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ségébe, . tyogy tanúiágot tegyan a kerssz-
'J ő énT 'Aa Nemzeti gondolat mellett éa hogy 
r*. ki fejéiért adjon axon kemény és elszánt 

:." i ^j»ka«étááak. hagy ebben a községben, 
-whelyasabban városban is csak oly po!i-, rV. £

-  meg, mely keresztény, nemzeti
alapból meríti energiáját* Dacára a rossz
és egészségtelen időnek, mintegy ezer 
főnyi meglett régi polgár és komoly mun
kás gyűlt össze, dacára annak, hogy nem 
beritotta p’akáterdö a falakat és oszlopo
kat. Jöttek, mert sarkalta őket a lelke- 
sűiés és a munkavágy, s jöttek, mert 
közvetlen közlésből nyertek értesülést a 
gyűlésről. Két irányban lehet levonni kö
vetkeztetést már azon egy tényből, hogy 
a gyűlésen oly nagy számban jelentek 
meg. Az egyik az, hogy a keresztény 
választók nagy többségében a keresztény 
és nemzeti gondolat erős lánggal és 
tattrekészséggel ég, a másik, hogy a 
választási szervezetek, kisebb kivételek
től eltekialve, jól működnek.

A naggyülést, dr- Suda Dezső nyi
totta meg- Rámutatott arra, hogy a ke
resztény erkölcsi alapén álló és nemzeti 
irányban haladó község polgárainak mást 
van először alkalmuk és módjuk is, hogy 
a város parlamentjébe a keresztény kép
viselőket hozták be többségben, meat mig 
a múltban minden igyekezet megdőlt a 
viriiisekkel egyesült liberális és szociál
demokrata képviselők blokján, dacára- 
hogy a legutóbbi választásokon mindég 
a keresztény képviselők jöttek be több
ségben, addig mást a viriiisek é5./°-a 
kereszténypárti s igy, ha a választáso
kon többséget szerzünk, avval megsze
reztük a képviselőtestület többségét is. 
Rámutatott arra, hogy a ház és telek
tulajdonosok nagyrésze a keresztény tá
borhoz csatlakozott- mert innen várja 
érdekeinek megóvását s azt, hogy a vá

rossá alakulással kapcsolatos terhet első
sorban és nagyrészben azok viseljék, 
kik annak létesítését elhatározták- A kis 
polgárokat nem kérdesték meg, akarnak-e 
város lenni vagy sem; ha azt akarja a pol. 
gárság, hegy az adózátuái is ae a nagy 
lökével egyesült liberális szociáldemok
raták állapítsák meg, természetes első
sorban nem a kispolgárság érdekeinek a 
szemmel tartásával, az adékat, ha ast 
akarja, hogy a saját sorsának intézése 
jó kezekbe kerüljön, ha egyáltalában bele
szólást akar biztosítani a község ügyei
nek mikénti fejlődésébe, úgy jói nézze 
meg kikhez csatlakozik éa kire adja 
szavazatát- A liberálisok 25 éves község- 
politikájukkal megmutatták mire képesek, 
eiég voit a tehetetlen kapkodásból és az 
egyéni érdekpolitikából; jöjjenek oly em
berek, kik a közért dolgozui akarnak és 
dolgozni képesok is, jöjjeuok a keresz
tény nemzeti gondolat elszánt harcosai, 
képviselői.

Lakatos Géza szólalt fel ezután, ki 
mint egyik legrégibb keresztény szoci
alista üdvözölt* a keresztény tábort, Fel
hívta a polgárok figyelmét, hogy ne 
hagyják magukat becsapni, mint a múlt
ban már annyiszor; ismerhetik rég a li
berális választási trükköket, az elvük 
mindent megígérni, de a választások után 
semmit meg nem tartani- Van-e valaki, 
ki igaz bizalommal lehetne velük esőm
ben a most megindult községi választá
soknál is, amidőn látja, hogy a iiberális 
nagytőke együtt halad a szociáldemokra
tákkal, megyek legalább is a nagytömegek 
előtti megvilágításban egymásnak halálos 
ellenségei; de úgy látszik a valóságban 
a liberális nagytőke és a szociáldemok
rata vezetők minden ecetben nagyon jól 
megértik egymást- Ne engedje a keresz
ténység magát a liberálisok és zsidóság 
járszallagán vezetni, rázza le magáról a 
gyámkodást, fogjon végre össze, vegye 
kezébe a gyeplőt és kiáltsa oda a most

hatalmon levő liberális, zsidó és tzoci- f  
áldemokrata uralomnak, elég volt, Mojsi f  t S  
le a bakrói! j

