
II. évfolyam. Erzsébetfalva, 1897- november 14. 47. szám.

ERZSEBET-KOSSUTHFALVA, SOROKSÁR ÉS SZIGET-CSEPELKÖZ ÉRDEKEIT KÉPVISELŐ
TÁRSADALMI ÉS VEGYES TARTALMIT HETILAP.

Megjelenik minden vasárnap.
FLŐFIZETÉSI Á R :

leérz evie . . 4  írt. I Negyed évié....................... 1 írt.
év ié  . . . 2 » |  Egyes s$ám ára 8 kr.

NM l - t é r  g a im o n c i s o r o n k in t  3 0  k r a jc z á r .

Üdvös tanulságok.
Az > Országos Nemzeti Szövetség* er- 

zsébetfalvai hölgybizottságának múlt va
sárnapi alakuló ülése s a fényes bankett 
és tánczmulatság még élénken emléke
zetünkben van s nem egy —  de Isten 
tudja, hány üdvös tanulságot vonhatunk 
le magunknak ' azokból a jövőre nézvést.

Először is úgy az ülés az <5 méltányos 
színezetével, mint magas szellemi nívón 
álló hazafias szónoklataival, nem várt, 
nem remélt, nálunk eddig páratlanul álló 
erkölcsi sikerével; —  valamint a 150 
terítéket felülhaladó közvacsora és a fé
nyes tánczvigalom világosan beigazolták 
azt, hogy más annak a mozgalomnak a 
sikere, a miket nem arra való, nevetséges 
pöffeszkedésben utazó szellemi nagyságok, 
—  s más annak a sikere, a mit arra 
alkalmas, érdemes, rá való intelligens, 
tiszteletreméltó elemek vezetnek és ren
deznek.

A múlt vasárnapi ünnepségek fényesen 
megczáfolták azt is, a mit nálunk eddig 
oly kedvteléssel hangoztattak, hogy t. i. 
az intelligens osztály nálunk sokkal közö
nyösebb, hogy sem összehozható lenne 
bármily ürügy alatt is. Hát ez nem áll 
és igen örülünk, hogy mi czáfolhatjuk 
meg az intelligenciát ért vádakat. Igen is 
összehozható nálunk az intelligens elem 
mindenkor, csak gondoskodni kell tudni 
arról, hogy intelligencziájuknak megfelelő 
magasabb szellemi élvezetet, szórakozást 
nyerjenek.

A hölgyek múlt vasárnspi ünnepén 
láttuk csak, hogy mégis élhetetlen, szá
mítani nem tudó, nagyobbszabásu vállal
kozásokra mennyire alkalmatlan az itteni 
pénz- és üzletvilág. Évek hosszú sora 
óta az a legnagyobb bajunk, hogy nincsen 
elég nagy és elegendő tágas vigadó ter
münk s hogy ennek hiányában hiába 
rendezünk nagyobbszabásu vigalmakat, 
idegen vendégeink egyszer-kétszer csak 
elnéznek hozzánk, de utóvégre is elűzi 
őket a nagyobbszabásu mulatságra múl
hatatlanul szükséges helyiség hiánya.

Pedig ma oly alkalom kínálkozik társa
dalmi életünk fellendítésére, mint még 
soha. Fővárosi vendégeink, az Orsz. Nemz. 
Szöv. igazgatóságának tagjai, kiket a 
múlt heti ünnepségek kicsaltak hozzánk, 
mind elragadtatással beszélnek Erzsébet- 
falváról s komoly törekvésük szerény köz
ségünket a fővárosi intelligens közönséggel 
megszerettetni s Erzsébetfalvát tenni meg
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a fővárosi értelmesebb kiránduló közön
ség kedvecnz kirándulási helyévé. Hogy 
ennek a szándéknak, ha ténynyé is válik 
s nem marad meg csak a tervnél: mily 
óriási, előre nem is látható nagy hord- 
ereje lesz községünk és társadalmi életünk 
fellendítésére, azt fejtegetni még a gyen
gébbeknek sem szükséges.

Méltó elégtétellel láttuk, ha az elöl
járóság nem is szólította fel a háztulaj
donosokat házaik fellobogózására falra
gaszokkal, — ha nem is doboltak e 
tárgyban éjjel-nappal szünet nélkül; azért 
közönségünk színe-, virága, java mind 
együtt volt vasárnap a Jósziv termeiben. 
Erzsébetfalva oly díszes vendégkoszorut, 
oly előkelő nagyszámú ünneplő vendéget 
nem fogadott még falai között, mint va
sárnap hölgyeink ünnepén — s hisszük, 
hölgyeinket nem utolzor érte e megkü
lönböztető kitüntetés.

És ez annál jobban esik nekünk erzsé- 
betfalvaiaknak, mert hiszen csak nem rég 
láttuk azt az óriási fiaskót, mely egy kö
zelmúlt ünnepély alkalmával községünket 
meggyalázta, a közeli és távoli vidék 
előtt letörülhetlenül blamirozta. Ennek az 
volt az oka egyedül, hogy a jó  urak, az 
ünneprendezők, a rendezőségből a tulaj- 
donképeni intelligencziát kifeledték s en
nélfogva azt kellett tapasztalniok, hogy 
az ő szereplésükre az ördög sem volt ki
váncsi. Még vidékről is távol maradt 
mindenki a meghívottak közül.

Mennyivel büszkébbek lehetnek hölgyeink, 
az Ő ünnepükön ha baj esett, az a baj nem 
volt más. mint a fővárosból ide sereglett 
nagyszámú notabilitásoknak alig tudtak 
helyet adni.

