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VENDÉGEIMHEZ.

A magyar nemzeti állam megvalósításán, 
i l  a magyar nemzeti kultúra létesítésén, 
az egységes magyar nemzeti társadalom 
megteremtésén, a magyar nemzeti össipnű- 
veltség terjesztésén lángbuzgalommal fára
dozó lelkes Apostolai hazánknak: Isten

Nemes eszméitek felölelnek mindent, a 
mi a hazafias és szent czél magvalósítá
sára csak elképzelhető. A hazafias czél 
keretében Ti mutattátok meg, mily szé
pen és jól megfér az általános embers\e- 
retet és a könyörület. Sőt Ti mutattátok 
meg azt, hogy az egységes magyar nem
zeti állam és társadalom, a nemzeti kultúra

kább kell, hogy egymással megférjenek: 
oly tanok, melyek antitézisnek látszanak, 
pedig szent igazságok, csak nem akartuk 
ezeket megérteni eddig.

Ti azért jöttök szerény körünkbe, hogy 
ezt napnál fényesebben beláttassátok, meg
értessétek velünk, hogy tanaitok igazságá
ról meggyőzzetek minket. Szándékotok

holott Benneteket sze
rény községünk falai 
közé!

A magasztos és 
szent eszmék, mik 
hazafiasán érzó ne

mes sziveitekből, 
mint termékenyítő 
meleget árasztó ál
dásos napsugár ter
jedtek szerte szét e 
szép hazában min
denütt: nálunk sem 
fognak terméketlen 
talajra találni.

Nincs benne két
ség , termékeny ta
lajra talál nálunk és 
közöttünk az Általa
tok elhintett mag, s 
ha ez ki is kél, gyö
keiét ver és izmos 
fává növi ki magát,
—  ha az Általatok 
elhintett eszmék polgárságunk minden igaz, 
jó, szép és nemes dolgok iránt oly fogékony 
szivébe —  a miben pillanatig sem kétel
kedünk —  megtalálják az utat: ezrek és 
ezrek szivében kél áldás nemes törek
véseitekre, hazafias és magasztos munkál
kodástokra !

Nemes és szent eszméitek még tel
jesen ismeretesek sem voltak közöttünk, 
még csak főbb vonásokban ismertük azo
kat: már is csodás változást idéztek elő 
nálunk, társadalmi életünkben, már is fel
ébresztették bennünk az összetartozóság 
érzetének szükségességét, a rang és osz
tálykülönbség nélküli egyesülésre adták 
meg az impulzust.

Dr. HERCZEGH MIHÁLY, 
m. kir. tud, egyetem e. i. rektora, az »0. N. Sz * 

igazg. elnöke.

Dr. BARTHOS ANDOR,
min. s. titkár, jogtanár, az »0- N. Sz « igazg. társelnöke, 

a »Munkásképző Intézm.« elnöke.

csak a szeretet és könyörület munkájával 
együttesen, karöltve létesíthető úgy, hogy 
amazok bázisa szilárd és tartós legyen.

A szocziális nyomor enyhitése, megszün
tetése, a szegények, árvák és özvegyek 
gyámolitása első kellék magasztos esz
méitek szerint a hazaszeretet felébreszté
sére. fejlesztésére és ápolására. Ti a nyo
mor enyhitése, a szenvedés, bánat könyüi- 
nek letörlése közben ébresztitek fel a nem
zeti szellemet s ápoljátok azt teljes lélek
kel, hazafiasán érző szivetek melegével 
és lankadhatatlan buzgalommal.

A Ti tanaitok, hogy a munka és haza- 
szeretet, —  a szegénység és a szellemi 
önképzés nem zárják ki egymást, sőt in

hazafias , szent és 
magasztos, s innét 
van az, hogy már 
előre is zászlóitok 
alatt láttok bennün
ket.

Isten hozott Ben
neteket várva-várt 
kedves vendégeink! 
Teljesítsétek közöt
tünk apostoli külde
tésieket, mi a jelek 
után ítélve —  hiven 
követünk Bennete
ket !

Hiven követünk, 
mert a ti utmutaf- 
tástoktól reméljük 
társadalmi életünk 
fellendülését, egész
séges irányban fej
lődését és felvirág
zását. —  Nálunk 
eddig nem volt tár

sadalmi élet; —- a mi volt vagy van, 
az oly egészségtelen alapokon nyugszik, 
hogy minden pillanatban összedőléssel fe
nyeget s mindnyájunkat maga alá temet
het. A Ti utmutatástok-, gyámolitástok-, 
pártfogástoktól várunk roindknt, de min
dent!

Veletek élünkön vagy oldalunkon a leg
jobbat, a legszebbet reméljük. Ezért újra, 
szivünk mélyéből üdvözlünk Benneteket 
kedves vendégeink s lelkűnkből szívesen 
ismételjük:

Isten holott! P -y .

Lapunk mai száma © oldalra terjed.
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Dr. Herczegh Mihály*).
Irta: dr. Jiarthos Audor.

Krizis előtt állott az első évi közgyűlés alkal
mával az »0 . N. Sz.«

A tagok elkedvetlenedtek, a taggyüjtés jó 
formán abba maradt, maguk az igazgatósági
tagok is kerülni látszottak a szövetség helyiségeit. 
Ily körülmények között az *0 . N. Sz.« ügyét 
szivén hordó lelkes kis csapat azt határozta el,
hogy a közgyűlés az igazgatóság elnöki tisztére 
oly egyént válaszszon, kinek lelkesedése és 
erélye ne engedje meg ellenségeinknek amaz 
örömélvezetét, hogy a magyar szalmatüzr 51 szóló 
ének uj strófával szaporodjék.

És azt, a kit kerestünk : megtaláltuk dr. Her
czegh Mihály egyetemi tanár, a m. kir. tudomány- 
egyetem e. i. rektorában.

Herczeghnek az első közgyűlésen elmondott 
fényes beszédét a tettek sora követte.

Ez a törzs-gyökeres magyar ember nagy 
tudását, bámulandó akaraterejét, széles látkörét, 
fáradhatlan tevékenységét, finom tapintatát, láng- 
lelkű hazafiasságát a maguk teljességében ál
dozta a nemzeti ügynek; de lett is eredmény.

Igazgatósági üléseink egyszerre látogatottak 
lettek, mindnyájan lelkesedést mentettünk elnö
künk példájából, mert csakhamar meggyőződtünk, 
hogy kiváló vezetőképességgel, öntudatosan vezeti 
szövetségünk ügyeit.

Herczegh Mihály mondta ki a jelszót, hogy 
a Nemzeti Szövetségnek apostolokra van szük
sége. És ő lett az első, a legbuzgóbb apostol, 
kinek minden gondolata a szövetségé, ki min
den szabad idejét annak fölvirágzására, nagygyá 
tételére szenteli Ő vezet minden igazgatósági 
ülést, résztvesz az osztályok és albizottságok 
minden ülésében, vezet minden küldöttséget; 
érdeklődik minden legkisebb ügy iránt s valódi 
hadvezér módjára osztja ki a feladatokat. Kér, 
rábeszél, lelkesít, s teszi mindezt önzetlenül és 
csodálatra méltó folytonossággal

Elnöksége óta több vidéki szövetségünk ala
kult meg. Számos helyen pedig mozgalom in
dult meg ily szövetségek alakítása czéljából. 
A legkisebb mozgalom hire lázba hozza őt, és 
ismerőseivel sürü levelezést folytat az ügy ér
dekében.

Nagy türelemmel és komolysággal hallgat meg 
minden egyes még oly bőbeszédű indítványt is, 
s nehány szóval azonnal nyíltan megmondja rá

*) Az »0. N. Sz.« Emléklapjából.

véleményét, de sohasem kicsinyei semmit, nem 
kedvetlenit el senkit.

Meggyőződésünk, hogy Herczegh Mihály czél- 
tudatos és komoly munkássága, nagy tudása és 
széles látóköre, kipróbált hazafisága és erélye 
fogja az »Országos Nemzeti Szövetség* hatal
mas és nagy czéljait a megvalósuláshoz közelebb 
vinni s a nemzet érdekeit képező feladatokat 
megoldani.

Lelkesedéssel követjük ezen az úton!

A „Munkásképzö intézmény"*).
Irta: Déri Gyula.

A munkásképző intézmény első nagyarányú 
alkotása az Országos Nemzeti Szövetségnek, és 
bizonyítékul szolgál arra, hogy a szövetség czél- 
szerü intézmények alapításával igyekszik fel
adatát megvalósítani.