A következő szónok Petrovácz János f . 
nemzetgyűlési képviselő veit, ki beszéde j "   ̂
elején kijelentette, hogy tulajdonképen J : 
Woiff Károly megbízásából éa nevéberd 3 -  ? 
beszél, s hozza az ő üdvözletét s hogy ~ 
személyesen nem tudott a mai nagyfeg 
gyűlésre kijönni, annak egyetlen oki 
hogy délután a saját kerületében be- 
számolót tart; de hozza az Ígéretét is 
egyben, hogy a legközelebbi naggyűléson 
minden körülmények között meg fog je 
lenni- (A szónok ezen kijelentéseit szűnni 
nem akaró tapsvihar kisérte, mely mind
annyiszor Oljenzéssel vegyesen feltört, 
valahányszor Wo’ff Károly nevét említette.)
Majd avval a váddal nézett szembe, 
hogy a fővárosban a keresztény irány
zat alatt semmi sem történt- Hivatkozik 
Prohászka Ottók ár megyéspüspök, a ke
reszténység lángielkü apostolára, aki ki
jelentette, hogy oly nagy munkát még 
egy cikluson sem fejtettek ki a városi 
életben nemcsak Magyarországot, de as 
egész Európát tekintve, mint a keresz
tény községi párt rövid három és fél 
év alatt Budapesten, De ha ez igy van, 
miért történik még ma is, hogy a liberá
lis-zsidó sajtó egymás után kürtöli világ
gá, hogy a keresztény irányzat a fővá
rosban csődöt mondott, hogy alkotni nem 
képes- Hogy úgy vau, amint Prohászka 
püspök mondotta, elég az ő egyénilége 
és szavahihetősége, de a mégis kételkedők 
előtt felsorakoztat ezen állítás mellett 
pár tényt- Első eset a főváros életében, 
hogy deficitmeutes költségvetéssel dolgo
zott s azt egész évben meg is tartotta. 
Különösen nehéz feladat volt ez akkor, 
amidőn a letűnt liberális uralom egész rend
szert csinált a deficittel záruló költségve
tésből, egyrre-masra vették fel a külföldi 
kölcsönöket és beruháztak, de úgy, hogy 
mellette a Vázsonyi-féle társaság is felru
házta magát; mindezt szépen megcsinálták, 
csak egyet felejtettek el, az adóságot kifi-

