében már élénk eszmecserék kezdenek folyni 
a fölött, kikre adják majdan az urna előtt sza
vazatukat. Csak dicsérendő az a mozgalom, 
hogy lehetőleg közmegállapodással jelöljék ki 
az arra való, arra 3 mes és hivatott tisztviselő
ket. Dicsérendő — mondjuk —  ez a mozgalom, 
mert bizony-bizony alakulófélben levő közsé
günknek épen Jfemmi szüksége nincsen a pol
gárság békéjét feldúló, a közös szép egyetértést 
meglazító pártosk'jfásra, hogy azután a közjó 
és a közrend kimondhatatlan kárára, a józanul 
gondolkodó értelmes polgárság rovására, közsé
günknek határozottan hátrányára az önérdekeket 
hajhászó, zavarosban halászni szerető elemek 
jutván fölszinre, közmegbotránykozásra az ural
mat kezeik közé kaparinthassák s önelégülten 
markukba nevethessenek.

Bizony erre : nekünk egy csepp szükségünk 
sincsen.

Mi részünkről a választásokra vonatkozólag 
már több Ízben hangoztattuk szerény nézetünket 
s az általunk mondottakat ma is föntartjuk az 
utolsó betűig s csak ismétlésekbe bocsátkoznánk, 
ha nézeteinket újból hangoztatnánk. Nem is 
tes/szük, elég a józanul gondolkozó értelmes 
polgártársainknak, ha e tárgyban irt czikkeinkre 
csak ráutalunk.

Hogy mégis a közelgő tiszti választások tár
gyában ma ismét szót emelünk, azt a közjó 
érdekében hirlapirói kötelmünkből kifolyólag 
teszszük meg, a mennyiben a .Mephisto* 
mely egyideig visszavonult alvilági odújába, 
ismét felütötte rémesen vigyorgó ábrázatát s 
ördögi gonoszsággal a széthúzás magvát akarja 
megint elhinteni a békés mederbe visszatért 
polgárság között s a köznyugalmat igyekezik 
megzavarni. Ennek ellensúlyozására kérünk és 
emelünk szót.

Szörnyen fáj neki, hogy Gombás István 
polgártársunk, kinek a bírói tisztségre ez 
idő szerint legtöbb kilátása van, a községi 
egyesületnek alelnöke. Szerinte pedig ez a tiszt
ség a bírói állással incompatibiiis, minek 
folytan Gombás Istvánnak, ha községi biróvá 
választatását óhajtja, a községi egyesületből ki 
kell lépnie.

No hát ennél ostobább eszmét, roszakaratubb 
logikát vagy érvet még nem hallottunk.

Már miért volna, kérdjük szeretettel, a bírói 
tisztség összeférhetlen a községi egyesületben 
viselt alelnöki tisztséggel ? A ki ilyet merészel 
meghibbant agyával állítani, a ki ily állítással 
igyekszik a polgárságot tévútra vezetni, annak

T Á R  C Z  A. . . . Teljesen méltányolva az »Országos Nemzeti Szö
vetség* magasztos czéljait, az egyesület tagjai sorába 
belépek.

Ötletek Levéltöredékek.*)
Kassa. Péchy Zsigmúnd, főispán.

A hol már sem a jó szó, sem a kard nem fog a mi 
ellenségeinken, még mindig használhat a magyar ügynek 
az a két szem, a mivel Önök gyújtogatnak, szép magyar 
hölgyeim. R ény. József

. . . Teljes odaadással vagyok kész minden megbíza
tást magamra vállalni, melylyel nemzetem ügyét szolgál
hatom, csak egészségem engedje, kész vagyok a napszá
mos-munkára is.*

A nemzet ereje a nemes érzések egybekapcsolásában 
és fejlesztésében sokkal biztosabb, mint a faji erő

Budapest, 1897. augusztus 31. Bede Jób.
*

Az » Országos Nemzeti Szövetség* alapszabályszerü 
hivatását csak helyeselhetem. Azt hiszem, hogy annak 
működése mindenütt, de főleg a felvidéken üdvös ered
ménynyel fog járni.

Annyit megjegyzek, hogy reám csekély erőim arányá
ban mindenkor számíthatnak . . . .  hogy lankadatlan buz
galommal iparkodjam eleget tenni ama feladatoknak, 
melyeket állásom a közéletben és a társadalmi életben 
elém szab, — főleg pedig, hogy Őszinte lelkesedéssel 
szolgáljam az Országos Nemzeti Szövetségnek nemes és 
szép ügyét. S^alavs^ky Gyula, Főispán

*
Lelkem mélyéből üdvözlöm az úttörőket, azokat a 

lelkes, derék honfitársaimat, a kik az elődök hosszú tét
lenségét és mulasztásait helyrepótolni igyekeznek.

Egy ember ereje csak parány a nagy munkában, de 
ha e parány beillik az erők tömegébe, úgy itt vagyok 
én is, a hazafiul kötelesség tudatával s a magyar nem
zetemért élő lelkesedésemmel, kész vagyok kivenni része
met a becsületes munkából. Azért mindenkor állok ren- 
delkezcsükrc! D r Barabás Béta, orsz. képviseli.

Kassa. Fábián János, alispán.

Sietek kijelenteni, hogy örömmel csalatkozom az Önök 
által megindított hazafias mozgalomhoz s szívesen állok
Önök rendelkezésére. ». ,• , ,

Dr. Fseumann Armtn, orsz. kepv.

Tekintettel a Szövetség hazafias és humánus czéljára, 
örömest kész vagyok a Fiúméban létesítendő fiók eszmé
jét felkarolni, s az erre vonatkozó közös akczióban részt 
venni

Fiume. Steinacker Art húr.

Az Országos Nemzeti Szövetség hazafias czéljainak 
előmozdításában kész örömmel fogok közreműködni. 

Fiume.
Kuranda Emil,

az »Adria« magyar tengerhajózási r. t. igazgatója.

Inkább megbocsátanám bárkinek azt, hogy elmulasztott 
megtenni olyan dolgot, a mit megtennie kellett volna, 
mint azt, hogy úgy teszi a dolgát, a hogy nem szabad.