Annak az ünnepnek egy csom ó egye
sület csinálta hónapokon keresztül a propa
gandát s nem tudtak összehozni 40— 50-nél 
több embert, annak is 6/«-része potyaje
gyes résztvevő volt; hölgyeink alig pár 
nap alatt 150 terítéket meghaladó köz
vacsorát hoztak össze, melyen a tósztok 
is egy- egy remekei voltak a magyar ven
dégszeretet és s z ív  szónoki megnyilat
kozásának

A legjellemzőbb tanúságot pedig az 
nyújtotta, hogy úri emberek, kik szeret
nek minden lében kanál lenni, kik min
denütt az öregdobot szeretik verni Erzsé- 
betfalván, kik nélkül még csak egy szál 
fű, egyetlen iskolaépület sem emelkedhetik 
ki a földből, kik nélkül semmiféle kor
tesvacsora meg nem történik: ezen a
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közvacsorán nem vettek részt. Hja, itt 
nagyon kis emberek lettek volna s daczára, 
hogy már megszoktatták velük az első 
helyet, itt az őket méltányosan megillető 
utolsó helyekre lehetett csak kilátásuk. 
Ók pedig az őket megillető helyeken nem 
érezték volna jól magukat. Folyondár ter
mészetüknél felfelé kapaszkodnak s mindegy 
nekik, ha bogáncsis az, mi őket feltélé 
törekvésükben, kapaszkodásukban elősegíti. 
Csakhogy itt semmi ilyen nem állott ren
delkezésre.

Ezt pedig csak azért hozzuk fel, hogy 
lássa . végre a közönség azokról az ál
nagyságokról. hogy meddig barát és 
meddig ellenség? Lehet a czél a leg
szentebb, a leghazafiasabb, a legmagasz- 
tosabb, de ha azokat az önös érdekeket 
nem szolgálják, amik nekik zászlóikra 
irvák, akkor ezeket nem találja a Sorom
póban. A minthogy vasárnap sem találta 
ott ókét.

Hát legyenek nyugodtak, nem is hiányoz
tak nekünk s ezentúl sem fognak hiányozni.

Hogy kik a polgárságnak igazi vezérei 
és jóakarói, ilyenkor szokott kitűnni. Ki is 
tűnt. Örüljünk, hogy ha bár nem szán
dékosan is —  az álarcz lehullott s valódi 
arczukat láttatták. Ezt ne feledjük el. 
Alkalom adtán jó  lesz reá hivatkozni!

K. G.

Hölgyeink ünnepe.
1897. no*. 1,

Hölgyeink kérelmére, ha a soroksári-ut mentén 
fekvő házaikat a háztulajdonosok nern is tar
tották érdemesnek fellobogózni, azért a múlt 
vasárnap: november 7-ike örökre emlékezetes 
maradand hölgyeinkre nézve, mert az Országos 
Nemzeti Szövetség erzsébctlalvai Hölgybizott
sága oly fénynyel és oly auspiciumok között 
alakult meg, a minőre hölgyeink még a leg- 
vérmesebb remények mellett sem számítottak.

így van ez jól. A kételkedőknek megfagyott 
a szó a szájukon, az intrikusokban pedig elhült 
a vér. A vasárnapi látványosságra, a meg
alakulás ily fényes és ünnepélyes s mégis annyi 
erkölcsi sikerrel lefolyására nem számítottak. 
Örvendjünk, hogy csalódtak a kishitüek s meg
szégyenültek a zavart okozni akarók.

A viczinális pályaudvar bejáratánál felállított 
remekszépen díszített diadalkapu hirdette az 
erzsébetfalviaknak és idegeneknek a múlt vasár
nap, hogy nagy dolog van készülőben s ezt a 
szemközt levő »Jós2Ív«-vendéglő ugyancsak 
díszbe öltözött, diadalkapuforma bejárója s a 
Jósziv épületén nagy büszkén lobogó trikolor 
csak megerősítette és sejtette egyúttal, hogy a 
készülőben levő dolog lefolyása itt a Jósziv ben 
fog megtörténni.

Délután háromnegyed öt óra múlt nehány
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perczczel, a mikor a hölgybizottság megalakuló 
ülésére az Orsz. Nemz. SzÖv. képviselői kísére
tében Budapestről a nagyszámú díszes vendég
sereg megérkezett.

Kis pályaudvarunkon ember-ember hátán szo
rongott, csakhogy tanúja lehessen az ünnepélyes 
fogadtatásnak. A rendet a kirendelt csendőrség 
két erélyes közege tartotta fenn. A vendégeket 
s az Orsz. Nemz. Szöv. központi igazgatóságá
nak tagjait és képviselőit dr. Herczegh Mihály 
egyetemi rektor és az Orsz. Nemz. Szöv. igaz
gatóságának elnöke vezette. Csak néztük és 
bámultuk a kiszállást. Annyi jeles emberünk 
egy csoportban még nem érkezett soha Erzsébet- 
falvára, mint hölgyeink ünnepélyére a múlt 
vasárnapon. Dr. Herczegh Mihály kíséretében 
érkeztek dr. Barthos Andor, min. titkár, az 
Orsz. Nemz. Szöv. társelnöke, dr. Molnár Viktor 
min. oszt. tanácsos, az Orsz. Nemz. Szöv. társ
elnöke, Déry Gyula, az Egyetértés igazgató 
szerkesztője, az Orsz. Nemz Szöv alelnöke, 
Paulovics Miklós, nyug. főszolgabíró, volt kor
mánybiztos, királynénk volt főudvarmestere, egy 
egész sereg ordó tulajdonosa, mint az Orsz. 
Nemz. Szöv Nemzetiségi szakosztályának vezető 
elnöke, Katona Béla, az Orsz Nemz. Szöv. 
ügyvezető főjegyzője, dr. Környei íőv. ügyvéd 
nejével, dr. Várady Antal, miniszt. osztály- 
tanácsos, dr. Kisfaludy a Szent István Társulat 
igazgatója, dr. Tóthfalussy Erzsébetvárosi plébá
nos, Lőderer Béla huszárfőhadnagy, a bűvös 
czipősarkok feltalálója, ősfi Kornél, a »Buda
pesti Hírlap* beim unkatársa, Váry Elemér a 
• Függetlenség* belmunkatársa, dr. Petvovics 
Sándor főv. ügyvéd és jeles iró, Barthos Tivadar 
nyug. kir. táblai biró kedves nejével, Herczegh 
Mihdlyné és két szép leánya, Barthos János a 
Sopron ebenfurti vasút titkára, ifj. Barthos 
7ivadar minist, fogalmazó, Törköly László neves 
zeneszerző, továbbá: Wolfner Pál és Komáromy 
Zoltán vezetése alatt az egyetemi ifjúság kép
viseletében mintegy 35 egyet, polgár, a Magyar 
Athletikai Klub 12 tagú küldöttsége, Tóth József 
kir. tanácsos. Pestvármegye nyug. kir. tan- 
felügyelője stb.