December hó 9-én a PFLUM-mozgcban
d. e . 11 ó ra k o r N a g y g y ű l é s  le s z
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aetni. Potemkin várost építettek a főváros
ból, idegen adósság volt benne maid a/ 
utolsó tégla is; kérdi mihez kell nagyobb 
alkatás: adósságra építeni, vagy adósságot 
kifizetni ? A  keresztény 'ra rendezte az 
adósságokat s arra havonta másfél milliár- 
dot törlesztett. Nézzük meg a közlekedési 
vállalatokat, a Károlyi és a kommun éréből 
jól ismert, betört ablaku, lekopott villamo
soknak már nyomuk sincs, a kocsipark tel
jesen helyre van hozva s egymásután tör
ténnek az uj átépítések; az összes közmüvek 
víz, gáz. villany müvek, köztisztasági válla
lat, mind béke ni' éra emelkedett. Hát mind
ez nem alkotás, nem munka? Megindultak 
a városi építkezések is, igaz nem oly nagy 
számban, hogy avval eddig pótolni lehetett 
volna az összes háborús mulasztásokat, de 
mégis számottevő mértékben. Miben leli 
tehát magyarázatát s mi az oka, hogy a 
liberális zsidó sajtó mégis azt fújja, hogy a 
keresztény irányiét improduktív ? Midőn a 
zsidó alpolgármester kibukott, midőn a ta
nácsnokok közül kimaradtak a liberálisok, 
midőn a főbb állásokból eltávolították a 
keresztény nemzeti gondolat ellenségeit, 
midőn az iskolaszéket csak keresztény ta
gokból állították össze, midőn a bizottsági 
tagságokba a kernsztenv községi párt em
berei kerültek, s midőn végül az iskolákból 
eltávolították a destrukciót képviselő eleme
ket, midőn B listára tették az összes meg- 
bizhatatlsnokat, fokozatosan kezdett a zsidó- 
liberális sajtó nyugtalankodni és a fővárosi 
politikát támadni; pedig nem volt okuk rá, 
mert így volt ez a múltban is, nsakhogy az 
ő javukra. De amikor azután következetesen 
keresztül vitték azt is, hogy fővárosi mun
kát csak keresztény kisiparos kaphatott és 
hiába erőlködött a liberálisokkal szövetke
zett zsidó tőke, a fővárostól egy fillérnyi 
munkát som kapott, azt mind a Baross- 
siövetség és más keresztény vállalkozók 
kapták, midőn látták, hogy a fővárostól a 
legkisebb szállításra sem nyerhetnek meg- 
kisást, midőn látták, hogy a főváros részük
re. mint üzletfél, megszüut, minden időre, 
míg a fővárosban Wolf éra van uralmon, 
összefogtak s felorditanak kórusban, hogy a 
főváros tönkremegy ezen gazdálkodás mel
let, hogy improduktív, pedig dehogy is, csak 
az a baj. hogy kicsúszott az üzlet a zsidók 
kezéből és minden vállalat, minden Őrlet, 
mit a főváros megköt, csakis a keresztény 
magyar vagyonosodását szolgálhatja. Ráfog
ják a fővárd^pg hogy árdrágító, mint a Nép
szava írja egyik számában : Wolf az éjjel 
nem tudott aludni s rá jött, hogy csak azért, 
mert régen nem drágított, miért is nyomban 
felemelte a villamostarifát. Hozzászoktunk 
már. hogy a Népszava uem riad vissza a 
legnagyobb hazugságoktól sem, ha azt hiszi, 
hogy evvel ügyének basznál, ezen nem cso
dálkozunk. ezen metódus a lap moráljához 
tartozik- De!hogy olvasótáborát oly korlá
toltnak tekinti, hogy azok a tényekből ne 
tudják a valóságot megállspitani. nem szép 
még a Népszavától sem. Ha jól emlékszik, 
a Népszava március hó 3-iki száma foglal
kozott minősíthetetlen módon Wolfék ár
drágításával. Ugyan ezen lapban a 3-ik ol
dalon közli a lap előfizetőivel, hogy a 
nyomdakellékek és a munkabér drágulása 
folytán a lap árát fel kell emelni s reméli, 
hogy az olvasóközönség, melynek nagyré
szét meg sem kérdik. hogv akaria-e a lapot, 
hanem árát a heti keresetéből egyszerűen 
levonják — megértéssel veszi ezen emelést, 
mely elől kitérőiek nem lehetett. Később

közli, hogy a szénbányák az árakat méter
mázsánként 6000 koronáról 16000 koronára 
emelték, minden különösebb megjegyzés 
nélkül, csak a közgazdasági rovatban ; leg
feljebb a már elcsépelt kizsákmányoló tőke 
és hasonló jelzőkkel tarkítva a rövidke hirt, 
majd a szakszervezeti rovatban felhívja a 
villamos alkalmazottakat, hogy lépjenek 
sztrájkba, ha nem akar a főváros nekik 
magasabb fizetést adni, mert az a fizetés 
amit kapnak, még meghaláshoz is kevés. 
Ezt adja össze a gondolkodni tudó olvasó, 
hogy a szénbánya drágít, hogy a villamos 
alkalmazottainak a megélhetését biztosítani 
kell, hogy a Népzzava előfizetői ára is emel
kedjék. ez természetes, de hogy a főváros 
is kénytelen legyen bevételi forrásait emelni, 
hogy magasabb szánárakat, a magasabb 
munkabéreket megfizethesse, ez már a 
Wolfék árdrágítása. Az igazság ezzel szem
ben, hogy Magyarország, ha az aranypari
tást vesszük figyelembe, legolcsóbb Euró
pában és hogy a jóvátételi bizottsággal 
állandó harcot kell folytatni, hogy a köz
üzemek emelését megakadályozza, a jóvá
tételi bizottság ugyanis nagyobb jövedelem 
mellett nagyobb biztosítékot nyerne a köz
üzemekben.

Három és fél éven át igyekezték ki
kezdeni a Fővárosi keresztény pártot, de 
ezek a fúrási kísérletek Wolf Károly márvány 
keménységén mindig meghiúsultak s az 
eredmény mindössze az volt, hogy 3 Károly 
vált ki a pártból 3 és féf év alatt. Az első 
Károly volt Rassay Károly, kinek ambitioi 
egész a pártelnöki székig értek s mert nem 
lehetett az, elment oly helyre, hol ezen 
ambitioia kielégítést nyert; a második volt- 
Horvát Károly, hogy ki volt ez az ur? 
talán elég, ha annyit mond róla, hogy nem
régen még Horovitznak hívtak; a harmadik, 
a nagy fúró Ereky Károly volt, aki valami
kor azt mondotta, hogy ő olyan nagv ke
resztény, hogy zsidóval egy asztalhoz le 
sem ül (közbeszólás : itt is mondotta Erzsébet- 
falvánl az ő ambíciói csak a fővárosi köz
üzemek igazgatói székéig terjedtek s mikor 
látta, hogy nem sikerül magát oda befurni, 
hát gondolt egyet és befurty magát a tőzsde 
tanácsba v agyis oly emberek közé, hol még 
tévedésből lem ülhetne le másokkal egy 
asztalhoz, mint kizárólag zsidókkal.