Bállá Mihály, a *Pesti Napló* szerkesztője.
*

*) A* »Or*zágos Memxeti Szövetség történelmi levéltáréból.*

szavát komolyan venni nem lehet. Mert hiszen, 
mi a czélja a községi egyesületnek ? Nem az-e, 
hogy a község jólétét, közvagyonosodását, köz- 
egészségügyét, közrendészetét, kulturális és huma
nisztikus intézményeit egyetértéssel, a törvényes 
utak és módok felhasználásával, a község elöl
járóságával karöltve előmozdítsa — s minden 
oly intézkedésekre, oly törekvésekre, mik a köz
ség és a polgárság megkárosítását, megrövidítését 
czélozzák, a közfigyelmet felhívja és megint csak 
a törvényes utakon és módokkal az elöljáró
sággal egyetértve — meggátolja.

Ha valaha a községek életében valamely 
egyesületnek nemes és szent czéljai voltak, úgy 
a helybeli községi egyesületnek bizony nyal a 
legnemesebb, legszentebb és közfelkarolásra 
méltó czéljai vannak, miket előmozdítani nem
csak az egyes polgároknak, hanem első sor
ban is az elöljáróságnak s a községi képviselő- 
testületnek legszentebb kötelessége.

Hol van hát itt az incompatibilitás ? Nem 
hogy összeférhetlen volna az elöljáróság és a 
községi egyesületi tagság vagy tisztség, sőt 
ellenkezőleg egymás nélkül e kettő el sem kép
zelhető. A községi egyesület a község javára 
eszméket vet fel és tárgyal a község elöljárói
val együttesen s ha az eszme jó, kivihető s a 
községre nézve áldásos, úgy csak örömmel kell 
azt megragadni és megvalósítani s nem elvetni 
csak azért, mert azt a községi egyesület vetette 
fel, a mely egyesülettel >Mephisto« nem rokon
szenvez.

De hát ki törődik mephistói jóindulattal és 
rokonszenwel akkor, ha a közjóról, a közbé
kéről van szó. Erre üdvös csak >Mephistó« anti- 
pathiája lehet, mert mint tudjuk, minden jónak.

A szocziális bajok orvoslására két tényező szükséges. 
Az egyik: — a pénz, a másik a társadalom minden réte
gének egyöntetű, jóakaratu közreműködése.

Ifj. Barthos Tivadar

Az egységes magyar nemzet kívánja, hogy az e hazá
ban lakó minden nemzetiség kizárólag e magyar hazát 
vallja magáénak; ennélfogva feladatunk mindent elkövetni, 
hogy a nemzetiségeket a magyar állameszmének meg
nyerjük és megtartsuk, s mindentől megóvjuk, a mi attól 
elidegenithetné.

Ez czélja az Országos Nemzeti Szövetségnek, s ezért 
minden hazafi kell, hogy annak tagja legyen.

Budapest, 1897. évi szeptember hó 10-ik napján.

Dr. Lehotgky Antal, 
országgyűlési képviselő, 

az .Országos Nemzeti Szövetség* titkára.

Csak egy nagy egységes nemzeti társadalom fogja 
Magyarországot nagygyá és hatalmassá tenni, ezt tűzte 
ki ezéiui az Országos Nemzeti Szövetség, ezért kell, hogy 
tagja legyen a hazának minden gyermeke, ügy legyen!

D r. Kriváchy Géfa.
*

Hiába csendül meg a legkedvesebb szó, vagy a leg
szebb dal is ott, a hol a pénz uSeng; az aranynak a szava 
még a harangzúgásnál is hatalmasabb

LSrinciy G yörgy, 
a »F. M. K. E « titkára.
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minden iíávoének, nr. ináén aláásó* áofognak I
halálos eílétigége. A }s^'zŐvála*ítá.sra nézve is J- 
van tanácsa a polgársághoz, az t j., hogy az 
eddig alkalmazottak ügyelem be vétessenek már 
csak a méltányosság szempontjából is.

Ez is különös logika, erre mi csak azt
mondjuk, hogy a jegyzőválasztásnál nem a.z 
eddigi alkalmaztatást kell figyelembe venni,
hanem igen is azt, hogy az eddig alkalmazot
tak közül kik azok, a kik jellem, munkásság, 
szorgalom, törvénytudás és törvénytiszteletben 
megállották a helyet?

Községünk közvagyonosodása, közjóléte és 
köznyugalma a jegyzőválasztástól függ. Úgy
szólván mindenünket a megválasztandó jegyző 
kezére bízzuk. Már most az a kérdés bírálandó 
e l : vájjon az eddig alkalmazottakra reá biz- 
hatjuk-e mindenünket, nyugalmunkat? Úgy 
éltek-e? úgy viselkedtek-e közöttünk, hogy erre 
a rendkivüli fontosságú állásra minden lelki
furdalás nélkül jelölhetjük-e őket? — A ki ellen 
úgy a közöttünk élés, a közöttünk viselkedés, 
a munkakedv és szorgalom tekintetéoen kéte
lyeink, aggályaink vannak, a kik erre a fontos 
állásra magukat nem mutatták méltóknak, a 
kik csak a polgárság zsebeire vadásztak stb. 
ha ilyen van, azokat kérlelhetlenül el kell ejteni, 
számba sem kell venni, ezt kívánja Erzsébet- 
falva jövője, jövő nemzedéke.

Távozzék közülünk a ki nem arra való! 
Elő a nagy rostával, hadd hulljon ki a férgese! 
Hadd tisztuljon a levegő ! Ez a mi jelszavunk, 
ez a mi nézetünk. Örüljünk, hogy egy nyűgöt 
és terhet lerázhatunk nyakunkról akkor, a mikor 
itt az alkalom, mert ha most nem ragadjuk 
meg, ily jó  alkalom sohasem kinálkozik többé! 

Győzzön a jobb! Ez a mi igénk!
Adófizető.