Azon a felfogáson már rég túl vagyunk, hogy 
a munkás osztály magasabb kiképzésére szük
ségünk ne lenne, vagy hogy ez veszedelmet 
rejtene magában. Épen ellenkezőleg: csakis
intelligens munkáselemeket nem lesznek képesek 
a rendszerint önző czéloktól vezetett izgatok 
számukra alkalmas önállóság nélküli tömegekké 
csoportosítani, mert az a munkás, a ki tudja, 
hogy mely jogok illetik meg őt, s az állam tör
vényei meddig s milyen mértékben támogatják 
esetleges kívánságait, s torolják meg a rajta 
esett sérelmeket, az nem engedi magát vak esz
közül fel használtatni nehány —  a munkások 
vezéreivé íeltolakodott s munkásmozgalmak 
Üzletszerű rendezéséből élő gyanús existenczia 
által.

Ezek a szempontok voltak iránytadók, midőn 
az »Országos Nemzeti Szövetség* elhatározta a 
»Munkásképző Intézmény* felállítását, s ilyen 
szellemben végezte is be annak szervezését.

Az intézmény előadóit a legkiválóbb szakfér
fiak közül választotta, kik már ebben az évben 
megkezdték népszerű modorban és összefüggő 
sorozatokban tartandó előadásaikat s nemzet
gazdaságtan, politika, köz- és magánjog, köz
egészségtan és a hazai történelem köréből. 
A kiválóbb előadások nyomtatásban is meg fog
nak jelenni s ezeket a munkások közt ingyen 
osztják szét. Fontos kiegészítő részei lesznek az 
előadásoknak az u n. vitaesték, melyeken a 
munkások az előadások tárgyairól fognak eszme
cserét folytatni.

*) Az »0. N. Sz.« Emléklapjából.

A munkásképző intézmény már az elmúlt 
évben is tartott nehány előadást, mintegy ki- 
sérletképen s a folyton növekvő hallgatóság 
bizonyítékul szolgált arra nézve, hogy a mun
kások körében határozottan nagy rokonszenvre 
talált ez az intézmény. Ez az indító oka, hogy 
ebben az évben már a vidéki szövetségek szék
helyein is önálló előadásokkal biró munkás
képző intézetek állíttatnak fel, melyek szerves 
kapcsolatban fognak állani a központtal, mely 
a vidéki intézetek költségeit fedezni fogja. Az 
intézmény megvalósítása nehéz feladat volt. Az 
ügy leglelkesebb pártolóit is aggasztották a 
nehézségek, egyedül dr. Barthos Andor, kitől 
az intézmény eszméje származott, bízott sikerében, 
és dolgozott fáradhatatlan kitartással annak 
megvalósításán.

Miután a szervezetet teljesen kidolgozta, s 
megállapította és kiválasztotta úgyszólván az 
utolsó részletig is a feldolgozandó anyagot, még 
egy nagy nehézség legyőzése volt hátra : a pénz
kérdés megoldása. De ezzel a feladattal is meg
birkózott emberül. Érintkezésbe lépett a »Mun
kások képzésére alakult orsz. bizottság* elnöké
vel K. Jónás Ödön orsz. képviselő, műegyetemi 
tanárral, kinek ügyszeretete segítségével aztán 
sikerült pénzalapot találni az intézmény költ
ségeinek fedezésére.

Dr. Barthos Andort a szövetség megalapításá
ban is az oroszlánrész illeti.

Dr. Barthos Andor azok közé a nem minden
napi emberek közé tartozu, a kiknek czéljaik 
vannak, s e czélok elérésében semminemű meg
alkuvást nem ösmernek. Az egész ember csupa 
akarat, szívós, kitartó, munkabíró, mondhatni 
rettenthetetlen. Az ilyen természetű embereket 
két nagy veszély szokta fenyegetni: vagy fel
emésztődnek, vagy összeütközésbe jönnek hatal
mas magán- és közérdekekkel, és ezek legyőzik 
őket. Barthos Andort mindezektől nem kell fél
teni: öt a tehetségének ereje megmenti attól, 
hogy feladatai alatt leroskadjon, erkölcseinek 
szigorúsága pedig egyéb fegyvert nem ösmer az 
igazságnál, s egész életében bízni tudott abban, 
hogy ez az az egyetlen fegyver, mely végre is 
megtör minden ellenszegülő hatalmat, csak em
ber legyen a ki föllép vele.

Barthos Andor személye elvekhez és magasz
tos czélokhoz van hozzá nőve; ő is akar emel
kedni, de csak ezekkel az elvekkel, és sohasem 
czéljai árán. S hogy czéljai melyek és milye
nek? azt épen az »Országos Nemzeti Szövet-

T Á R C Z A .
1IÖ LG Y E IN K H EZ .

A. Őre*. Nem*. S.Av. er.séUetlalvai hólgybiaoltsagínak alakul* ölésire
Torion rítt tar íz elltssíj,
A ugyani isim 
Ktgyei nmei - - semmi fitiséj, -  
S Malmai nyalt ellent. 
fiiiielM vivőit imrczfian 
fi magyar el nem menü;
Ősi érövéi a ksroas 
Helyi all e w  emoeriil.

Ezer éves Hittat tana.
Száz meg száz a wUa ra 
Hagy ledet e néo vénanO 
S lealazHaljak norrá:
De szaíadságál nem nagyja,
Róla soDa le nent Mit,
Söl ta teli; apraja nagyja 
tzírt tíz*, vesz* mm.

fi zsarnokáig és az önktiy 
Keglngyasziák sorunkat.
Bar sokszor mely volt az örvény. 
Megtörni mégsem Mák. 
fiz igazság von melleuiink, 
FegyverSnk meg csak a jog; 
Amattól lel-lelelMlüik,
Ezzel lettünk szaMok.

Ezer íves történetink 
Hős tettekkel van tele; .
Ha iaoozzuk, Béleditk,
Magunkat ellik tele.
Hisz óemwk is isi vér (oly, 
Megvan meg az ös-ereny,
Színié laj, togy korunk most oly 
Esemayielen, szegény.

fényes múltú történetünk 
Legragyogoou lenjein,
0 cső nikel mutat nekünk, 
fiiáz iarczok napjain:
Msüket a nők sorától, 
Mmeganim amazont, 
kik, Ha kefe, sziklavárnói 
Karinai veitek meg a hont.

Ha nincs szükség izmos karra, 
Bar leneküen sincs hány.
Kiket vegemet az ara,
Mmden Hitves, Honleány. 
Kinyórilet es szeretet 
Kunkaja var most re-itk 
S étién Illeg a hölgyeket 
Hívja tettre Eíl hazánk,

Hazája kivé szavára,
A magyar nő tettre kész:
Elmen nem találsz [arjára 
E földön tar merre nézz,
Hölgyeim, unkára föl hit 
Elhangzón az Izenet,
Békétea is kitlfflatjak 

az „egri" neiei!
P á k a y .

Öltözködjünk egyszerűen!
— Az »Erzsébetfalvai Közlöny* eredeti tárczája. —

Egy idő óta nem járok a Váczi-utczába. 
Monaszteiiit es társat lelkemböl gyűlölöm. Ha 
tőlem függne, minden modellt úgy elvámolnék 
a vámnál, hogy nem fészkelné meg itt magát. 
Legyen az akár kalap, derék, kabát vagy belépő.

Én t. i. esküdt ellensége vagyok a női divat
nak. Nem is annyira a divatnak, mint annak 
a folytonos újításnak, mely ma már egy őrii- 
letes rendszerré nőtte ki magát a divat terén.

Önök asszonyaim, nem is képzelik, mennyire 
rabjai annak a legyőzhetetlen szenvedélynek, 
mit a divat ápolása önökben ébreszt.

S milyenek a mai mamák ?
Nemrég történt, hogy utam a József-téren, ezen 

gyermeksétányon, vitt keresztül. Az a fényes 
luxuria, amit itt láttam, csak élesztette Mona- 
szterli iránti fent vázolt és keblemben táplált 
gyűlöletemet. Micsoda bebék! Mintha csak vala
mennyit a princess-tanfolyamra akarták volna 
küldeni. Egyiknek dadáját meginterjúvoltam.

—  Kié ezen gyermek? — Egy érdektelen 
nevet mondott.