Végül felhívta a megjelentek figyelmét 
az egységre és a fokozott munkára, meg
ígérve, hogy ezen munkában a székesfő
városi keresztény községi párt segítségül 
fog jönni, hogy tényleg megmutassa Efalva, 
hogy milyen lesz a főváros iövendőképe, 
de nem úgy, mint azt a liberálisok gondolják. 
Befeiezásül ismétli a bíboros hercegprímás 
három szavát: keresztények egy táborba.

Utána Korodi-Katona János a kér. soc. 
párt főtitköra szólalt fel és Haller István 
nevében is üdvözölte a keresztény tábort, 
összetartásra, megértésre és a vezetőség 
iránti feltétlen bizalomra hívja fel az egybe
gyűltek figyelmét. Ne menjen a social- 
demokrata munkásság bekötött szemmai a 
vezetők után, kik mindig megtalálják a saját 
érdekükben a kellő kapcsolatot a kizsák
mányoló nagytőkével. Eszébe iut az az eset, 
midőn egy zsidó Londonban \ életlenül be
kerül a gentri kaszinóba s ott a lordokkal 
leül ferblit játszani 4 alsó mondja az egyik 
lőre, mutassa, mond a zsidó: kikérem ma
gamnak, szól a lord. hogy itt kártyát mutassa
nak, itt gentlemannok játszanak, kik nem 
mutatnak egymásnak kártyát. Gemacht szólt 
a zsidó és reggelre a lordok összes pénzét

elnyerte. így teszlek a demokrata vezetők 
is, beférkőznek a munkásság bizalmába, 
azután szellemileg és anyagilag is kifessék 
őket. Nyíljon ki hát a keresztény munkásság 
szeme és csatlakozzon azokhoz, kikbe n 
fajuk, erkölcsük és hazaszeretetüknél fogva 
is nagyobb garantíát talál, mint a mostaniak
ban, Minthogy a választásokig még sok idő 
van hátra, nem kíván mdst még mást, mi rt 
kitartást cs szorgalmas, lelkiismeretes mu.i- 
kát, mert ennek feltétlen nyomákan lesz a 
győzelem is.

Dr. Suda Dezső befejezésül felhívta a 
megjelenteket, hogy mindenki legyen apos
tola a választások ügyének, s mindenki o:y 
igyekezettel és munkával menjen bele a 
v álasztási küzdelembe, mintha tőle függne, 
hogy a keresztény tábor győzelmet arasson.

Ju b ile u m i ü nn ep élyt tart a magyar 
cserkészszövetség keretébe tartozó 8 . sz. 
Erzsébetfalvai Református Keresztyén Ifj i- 
sági Egyesület tiz éves fennállása alkalma 
ból 1923 december hó 2-án, A 9 órak ír 
gyülekező cserkészcsapatok a 10 órákul’ 
kezdődő református istentiszteletre vonulnak, 
hol ének és alkalmi keszédek után a cser
készek fogadalom tétele következik, maM 
Úrvacsora osztás, majd a Hymnusz elének - 
lésével véget él a délelőtti ünnepség. Dél
után 6  órakor Csapatünnepély lesz a Kér. 
Társaskör Erzséhet-u. 55. sz, alatti helyi
ségében, melynek 10 értékes számból áll a 
műsora. A fő védnöki tisztel dr. Ravasz 
László református püspök, a zászlóany.i 
tisztet Kapitány Antalné úrnő tölti be. A 
csapat javára természetbeni, vagy pénzbeH 
adományokat köszönettel vesz. Rendező: 
Erzsáketfalvai Református Keresztyén Ifju- 
sági Egyesület.

A z E r z s é b e t i ü lv m i  P o l g á r i  D *  -
k ör Katalin bálja dceember hó 1-én 9 óra
kor tartatik a „Városi" kávéház helyiségeiben.

J V Y IM -K O Z G O
Erzsébetfalva, Erdő- és István-z. »arok« 

Szombat, december hó 1-én 
C»»k agy lap ig  látható

í j a l á l o g  m á n jo p
egy lemondó lélek tragédiája 
6 felv. Főszerepben : Marié 
Doro és Olessander Salvini.