A fényes napok előtt.
>Az »Országos Nemzeti Szövetség* erzsébet- 

falvai hölgybizottsága f. é. október hó 27-én 
(szerdán) d. u. 4 órakor az uri-utczai iskola 
helyiségében zártkörű előértekezletet tart, melyre 
czimedet tisztelettel meghívja a s\erve\ö bizottság.* 

így szólott az a kis levelezőlap alakú csinos 
meghívó, mely a hölgybizottság tagjait szerdán 
délután értekezletre hívta volt össze. Oly díszes 
és nagyszámú hölgy közönség verődött össze a 
meghívóra, hogy ezúttal valóságos tündérligetté, 
virágoskertté varázsolódott át az uri-utczai iskola 
terme. A legpompásabb virágokat volt alkalmunk 
ott együtt látni: a forróövi, délszaki virágoktól 
kezdve az alpesek jégvirágáig ott volt képviselve 
minden virág, némelyik tárt szirmaival, némelyik 
legszebb virágzási szakában, némelyik még a 
bimbókorban. Ilyen csokrot sem láthat minden 
halandó. Egy kiváncsi himnemü halandó gyö
nyörködni óhajtott e szebbnél-szebb virágokban, 
de kiutasittatott a paradicsomból: »Ez zártkörű 
értekezlet, ezen a rut nemnek semmi helye!* — 
kiáltásokkal fogadták a tündérek, s a mi kiváncsi 
emberünk hosszú orral volt kénytelen tovább 
állni.

Az értekezlet pont 4 órakor vette kezdetét, 
s egész parlamentáris modorban folyt le. A meg
nyitás tisztét Báthory Vilmosné úrnő vállalta 
magára azzal, hogy az értekezlet vezetésére 
Fialka Róbertné úrnőt, s a jegyzőkönyv veze
tésére pedig Bevilaqua Hilda urhölgyet kérte 
fel, kik élénk helyesléssel nyomban el is fog
lalták az elnöki és jegyzői székeket.

Ezután Báthory Vilmosné úrnő ismertette 
röviden az alakulófélben levő hölgybizottság 
czélját, miután úgymond, sokan még ma sincse
nek tisztában ezzel, s azért is, mert egészen 
téves nézetek merültek fel és kaptak szárnyra 
a hölgybizottság czéljaira nézve. A kedvesen 
előadott ismertetést a díszes hölgyközönség 
tetszéssel, örömmel fogadta és köszönettel jutal
mazta Báthoryné úrnő ez ismertetése után 
áttértek az értekezlet tulajdonképeni tárgyaira; 
nevezetesen:

1. Az alakulási ünnepségnek megfelelő helyi
ség kérdésének megvitatására Báthoryné úrnő 
helyiségül az * Étig leit-féle* és a »Jósziv« ven
déglőket ajánlja. Rajiné a »Jósziv«-vendéglő 
padlózatát kifogásolja, míg Báthoryné úrnő a 
» Jósziv* azon előnyét emeli ki, hogy közel van

ERZSÉBETFALVAI KÖZLÖNY.

a vicinílis vasút állomásához, s ennélfogva az
alakulásra érkező vendégek sem kénytclenittctnek 
hosszabb utat tenni, s a fogadásukra r»egjeienő 
fehérruhás leányok, kivált kedvezőtlen idő esetén 
nem lesznek annyira kitéve az időjárás kelle
metlenségeinek. Pók Ignác\né úrnő 3— 4 tagú 
bizottságot ajánl a helyiség kiszemelésére s olyan 
vendéglőst, ki a jótékonyczélra °/0*ot enged. 
Doktorovicsné úrnő azt ajánlja, hogy ne legyen 
mulatság, az e czélra szánt összeget kiki adja 
jótékonyczélra. (Nem tetszést kifejező nagy zaj). 
Báthoryné úrnő kifejti, miért szükséges az ala
kulást minél nagyobb fénynyel és ünnepséggel 
megejteni, s biztosit arról, hogy ez ünnepségek 
es mulatságok az egylet vagyonára nem rónak 
terhet. Hangoztatja a bankett szükségességét, 
de ennél az olcsóságot szem előtt kívánja tar
tatni. Ezután megválasztották a helyiség ki
szemelésére a bizottságot, melyneK tagjai : 
Doktorovicsné, Petryné. Raji Gyuláné, Papusné és 
Pók lgnác\né úrnők lettek, kik a helyiség, a 
czigány s a menü iránt intézkednek.

2. Inditványoztatott, hogy a fehérruhás fogadó
hölgyek szolgáljanak lel a bankett alkalmával. 
Az indítványt tetszéssel logadták, s a felszolgáló 
urhölgyek támogatására, útbaigazításokkal ellá
tására szintén 5 tagú bizottságot választottak, 
ennek tagjai: Fialka Róbertné, Siekrényessy
Lajos né, Fagy Vilmosné, Csaykovics F eren cié  
és Friedné úrnők lettem.

3. A banketten lelügyelő-bizottságba: Jáger 
Ferenc\ne, Valkó Jánosné, Palásthy Istvánná, 
Horváth Jóisefné és Lajosné úrnők választattak.

4. A fogadó-bizottság tagjaivá: Dr. Pártos 
Henrikné, Vitális Mártonná, Eördöghné, Bochesa 
Giiella, Sitnyéry Lásilóné, Suda Kálmánná, 
VeberSdndomé, SiabóLdsilóné, dr. Bárok Samuné, 
Siabó Gyuláné, Matkovicsné, ö{V. Mundyné, 
Paunci Manóne, Valkó Jánosné, Wit\ Mór né, 
Flax Ifsóné, Gráner Sándor- és Reisőné, Ekker 
Mámé, Radocsay Károlyné, Berencsyné, Kersisnik 
Jakabne úrnők és urhölgyek választattak.

5. A kandidáló bizottságba pedig: Raji Gyű 
láné, Pók Ignáciné, Vitális Mártonná, öiv. 
Ferenciyne,Siabó Gyuláné, Doktorovicsné, Petryné, 
d r . Pártos Henrikné, Friedné, Horváth Lajosné, 
Siekrényessy Irén, Papusné, Palásthjmé, Fialka 
Róbertné, Csaykovics F erencié, Síinyéryne, 
Bochesa Gizella, Költi leré\, Ekker Mórné, Fagy  
Vilmosné, lam ásy Sarolta, Gráner Sándor- és 
Reisőné, Matkovichné, Radocsay Károlyné, Golka 
Anna, Bevilaqua Hilda és Kanyurs\ky Maliid 
urhölgyek választattak.