A teremkocsikból kiszálló vendégeket közön
ségünk lelkes éljenzéssel fogadta, melynek csilla
pulta után Bevilaqua Hilda k. a. 12 fehérruhás 
szebbnél-szebb hölgygyei körülvéve egy remek 
csokrot nyújtott át dr. Herczegh Mihálynak a 
következő szép üdvözlő beszéd kíséretében.

Nagytek i n tetű Iga igatóság !
Az Országos Nemzeti Szövetség erzsébetfalvai 

hölgybizottsága nevében szívesen, lelkem egész 
melegével üdvözlöm itt az Országos Nemzeti 
Szövetség nagytekintetü Igazgatóságát s velük 
érkező összes Vendégeinket. — Isten hozta 
Nagyságtokat!

Erzsébetíalva lelkes hölgyközönségét elragad
ták azok a magasztos és szent, hazafias és 
nemes eszmék, miknek terjesztésére és ápolására 
az Országos Nemzeti Szövetség vállalkozott volt. 
Örömmel tettük magunkévá eme nemzeti társa
dalmunk megteremtését czélzó nemes és ma
gasztos eszméket s egy pillanatig sem haboztunk 
ez eszmék terjesztésére a mi szerény körünkben 
mozgalmat indítani s úgyszólván pár nap alatt 
létesítettük az Országos Nemzeti Szövetség 
erzsébetfalvai hölgy bizottságát.

Az, hogy mi vagyunk szép magyar hazánk
ban első vidéki hölgybizottsága az Országos 
Nemzeti Szövetségnek: csak büszkeséggel tölt 
el minket; bár tudjuk, hogy nem kicsiny, nem 
jelentéktelen feladatra vállalkoztunk s vállal
kozásunkra felhívtuk az egész ország hölgyeinek 
figyelmét.

De ez nem csökkenti bátorságunkat, mert 
egytől-egyig szent és erős mindnyájunkban az 
akarat, hogy hazafias és nehéz feladatainkat 
tőlünk telhetőleg megoldjuk s az Országos 
Nemzeti Szövetség magasztos czélját szerény 
környezetünkben diadalra juttassuk.

Örömmel sorakozunk az Országos Nemzeti 1 
Szövetség által kibontott zászló alá s ígérjük, 
hogy a zászlóra irt magasztos elveknek buzgó 
terjesztői, a Szövetség táborában kitartó apos
tolok, s ha kell: haiczosok leszünk.

S most, midőn újból szívesen üdvözlöm 
hölgyközönségünk nevében úgy a nagytekintetü

Igazgatóságot, mint kedves Vendégeinket, kérve- 
kérem: méltóztassanak alakuló ülésünkön meg
jelenni, hogy tanúi legyenek anna« a határtalan 
lelkesedésnek, mi sziveinket ez ünnepélyes alka
lommal áthatja, betölti!

Különösen kérve-kérem az Országos Nemzeti 
Szövetség nagytekintetü Igazgatóságának mélyen 
tisztelt nagyságos képviselőit; jöjjenek közzénk, 
bátorítsanak, támogassanak s igazítsanak útba 
bennünket, hogy apostoli működésűkből, lánglelkü 
buzgalmukból a jövőre nézve mi is követésre 
méltó példát menthessünk!

Még egyszer és újból: Isten hozta Nagyságtokat!
A szép beszéd óriási lelkesedést és hatást 

idézett elő az érkezett vendégek sorában, kik 
minduntalan meg megszakították lelkes éljen
zésükkel. A gyönyörű üdvözlő beszédet szűnni 
nem akaró éljenzés és taps fogadta, mely csak 
sokára tudott lecsillapulni s perczek teltek el, 
mig ár. Herczegh Mihály röviden válaszolhatott 
reá. Különösen kiemelte, hogy mily örömmel 
jöttek ki hölgyeink ünnepére s a központ, az 
igazgatóság jóindulatára, támogatására minden
kor számíthatnak Azután a menet a Jósziv 
üléstermébe vonult át. Hogy itt ember, ember 
hátán szorongott, talán mondani sem kell; 
száz meg száz ember maradt künn és nem 
hallhatta azokat az ünnepi remek szónoklatokat, 
a hölgybizottság alakuló ülésének koronájába 
illesztett mindmegannyi ékes drága kövek, —  
pedig a legtöbb embert csakis ez hozta a Jó- 
szivbe.

Az ülésterem különben gyönyörűen azzal a 
művészi ízléssel volt dekorálva, a minőben 
Rumbold zászlógyáros ur oly elérhetetlen nagy 
mester, mert s ezt nem szabad említés nél
kül hagynom, Rumbold ur vállalta magára, 
hölgyeink kérelmére az ülés és táncztermek 
művészi feldíszítését s a két remekszépségü 
diadalkapu felállítását —  s mindezt, nem talá
lunk nemes és jószivének eléggé jellemzésére 
szavakat: ingyen, minden dij nélkül; fogadja e 
helyütt a hölgyközönség méltó elismerését!

Az ízléses dekoráczió nagyban emelte az 
ülés fényét, különösen jól vette ki magát az 
elnöki hely fölött az a menyezet, melyet az 
Orsz. Nemz. Szöv. jelvénye: a királyi korona 
fogott össze.

Az ülést Gálffy Lajos — a hölgybizottság 
szervezésével megbízott igazgatósági tag nyitotta 
meg, Fialka Róbertné úrnőt kérte fel a köz
gyűlési elnöki tisztség betöltésére, a jegyzőkönyv 
vezetésére Golka Anna és Bevilaqua Hilda ur- 
hölgyeket, a jegyzőkönyv hitelesítésére pedig 
Gráner Sándorné és Nagy Vilmosné úrnőket.