A  Feke.e- Orchiea
kalandor történet 5 felv. és a 
kísérő amerikai filmburleszk.

FIGYELEM 1 FIGYELEM !
Vasárnap, deeember hó 2-án 
mindenki nézze meg e napon

MONNA-WANNA!
Történelmi filmdráma 7 felv. 
a Renaissance nagy időjéből.

Figyelőm—Szenzációs est!
Hétfőn é* Kedden 3-án és 4 - é i

JANCSI
a közismert bohóc személyes felléptével

A Z  A L R C 0 3  L O V A R N Ő
cirkuszdráma 6  felvonásban. Uj kupiék és 
Uj tréfák és a kísérő amerikai filmburleszk.
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O s s E e d t t l t  h á z a k .  Lapzártakor vesz- 
szük az értesítést, hogy az időközben be
állott olvadás következtében ez ideig öt ház 
dűlt össze, hajléktalanná tevén a bent lakó
kat. Jó hogy ember élet nem esett ezen 
újabb szerencsétlenséaekkor áldozatul, A 
mérnöki hivatal kötelessége volna mind 
azon épületek felülvizsgálása, melyet enge
dély nélkül építettek; és sürgősen intéz
kedni kellene, hogy az életveszélyes házakat 
a szabályrendelet előírta módon építsék át.

V ir l lis  n é v je g y z é k  1 9 2 4 - lk  é v r e .  
A legtöbb adót tizetők névsorát 1924. évre 
összeallitntta az arra kiküldött bizottság s a 
képviselőtestület azt nov. hó 14-én meg
tartott közgyűlésén elfogadta. A felebbezési 
határidő nov. 29-én járt le s beadatott 7 
falebbezés úgy hogy a megállapított név
jegyzék kevesebb móoositással véglegesnek 
tekinthető. A felebbezésok felett az alispán 
hivatott határozatot hozni. A képviselő tes
tületben elfogadott névjegyzék a következő : 
I. Rendes tagok: dr. Kiinger Zsigmond, 
Köszénbánya és Téglagyár rt. Berger Már
ton, Róthfischer Gyula, Ertsébetfalvai kert
gazdaság és parcellázó rt., Pflum György, 
Fundusz ingatlanforgalmi rt., Kaiser József, 
Stern Mór, özv, Natter Ferencné, Fantusz 
Géza, Rokováaszky János, Eisler Jenő, 
Scnwartz Vilmos, dr. gróf Natter Vilmos, 
Schwartz Henrik, Erzsébetfalvai Takarék- 
pénztár rt., Jáger Ferenc, Gráner Sándor, 
Kerekes Lajos, Kertész Vilmos, dr. Szalay 
Jenő, Kapitány Antal, Kohn Antal, Pauncz 
Manó, dr. Parraghy Vilmos, Balázs Adolf 
dr., Halik Béla, Schwartz Jenő, Fantusz 
Miklós, Lovászy Dezső, Erzsébetfalvai Ipari 
Hitelszövetkezet, Forgó György, Deutsch 
Sándor, dr. Suda Dezső. Goldberger Jakab, 
Pláner Béla, özv. Horváth Sándorné, Zyzda 
Albert, Lővinger Bernát, Korvin Lajos, Bla- 
hut Pál, dr. Varga Samu, Mann Benő, öar. 
Englerth Józsefné, Adler Vilmos, Gráner 
Rezső, Reiner Tivadar, Fekete Ernő. Bárá
nyos Jenő, Pikker Jakab, Budapestvidéki 
parcellázó rt., Farkas László, Kiss Bálint, 
dr, Bárok Samó, Schmiedt János, Ney Gusz
táv, Rosenfeld Vilmos, Edelkrauth Sándor, 
Róth Ignác, Rohlítz Márton, Jellinek Gyula, 
Botos Ferenc, Petter Géza. Simon Pál. 
Nemcsics József, Wílhelm József, Kirovits 
József, Schwartz Lajos, Bogeer János, Far
kas Balázs, Farkas Miklós, Klein Manó, dr. 
Imezs János, Szomjas Gyula, Elődy Lajos, 
Wiegner Samu, Beznicsek Ferenc, Klein 
Ferenc, Rosenstrausz Samuné, Szé inger 
Péter, Sáalontay György, Szohár László, 
Kaltenokker Antal, dr. Szécsi Ferenc, 
Wechsler Gyula, Fekete János, Goldmann 
Lipót, Weisz Jakab, Fried Hermann, Jánossi 
Lajos, Piroth András, Tihanyi Jakab, Halász 
Izsó, Bódis Bálint, Kovacsik Balázs, Cser- 
■yus Imre. Straszburger Antal, Makra Sán
dor, Schlesinger Mór. II. Póttagok: Kréisz 
József, Kardos János, Boros Samu, Juhász 
János, Boskovitz Pál, Polák Károly, Wisz- 
ter Samu, Szerémi Ernő, Iritz Ferenc, Bar- 
bay Béla, Scheimann Ármin, Olasz Béla, 
Nau János, Róth Dezső, Sapilák János, 
Cseke András, Kanka József, Klein József, 
Gönczi Gyula. Marton József, Rosenstein 
Spalt Ottó, özv. Rosenberg Sándorné, Jancsa 
János, Schoór Márton.