— Mi a maga havi fizetése?
— Bizony uram, három hónap óta semmi!
— Hogy-hogy?
—  Hát úgy, hogy nem fizetnek. L2 van min

den foglalva. Még házbért se tudnak fizetni.
No teasék. S hogy lenézték egymást az apró 

kis csöppségek. Persze! Náluk a boánál kezdő
dik a bebé.

S igy megy ez feljebb. A 14 éves bakfis a 
helyett, hogy néhanapján betekintene a kony
hába, hogy ott valami hasznosat eltanulna,

inkább a »Divat Salont* forgatja. A mamának 
a legnagyobb szakértelemmel Írja le. hogy mi
lyen legyen az ő belépője.

Természetes dolog, hogy mire azután annyira 
felnőtt, hogy főkötő alá illenék bujtatni, az 
igényei oly magasra szálltak, hogy államtitkár 
legyen az legalább is talpán, ki azokat kielégítheti.

Legyünk őszinték egymáshoz.
Önök a nők, mi a férfiak!
Nagyon csalódnak, ha Önök azt hiszik, hogy 

az a végczéljuk, hogy az egyetemre jussanak. 
Ott orvosi vagy ügyvédi diplomát szerezzenek 
s mint ilyenek lépjenek ki az életbe

Istenemre mondom, nem ez az Önök termé
szetes és isteni rendelés által kijelölt végczél
juk. Hanem igenis a férjhezmenetel.

Viszont nekünk férfiaknak se az a végczélunk, 
hogy megalakítsuk a 175-dik számú agglegé
nyek klubbját. Hanem igenis az, hogy megnő
süljünk, családot alapítsunk s hasznos tagjai 
legyünk áldott jó  magyar hazánknak.

Igen ám, csakhogy mi félünk ám megnősülni. 
Nem azért, mintha mi Önöktől félnénk. Sőt 
ellenkezőleg, mi önöket nagyon is szeretjük s 
igy nem igen tudnánk ellentállani annak az ép 
oly legyőzhetetlen, mint az erszényre nézve 
nagyon is drága szenvedélynek, melylyel önök 
a divatnak hódolnak.

Lássuk csak a dolgot közelebbről!
Mi férfiak —  majd mindenütt, de főleg a 

fővárosban — tekintve, hogy minket leányos 
családok nem ismernek s mi sem ismerünk 
olyanokat, szabad időnket a füstös kávéházak
ban s kaszinókban vagyunk utalva eltölteni.

Ismeretséget tehát nem köthetünk. Amit kö
tünk, arról legjobb hallgatni. S igy mi férfiak



ség* alapításában s később annak működésében 
kifejtett rendkívüli tevékenysége bizonyítja leg
jobban.

Páratlanul világos és meggyőző ékesszólással 
rendelkezik, melylyel a közönyöseket felrázza, a 
kétkedőket pedig megadásra bírja. Nemcsak a 
szó hatalma ez különben, és nemcsak a leköte
lezőén kedves és megnyerő modor sikere, ha
nem a lelkesedésnek az a magas foka, melyekre 
csak tartalmas lelkek és érzéssel teljes szivek 
tudnak emelkedni, s a mely ellenállhatatlanul 
magával ragad mindenkit.

Ezek azok a tulajdonok, melyek dr. Barthos 
Andort jellemzik, korának szereplő alakjaitól 
előnyösen megkülönböztetik, és őt magasabb 
szereplésre mintegy kijelölik.

„Az Országos Nemzeti Szövetség Erzsébet- 
falvai Hölgybizottságának ’ 1897. évi no
vember 7-én d u tartandó megalakulási 

programmja.
1. Az ^Országos Nemzeti Szövetség* központi 

igazgatóságát képviselő magas vendégek érke
zése a helyi érdekű vasúti állomáshoz délután 
4 ’/a órakor.

2. Az erzsébetfalvai állomásnál ugyanakkor 
az érkező vendégek fogadtatása egy 100 tagú 
hölgybizottság és 12 fehér-ruhás leány által. 
(Kedvezőtlen idő esetén a hölgyek az ülés
teremben fogadnak s az állomásnál az arra fel
kért urak várják az érkezőket.)

3. Bevilaqua Hilda k. a állami tanítónő 
(fehér-ruhában az állomásnál, esetleg az ülés
teremben) fogadja és üdvözli az »Orsz Nemz. 
Szöv.« képviseletében megjelent tagokat, mire

4. Dr. Herczegh Mihály, egyetemi rektor, 
mint az »Orsz. Nemz. Szöv.« igazgatósági el
nöke üdvözli az állomásnál (esetleg az ülés
teremben) szép számmal megjelent közönséget.

5. Ezután a társaság az állomással szemben 
levő >yó5^/v«-szálloda díszes üléstermébe vonul, 
esetleg a teremben mindenki helyet foglal.

6. Gálffy Lajos, kir. tanfelügyelőségi tollnok, 
a hölgybizottság szervezésével megbizott igaz
gató a megjelent közönséget üdvözli, a buda
pesti vendégeket bematatja és felkéri a höl
gyeket, hogy az alakuló ülésre közgyűlési 
elnököt válaszszanak, a szervező-bizottság mű
ködéséről számoljon be, a felmentvény adassék 
meg, a megalakulás mondassák ki és a tiszti
kart válaszszák meg.

November 7. ______________________. _____

egymásra vagyunk utalva. Szórakozni is csak 
kell. Ezt egyesek a kártyaasztalnál keresik, 
mások a fehérasztalnál találják meg. Nagyon 
kevés azok száma, kik családokhoz juthatna!; 
be, még kevesebb azoké, kik ezt a tudomány 
tovább fejlesztése mellett vélik feltalálhatni.

Részint ezen körülmények, másrészt a mai 
küzdelemteljes s igazán nehéz viszonyok között 
a nősülésre addig gondolni se mer, mig annyi 
jövedelme nincs, hogy ebből egy családot tisz
tességesen el tudjon tartani.

Nem is igen beszél e szempontból mindez idő 
bekövetkeztéig komolyan. Ami természetes is. 
Végre idővel ebbe a helyzetbe jut. Most körül
néz. Többnyire nem lát semmit. Néha mégis 
talál, legtöbbnyire nem.

Tegyük fel, hogy talál, vagy mondjuk ki ma
gyarán, hogy ajánlanak neki valakit.

Mi történik ilyenkor?
Bemutatkozás. Rövid időre való ismerkedés. 

A fáktól nem látja az erdőt. Hosszabb időre 
szóló ismerkedés, s tanulmányozás — legtöbb 
esetben — csak akkor engedélyeztetik, ha czél- 
ját elárulja vagy egy visszavonhatlan »Igen« 
szóval jelzi.

Ha az illető fiatal ember gyorsan határoz s 
ezt nyomon a házasságkötés követi: ezer sze
rencse, ha vállalkozása jól üt ki. A statisztika 
az ellenkezőt igazolja.

De erről ne beszéljünk.
A férfiak, kik komolyan gondolnak a nősülés

ről, először tanulmányozni akarják azt a nőt, 
kivel egy egész életet akarnak átélni. A külső 
a komoly férfiú előtt még nem minden. Tanul
mányozza a nő lelki és kedélyvilágát. Keresi 
saját énjében azon tulajdonságokat, melyeket a

7. Közgyűlési elnöknő az ülést megnyitja, a 
jegyzőkönyv vezetésére Golka Anna, Bevilaqua 
Hilda és Balázs Irma kisasszonyokat kéri fel, 
annak hitelesítésével a jelenlevő hölgyek közül 
kettőt megbíz.

8. Vitális Mártonné úrnő, a szervező-bizott
ság elnöke, beszámol, ismerteti a hölgybizott
ság szervezkedésének, létesítésének történetét s 
az eddig belépett tagok névsorát felolvassa.

9 Pappus Józsefné úrnő indítványára a fel
mentvény a szervező-bizottságnak megadatik és 
a megalakulást kimondják.

10. A tisztikart kijelölő bizottság megteszi 
jelentését és a tisztikart megválasztják.

11. A hölgybizottság megválasztott elnöke 
helyét elfoglalja s megköszöni a tisztikar nevé
ben a bizalmat.

12. Gálffy Lajos, kir. tanf. tollnok, a hölgy
bizottság megalakításával megbizott igazgató, a 
hölgybizottság működéséről, annak a Szövetség
hez való viszonyáról beszél és köszönetét fejezi 
ki azoknak, kik a szervezés körül nagy tevé
kenységet fejtetlek ki.