A bizottság megalakítása után még szóba 
jött a terem feldíszítése is, mit Ízléssel és csín
nal Rumbold úr fog elvállalni.

Végül Vitális Mártonná tett egy igen aranyos 
és kedves indítványt; hogy mit, azt nem áruljuk 
el, legyen meglepetés. Az életre való bájos 
indítványt köztetszéssel fogadták s ezekkel az 
értekezlet tárgyai kimerittetvén, elnöklő Fialka 
Róbertné úrnő az értekezletet esti fél hét órakor 
bezárta.

A szabályrendelet.

Községünkben mozgalom indult meg 
az iránt, hogy az ujonan alkotandó szer
vezési szabályrendelet, mint községünknek 
meg nem felelő, a megyei közigazgatási 
bizottságnál megfelebbeztessék s hallomás 
szerint a közérdekeltség ez irányban a 
következő felebbezéssel élt:

Tekintetes közigazgatási bizottság !
Erzsébetfalva nagyközség szervezési szabály

rendelete értelmében az 1886. évi XXII. tör- 
vényezikk 27, §-a értelmében alulírott erzsébet- 
falvai polgárok felebbezéssel élvén, a tekintetes 
törvényhatóság figyelmét az alábbiakra vagyunk 
bátrak irányítani, nevezetesen : Általánosságban 
véve a szabályrendelet Erzsébetfalva nagyköz
ség igényeinek nem fog megfelelni, a mennyi
ben a fő- és székváros közvetlen szomszédsá
gában lévén, itt specziális viszonyok léteznek s 
így szabályrendelete a megye egyéb helyein 
levő nagyközségek szabályrendeleteitől eltérőleg 
—  speciális viszonyaink szem előtt tartásával 
lett volna megszerkesztendő, mi azonban a
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jelenleg tervezetül közszemlére kitett szabály- 
rendeletben kifejezést egyátaljában nem talál; 
részleteiben véve nevezetesen :

nincsenek az egyes hatáskörök szabatosan 
meghatározva;

a szabályrendelet egyes határozatai fennebb 
idézett törvényezikk 72. és 77. fa ib a n  (al
jegyző, pénztárnok, ellenőr stb. alkalmazását 
illetőleg) és a törvényhatóság által kiadott sza
bályok határozataiba (külön munkadijak, költsé
gek stb.) ütközik ;

az egyes állások rendszeresítésénél a teljes 
önkény jut kifejezésre minden rendszer nélkül 
(pénztárnok, ellenőr, közgyám, írnok, jegyző
gyakornok, rendőrbiztos stb.) ;

egyátaljában ezen szabályrendelet nem a 
közszükségletnek megfelelőleg, de nem is spe
cziális viszonyaink felölelésével, hanem a min
tául szolgáló szabályrendelet, teljesen önkényü- 
leg és ok nélkül eszközölt betoldásokkal, az 
egyes, kiszemelt egyénekre való tekintettel látszik 
átgyúrtnak lenni, miért is a tisztelettel alulírot
taknak kérelme oda irányul, hogy ezen szabály- 
rendelet a Budapest közvetlen szomszédságában 
létező, s a mi viszonyainknak legnagyobbrészt 
megfelelő Újpest és Kispest nagyközségek már 
jóváhagyott szabályrendeletei nyomán, és azok 
határozatai figyelembe vételével szerkesztessék 
és hagyassák helyben, s a rendszeresítendő 
állásoknál tekintettel a kezdődő község figye
lembe veendő munkahalmaza és annak szabály
szerű lebonyolításához szükséges, megfeszített 
munkálkodásra, a szabályrendeletben kitüntetett 
illetmények összhangba is hozassanak.

Kelt Erzsébetlalván, 1897. évi okt. hó 27-én.
Y.

Piacz-ügyünk.

A folyó évi október hó 22-én d. e. 8 órára 
összehívott képviselő-testületi közgyűlés (talán 
egyelőre csak értekezlet) tárgysorozatában »az 
1898. évi helypénzbeszedési jogra, az árverés 
feltételeinek megállapítása, tárgyában hallomás 
szerint következő elhatározás történt elvileg:

• Árukat, illetve élelmi szereket és ipar- 
czikkeket árulni szabad.

A piaczon, a földön kirakva, állványokon és 
sátrakban, szekérről és járva-kelve, valamint a 
községben házalva.

A közpiaczon kívül, állandó helyen elárusítani 
csak helybelieknek van megengedve; másod- 
elárusitóknak a piaczon 7 óráig élelmiszereket 
bevásárolni nem szabad.

A piacz, tisztaság, csend és rend tekintetében 
a községi elöljáróság intézkedéseinek van alá
vetve és a piaczi szemét elhordását legkésőbb 
délutáni 3 óráig követelni tartozik.

A közegészségügyi szolgálatot a piaczon a 
községi orvos és állatorvos végzi.

A helypénzdíjak lényegében következőkben 
állapíttattak meg:

Egyesek, járó-kelők vagy helyben állók 5 kr.
A földön vagy ponyván árulók, sátrak vagy 

bódék, az elfoglalt terület négyszögmétere után 
méterenkint 10 kr.

A kocsikon elárusitásnál az egylovas 10 kr., 
a kétlovas 20 kr. díjt fizet, azonkívül az eladásra 
kirakott áruk után az elfoglalt terület után 
négyzetm éterenkint 10 krt. (A mintául lerakott 
zsák, kosár stb. díjmentes).

Eladásra kiállított uj kocsi 10 kr.
Apró marha, sertés stb. 5 kr.
Szárnyasok páronkint J/i *ír- stK
Idegeneknek a piaczon kívül az utczákban 

helyet foglalni, elárusitás czéljából nem szabad, 
de az esetben, ha járás-kelés közben az utczán 
elárusitás történnék menetközben, a megfelelő 
helypénz beszedhető..

Nagyjában előadtuk, emlékezetünk szerint a 
fontosabb dolgokat.

Részünkről azon nézetnek adunk kifejezést, 
hogy úgy az elárusitás, valamint a fogyasztó- 
közönség érdekében az élelmi cikkek  és ipari 
czikkek közt kü lő mbség teendő és az ez irány
ban szerkeszteni szándékolt szabályrendelet meg
alkotásánál ezen szempontok figyelembe kell 
hogy vétessenek; és a szabályrendelet terjesz
kedjék ki arra nézve is, hogy mily elbírálás alá
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essék az elárusitás helye és a megadóztatás 
mérve mint helypénz.