Az E e jre eü lt K a th e lik u e  ás X«- 
resatán y  T ársask ö r december hó 4-én 
este 7 órakor rendes választmányi ülést 
tart. Utána társas vacsara lesz; mindazok, 
kik részt venni óhajtanak ebbeli szándéku
kat a körgondozónál jelentsék be.

ERZSÉBETFALVAI KÖZLÖNY

KSzpouti választási bizottság.
minden héten csütörtök este fé' 8  óra
kor tartja ülését Erzrébet-u- 6 6  sz- alatti 
helyiségében. Kérjük a központi bizott
ság tagjaik hogy ha megjelenésükben 
akadályozva voinának, helyeltesitésük- 
röl feltétlenül gondoskodjanak.

A  K e r e s z t é n y  P o l g á r o k  Szövet
s é g e  december hó 6 -án este 7 órakor 
tartja meg 4 számú hazafias ismeretterjesztő 
előadását az erzsébetfalvai „Uránia"mozgó 
helyiségében a következő műsorral; 1 . 
Hiszekegy. Énekli a Katholikus Leányklub. 
2. Szaval. Régeny Magda urleánv. 3. 
Székelyország. Vetített képek kíséretében 
előadja dr. Kacsó Sándor ur. A Katholikus 
Leányklub énekkara énekel. Jegyek előrs 
válthatók a Keresztény Társaskörben és a 
pénztárnál 6 -án délután 5 órától kezdődőlcg.

A ü l a p  k a t é r i  b a r á t o k a t  a község 
az illetékes minisztériumoktól átvette, úgy 
hogy az a község tulajdonába megy át. A 
hét folyamán kezdte meg működését a becs
lő bizottság, hogy megállapítsa a község által 
fizetendő megváltási árt. Kívánatos volna, 
bogy az eljárást mielőbb lefolytassák és az 
átalakítási munkálatok kezdetűket vehessék, 
hogy a nyert lakások a lakásszükségen né- 
mikép enyhítsenek.

p F L U M .M 0 Z § 0
B ^ “ÁDDANDÖ Kateuazene ! 

M Ű S O R  1 9 2 3  D E C E M B E R  1 — 1 1 .

Szombat
1.-én

Az első természetes szinea felvétel!

C IF R R N Y 0 M 0 R U 5 R G
nagyvi ági erkőlcsrajz a kurtizánok tün
döklését mutatja be pazar 6 felvonásban.

R puszták királya
Cow-Boy történet 4 felr, (Bibaviadallal.)

Vasárnap
2 .-án

A leguiabb Super Jewel fűm !

A vér rabjai
egy igazszer lem töt ténete 6 felvonásban

Pórul járt kérők
a legújabb amerikai burleszk 2 felv.

Kedden
4.-én

Két hatalmas attrakció! HABRALD 
LLOYD legsikerültebb sláger bnrleszkje

A NAGYMAMA FIACSKÁJA
uj stitrsu filmbuileszk 5 felvonásban.

A tizenegyedik parancsolat
amerikai filmszenzáció 5 felvonásban’

Csütörtök
6 .-án

Egyetlen ere feti helysaini f Ívétel me
lyet egy és fél éven keresztül egy 

, amerikai con^ortium fi mre készített

V&dászexpedició az ösvadonban
iegalmas film vadállatokkal 5 felvonásban
A t e l e f o n  b e t y á r

kacagtató burleszk 2 felvonásban.

Szombat
8 .-án.

BETTY BLITUE és LONCIIANEY 
csodás szereplésével

R  V R D 0 Í1  G Y E R M E K E I
(Tűzzel és ököllel) J ;  mes Olivér Curvod 

regénye 6 f;lvonásban.
K e l l e t t  e z  n e k t e k

legjobb burleszk két felvonásban.

Vasárnap
8.-án .