13. Dr. Herczegh Mihály, egyetemi rektor, 
mint az »Orsz Nemz. Szövetség* elnöke, a 
Szövetség czéljait általánosságban ismerteti.

14. Dr. Török Aurél, egyetemi tanár, a tár
sadalmi osztály elnöke beszél a Szövetség tár
sadalmi osztályának feladatairól.

15. Dr. Kriváchy Géza a nemzetiségi osztály 
feladatáról

16. Déri Gyula, az » Egyetértés* igazgató
szerkesztője, az »Orsz. Nemz. Szöv.« igazgató
ságának alelnöke a munkáskérdésről beszél.

17. Indítványok.
18. Elnöknő megköszöni az érdeklődést, a 

tagokat kitartásra buzdítja és az ülést bere
keszti.

19. Közvacsora.
20. Tánczvigalom.

—  A z  érdek lődő  k özön sé g  szives tájékozására 
közüljük azon lelkes hölgyek névsorát, kik mű
ködő tagul léptek be a hölgybizottságba. íme a 
névsor: Az »Országos Nemzeti Szövetség*
erzsébetfalvai hölgybizottságának működő tagjai: 
Bevilaqua Hilda, Balázs Mária, Bárok Samuné, 
Bochesa Henrikné, Bloch Manóné. Bruck Al- 
bertné, Botos Anna, Báthory Vilmosné, Csíz- 
mánszky Lászlóné, Csapkay Mária, Csaykovics 
Ferenczné, Dantzinger Fanni, Duzy Árpádné, 
Dick Edéné, Deierl Antalné, Davidovics Adolfné, 
Deutsch Sarolta, Dusinszky Henrikné, Doktorits

ERZSÉBETFALVAI KÖZLÖNY.

nőben már felfedezett. Taglalja az egyező s 
eltérő vonásokat. Az ellentétes tulajdonságokat 
a szivérzelem varázserejével ki lehet egyenlíteni, 
gondolja a férfiú, de tudja azt, hogy boldog 
sohasem lehet egy oly nő oldalán, kinek igé
nyeit és vágyait keresetével soh’se lesz képes 
kielégíteni.

A divatnak való határtalan hódolás pedig egy 
oly szenvedély melyet csak az igények és vágyak 
folytonos kielégítése képes legyőzni.

A mai élet pedig oly nehéz, hogy a minden 
napi létért való küzdelem is felemészti a férfiú 
munkaerejét. Ha ezt még a jogosulatlan igények 
és vágyak kielégitése növelésre készteti, nem 
csoda, ha megtörik. Ezer az életből vett példa 
bizonyítja ezen szomorú képnek létezését.

S a férj úgy gondolkodik Ha az asszony egy 
kalapért tizenöt forintot tud adni, miért tagadja 
meg magától ezt vagy azt az élvezetet. A ki 
igy gondolkodik, az még hamarabb dúlja fel 
saját családi boldogságát, mint a másik.

Ezek az okai annak, hogy a mai fiatal emberek 
nem mernek nősülni. Mert nem létezik az a 
nagy hozomány és az a nagy kereset, a mit a 
kielégithetlen s mindig telhetetlen igény fel nem 
emészt.

Le a családi boldogságot és a nősülést ve
szélyeztető költséges divattal. Iparkodjunk minél 
egyszei üebben járni. Járjanak elő utánzásra méltó 
jó  példával az erzsébetfalvai intelligens hölgyek. 
Higyjék el nekem, hogy a mai társadalmi s 
anyagi viszonyok között csak egy ut vezet a 
férfiszivhez és ez az egyszerűségben nyilvánuló 
igényekről való lemondás.

Balassa Antal.

3 . oldal.

Miklósné, Édes Dezsőné, Englerth Józsefné, 
Ecker Mómé, Fritser Etelka. Fritser Eizsébet, 
Flax Izsóné, özv. Ferenczy Lajosné, Fischer 
Mártonné, Fleischmann Gézáné, Fried Miksáné, 
Golka Anna, Gombás Istvánná, Gaál Lajosné 
Goldberger Juszti, Goldstein Henrikné, Grráner 
Sándorné, Gráner Rezsőné, Horváth Mária, 
Hörcher Ferenczné, Hermann Emma, Jáger 
Ferenczné, Konkoly Irén, Kiss Károlyné, Kor- 
ner Andorné, Klecker Ferenczné, Kersisnik 
Viktória, Költi Teréz Özv. Krammer Emilné, 
Lusztig Malvin, Lövy Lotti, Mundy Józsefné, 
Mann Ferenczné, Matkovich Aladárné, Mazur 
Jánosné, Nagy Vilmosné, Novák Miklósné, 
Oravetz Gyulané, Palásthy Istvánná, Perlgrund 
Szidónia, Paxy Nándorné, Pók Ignáczné, Pap
pus Józsefné, Pauncz Manóné, Petry Béláné, 
Prokop Pálné. Pauncz Ignáczné. Preyer Tivadarné, 
Pártos Henrikné, Rosenstrausz Istvánná, Rigoni 
Fortunatoné, Rothfischer Nándorné, Rabolt 
Ferenczné, Radocsay Károlyné, Ranits Karola, 
Rajz Gyuláné. Schröder Emma, Szabó Lászlóné, 
Steiner Dávidné, Skoteczky Ottóné, Scholtz 
Frigyesné, Scholtz Jánosné, Szakmán Jánosné, 
Szalay Józsefné, Somody Józsefné, Schvarcz 
Henrikné, Stein Gyuláné, Szekrényesy Irén, 
Szinyéry Lászlóné, Selken Lujza. Schvvarcz 
Miksáné, Tamásy Sarolta, Terstyánszky Vil
mosné, Varjas Jul., Vitális Mártonné, Vitz Mórné, 
Vinkler Gyuláné, Valkó Jánosné, Veiczner Hanna, 
Vámosy Ignáczné, Véber Józsefné, Vizler Jánosné. 
Varga Mihályné, Veisz Lipótné, Ifj. Veisz Adolfné. 
A működő tagok száma tehát e névsor szerint 
103; de ez még nem teljes létszám, amennyiben 
még sokan vannak, kik e névsor összeállítása 
után léptek be a hölgybizottság működő tag
jainak sorába is. Ez tehát csak a működő tagok 
száma. Ezeken kivül ioo-at meghalad azon 
hölgyeink száma, kik mint rendes tagok léptek 
be a hölgybizottságba. Mondja azután valaki, 
hogy a mi aranyos hölgyeink között nincsen 
érdeklődés l ________

—  A  köz sé g i E g ye sü le t  kedden, november 
9 én este 7 órakor ismét Csapkay Józsefnél 
(főpiac/, Englerth-féle vendéglő) tartja heti 
értekezletét, melyre az egyesület tagjai tiszte
lettel meghivatnak. Egyúttal megemlítjük, hogy 
a Községi Egyesület múlt értekezletén a bíró 
választás kérdését is felvetette. Abban történt 
végre a megállapodás, hogy a többi helyi 
egyletekkel —  ha lehet —  karöltve fog az 
egyesület jelölni, e czélból felhívja őket egy 
közös tanácskozásra, s az azon történt meg
állapodás után a Községi Egyesület a szükség
hez mérten rendkívüli közgyűlést fog tartani az 
egyöntetű eljárás érdekében.

VEGYES HÍREK.
— A z  E rz sé b e tfa lva i ág. ev egyház folyó hó 

14-én, délután 3 órakor évi közgyűlést tart, 
melyet istenitisztelet fog megelőzni.

— A  fo g y a sz tá s i adó kibérlése — a község 
által — már tényleg megtörtént, E szerint 
Erzsébetfalva a jövő évtől kezdve házilag fogja 
kezelni ez — okszerű beosztás mellett —  szép 
jövedelemmel kecsegtető vállalatot. A bérletár 
Erzsébetlalván 55 ezer forint. Most láthatjuk, 
itt is sokkal túlszárnyaltuk Soroksár anya
községünket, amennyiben az anyaközség esak 
35 ezer frt bért fog fizetni az államnak. Ezen 
adónem elsősorban is próbára teszi uj képviselő- 
testületünk higgadt, önzetlen, józan gazdálkodási 
képességét. Megjegyezzük azonban ha ezt el- 
puffolják, jövedelem helyett rengeteg kárt tehet
nek e fiatal községnek,, melyet csak évek múl
tán fogna kiheverni.