Közgyűlési elnöknő s a jegyzők erre elfog
lalván helyeiket, elnöknő felkéri Golka Anna 
kisasszonyt a szervező bizottsági értekezletről 
felvett jegyzőkönyv felolvasására. A nagy gond
dal szerkesztett jegyzőkönyv felolvasását zajos 
éljenzéssel jutalmazta a díszes közönség, mire 
az elnöknö Vitális Mártonné úrnőt kérte fel, 
hogy számoljon be, mint szervező bizottság 
elnöke a bizottság működéséről s olvassa fel a 
tagok névsorát. Vitálisné gondos beszámolója 
is frenetikus tetszésben részesült, különösen, 
mikor azt fejtette ki, hogy tulajdonképen miből 
eredt Erzsébetfalván, mint szerény magocskábó! 
a mai erős alapon nyugvó hölgy-bizottság.

Vitálisné úrnő beszámolója után Pappusné 
úrnő jelentkezik szólásra s pár szóval azt indít
ványozza, hogy a szervező-bizottságnak a fel
olvasottak után adassék meg a felmentvény. A 
felmentvényt megadták.

Elnöknő felhívja Vitálisné úrnőt, hogy mint 
a kandidáló- bizottság elnöke referáljon a tiszti kar 
kijelölésére nézve történt megállapodásokról. —  
Vitálisné úrnő erre felkérte Bevilaqua Hilda k. a.-t, 
hogy a kandidáló-bizottság értekezletéről felvett 
jegyzőkönyvet olvassa fel. A felolvasott jegyző
könyv szerint a kandidáltak névsora im ez:

JI hölgybizottságban:
Elnök: Báthory Vilmosné; társelnökök ; Pár

tos Henrikné és Pók Ignáczné. alelnökök: Flax 
Izsóné, Édes Dezsőné; titkár: Golka Anna; 
másodtitkár: Ecker Mórné, Barokk Samuné; 
főellenőr: Doktoriés Miklósné; ellenőrök: Pet y 
Béláné, feltételesen Szekrén^essy Lajosné; fő- 
iegy^ő: Palásthy Istvánná; jegyzők: Bevilaqua

Hilda, Szekrényessy Irén; aljegyzők: Perlgrund 
Szidi, Költi Teréz ; föpén^tarnok: Ferenczy La
josné; pén^támokok: Gráner Sándorné, Csayko- 
vics F -n é ; irodafőnök: Pappus Józsefné; iroda
vezető: Konkoly Irén; Írnokok: Bochesa Gizella, 
Tamásy Sarolta.

JI vigalmi bizottságban:
Elnök: Vitális Mártonné; társelnökök: Gráner 

Rezsőné, Bochesa Henrikné; alelnökök: özvegy 
Krammer Emilné, Rajz Gyuláné; titkár: Rosen- 
strausz Istvánné; másodtitkár: Witz Mórné; 
főellenőr: Fried Miksáné; ellenőrök: Kersisnik 
Viktória, Szmyéry Lászlóné; fő jeg yző : Nagy 
Vilmosné; jegyzők : Balázs Irma, Fritscher Etel; 
aljegyzők: Danzinger Francziska, Fritser Erzsi; 
főpénztárnok: Scholtz Frigyesné; pénztárosok; 
Bruck Albertné, Horváth Mária; irodafőnök: Mát* 
kovich Aladárné, irodaverető: Scholtz Jánosné; 
írnokok: Varjas Juliska, Csizmanszky Lászlóné.

A közgyűlés a kandidáltak ellen semmiféle 
kifogást nem tevén, a tisztikar tehát a kandidálás 
alapján egyhangúlag és változatlanul megálla- 
pittatott és megválasztottnak jelentetett ki.

Erre Gálffy beszél a választásról, s ki
emeli igen szép szavakban a hölgy-bizottság 
jogait, a hölgyeket tettre buzdítja. Beszédét 
óriási tetszéssel fogadták. — Most dr. Herczegh 
Mihály egyet, rektor, az Orsz. Nemz. Szöv. 
igazgatóságának elnöke az Orsz. Nemz. Szöv. 
szakosztályainak feladatáról tartott magvas és 
elragadóan szép beszédet, melyet a nagyszámú 
közönség némán, mint egy fül hallgatott s egy- 
egy magvas mondatnál éíjenzett meg. A beszé
det taps, éljenzés, élénk tetszés követte.

A szűnni nem akaró taps és éljenzaj után 
Paulovics Miklós —  ki dr. Török Aurél egyet, 
tanár helyett beszélt —  fejtegette az Orsz. Nemz. 
Szöv. nemzetiségi szakosztályának teendőit. Oly 
kedves, soviniszta húrokat pengetett a nyug. fő
szolgabíró ur s annyira sziveinkben beszélt, hogy 
elhallgattuk volna őt tán másnap reggelig is. 
Beszédét sűrűn szakította félbe a taps és végén 
pedig valóságos szűnni nem akaró éljen orkán 
támadt.

Aztán Katona Béla az Orsz. Nemz. Szöv. 
társadalmi szakosztályának feladatait ismerteti, 
kellemes előadása és szónoki erejével a közön
séget el- és bámulatra ragadja. — Beszéde végén 
megemlékezik Vitális Mártonné, Báthory Vilmosné 
úrnők és Balázs Irma k. a. érdemeiről, kiknek 
a hölgybizottság létrejötte köszönhető s ennek 
elismerést kívánt adni az Orsz. Nemz. Szöv. 
igazgatósága azzal, hogy nevezetteknek kitüntető 
okiratot ad, mit ezennel szives örömmel kézbe
sít. Persze éljenzés és tetszés kisérték szavait. 
Az utolsó beszédet Déry Gyula tartotta a 
munkáskérdésről az ő kedvességének utolérhet- 
lenségével a magasröptű szónoklatok terén Az 
egész hallgatóságot fölvillanyozta s magával 
ragadta. Különösen mikor beszéde végén azt 
indítványozta, hogy az első munkás rokkantház 
itt nálunk, Erzsébetfalván állittassék fel. Nagy 
sokára jutott szóhoz az éljenzéstől Poók Ignáczné 
felszólalásával, minek végeztével elnöknő az 
ülést berekesztette, megköszönvén természete
sen előbb a vendégeknek a szives résztvevés 
és támogatást.