Miután azonban a fennebbiek inkább mint 
iráuyeszmék s úgyszólván útbaigazításul lát
szanak tekintetni a megalkotandó szabályren
delet összeállításához, ezen tárgyra, midőn az 
aktuálissá válik, e tárgy érdemleges elbírálásá
nak alkalmával még vissza fogunk térni.

n.

—  A  K ö z sé g i E g y e sü le t  kedden, nov. 2-án 
este 7 órakor Csapkay Józsefnél (Főpiacz, Eng- 
lerth-féle vendéglő) tartja heti értekezletét, melyre 
az egyesület t. tagjai tisztelettel meghivatnak.

VEGYES HÍREK.
—  A  ref. egyház  f. é. november hó 14-én 

d. u 3 órakor évi közgyűlését tartja, melyet 
isteni tisztelet előz meg. Felhivatnak híveink 
minél számosabban megjelenni.

—  Ké szü lődé sek. Az »Országos Nemzeti Szö
vetség* erzsébetfalvai hölgybizottságának jövő 
vasárnapi alakuló ülésére nagyban folynak az 
előkészületek úgy helyben, mint a centrumban. 
A figyelem már a legnagyob mérvben és a leg
szélesebb körökben fel van keltve. A mi hölgy
bizottságunk lesz az első hölgybizottság széles 
Magyarországban, innét magyarázható ki az a 
nagyfokú érdeklődés, melylyel a megalakulást 
kisérik mindenütt f, nem nagyzolunk, ha azt 
mondjuk, hogy az egész ország szeme kíváncsian 
tekint a jövő vasárnapi ünnepségek elé. —  A 
mi aranyos hölgyeink lázasan munkálnak az ő 
napjuk, a megalakulás minél ünnepélyesebbé 
tételén. Hazafias munkálkodásukat lapunk más 
terén részletesebben közöljük ; itt csak öröm
mel regisztráljuk azt, hogy minő kedvvel és 
buzgalommal működnek. Nagyon szép dolog a 
mi bájos hölgyeinktől, hogy megértették a haza
fias cselekedetre felhívó szózatot, örvendünk, 
hogy reményünk, mit lelkes hölgy közönségünk
ben helyeztünk, teljes valóra válik, sőt az ő 
lángbuzgalmuk, legvérmesebb reményeinket is 
fölülmúlja. — De a központ is mindent elkö
vet, hogy hölgyeink ünnepét minél emlé
kezetesebbé, fényesebbé tegye. Olyan ünnep
séget Erzsébetfalva még nem látott, minő 
vasárnap fog lefolyni íalai között s nem 
tudjuk: mikor lát még azután is valaha.
Legelőkelőbb kapaczitásaink, országos hirü 
nagyjaink jönnek ki közénk buzdító, lelkesítő 
szónoklatokat tartani e napon. így Herczegh 
Mihály a tud. egyetem ezidei rektora, dr. Láng 
Lajos, a képviselőház alelnöke, Jónás Ödön 
országgyűlési képviselő, és műegyetemi tanár, 
Lehoc\ky Vilmos orsz. képviselő és dr. Barthos 
Andor min. titkár, jogtanár urak tartanak nagy 
szabású beszédeket az Orsz. Nemz. Szöv. köz
ponti igazgatósága és szövetségtanácsa részéről. 
E jeleseink kíséretében lesznek m ég: Déry 
Gyula az »Egyetértés* főszerkesztője, Rákossy 
Viktor, Katona Béla, dr. Balassa Antal, 
dr. Hody Lajos, továbbá számos egyetemi tanár, 
igen sok orsz. képviselő, fővárosi újságíró stb. 
Magas vendégeink közül többen családostól 
jönnek ki. A kultuszminisztériumból Molnár 
Viktor, dr. Várady Árpád és Halász Ferencz 
miniszt. osztálytanácsosok s Rényi N. miniszt. 
titkár urak, —  a királyi tanfelügyelőségtől 
pedig Tóth József kir. tanácsos, —  tanfelügyelő 
ur. —  Hiszszük, hogy a vármegye képviseleté
ben is fogunk vendégül üdvözölhetni egy-egy 
notabilitást. Szóval ez igazi — és nem mondva 
csinált ünnepe lesz községünknek, mely ünnep
ség az egész országban, sőt a külföldi sajtó 
utján messze idegenben is méltó hírnevet szerzend 
Erzsébetfalvának. Föl tehát aranyos hölgyeink! 
Szives és hazafias buzgólkodásuknak mindenesetre 
íényes sikere lesz úgy anyagi, mint erkölcsi 
tekintetben s a mi dicsőség ebből községünkre 
háramolni fog, azt önöknek köszönjük lelkes 
és kedves hölgyeink!

—  A z  e rzséb etfa lv i vendéglősök, k á vé so k  és 
szá llo d á so k  egyesületének alapszabályait ma új
ból felterjesztették a főszolgabíró úrhoz Dárto- 
lás végett, s onnan a belügyminiszterhez kül
detik fel jóváhagyás végett. Ügy tudjuk ez már 
a harmadik javított kiadás. Talán sikerülni fog!

—  V a n  m á r  ügyvéd ü nk  i s !  Lapunk f. é. 
augusztus hó 15-én megjelent 34. számában 
» Hiányzó kövek* czim alatt közölt vezérczik- 
künk úgy látszik, felköltötte az illetékes körök 
figyelmét, ennek kifolyásakép örömmel közöl
hetjük lapunk t. olvasóival, hogy Neugebauer 
Jó\sef köz- és váltóügyvéd ur (lakik VIII. kér. 
Baross-utcza 46. sz. a. saját ház), a kik tanácsért 
ügyeikben hozzáfordulni szándékoznak, délutáni 
2 — 5 óra között hétköznapokon, nálunk Er^sé- 
betfalván Templom-utcza 8. s$. a. található. 
Mondanunk sem kell, hogy örömmel üdvözöljük 
közöttünk az ügyvéd urat.