—  H a lottak  estéje. Ez idén is kegyelettel 
ültük meg e szomorú napot. A két temetőt 
óriási közönség lepte el, már kora délután, este 
pedig kigyultak a mécsek, mely kísérteties fény- 
tengerbe borította a két temetőt. A helybeli 
dalkörök mindkét temetőben gyászénekkel rótták 
le elhunyt tagjai felett a kegyelet adóját. 
A temetőből hazajövet, a közönség Csapkay 
József vendéglőjében a Molnár és Gyermeke 
színdarabot hallgatta végig, mely fél 11 órakor 
ért véget.

—  A  h ö lg yb izo ttsá g  alakuló ünnepélyes 
ülésére az »Orsz. Nemz. Szöv.« is bocsátott ki
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központban levő tagjai részére meghívót. Ez a 
díszes meghívó pedig így szól : * Meghívó az 
»Erzsébet falvai Nemzeti Szövetség« hölgybizott
ságának 1897. november hó 7-én (vasárnap) 
d. u. 5 órakor a »Jósziv« szálloda dísztermében 
tartandó tánczvigalommal egybekötött ünnepélyes 
alakuló ülésére. Midőn van szerencsénk czirnzet- 
tet és b. családját ez ünnepélyre tisztelettel meg
hívni, kérjük, hogy azon lehetőleg megjelenni 
méltóztassék. Erzsébetfalván, 1897. november 
2-án. Hazafias üdvözlettel Vitális Mártonná a 
szerv, bizottság elnöke Dr. Herc\egh Mihály 
egyetemi rektor az »0 . N. Sz .« igazg. elnöke. 
Indulás az »Orsz. Nemz. Szövetség* helyiségéből 
(Budapest, József körút 7.) d. u. 3*/, órakor 
villamoson.*

—  H e ly re igaz ítá s. Múlt számunkban emlí
tettük, hogy a Koronában tűzoltóink javára 
rendezett szinielőadáson a tisztikarból senkit 
sem láttunk. Jó lelkiismerettel sietünk kijelen
teni, hogy Englerth József h. főparancsnok 
az előadáson jelen volt, továbbá Laubocher 
szakaszparancsnok is ott volt ugyan, de nem 
mint tűzoltó, hanem a színdarabot rendező ; 
olvasókörnek elnöke Mégis van a tisztikarban, 
aki szivén hordja a tüzoltó-testület érdekét, 
aminek mi csak örülni tudunk. De hát nem 
akad a testületben egy pennás ember, aki a 
vaskalapos maradiságnak az okát feltárná. 
Mi erre azért is kiváncsiak vagyunk, mert 
hiszen pénzünket kóstálja, ügy halljuk, hogy a 
főparancsnok ur már rég lemondott, s helyette 
mást még sem választanak. Hát mégis fej nél
kül volna a tüzoltó-testület ? Ezt nem helye
seljük, ha főparancsnokuk csakugyan lemondott, 
miért nem erősitik meg helyébe a helyettes
parancsnokot ? Mire való ez a fejnélküli állapot ? 
Vigyázzanak önök, pásztor nélkül elszéled a nyáj.

—  Z á sz ló d isz  A vasárnapi ünnepségek fényének 
emelésére a helybeli hölgybizottság azon kérelem
mel fordul ez utón is a háztulajdonosokhoz, 
hogy különösen a soroksári utón levő épületei
ket lobogózzák fel. A kérelem oly szerény, a 
milyen méltányos; ajánljuk is háztulajdonosaink 
szives figyelmébe. — Itt még megjegyezzük azt, 
hogy a termek feldiszitését Rumbold ur fogja 
eszközöltetni minden dijnélkül. Két diadalkapú 
is lesz : egyik az állomás kijáratánál, másik a 
Jósziv ülésterme előtt.

—  Az I. Munkás Önkepzö-Egylet november 
i-jén tartott előadását szép siker koronázta. 
A Molnár és gyermeke került színre, amelyet 
egy évben csak egyszer lát közönségünk. 
A terem nemcsak hogy megtelt, de számosán 
hazamentek, mert helyet egyáltalán nem kaptak. 
Az előadás meglehetősen sikerült. A legközelebbi 
előadásra műkedvelőink a »Sárga Csikó«-t tűz
ték ki.

—  A közvacsora ugyancsak népesnek Ígér
kezik. Budapestről és a vidékről igen nagy 
számban készülnek ki hozzánk a hölgybizottság 
alakuló ülésére a vendégek, kiknek legnagyobb 
része már a közvacsorára is előjegyezte magát. 
Ha nem csalódunk, 200 nál több terítékre lesz 
szükség s ha étel-ital dolgában nem is esünk 
gondolkozóba, de az étkező helyiség tekintetében 
aligha össze nem szorulunk. Különben ezen 
majd segít buzgó hölgyeinknek tapintatossága. 
—  Tánczos fiatalemberekben sem lesz hiány, 
mert csak Budapestről — mint biztos for
rásból értesütünk —  40 50 tánczos biztosan
kijő hölgyeink ünnepélyére. Bájos és ked
ves hölgyeink el lehetnek készülve rá, hogy 
igen jól fognak az alakulási ünnep tánczvigal- 
mán mulatni. Erős a meggyőződésünk, hogy e 
tánczmulatságot nem egy érdekes hymenhir 
fogja követni. A soroksári — házasságkötéssel 
is felruházott királyi plébános, -  alias: anya
könyvvezető már előre is fázik a reá váró sok 
munkától. Ne legyen alaptalan a félelme!

—  Teuffel Mihály, községünkben is előnyösen 
ismert budapesti ügyvéd, az eddig Baross-utcza 
15. szám alatt volt lakását és ügyvédi irodáját 
József-körut 6 5  SZ alá helyezte át, melynek 
másik bejárása az újonnan nyitott Csepregi- 
utczán van. Ajánljuk ezen tudósításunkat az 
ügyes-bajos felek becses figyelmébe.

—  Kétséges beszéd. Dr. Lehóc^ky Antul, orsz. 
képviselő, az *Orsz. Nemz. Szövetség* igaz
gatósági titkára s a nemzetiségi osztály vezetője

a nemzetiségi osztály feladatáról óhajtott beszélni 
a hölgybizottság alakuló ülésen, azonban sürgős 
és elhalaszthatlan ügyek öt választókerületébe 
szólították el. Elutazásakor sajnálatát fejezte ki, 
hogy el kell épen most utaznia, de azt Ígérte, 
hogy ha csak lehet, még vasárnap a déli I órai 
gyorsvonattal visszatér, hogy jelen lehessen lel
kes hölgyeink ünnepén s az ünnepből kivehesse 
a maga részét. Mi sajnálnék, ha a képviselő úr 
lebilincselő kedves beszédét nélkülözni lennénk 
kénytelenek, annál nagyobb lesz örömünk, ha 
mégis visszaérkezik s választékos programm 
sorozata hölgybizottságunk alakuló ülésének a 
képviselő úr magvas és szép beszédével tartal
masabb lesz. Bár üdvözölhetnénk szives vendég
látó körünkben a képviselő urat!

Hymen. Hahk Frigyes ifjú polgártársunk, 
erzsébetfalvai lakos, mészáros és hentesmester, 
f. évi november hó 7-én nőül veszi a köztisz
teletben álló Ludv’g Ferencz, budapesti ház- 
tulajdonos szeretetreméltó leányát, Irmát. Az 
egyházi esketés a budapesti józsefvárosi róm. 
kath. templomban menend véghez. Legyenek 
boldogok!

—  A  hö lg yb izo ttság  a laku ló  ü lé sé re  egyszerű, 
de Ízléses meghívót bocsátott ki, mit szívesen köz
lünk azzal, hogy akik ily meghívót nem kaptak 
volna, s reá igényt tartanak és jogot formálnak, 
szíveskedjenek e tárgyban Vitális Mártonné vagy 
Báthory Vilmosné úrnőkhöz fordulni. * Meghívó. 
Az » Országos Nemzeti Szövetség* erzsébetfalvai 
hölgy bizottsága 1897. évi november hó 7-én 
tartja a > Jósziv* összes termeiben társasvacsora 
és tánczmulatsággal egybekötött alakuló ünne
pélyét. Kezdete délután 4 órakor. Egy teríték 
ára 1 írt 20 kr. Kitűnő czigányzenéről gondos
kodva van. Külön vonat Budapest felé éjjel 
2 órakor indul «

—  C sa p k a y  K á ro ly  fiatal fodrászmester novem
ber 3-án jegyezte el Tischler Ferencz polgártár
sunk kedves leányát Margit kisasszonyt. —  Mi 
is szivünkből gratulálunk az ifjú jegyespárnak!