Egy pár perez alatt kiürült a terem, sietett ki 
mindenki egy kis üdítőbb levegő után. Hanem 
a kik ezt az alakuló ülést végig hallgatták és 
nézték és nem Ítéltek elfogultan, azok mind úgy 
nyilatkoztak, hogy hölgyeink ez ünnepe elho
mályosított minden eddigi ünnepélyt, akár fáklyás 
zenével, akár a nélkül, akár zászló erdővel, akár 
a nélkül csinálták meg azokat. Mindazok össze 
sem hasonlíthatók hölgyeink ezen műit vasárnapi 
ünnepével.

Az alakuló ülés bezártával mindenki a bankett 
színhelyére sietett. A Jósziv táneztermét varázsol
ták át tündér kezek étkező helyiséggé s a te
rített asztalok csak úgy görnyedeztek a csecse
becséktől és nyalánkságoktól. A tánezterem 
azonban az éhes hadseregnek, már t. i. a Nem
zeti Szövetség szolgálatába lépett hadseregnek 
kicsi volt, az ivóteremben is terített asztalok 
hívták és kínálták a vendégeket. 180-ra lehet 
tenni a terítékek számát, a későn jövök már 
helyet sem igen kaptak. A menü a következő volt:
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Vesepecsenye mártással.
Almás, túrós, káposztás rétes
Kacsa és liba sült.
Befőtt gyümölcs és vegyes saláta.
Sütemények Czukorkák. Gyümölcs.
Sajt, Asztali fehérbor.

Ha megemlítjük, hogy mindezen ételeknek 
ára csak 1 frt és 20 kr. volt s az ételek oly 
kitűnők, oly ízletesek voltak mind. hogy ellenök 
semmiféle panasza senkinek nem volt, s ez 
csak a Jósziv vendéglősét dicséri '—  továbbá, 
hogy az asztalok körül az ételek felszolgálását 
Erzsébetfalva legszebb ifjú hölgyei teljesítették 
annyi kellemmel, bájjal és szeretetreméltósággal, 
a mennyit egy tündérszép hölgy csak kifejthet : 
azt hiszem mindent elmondtam a bankettről s 
meg vagyok győződve, hogy ha mindezeket 
közönségünk csak sejti vala, ma nem 180 te
rítékről, hanem legalább is 500 terítékről kel
lene referálnom.

A mily nagyszerű volt a menü, oly nagy
szabásúak voltak azok a remek és szebbnél 
szebb tósztok is, a mik a közvacsorán elhang
zottak. A tósztok sorát dr. Kanyursfky György, 
a tudós egyetemi tanár kezdette m eg; dr, Her- 
c\egh Mihdlyra emelte poharát, különösen ki
emelvén Herczeghnek a Pantheon körüli ér
demeit. A második tósztot dr. Herc\egh Mihály 
az erzsébetfalvai hölgybizottságra, Tóth József 
kir. tanácsos az erzsébetfalvai tanítótestületre, 
Báthory Vilmosné dr. Herczegh Mihályra. Pau- 
loviss Miklós a hölgyekre, Déry Gyula dr. Ka- 
nyurszky Györgyre, Gdlffy Lajos a hölgybi
zottság szervező tagjaira, Balassa Antal az Er
zsébetfalvai Közlönyre, Katona Béla a hölgyekre, 
Fialka Róbert Paulovics Miklósra, Vi.dlis Már
ton Gálffy Lajosra, Barthos Tivadar ny. táblai 
biró Vitális Mártonra stb. stb.

Már 8 óra után a tánezra vágyó közönség 
kezdett nyugtalankodni, a véget érni nem 
akaró tósztok rögtön elhallgattak, a szolga sze
mélyzet a közvacsora helyiségeit rövid 10 perez 
alatt tánezteremmé alakította át s kezdetét vette 
az áldozat Terpsychore istennőnek. Szilaj jó 
kedv, lelkesedés, kitörő öröm jellemezték a 
tánezot. Tánczos volt rengeteg, ülve nem ma
radt más hölgy, mint csak azok, kik nem akar
tak tánczolni, vagy már rég kiérdemültek a 
tánczból. Az egyetemi polgárság úgy a jókedv
ben, mint a tánezban jó  példával járt elöl. — 
az athléták pedig nem engedték volna magu
kat háttérbe szorittatni a világért sem. A kik 
nem tánczoltak, azok a szomszéd termek aszta
lainál ismerkedtek s kötöttek örök barátságot, 
szövetséget egymással. Szóval lelkesedés, kedv 
volt mindenütt. Zeneszó, tánCz, pohárcsengés, 
vig kaczaj. egy-egy ének-dallam összevegyülése 
volt az egész éjt uraló zsibaj. Más-más hang
zott itt és ott, de azért disharmonia sehol. 
A vendégek és helybeli közönség egyformán 
elégedett volt. így van ez jól. Most találkoz
tunk hölgyeink védőszárnyai alatt először össze 
nagyobb mulatságon, de hiszszük, nem utolsó 
ez a találkozás. Már is alig várunk egy újabb 
szabású tánczvigalmat!

Minthogy pedig mindazon kellemes órák, a 
miket a mulatságon átéltünk és élveztünk, 
egyedül lelkes hölgyeinknek köszönhető, azt hi
szem, a mulatságon részt vett összes férfiak 
érzelmeit tolmácsoljuk akkor, a mikor érzel
meinknek ezen felkiáltásban adunk kifejezést:

Éljenek a mi kedves szeretet re méltó derék 
hölgyeink! Referens.

A községi egyesület kedden, november 
hó 16-án este 7 órakor, ISémetti 
V ilm o s ven déglő helyiségében
{Török-Flór is- és Ró\sa-ulc\a sarkán) tartja 
heti értekezletét, melyre, — tekintettel a 
választási mozgalmakra —  az egyesület 
minden tagja kéretik pontosan megjelenni.