—  A  helybeli k ö z sé g i e lö ljá ró ság  pályázatot 
hirdet az 1898. évi piaczhelypénzszedési jogra. 
Az árverés november hó 16-án délután 3 órakor 
tartatik a községháznál és pedig nyilvánosan. 
A bánatpénz a kikiáltási ár 10°/0-a. Az árverési 
feltételek a községházánál a hivatalos időben 
naponkint megtekinthetők.

—  A  M o ln á r  é s  gyerm eke. Az Erzsébetfalvai 
I. Munkás Önképző-Egylet, halottak estéjén, az 
Englerth-féle vendéglő nagytermében, a Molnár 
és gyermeke czimü drámát fogja előadni. A 
személyek a régi ismert alakok lesznek, tehát 
bátran következtethetjük, hogy sikerülni feg e 
szomorú darab előadása. A mióta az egylet fenn
áll, ez minden évben szép jövedelmet hozott a 
könyvtár javára. Kívánjuk, hogy az idei se ma
radjon a többi év mögött. Előkészületben van 
még a * Sárga csikó*, mely két hét múlva fog 
előadatni.

—  A  mi v illam osunk. A budapesti közúti vas
pályatársaság Károly-kaszárnya-Közvágóhid vo
nalának villamos erőre való átalakítása elkészült 
s a kereskedelemügyi miniszter a vonalnak 
műtanrendőri bejárását Stetina József mi
niszteri osztálytanácsos vezetése alatt a múlt 
kedd délelőttjére tűzte ki. A nagybizottságban 
az elnökön kívül résztvett az engedélyes vasúti 
társulat részéről: haraszti Jelűnek Henrik vezér- 
igazgató, Irsai J. központi főfelügyelő. Gál Ká
roly  felügyelő, Hirsch Mihály a vasút építője. 
Kertscher István és Steller Antal főmérnökök. 
Képviselve voltak továbbá a vasúti és hajózási 
felügyelőség, a Magyar Államvasutak igazgató
sága, a telefonhálózat igazgatósága, a főváros 
tanácsa, a fővárosi államrendőrség s a köz- 
vágóhidi vonal mentén fekvő ipartelepek. A bi
zottság az újvárosháza tanácstermében alakult 
meg és miután haraszti Jelűnek Henrik vezér- 
igazgató kijelentette, hogy az áramfejlesztésre 
minden intézkedés megtörtént s a kellő számú 
kocsik beszereztettek s miután a tervek ellen 
kifogást senki sem emelt, kiindultak a vonal 
bejárására. A bizottság úgy az építkezést, mint 
a vonalat s a közlekedési eszközöket kifogás
talannak találta minden tekintetben, mire az 
elnök a miniszter nevében a vonal azonnal való 
megnyitására az engedélyt megadta. A vonalon 
a villamoskocsik forgalma déli 12 órakor meg 
is kezdődött. —  A vágóhídi forgalmi személy
zetet délben Jelűnek vezérigazgató megvendé
gelte az állomás vendéglőjében.

—  O m n ibu sz  E rz se b e tfa lván . Az omnibusz
ügy nem akar elaludni; mint halljuk, erősen 
tervezkedik két budapesti vállalkozó, s a mint 
a körülmények mutatják, a napokban be is 
fogják adni kérvényüket a jog  elnyerése iránt.

—  A z  e rzsébetfa lva i M űkedve lő - es O lva só k ö r  
múlt vasárnap, a Korona-vendéglő nagytermében 
műkedvelői előadást rendezett a tűzoltók fel
szerelésének alapja javára. Az előadás lefolyá
sáról ez alkalommal nem szólunk, csak azt 
jegyezzük meg, hogy a t. szereplők szívleljék 
meg jó  tanácsunkat, ne lépjenek addig színpadra, 
mig szerepeik alapos tudásáról önmaguk meg nem 
győződtek. Reméljük, ez nem tántorítja el, sőt 
ösztönözni fogja őket arra, hogy jövőre ügyes 
játékukért tapsot is érdemeljenek, a minek 
hiányát ez alkalommal nagyon is érezhették. 
Most azonban nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy 
a tűzoltók csupa hálából testületileg jelentek 
meg. Ott láttuk aranyos sujtásos ruhában az első 
padsorban a tűzoltók elnökét, alelnökét, főparancs
nokát, szakaszparancsnokait; szóval csakúgy’ 
káprázott szemünk a sok aranysujtástól és fényes 
csákóktól; mind eljöttek ők> mert tudták, hogy 
á műkedvelő- és olvasókör az ö mászó tornyuk 
felépítésének alapjára rendezik az előadást s nem

csak fényes jcfenlétünKkél, de tele tárcájukkal 
is járultak saját intézetük előmeneteléhez, gyara
podásához. így álmodtuk mi ezt, s igy kellett 
volna ennek lenni; azonban a tisztelt vezér
urak ilyen alkalommal, rendszeresen otthon 
felejtik magukat. Bezzeg, ha pártoskodás czél- 
jából kell áldozatot hozni, s ha arról van 
szó, hogy pártvacsorát rendezzünk, ahol egymást 
alaposan leránthatjuk, akkor lehet ott látni 
annyi elnököt, parancsnokot, meg tudja a jó  ég 
mi minden nagyságokat, hogy az ember ki sem 
ismeri magát. De miért is jöttek volna ők ide, 
ez a fránya mászótorony még magasabb találna 
lenni, mint egyes nagyságok és magasságok, s 
akkor oda lenne a tekintély. Sokkal jobb, ha 
tűzoltóink továbbra is horoggal szedik a földi 
epret. Hadd építse a tornyot Kossuthfalva, úgy 
is lefőzte már e fiatal egylet ezt a nehézkes 
testet, mely bizony, majdnem csak múzeumba 
való, nem a 19-ik századba.

—  D adogok  oktatasa . D. Pákay Gyoigy ui, 
dadogók oktatására képesített allami iskolai 
tanító f. évi novembei hótól 6 hóra terjedő 
tanlolyamot nyit külön a relnött dadogók és 
külön a gyermekek szamara. A kik ily beszéd
fogy atekosságbán szenvednek s ettől szabadalni 
óhajtanak, elöjegyeztethetik magukat mar most 
is nevezett tanító urnák Kádár-telep 10. sz. a. 
lakásán naponkint déli 12 és 2 óra között. 
Csakis szerencsétlen embertásainknak velünk 
szolgálatot tenni, a mikor erre a gyógytan- 
folyamra telhivjuk a dadogók és bárminemű 
besdédtogyatékosok ügyeimet.