— A  s á rg a  ir ig y sé g .  A hölgybizottság vasárnapi 
alakuló üléséről vannak, kik kicsinylöen nyilat
koznak s szinte óhajtanák, hogy az valami
képen ne sikerüljön. Tudjuk kik ezek, hol és 
merre a hazájok. Ezeket persze végtelenül bántja 
az, hogy nem az ő üres fejükből pallant ki az 
eszme s nem ők viszik a tónust. Ezeknek a 
sárga irigyeknek óhaja azonban nem fog' tel
jesülni, sőt bámulni fognak azon a fényes 
anyagi és erkölcsi sikeren, mi az alakulás ünne
pét kétségkívül megkoronázza. H ja ! Ez nem 
községi önállósitási ünnep ám !

—  K ö z iga zga tá s i bejárás. Az Országos Telefon 
Hírmondó-hálózat községünk területére eső helyi 
hálózatának szerdán délelőtt volt a közigazga
tási bejárása. Jelenvoltak a kereskedelmi minisz
térium részéről Valér József műszaki tanácsos, 
a bejárás vezetője, a budapesti posta- és távirda- 
igazgatóság részéről Schallen Frigyes kit*. fő
mérnök, vármegyénk részéről Szilágyi Lajos 
főszolgabiró, a pestmegyei áliamépitészetí hiva
tal részéről Perl Ede főmérnök, két egyén köz
ségünk képviseletében, a Telefon Hírmondó 
igazgatósága részéről Szvetics Emil műszaki 
igazgató. A bizottság tagjai előtt Szvetics igaz
gató ismertette a létesítendő hálózat terveit, 
valamint az alkalmazandó építési anyagokat. 
Ennek megtörténte után a bizottság a terve
zethez hozzájárult.

Jegyváltás. Stein Henri*, erzsébetfalvai 
lisztkereskedő a Soroksári-uton a napokban váltott 
jegyet Lusztig Lajos helybeli tekintélyes polgár 
bájos leányával Malvin kisasszonynyal. Kisérje 
áldás ezen szerelemből kötött fiatal pár frigyét!

—  Értekezlet. A hölgy-bizottság kebeléből 
kiküldött 25 tagú kijelölő-bizottság november 
hó 3-án, d. u. 4 órakor tartotta meg kijelölő 
értekezletét, melyen a bizottság tagjai teljes 
számban vettek részt. A tisztikar kijelölése nem 
remélt simán és mondhatni egyhangúlag ment 
végbe. A kandidáltak névsorát közölni nem 
tartjuk szükségesnek, miután ez még csak 
jelölés, s a választás alkalmával változások is 
állhatnak be — s mert a megválasztott tisztikar 
névsorát lapunk jövő heti számában úgy is 
hozzuk. A kandidálásra nézve azonban az a 
szerény megjegyzésünk van, hogy az nem volt 
eléggé körültekintéssel megejtve, amennyiben

a tisztikarba jelöltettek olyanok, kik a kijelölt 
tisztséget nem lesznek elég képesek betölteni, 
már pedig első sorban is — tekintettel az 
»Otsz. Nemzeti Szövetség* központjához való 
viszonyára a hölgy-bizottságnak, ezt nem lett 
volna szabad ily könnyedén venni. No de ezen 
talán reparál az alakuló ülés. Pók Ignáczné 
úrnő bokros elfoglaltságára hivatkozva nem 
fogadta el a szép tisztséget, az egyik . társ
elnökséget ; 0  nagysága legjobban tudja a maga 
gondjait és dolgait, s mi ezért nem is igyeke
zünk kapaczitálni őt, bár tevékenységét óhaj
tottuk volna látni a tisztikar sorában, s reméljük 
is, hogy ez a lemondása, illetőleg a neki fel
ajánlott pártelnökség el nem fogadása részéről 
nem akar visszavonulás lenni, s ha mint tiszt — 
kire bizony sok munka vár, — nem is, de mint 
közkatona, a nála ismert erélylyel fogja szol
gálni a hölgy-bizottság hazafias és nemes 
czéljait —  s ezen reményünkben, hisszük, nem 
is fogunk csalódni —  Másik megjegyzésünk 
pedig az, hogy a kandidáló-bizottság kissé túl 
lépte hatáskörét akkor, a mikor nemcsak a 
hölgy-bizottság tisztikarára nézve tette meg a 
kijelölést, hanem mindjárt kijelölte a a vigalmi
bizottság tisztikarát is Hát ez nem helyes, mert a 
vigalmi-bizottság kijelölése, a hölgy-bizottság ügy
rendjét képezvén, az csak egy későbbi ülésen jöhet 
szóba — s aztán nem látjuk be azt, hogy a 
később kijelölendő vigalmi-bizottságnak miért 
ne lehetnének tagjai a hölgy-bizottság tisztviselői 
is. pedig ezek közül egyet sem vettek be a 
vigalmi-bizottságca — ellenkezőleg bevettek igen 
sok olyan tagot, kiket soha semmiféle mulat
ságon még nem volt szerencsénk látni. Ezek a 
mi szerény megjegyzéseink, s csak az ügy 
érdekében véltünk cselekedni, amikor eme téve
désekre rámutattunk, mert a mily dégelgetett 
kedvenezünk nekünk ez az alakulófélben levő 
hölgy-bizottság, ép olyan szívesen kívánjuk 
megóvni minden blamázstól, minden tévedéstől. 
Mert csak így remélhetjük azt, hogy az elvetett 
mag erős, terebélyes fává növekedjék, s ne 
épüljön összedőléssel fenyegető roskatag alapon.

—  V ic in á lis  g y ilk o ssá g . Múlt szombaton a 
Soroksár felől jövő vicinális vasnt gépje két 
majosházi munkás közül az egyiket, s azoknak 
két lovát meggyilkolta. A szegény emberek 
hazafelé hajtottak, s talán kissé beborozva el
szunnyadt a kocsis, s éppen akkor tért le 
az útról, mikor a vonat már 10— 15 lépésre 
közeledett hozzá. A mozdonyvezető már nem 
volt képes megfékezni a vonatot, mely a kettős 
fogatot teljesen összeroncsolta. Két ló és egy 
ember lett az áldozat. A kocsi is összetörött, 
azonban az egyik utas ép bőrrel megmenekült. 
A sérültet beszállították a Rókus-kórházba. 
A kár 200 forintban van megállapítva. Vájjon az 
elgázolt emberélet is beszámíttatott a 200 írtba ? 
kiváncsiak vagyunk.

— K. Jóná s Ödön, műegyetemi tanár, orsz. 
képviselő, az ipari munkások oktatására kikül
dött országos bizottság elnöke és igazgatósági 
társelnök beszélt volna az alakuló hölgybizott
sági ülésen a munkáskérdésről, mint az a köz
ponti igazgatóság első megáilapodá a is volt. 
Ámde a mindnyájunk által nagyrabecsült orszá
gos hirü tudós tanár ur az alakulás napján nem 
jöhet közénk, mert e napon alakítják meg 
Szombathelyen az iparos munkások oktatására 
a bizottságot s így a mi kedves tanár urunk 
nem lehet köztünk, amennyiben Szombathelyen 
az alakuló ütésen mulhatlanul meg kell jelennie. 
Hogy azonban ügyünk iránti érdeklődését be
igazolja, csütörtökön este dr. Kanyurszky György 
egyetemi tarár, Barthos Andor minist, titkár 
Déry Gyula igazg. társelnök kíséretében kijött 
hozzánk s Vitális Márton köztiszteletnek örvendő 
m á. v. tisztviselő vendégszerető úri lakásán 
szerzett bővebb információt a hölgybizottság 
ügyeinek állásáról s az eredmény annyira meg
nyerte tetszését, hogy szives Ígéretet tett, misze
rint a hölgybizottság egyik legközelebb rende
zendő estélyén felolvasás által ő  is tényleges 
részt fog venni. Szívből örvendünk a szives 
ígéretnek s örömmel látjuk a tudós tanár urat 
mindenko .őrünkben. Hozza isten minél előbb !

—  A z  osztály so rsjá té k  e lső  húzá sa . Lapunk 
t olvasóközönségének b. figyelmét felhivjuk 
Török A. és Társa budapesi ezég hirdetésére,
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akik a m. kir. szab. osztálysorsjegyek elárusi- 
tásával meg lettek bízva Ezen sorsjáték a 
m. kir. kormány felügyelete alatt áll és minden
kinek ajánljuk, hogy bizalommal forduljon Török 
A. és Társa főelárusitókhoz Budapesten.