*) Kár, hogy ez a harmónia csak éjfélután egy óráig 
tartott, akko indult ugyanis a külön vonat s szállította 
vissza a fővárosba vendégeinket, kiknnk távoztával bi
zony mi magunk sem éreztük jól magunkat s haza kí
vánkoztunk.

VEGYES HÍREK.
A z  e rz séb e tfa lva i ref. egyház hívei ma, 

vasárnap, délután 3 órakor, azün-utezai iskolában 
közgyűlés tart. A közgyűlés előtt Török József 
kőbányai ref. lelkész vezetése alatt isteni tisztelet 
fog tartatni, melyre az egyház hívei tisztelettel 
meghivatnak.

—  A z  egyetem i ifjak  e s  a  m unkások. Az
egyetemi derék ifjúság igen szép eszmével fog
lalkozik, a mely a rektornak és az egész ifjú
ságnak élénk rokonszenvével találkozott. Azzal 
az inditványnyal állottak elő, hogy az egyes 
szakosztályok tartsanak az egyetem falain kívül, 
a munkáskaszinókban és munkás-önképzőkörök
ben a történelemről, illetőleg más hazafias tárgy
ról felolvasásokat, előadásokat, hogy az el
keseredett munkásszivekben fölváltsa az áldatlan 
kozmopolita eszméket a hazaszeretet. A rektor 
nagy örömmel fogadta ezt a tervet, a mely, 
mint halljuk, a Nemzeti Szövetség vezetése 
alatt fog megvalósulni, a mennyiben az egyes 
szakosztályok belépnek a testületbe s ily módon 
fognak működni.

—  E k k e r  Imre, fiatal asztalosmester, pár nappal 
ezelőtt vezette oltárhoz községünkben egyik szép 
és kedves leányt, Kocsis Irén kisasszonyt. Áldást 
kívánunk ez egymáshoz illő fiatal házaspárra !

—  Isko la i Ünnepély. November 10-én szerdán 
délelőtt az itteni állami iskola tantestülete a 
» Korona*-vendéglő termében iskolai ünnepet ült 
abból az alkalomból, hogy Felséges Királyunk 
a főváros téréin épitendő 10 szobor felállítására 
engedélyt adott s a szobor költségeit házi pénz
tára viseli — A kegyelet —  ha későn nyilat
kozik is meg, —  mindenkor szép. örvendtünk, 
hogy ott láttuk a gondnokság egyes tagjait az 
ünnepélyen, mert minden iskolai ünnepély kell, 
hogy a gondnokság tagjai jelenlétében folyjon 
le; de azt már nem értjük teljességgel, hogy 
mit keresett ezen az ünnepélyen az elöljáróság. 
Az iskolák nálunk államiak, nincs semmi köze 
tehát az iskolának az elöljárósághoz, legfeljebb 
a hanyag iskoláztatás köjrül, itt pedig az elöl
járóság még eddig nem mutatott jóindulatot az 
állami iskola iránt. No hát még ez is megjárja. 
Bűnnek bűn, de nem égbekiáltó. Hanem az 
már égbekiáltó bűn, hogy 1500 gyermeket 
zsúfoltak össze egy kisebb terembe s ennek a 
rengeteg gyermeknek az egyik tanító egy rét- ! 
tenetes hosszú, a gyermekeket untató, száraz és 
nem a gyermek nyelvén való felolvasást tartott 
a 10 szoborról. Hol van itt a paedagogiai böl- 
cseség, szakismeret és tapintat. A gyermekek 
egy idő múlva, kivált a kisebbek unatkoztak, 
zajongtak, mert a mit reá erőszakoltak, az 
nekik érthetetlen szellemi tortúra volt s az iskola 
igazgatója a kis gyermekek zajongásáért ott a 
hely szinén az osztály tanítókra szólt reá. Ez 
már több a soknál. Nagyságos Tóth József kir. 
tanfelügyelő úr ! Nagyságod is ott volt az ünne
pélyen s végeztével, hogy ne kelljen az ünne
pélyről senkinek egy elismerő szót mondani: 
elmenekült. Miért nem maradt ott és tette szóvá 
ezeket a tapintallanságokat s ezt a nyílt gyer- 
mekkinzást? Hisszük ez az alkalom elégséges 
arra, hogy Nagyságod figyelmeztesse az iskolai 
ünnepek rendezőit, hogy máskor az ily ünne
peket paedagogiai körültekintéssel rendezzék. A 
kik pedig nem tudnak arabusul, ne kontárkod- 
janak bele az arabus nyelvbe. Kár az ilyen 
fonákságokkal a kegyeletes ünnepséget elrontani
s ily módon az iskolai ünnepek, nem vésődnek 
be a gyermeki szívbe, nem serkentenek hazafi- 
ságra és nem válnak emlékezetesekké a gyer
mekekre nézve. (Ezt a kir. tanfelügyelő úr 
nálunk jobban megmagyarázhatja! — S^erkes^tó.)

A  po lgá ri k ö r  tegnapelőtti választmányi 
ülésén elhatározta, hogy O Felsége a király 
arczképét lefesteti s mához két hétre az összes 
egyletek közreműködéseivel ünnepélyes lelep
lezést rendez annak emlékére, hogy Ö Felsége 
az országnak 10 szobrot ajándékozott. Az elő
munkálatokat megkezdte a választmány s a jövő 
héten a programm és meghívó is szét fog kül
detni.

—  Vettük  a  kővetkező m eghívót. »Folyó hó 
21 én vasárnap d. u. 3 órakor a Weinert féle 
vendéglőben népgyülés tartatik. Napirend: A 
fogyasztási szövetkezetek czélja és haszna.

3. oldal.