—  K é te ze rö tsza z  bélyegző Feldmann Albert, 
a mindnyájunk által jól ismert bajusztalan kis 
ügynök tegnapelőtt szállította szerkesztőségünk 
részére a kétezerötszázadik bélyegzőt. Ezen 
ügyes és tisztességes ügynököt ajánljuk a t. 
közönség szives pártfogásába annyival inkább, 
mert nála olcsóbb a bélyegző, mint magánál a 
gyárosnál. A ki nem hiszi, próbálja meg.

—  T üzb e  dobottak. Nagy nézőközönsége 
akadt a fővárosban a műit napokban egy igen 
érdekes látványosságnak, a mikor is a IX. ke
rületi elöljáróság áltál kijelölt helyen Mauthner 
Ödön magnagyKereskedő, kir. közjegyző jelen
létében épp úgy mint a múlt év hasonló idő
szakában az országban és az osztrák birodalom 
területén elhelyezett bizományi magszekrényei- 
ből el nem adott magvakat égettette el- A iei- 
halmozott nagy tömegből felcsapó lángok rövid 
félóra alatt közjegyzőileg hitelesen megállapított 
226.000 csomag konyhakerti és virágmagot 
12,450 frtnyi értékben emésztettek fel. Nagy 
elhatározás szükséges ahhoz, hogy ily értékű 
magvak, melyek legnagyobb részt még értéke
síthetők volnának, de a vevőközönséget nem 
elégítenék ki oly mértékben mint xVíauthner-féle 
magvaktól megszokva vannak, ezen módon 
megsemmisittessenek, másrészt azonban meg
nyugtatásul szolgálhat ezen példa a Mauthner- 
féle magot vásárló vidéki közönségnek, mert 
teljesen biztos lehet abban, hogy csakis leg
utóbbi termésű fris magot kap, mely mag úgy 
fajazonosság, mint hozam tekinteteben minden
kor megfelel ama várakozásnak, melyet a ker
tészkedő közönség a Mauthner-féle magvakhoz 
joggal fűz.

Regénycsarnok.
N a g y  u r a k  i n k o g n i t ó b a n .

(16) — Eredeti regény. —
Irta: Tölgyessij Mihály.

(Folytatás.)
A vőlegény maga is annyira el volt fogúivá, 

hogy az egész utón alig ejtett ki egy-két szót.
Mintha valami balsejtelem nehezedett volna 

kedélyükre.
Megérkeztek. A mérnök kiugrott a kocsiból s 

előbb a mamit, majd a mennyasszonyát segítette 
ki a kocsiból. Aztán felmentek a délszaki nö-
I ényekkel díszített és szőnyegekkel Jlfvont '.ép 

sőn. A fordalókpái ófí|si tilkíök állotta*, 
jnelyekben az érkezők egész nagyságukban lát
tatták magukat. ; : i 1 |

igen i»<* volt elégedve- ezefckela 
tükrökkel, tűért hóditóan szépnek mutatták őt.



A termekben nagy tömeg hullámzott. Minden 
társadalmi osztály képviselve volt itt. Az egy
szerű frakkok közé vegyült fényes • katonai 
egyenruhák kápráztató fényt kölcsönöztek a 
teremnek, melynek diszét a bájos hölgvkoszoru 
még csak emelte.

Coralie feltűnést keltett. Attól a percztől 
fogva, midőn belépett, a férfiak osztatlan 
figyelme feléje irányult. Az első négyest termé
szetesen vőlegényével tánczolta.

Az első szünet alatt vőlegénye karján a terem
ben körülsétálva — arczát egyszerre élénk pir 
boritá el.

Velük szemközt jött Ipanow gróf — a szép 
lovag a boulevardról. Egész megjelenése bevégzett 
gavallérra mutatott. A fekete frakk gyönyörűen 
feszült meg deli termetén. Hófehér ingében 
pompás gyémántgomb fénylett, mely legalább 
is két ezer frank értéket képviselt. Sötét szeme 
még a gyémántnál is csaknem jobban fénylett 
—  Coraliet szinte mdgbüvölte ez a tekintet.

A mérnök remegni érzé arája karját s meg
lepetve nézett rá.

— Mi leli, Coralie ? kérdé.
A leány zavara tökéletes volt s lesütötte 

szemeit, miközben arcza hirtelen elsápadt.
A vőlegény ösztönszerüleg az ismeretlenre 

veté tekintetét s kitatálni vélte mennyasszonya 
zavarának okát.

Hah! ezek nem most látják először egymást! 
A zöldszemü szörnyeteg egyszerre feltámadt 
benne, szeme haragos villámokat szórt.

—  Mi ez Coralie? kérdé remegő ajkakkal.
— Menjünk, menjünk ! mondá Coralie elhaló 

hangon.
A mérnök indulatosan magával vonta Coraliet. 

Nem is tudta hamarosan, hova mennek. A 
következő perczben a buffetbe jutottak.

Ipanow követte őket, sőt egészen közelükbe 
nyomult s oly formán kezdett forgolódni Coralie 
körül, mintha ismerné őt valahonnét.

A mérnök felháborodva fordult arájához:
— Honnét ismeri kegyed ezt az uracsot?
— Nem ismerem . . .
— De úgy viseli magát, mintha már többször 

találkozott volna vele . . .
—  Egyszer láttam a boulevardon, midőn haza 

mentem. Akkor is ily tolakodó volt, mint jelenleg.

4. oldal.
f

A mérnök erre elbocsátotta Coralie karját s 
oda állott Ipanow elé:

— Uram, mi czélja van önnek?
— Nekem? Ugyan miért kérdezi ezt? veté 

oda Ipanow könnyedén.
— Kikérem magamnak, hogy nekünk alkal

matlankodjék.
— Haha ! kaczagott fel Ipanow. Minő együgyű 

beszéd! ön  feledi, hogy nyilvános helyen vagyunk, 
a hol minden vendég kedve szerint járhat-kelhet. 
A hölgyek azonfelül még azért is eljöttek, hogy 
megtánczoltassuk őket! Szabad esedeznem, kis
asszony, a legközelebbi négyesre ...?