NATHAI.IE 1.I6ENKO felléptével!

flz arany asszony
grandiózus cirkuszattrakcié. Egv mű

lovarnő regénye 6 felvohftsban.

Fridolin és a Buriingtoni jaguár
sláger bur>eszk 2 fal vonásban.

Hétfőn, 
Kedden 

10— 1 1.-én

Ai idei filmévad reprezentáló grandió. 
zns újdonsága!

Aháidokló sasok
( S a a f . ó k )

Történet a nagv császár korá
ból 2 részben (e£y előadásban)

.3 oldal

Meghívó
AZ IPARI- ES KERESKEDELMI BANK 

RÉSZV.-TÁRS. ERZSÉBÉTFALVA 
1923. december 10-én délután 3 órakor saját 
helyiségében (Kossuth Lajos-u. 49.)

rendkívüli közgyűlést
tart, amalyre a t. részvényeseket ezennel 
meghívjuk.

A közgyűlésen csakis azok a részvé
nyesek vehetnek részt akik részvényeiket 
a közgyűlés megtartása előtt három nappal 
az intézet pénztáránál letétbe helyezik. 

T á r g y s o r o z a t :
Az alaptőke felemelése, uj részvények 

kibocsájtása és a részvények névértékének 
felbélyegzése által. Alapszabályok módosítása

Erzsébetfalva, 1923. nov. 29.
Ipari és Kereskedelmi Bank r .-t  

Erzsébetfalva Igazgatósága,

Z á r t k ö r ű  M i k u l á s - b á l t  rendez az 
Erzsébetfalvai „Hangya" személyzet* 1923. 
évi dgeember hó 8 -án, szombaton, a szegény 
gyermekek felruházására műsorral egybe
kötve 8  órai kezdettel a Keresztény Társas
kör összes helyiségében. Meghívó felmuta
tása kötelező.

Az e le se tt  hősök emlékének megörö
kítésére egy emlékmű felállítását vette tervbe 
a község, melynek felállitási költségét társa
dalmi utón kívánja az erre kiküldött szükebb 
bizottság előteremteni. Kívánatos volna, ha 
a .bizottság által hozott határozat mielőbb 
foganatba menne és részben a gyűjtések 
mielőbbi megkezdése, részben a mű kivi
telének mikéntje, s végül a felállítás helyé
nek kijelölése tárgyában a nagy bizottság 
egybehivatnék, hogy a mő mielőbb befejezést 
nyerjen és ne községünk legyen az utolsó, 
mely elesett polgártársainak emlékét meg
örökíti.

Az E rz sé b e tfa lv a i .H an g y a" kér. 
fogyasztási és értékesítő szövetkezet az 
üzletrészek felemelésével kapcsolatos tőke- 
szaporitást a múlt hóban tartott közgyűlésen, 
mint ismeretes, elhatározta; a befizetések 
határideje december hó 15-én lejár, miért is 
felhívjuk mindazok figyelmét, kik a régi tag
ságuk alapján őket megillető kedvezmény
ben részesülni Thajthnak, hogz a befizetése
ket fenti határidőig teljesítsék.

P astv& rm egye tö rv é n y h ató ság a
a folyó éri uovpinber hí 27. ntpjén tartót: köi- 
gyölésében 51,830/ki. 1928, >zám alatt hozott
Téghatírozatáva! StPkeiy István vármapyéi tb, fff- 
jegyiö, budbpe.ti lakost bízta meg a dtem ber 
hóban magejLendff vároti képvigelóvilaszi&iok ve- 
íetéiével. Egyben a vtrmegya tör véay hatósága fel
hatalmazta az ali-pínt, hogy amennyiben a válási, 
táahoz helyettes kirendelése válnék azukitégeaaé- 
esen esetben a kiraadelé ról saját hatáskörében 
gondoskodjék. —

Pestv ármegy a tóráé y hatósága a folyó éri no
vember hó 37-én tartott közgyűlésében ö3.440/ki. 
1939. bt. alatt hozott véghatároaatáv.l jóváhagyta 
községünk képvi.elStestülelénak a rend. tanáéi* 
várossá történt átalakulás fo'yttn hozott azoa hatá
rozatát, mellyel a reud. tanácsú város uj nevét 

„PESTERZ SÉBET'-nek
kéri megáHapittatni. B vármegyének ezen. hatá
rozata a község kérelmével együtt jóváhagyás vé
gett a belfigyminieitcriunhos már fel is ter
jesztetett.