Munkások ! Legfontosabb gazdasági érdeketek
ről lesz szó. Nem elég, hogy munkaerőtöket 
zsákmányolják ki, hanem keservesen megkeresett 
filléreteiken drága és élvezhetetlen czikkeket 
sóznak reátok Ezen akarunk segíteni. Hogy 
miként, azt fogjuk elmondani a gyűlésen. Jelen
jetek meg tehát tömegesen. Az igazgatóság «

—  A  köz sé g i egyesület, múlt kedden tartott 
értekezleten elhatározta, hogy átiratot intéz a 
harczos-egylet elnökéhez az iránt, hívjon össze 
az összes egyletek kebeléből egy közös gyűlést, 
a hol a választásokra nézve az előkészületeket 
közös megállapodás szerint kezdjék meg s ha 
lehet, a bírók és esküdtek személyére nézve is 
állapodjanak meg. Gombás István a harczos- 
egylet elnöke csütörtök estére, f. hó 1 i-ére össze 
is hivta az egyletek elnökeit s hosszas eszme
csere után egy közös lísztát alkottak a meg- 
választandók neveiből. Ezen közös megállapo
dás a polgári kör hozzájárulása nélkül történt, 
amennyiben annak elnöke kijelentette, hogy ezen 
jelöléshez nem járul, s ezen ügyből kifolyólag 
egy vál. ülést fog egybehívni. Mi nem hisszük, 
hogy éppen ezen egy testület befolyásolhatná 
valamennyi többi testületet, s azt sem hisszük, 
hogy a polgári kör tagjai —  ha jelen lettek 
volna többen is — hozzá nem járultak volna 
az egyetértés kedvéért a közösen megállapított 
névsorhoz. De hát községünk híres már arról, 
hogy egyetértés benne soha sem lesz, ha ilyen 
mutatkoznék, születik egy vezető, aki tárgyal 
ugyan, hozzászól mindenhez, azonban közbe- 
közbe, a mikor eszébe jut — kijelenti, hogy 
ő azt csak mint magán ember mondja. Ez az
tán patent kifogás! Ilyet pipáljon Európa, ha 
tud ! Szegény község, de sok patent apostollal 
bírsz, kik között vannak Péterek, Pálok, Saulok, 
de legnagyobb számmal tenyésznek a Judások

— Elgazolas. Emlékezhetnek t. olvasóink az 
aug. 27-én történt szerencsétlenségre, a mikor 
Hahn Kálmán erzsébetfalvi vendéglős lovai 
Szabó József viczinális pályaőrt elgázolták s a 
szerencsétlen azonnal szörnyethalt. Ezen baleset 
ügyében a napokban 73451/97. szám alatt ho
zott birósági végzés Hahn Kálmánt teljesen fel
mentette a vétkes gondatlanság vádja alól. 
Indokaiban felhozván, miszerint a nevezett őr 
a megbokrosodott lovak zabláját akarvan meg
ragadni, azonban oly szerencsétlenül, hogy a 
kocsirudja elütvén a pályaőrt, lehetetlen volt a 
lovat megzabolázni s ezzel a szegény pályaőrt 
a halálos eséstől megmentenie. Kiderült tehát, 
hogy senki sem volt oka a szegény ember sze
rencsétlenségének. Ezt mi is elfogadjuk. Ámde 
— bár csak hallomásból — úgy tudjuk, hogy 
a szegény szerencsétlenné járt őr családja a 
legnagyobb nyomorral küzd, nem lévén a ki 
rajtuk segítsen. Hát a vasúti igazgatóság nem 
veszi figyelembe alkalmazottjainak hosszabb szol
gálatát ? Ez a szegény szerencsétlen hivatali 
buzgalmának lett az áldozata, ez elvitázhatlan 
s szerintünk a vasúttársaságnak alkalmazottjai 
keresik a kenyeret, növesztik pénzes zsákjukat. 
Megérdemlik tehát, hogy szerencsétlenségük 
alkalmával abból a megkeresett kenyérből az 
ő családjai is kapjanak valamit Még tovább 
megyünk s azt követeljük is, és pedig társa
dalmi szempontból kiindulva, merő humanitás 
és méltányosságból. Mikor az elgázolás történt, 
szerkesztőnk ez ügyről beszélgetve Háhn pol
gártársunkkal, H. ur többek előtt kijelentette, 
hogy ez árván maradt család felsegélésere 
szívesen ad pár száz forintot még akkor is, ha 
ártatlansága kiderül. Most kiderült, s megva
gyunk győződve, hogy H. ur szavát be is váltja. 
De hát a vasuttársulat? Ez teljesen hallgat. 
Kíváncsian várjuk, mennyire fog kiterjedni nagy
lelkűsége.

—  A  Budape sti V a s-  é s  Fém m un kások  E g y 
lete E rz sé b e tfa lvan  a »Weinert* féle vendéglő
ben helyben tartózkodó tagjai kívánságára tíok- 
egyletet nyitott. Ugyanott minden vasárnap dél
után 3 órakor felolvasás tartatik. Nem tagok 
is szivesen látatnak

—  Feldm an A lbe rt bélyegzők készíttetésével 
foglalkozó, régi ismerősünk rendkívüli lele
ményességére ismét rátérünk, a mennyiben nincs 
oly áruczikk, a mire valakinek szüksége van, 
hogy általa megszerezhető ne lenne. Több al- 
kalomal győződtünk meg megbízhatóságáról,



ro^ypcjk . tanúbizonyságául, megemlítünk, hogy 
becsületességénél fogva '  egyes testületek pénz- 
beszedői állást ruháztak rá. Az általát megren
delt bélyegzők pedig most már több ezeret 
tesznek ki, s olcsóság s jóságuknál fogva bár
hol megállják a versenyt.

A z Á rp á d sz o b o r  Ráczkevén történt fel
állítása alkalmából királyunk 0  felsége 2po irtot 
küldött a szoborbizottság kezeihez s arról a 
napokban Földváry Miklós képviselőt levélben 
értesítette.

Regénycsarnok.
Na g y  u r a k  i nkogni tóban.

(r 8) -  — Eredeti regény. —
- Irta . T ölgyessy Mihály.

(Folytatás.)
De már a következő perczben erőt vett ma

gán s szólt:
Uram. akármily szomorú vagy lesújtó legyen 

is a hir, a mit velem közölni akar, közöije 
bátran, el fogom vjselni. Tudni akarom a valót. 
Es ha vőlegényem meg van sebesülve, tudni 
fogom kötelességemet.