A mérnököt e beszéd egészen kihozta sodrából.
—  E tolakodását a leghatározottabban vissza- 

utasitom ! kiáltá.
Ipanow a félkeztyüjét, mely éppen kezében 

volt, a mérnök szeme közé dobta s megvetőleg 
mondá:

— Pimasz!
(Folytatása következik.)
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Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:

I E D É L Y I  M I E - Á - L T .

Zólyomy Gyula
ép ítési v á lla lk o zó

Erzsébetfalván, Iskola utcza II sz.
Elvállal

helyben és vidéken építkezéseket.

Építési terveit és költségvetéseit ii

Pénzkölcsönökeí Wo-ra
kieszközöl

helybeli telkekre és építkezésekre.

Pénzelőlegek
n e m  f o g a d t a t n a k .  © 1.

I. magyar királyi szabadalmazott

O SZTÁLY SORSJÁTÉK
H ú zás novem ber hó ll-én.

A m agyar k ir ,  
OSZTÁLYSORSJÁTÉK 

5 0 .0 0 0  nyerem ényének  

jegyzéke.
A legnagyobb nyeremény a 

terv g. §. szerint

1 . 0 0 0 , 0 0 0
millió

játék-

Egy
A nyertmények különleges beosz

tása a kővetkező : 
Nyeremények Korona

1 á

2
I
5
1
7 : 
3 : 

31 : 
67 : 
3 : 

432 . 
763 : 

1238 > 
90 > 

31700 » 
3900 s 
4900 , 

50 . 
3900 > 
2900 >

600,000
400.000
200.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
40.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
3.000
2.000 
1,000

500
300
200
170
130
100
80
40

Az 1897. év február hó 47-ilci 
törvény szerint a kis lutri meg
szűnik és ezen osstálysorsjáték 
által pótoitatik. Németországban 
ezen nemű sorsjátékok már 100 
év őta fennállanak és az illető 
sorsjegyek eladattak. Nálunk Ma
gyarországon is emelkedik iránta 
az érd-klödés, mert a sorjegyek 
legnagyobb része biztos kezekben 
van. Nemsokára ilyenek csak rá
fizetéssel lesznek kaphatók. Azért 
ajánljuk, hogy a vétellel ne 
késsünk.

A magyar osztálysorsjáték á ll :

1 0 0 . 0 0 0  5 0 . 0 0 0
eredeti sors- ÉS pénznyere- 

jegyből ménybőf
A nyerési esélyek Oly előnyö

sek. hogy az eddigi kis lutri, vagy 
eRy ígérvény vétele ezzel nem i 
hasonlítható Össze, ily előnyős 
esélyekkel szemben mindenki 
nyújtsa kezét a szerencsének vi
szonyaihoz képest 

Az öisze* 50.000 nyeremény a 
mellette álló nyeremény jegyzék 
bői látható; ezen nyeremények 
6 résiben lesznek kisorsolva és 
a n erő sorsjegy készpénzben 
kifizettetik.

1 első hu

ered. sorsj.6 frt egy egész
3 „  egy fél
1.50 „  egy negyed „  „
0.75 „  egy nyolezad „  „

Á 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 postautalványnyaü bekül 
dése ellenében ajánlott levélben 
elküldjük az eredeti sorsjegyeket. 
Minden egyes vevő nevét azon
nal feljegyezzük és vevőink min
den egyes húzás után megkapják 
a kimerítő sorsolási jegyzéket.

Rendelményeket a húzás nap
jáig n o v e m b e r  h ó  1 1 - l g  
fogadunk el.

Török A. és Társa
a magj. kir. szabad, osztály-sorsjáték főelárusitói, 

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

mely 6  osztályban sor- 
soltatik ki

S ch m ie r  József „E rzsébe t" kávéháza Erzsébetfalván, Sz ilágy i Lajos és Hitel M árton -u tcza  sarkán.
Van szerencsém tisztelettel tudatni a t. közönséggel, hogy kávéházamban folyó hó 30 -á tó l kezdve szom b at, v asár

n a p ,  h é t f ő  és k e d d e n  előadásokat tart a

B U D A P E ST I O R P H E U M -T Á R S A S Á G
G r o s s m a n n  J ó z s e f  kedvelt ének komikus igazgatása alatt. — Becses látogatását kérve, maradok kiváló tisztelettel

S C H M I E R  J Ó Z S E F .
I i c s s c i c t c  ö  ó r a k o r .  —  B e l é p t i - d l j  n i n c s .

Kedvező fe ltételek mellett

részletfizetésre!
S a ja 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 .

a r a n y -  é s  e z ü s t g y i i i - ü k ,  f ü g 
g ö k  é s  l á n c z o k  o l c s ó  á r a k  

m e l l e t t  k a p h a t ó k

Herzl és Rechnitzer
aranyművesnél

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

Órák és ékszerek
javításra elfogadtatnak.

| 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 

% péld. egyletek- és köröknek rendel- 
| kezésére bocsátja. J
X A termen kivül a mellékhelyiségek |j 
| teljesen elegendők arra, hogy étke- S 
§  zési helyül szolgáljanak bármily népes §  
?  mulatság tartására; minekutána pe- J  
a dig az őszi és téli szezon beállt, a # 
S hosszú estéken, szombat és vasárnap g 
% állandóan jó  czigányzene já t -  | 
© szik , mely alkalommal a terem a o 
© tánczolni szerető közönség rendel- g 
| kezésére áll.
I  É telek  és ita lok  ízléses és f  
© pontos kiszolgálásáról a vendéglős « 
f  kezeskedik.
% K itűn ő  uj hegyi borát kü lönösen  figyel- | 
£  mébe ajánlja a  n. é közönségnek. 

i tO M M M M M O O O Ö O Ö é W M M O N é tt t l

kutmester
Erzsébetfalván.

i .... —
Tisztelettel értesítem az építkező nagy közön

séget, miszerint

mindenféle kutak
elkészítését, akar n y i t o t t ,  akár s z iv 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).
Budapest, 1697. Rózsa Kálmán és Neje könyvnyomdája.