—  D a d o go k  oktatása . D. Pákay György úr, 
dadogók oktatására képesített állami iskolai 
tanító f. évi november hótól 6 hóra terjedő 
tanfolyamot nyit külön a felnőtt dadogók és 
külön a gyermekek számára. A kik ily beszéd- 
fogyatékosságban szenvednek s ettől szabadulni 
óhajtanak, előjegyeztethetik magukat már most 
is nevezett tanító urnák Kádár-telep 10. sz. a. 
lakásán naponkint déli 12 és 2 óra között. 
Csakis szerencsétlen embertársainknak vélünk 
szolgálatot tenni, a mikor erre a gyógytan- 
folyamra felhívjuk a dadogók és bárminemű 
beszédfogyatékosok figyelmét.

Regénycsarnok.
Na gy  u r a k  inkogni tóban.

(17) — Eredeti regény. —
Irta: T ölgyessy Mihály.

(Folytatás.)
A jelenet óriási feltűnést keltett; Coralíe halk 

sikolyt hallatott, vőlegénye halálsápadtan, szinte 
megkövülve állott mellette. A következő perczben 
az ismeretlenre akarta magát vetni.

— összemorzsolom \ sziszegte fogai között.
Többen közbe vetették magukat, maga Coralie

is vőlegénye karjába esett:
— Az istenért, ne csináljon botrányt!
— E sértést szó nélkül nem hagyhatom! li

hegte a vőlegény. Fürödni akarok a nyomorult 
vérében.

—  No csak rajta! szólt Ipanow gúnyosan. 
Rendelkezésére állok azonnal! Nevezze meg se
gédeit.

A zaj hallatára Coralie anyja is besietett 
a buffetbe s lelkendezve kiáltá:

—  Az Istenért, mi történik itt ?
Coralie annyira izgatott volt. hogy állni is alig 

tudott már a lábán. A mérnök leküzdötte felin
dulását s hogy nagyobb feltűnést ne keltsen, igy 
szólt arájához :

—- Csillapodjék, Coralie! Ez a hitvány járda
taposó nem érdemli meg, hogy tovább foglal
kozzunk vele. Menjünk!

November 7.

A mulatság azonban Coraliera nézve töké- 
letessen el volt rontva. Aggodalma még inkább 
fokozódott, midőn vőlegénye igy szólt hozzá:

— Távoznom kell egy perezre, Corelie! 
Legyen nyugodt, mindjárt visszatérek.

— Oh istenem, hova megy? kérdé a szép 
leány remegve.

— Ne féljen, kedvesem, mindjárt itt leszek!
Ezt mondva, elsietett. Barátai közül kettőt

hamarosan előrántott s igy szólt hozzájuk:
—- Barátaim, keressétek fel azt a mihasznát 

s kérjetek tőle fegyveres elégtételt a nevembe.
—  Mikorra?
—  Még m a! Ártalmatlanná akarom tenni a 

ficzkót.
A két segéd felkereste Ipanowot s előadták neki 

a dolgot, kijelentvén előtte, miszerint a leghatá
rozottabban követelik, hogy még ma fegyveres 
elégtételt adjon felüknek.

Ipanow szeme diadalmasan felcsillámlott. Hát 
hiszen éppen csak ezt akarta.

— Uraim, úgymond, készen vagyok! A ma
gam részéről nem is nevezek segédeket. Az önök 
lovagiasságában annyira bizom, hogy teltételeik
nek már előre is alávetem magam. Ha tetszik, 
akár mindjárt mehetünk is !

A mérnöknek megvitték e hirt s a kis társa
ság feltűnés nélkül hagyta el a báli termet. A 
ruhatárban magukra öltötték felső kabátjaikat s 
úgy, a hogy voltak, kocsiba ültek s a boulognei 
erdőbe hajtottak pisztolypárbajra.

Az erdő egyik tisztásán felálottak a párbaj-vivó 
felek, A segédek egyike kimérte a távolságot, a 
másik a pisztolyokat töltötte.

A feltételek ezek voltak: Háromszori golyó
váltás, minden lövés után öt lépés előhaladás.

A felső kabátokat a bajvívók levetették. Mind 
a ketten a legvégsőre el voltak szánva Kölcsö
nösen fürödni akartak egymás vérében.

A mérnök izgatott volt, mert olykor-olykor 
megrázkódott. Ipanow azonban teljesen nyugodt 
volt, sátáni tűz lobogott szemében. Kitűnő lövő 
létére biztosra vette, hogy ellenfelét mindjárt az 
első lövésre leteriti.

A segédek egyike meglebbentette fehér kendő
jét annak jeléül, hogy most vigyázzanak. Aztán 
elkezdett ünnepélyesen olvasni . . . Egy . . . 
Kettő . . . Három!

Egyszerre eldördült a két lövés.
Midőn eloszlott a füst . . .  a két ellenfél még

mozdulatlanul állott egy perczig, aztán a mérnök 
hirtelen melléhez papott.

—- Jaj! hörgé kínosan s arczczal a földre 
bukott.

Rögtön hozzá siettek. A kéznél levő párbaj- 
orvosok hanyatt fordították s megvizsgálták a 
sebet. Bizonyosat azonban nem mondhattak. 
Mindenekelőtt a vérzést ellállitották s a sebet 
gondosan bekötve, egyelőre haza szállították a 
sebesültet.

Ipanow diadaiittassan kocsijába dobta magát 
s e {vágtatott.

— Most már enyém lesz a bájos tubicza! 
mondá gyönyönttasan.

Coraliet azalatt — midőn látta, hogy vőlegé
nye adott szava ellenére sem tért vissza — ki- 
mondhatlan aggodalom szállta meg. Anyja sza
vára nem hallgatva, izgatottan futkosott körül 
a termekben keresni az eltüntet. Nem találta 
sehol. Izgatottság! egyre fokozódott s úgyszólván 
csaknem fejét veszté.

Izgatott keresés közben az előcsarnokba jutott. 
Tévedését eszrevévén, vissza akart fordulni, de 
egy ismeretlen fiatal ur útját állta.

— Bocsánat, nagysád, ne vegye rossz néven, 
hogy megszólítom . . .  a kit keres, az már 
nincs itt.

— Az istenért, hol van ?
— Elmentek párbajra!
— Irgalmas isten! sikoltott fel Coralie s csak

nem elájult a hír hallatára. — Hova mentek ?
Az ismeretlen, a ki nem volt más, mint Száva, 

Ipanow gróf komornyik-titkárja — titokteljes 
hallgatásba burkolódzott, arczával és tekintetével 
azonban elárulni igyekezett, hogy többet tud, 
mint a mennyit előbb elmondott.

Coraliet isszonyu félelem szállta meg. Nem le
hetetlen, hogy vőlegénye meg van sebesülve, 
vagy talán el is esett.

Kezeit összekulcsolva rimánkodva szólt:
—  Az istenre kérem, mondja meg. mit tud ?
— Kisasszony, ne ijedjen m eg!
Coralie levegő után kapkodott s rémületében 

elakarta arczát.
—  Irgalmas isten, mit kell még hallanom! 

suttogta alig hallhatólag.
(Folytatása következik.)

Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:

E I S I D É L - X ' I  M I K A l -Z - .