— Sejtelme megfelel a valóságnak, kisasz- 
szony! viszonzá Száva. De várjunk csak egy 
perczig. hátha még sem ő a z ! Vájjon a két úr 
közül melyik volt a vőlegénye : a szőke-e, vagy 
a barna ?

— A szőke.
— Akkor végtelenül sajnálom kegyedet, mert 

a szőke úr, hogy is mondjam csak?
— Meghalt? sikoltott fel Coralie.

oldal.

—  Talán még nem, de súlyos sebet kapott 
Ellenfele épj&&ínáfcllÍ»e-1dUfc'.üwT v

A következő sikolyt Coralie már magába foj
totta. Most mar mindent tudott. A ^borzasztó 
hir teljesen lesújtotta. Egy perczig némán, moz
dulatlanul állott, még a lélegzete is szünetelt. 
Mintha egész szervezete hirtelen megtermedt 
volna, annyira nem volt ura önmagának. Moz
dulatlan, tehetetlen volt. mint a szobor.

Száva csaknem megsajnálta.
De már közetkező perczben összeszedte magát 

Coralie s igy szólt az ismeretlenhez:
— Uram, csak mondja ki a valót. Vőlegényem 

elesett és meghalt.
— Azt nem állíthatom ! Csak annyit tudok, 

hogy még élve szállították el.
—  Hova, hova? Az istenért, mondja meg, 

hadd siessek hozzá, őt ápolni.
—  Egy nyári lakba vitték, nem messze a 

párbaj színhelyétől. Ha megengedi kisasszony, 
kocsinom el fogom kegyedet oda vinni.

A tapasztalatlan leány belement a hálóba.
—  Menjünk, menjünk! mondá izgatottan.
Úgy, a mint volt, kocsiba ült, felindultságában

még édes anyáról is megfeledkezve.
Csak akkor jutott eszébe, mikor már útban 

voltak :
—  Jaj Istenem, anyámat nem értesítettem. 

Most meg ő fog miattam aggódni.
Legyen nyugodt, nagysád — én azonnal 

vissza logok térni s szükség esetében őt is 
elhozom, hogy ne legyen kegyed magára 
hagyatva.

Coralie rábízta magát az ismeretlenre, kit 
lovagias urnák, korrekt férfiúnak tartott. Nem
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volt ideje megfontolni a dolgot! De hogy is 
késhetett volna, .midőn vőlegénye súlyosan meg
sebesült és talán már a halállal v ív ó ik  !

Minden gondolkozás nélkül követte a fiatal 
urat, ki karját ajánlotta neki és kocsijához 
vezette. Az üvegajtót udvariasan felnyitotta s 
Coralie beszállóit: Még mindig retenetesen fel 
volt izgatva, szeméből ki kitörtek a könvek, 
ajkai kínosan vonaglottak.

Száva halkan megadta a kocsisnak az tita*- 
sitást, aztán ő is beült Coralie mellé a kocsiba, 
mely rögtön megindult.

A szép leány látható felindulásban volt, fel
szökött ültéből, mintha repülni szeretne és kezeit 
tördelte kétségbeesetten. Majd kísérőiéhez fordult.

—  Az égre kérem ! mondja meg most már 
igazán, vájjon, csakugyan életben marad-e vőle
gényem ?

Hogy most, hogy áll a dolog, nem tudom. 
Azt azonban biztosan állíthatom, hogy a. pár
baj színhelyéről élve szállították el.

— Hová ?
— Egy nyaralóba a párbaj színhelyén, a 

mint már mondottam. Lakására nem lehetett 
vinni, egyrészt azért, mert a lakását nem tudta 
senki, de oly messzire nem is lehetett vinni 
súlyos állapotában.

—  Oh istenem, talán már meg is halt! tör
delte kezeit Coralie

Szávának alkalma volt a leányt jól megnézr- 
hetni.

(Folytatása következik.)

November 14.
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Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos:
E E D É L T T I

Kevés Költség és nagy forgalom
teszi az olcsóságot.

Egy igen fin. ölt. 8 írttól | Téli kabát . .. 8 írttól
Felöltő ...............6 „  I Egy nadrág .. ... 2.50 „

T o vá b b á  m érték  sz e r in t  ké sz íte k  angol é s  fra n -  
cz ia  szöve tm arad ékokb ó l

saját műhelyemben : 1 Téli kabátot.........  14 frt
Egy öltönyt ......... 12 frt j Felöltőt ... ... ... 10 „

Vidéki megrendelések mellbőség és nadrág hossza 
beküldése mellett gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

GROSSMANN B.
t  Kossuth Lajos-utcza 13. sz , I. t u t in

I  i  5I Elsőrendű darabos
porosz k őszén ]

kapható j

Soroksár m. á. v. állomáson, |
f  métermázsája házhoz szállítva 

i  frt 4 5  kr.

Megrendelések az állomásfőnöknél

S o ro ksá ron
eszközölhetők.

Vidéki megrendelések leve
ss lező-lapon kéretnek.
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Üzlethelyiség: Hitel Márton-utcza 38. szám.
Elvállal olcsó és szép temetések rendezését

Q 3s "C5l1öxx osztául.37- sze x isét  
15 forinttól egész 4 0 0  forintig, 

fa-, é r e x -  és asv an y -k o p o rsó k
ú g y  s i r k o s z o r u k  s z a l l a g f e l i r a t t a l .

Vas sírkereszt nagy választékban. 
Azonkívül készit bútor és épület-munkákat a legolcsóbb áron.
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Zólyom y Gyula
é p íté s i v á lla lk o z ó

Erzsébetfalván, Iskola utcza II. sz.
Elvállal

helyben és vidéken építkezéseket.

Építési tervek és költségvetések i n p .

Pénzkölcsönöket Wo-ra
kieszközöl

helybeli telkekre és építkezésekre.

Pénzelőlegek
n ő m  f o g a d t a t n a k ,  o l .

Erzsébetfalván.
Tisztelettel értesítem az építkező nagy közön

séget, miszerint
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