A P R Ó  H I R D E T É S E K .
Valakinek eladó telke 
van ;

Ha valakinek eladó háza 
Van;

Ha valaki telket akar 
venni;

Ha valaki házat akar 
venni;

Ha valakinek bérbeadó 
háza van;

Ha valad házat keies 
bérbe és végre

Ha valaki gyorsan és biz
tosan akar

hirdetés utján eredményt 
elérni, az forduljon bi
zalommal az 

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

Nagybirtok 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 házépítésre ala
kult részvénytársaságnak. 
Bővebbet a kiadóhiv. 2

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

gy korcsmaiiztet beren
dezéssel, sűrű 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 
sürgősen eladó. A kilenczes 
kamatot minden körülmé
nyek között meghozza. Kész
pénz csak 1000 fit szüksé
ges. Bővebbet a kiadó- 
hivatalban. 5

C rzsébetfalván eladó, eset- 
lég bérbe kiadó egy ele

gáns úri lakás 600 {j-ö l 
telekkel. Esetleg fél telek
300 j_-öl külön is eladó. A
legfinomabb igényeknek is 
megfelelő parkírozott kert
tel. Értekezhetni a kiadó- 
hivatalban. 6

Iskola utczában egy szép 
új ház, 400 j j-ö l  gyümöl

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

A Suda-telepen egy szép 
**  villa 130 Q -öl szépen 
befásitott udvarral 4000 írt
ért ebdó. Czim a kiadó- 
hivatalban. 10

Eladó bérház. A Suda-te
lepen égi uj bérház 

saroküzlettcl, lakással 
eladó. Készpénz 40c 0  frt, 
a többi olcsó kamat. Bő
vebbet a kiadóhivatalban. 16

Attila-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

Gzilágyi-Lajos utczában a
^  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 jkkal, továbbá 
az udvarban több lakás, 
nagy saroktelekkel, esetleg 
a saroktelek külön is eladó. 
Tudakozódhatni lapur-k ki 
adóhivatalában. 15

Eladó telek. Szilágyi La- 
jos-utezában egy szép. 

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

Dudapest főváros IX ik
O  kerületében az újonnan 
építendő uj sertés vágó kö
zelében több háztelek, k 
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-.Ö1 eset
leg külön is eladó. Bőveb
bet a kiadóhivatalban, irt

A z Angyalföldön VI. kerü- 
** letben, több telek, 10 év 
alatti törlesztésre, á 8—20 
írtig, szabad kézből eladó. 
Értekezhetni a kiadóhiva
talban. 19

Eladó ház a piaczon. Egy
üzlethelyiség lakással, to

vábbá egy külön elkerített 
lakás verandával, mellék- 
épületekkel, 3C0 □ -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 J -ö l ,  á 4 
írtért azonnal eladó. Bőveb
bet a kiadóhivatalban. 22

Dudapesten, a VlI-ik kerü- 
léthez tartozó Znglóban 

egy 454 négyszögöles telek 
á 7.50 krért eladó. Törltszt- 
hetö három éven át rész
letekben is. Bővebb értesí
tés nyerhető a kiadóhiva
talban. 23

|/trtész-utczában egy osi-
nos udvar, lakházzal, 

300 négyszögöl gyümölcsös 
telekkel eladó. Értekezhetni 
a kiadóhivatalban. 25

Osepelen egy nagy úri 
^  villa közel a Dunához, 
800 rFöl 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 
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. %j

Megvételre kerestetik a
*»■ kath. templom közelé
ben egy 300, esetleg 600 
Q-öles telek készpénzfizetés 
mellett. Ajánlatok tehetők 
a kiadóhivatalban. 28
Megvételre kerestetik a
•*» Sudatelep körül egy 
3000—4000 frt értékig egy f 
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 megve
hető. Tudakozódhatni ki
adóhivatalunkban. 30

Eladó ház. Iskola-utcza 
elején egy elegáns nagy 

ház, 600 Q -öl szőlős és 
gyümölcsös kerttel azonnal 
eladó. Czim a kiadóhiva
talban. 2Q

Erdö-utczában 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 írt. Értekezhetni 
a kiadóhivatalban. 33 
Cgy korcsmaüzlet sürgősen 
t  eladó. Czim a kiadóhiva
talban. 36

A legszebb ház eladd. 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
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H I R D E T É S E K .

Folyó é. november hó 11-én
kezdődik az

E lső  m agy. kir. szabada lm azott

O S Z T A L Y S O R S J Á T É K
1. osztályának húzása.

100 ,000  5 0 ,0 0 0
sorsjegy nyeremény

Legnagyobb nyeremény szerencsés esetben:

1 .0 0 0 , 0 0 0  tana
Különös nyeremények ;

6 0 0  0 0 0 . 4 0 0  000 . 2 0 0  0 0 0  2  a 100.000. 
9 0  0 0 0 .  8 0 .0 0 0 ,  7 0  0 0 0  2  á  6 0 .0 0 0  k o ron a

és igy tovább;
egészben f> hónap alatt H osztályban

13.160,000 korona lesz kisorsolva.
Eredeti sorsjegyek árai tervszerüleg :

egy egész 6  frt, negyed  I f r t  5 0  kr, 
egy fél 3  frt, n yo lczad  7 5  kr.

Megrendeléseket kérjük mielőbb, de november 
Il ike (húzás kezdete) előtt

Török 1 es Tirsa czsghíz Budapest,Vicz:-kő:ut i/P,
küldeni,

0 0 3 0 0 0 CO I£ÍTrágra:n.a.ó- OOOCOOOO

Megrendelési bárcza.

Török A. ésTársa uraknak
B u d a p est, V á cz i k örú t 4 /P .

Kérem nekem ... .... _.I. osztályú eredeti sors
jegyet a hivatalos tervezettel együtt küldeni.

(utánveendő. 
postautal vány nyal

... ......... in  Kr ueezeg . küldetik.
mellékelve.

j tA szükségtelen rovat 
törlendő.)

Vezeték- és keresztnév : .............................. ......
Lakhely :......... „..............  Megye : .......................

Eladó ház.
E rzsébetfalván , a Kossuth-utcza 

io. számú sarokház, mely áll két szép utczai 
lakásból, gyümölcsös kerttel, a kossuth- 
falvai állomás közelében, jutányos áron 

MjjPV eladó.
A feltételek iránt értekezhetni

MONORI PÁL
tulajdonossal.

i Csapkai József vendéglős
! | | tisztelettel értesiti a n. é. közön- 
| 1 séget, miszerint a kezelése alatt lévő 
| \ j (Englert-féle) vendéglőt, tánczmulat- 
| ! | súgok tartására a n. é. közönségnek 
| | péld. egyletek- és köröknek rendel- 
I | kezésére bocsátja, 
j | A termen kívül a mellékhelyiségek 

J teljesen elegendők arra. hogy étke- 
f  zési helyül szolgáljanak bármily népes 
I  mulatság tartására; minekutána pe- 
# dig az őszi és téli szezon beállt, a 
| hosszú estéken, szombat és vasárnap 
« állandóan jó  czigányzene já t -  
5 szilt, mely alkalommal a terem a 
I  tánczolni szerető közönség rendel
je kezésére áll.
§  É telek  és Ita lok  ízléses és
© pontos kiszolgálásáról a vendéglős 
§  kezeskedik.
|  K itűnő  uj hegyi borát kü lönösen  figyel- 
g  mébe ajánlja a  n. é közönségnek.

*

4
4§
4§

-28
41
<á|
4

m

S z é n - és fa k eresk ed és.
Tisztelettel tudatom a n. é. közönséggel, hogy a legjobb minőségű

vágott fát, valamint porosz a. salgótarjáni szenet
a legjutányosabb árban (olcsóbb mint bárhol) házhoz szállítok.

Megrendelések nálam, soroksári-uton, a viczinális állomással szemben 
minden időben eszközölhetők.

Tisztelettel Smack Ede.

A ki olcsón s lelkiismeretesen venni akar

JB varróg épet vagy bicyklit,
forduljon bizalommal

WJtRIS’f i R
jól ismert mechanikus czéghez

Budapest, A k áczfa -u tcza  5. szám .
Műhelyem megnagyobbitása folytán, azon helyzet-
ben vagyok, hogy mindenféle előfordulandó javitá-
sokat lelkiismeretesen, olcsón s pontos készséggel

teljesíthetek.

Kedvező  fe ltéte lek mellett

részletf izetésre!
Saját készítésű arany- és ezüst 

ékszerek,

arany- é s  ezüstgyűrü k , fü g 
gök és  lénczok o lcsó  árak  

m ellett kaphatók

Herzl és Rechnitzer
aranyművesnél

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

Órák és ékszerek
jav ításra  elfogad tatn ak .

&)(£) (sfe)

kutmester
Erzsébetfalván.

Tisztelettel értesitem az építkező nagy közön
séget, miszerint

KUTAK
elkészítését, akar n yitott, akár szivattyús, 
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
(saja házamban).

Zólyomy Gyula
ép ítési v á lla lk o zó

Erzsébetfalván, Iskola utcza II sz.
Elvállal

helyben és vidéken építkezéseket.

Építési tervek és költségvetések ingyen.

Pénzkölcsönöket 412° o-ra
kieszközöl

helybeli telkekre és építkezésekre.

Pénzelőlegek
n ő m  f o g a d t a t n á l ^  o l .

Budapest, 1897. Rózsa KAI mám és Neje könyvnyomdája.