A* V. kér. k ereaatén y  községi 
p á r t  dec. hó 1-én este 7 órskor a Szabó György
iéit vendéglőben (Tőrök Flóris-acca sarok), gy&lést 
tart, melyen az V. kér, vál*n?6 polgárok megx 
jelenését ez utón kéri a pirtvezetőség.
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^Nagy ésPola c í f
k la f T a jr e n t i i J a  

E U l t l l T n  L T A
P l a e - t é r  I .

_____________ •_____________  1

K o sait

számlákat, eskü
vői kártyákat.
Syászlapokat

stb.

Névjegyek egyóra

alatt készülnek ! j

V * i n  O o i i t i *  községünk kedvelt 
tánctanára f. évi december hó 5-én, helyisé
geiben „Mikulás-estélyt" rendez. Az estély 
sikerét fiatalságunk nagy készülődése már 
is biztosította.

Ip arin k  ét Kir»ik»dik Szivatkazata

í i  >t
Ipari é« Kirnkidilm l Bank Bé»zv.-Társ.

Criaóbniialva, Kaayuth Lij»i-ul<« 49. (Iparlajtóltt)

Elfogad: Takarékbetétekit 4Y.
kamatazáaal. Folyósít köleió- 
aökat: rál tóra. kötoliiTÓayro,
foly ói tárni ára. — árták papírra, 
hóira, Isiikre, építkezésre kid- 
siló feltételekkel.

iá v á  á t t  o ltá k  Az ev. egyház a négy 
ádveatí vasárnapon műsoros estélyeket ren
dez. December 2-án, 9-én, lé-án, 22-én dél
után 4 órai kezdettel, a Kálmán-utcai iskolá
ban. Az első est: „Vallásos-est" — december 
hó 2-án, melynek műsora: Közének. Pár
beszéd. Duett-éaek. Előadást tart báró Pod- 
maniczky Pál ev. lelkész. Ev. Énekkar Csorna 
Imre karmester vezetésével. Hegedű-szólót 
játszik Ugrik József. Irásmagyarázatot tart 
Falvai Jenő ev. lelkész. Közének. A máso
dik est: „Hazafas-est" — december 9-én, 
melynek műsora: Szavalat. Férfiszólóének. 
Előadást tart Csengődy Lajos dr. ev. lelkész. 
Trió, Hegedűn Kárpáthy Sándor. Csellón 
Falvay Jenő, harmóniumon Csorna Imre. Sza
val Sípos Andrásáé nagytiszteletü asszony. 
Belépődíj nincs. Mindenkit szeretettel várunk.

P lp m , Illatszer,
és háztartási exOkiéglitát óit. 
Zimaaa Antallá illatsairtárábaa 
•sorsaié ha. Elvállal hajósat ja
vítóit. Kétéiül Lajae-utca ól 
Plam-hás

r SPORT.
-  T T O - E T O  « : 0  (2:6) Er*sébet-u. 

Bíró: Hiuswald. — Arasaas hóban, min
din jelzést nélkülözd pályán lefolyt ní
vót lan meccs. As ETC nágy, a TTC kát 
tartalékkal állt ki. Az alsó félidőben egy
formán támad mindkét csapat, de a TTC 
támadásait nagyobb narancsé kíséri* A 
18 porcben Kinola átadásából Hupócsy 
gólt !ö- Öt porc múlva a hátrafutó Papp 
az dója kerüld labdát védhotatlenúl a 
saját kapujába vágja- A máaidik félidőben 
mindkét caapat kifáradt a mély hóban és 
rendinria játékról már hó sinos. A 
pálya agyik feláröl a mólikra csak nagy 
rsrgddéssil jutnak ót a játékosok. Az 
ETC támad valamivil többit, mégis a 
TTC ér el gólt A 25. percben ugyanit 
Szabót a kapu előtt faultolják, a meg
ítélt ll-eaböl agyanő gólt szíréi- A bírd 
Fe'dmannt (TTC) az ellenfél megsértéséért 
kiállítja, d i azután biesánatkdrését elfo
gadva) a büntetéstől iltikint- —  A TTC- 
ben Gombkötő, Hupóczy, Szabó, as ETC- 
bon Schwarc, Uéizároi l és Mészáros II, 
játéka emelkedett ki.

Vasárnap, december hé 8-án déli 
12 órától az Erzsébet uccai versenypályán 
mérkőznek: EMTK— KAOE 2-ik oszt. 
bajnoki és ETC— EMTK komb csapatok.

Felelős szerkesztő : l o v á s z t  d e z s ő  
Kiadó: Dr. SUDA DEZSŐ

L IL I  haskötő  
M, szabUzlmi sióm TSSM.

Egészségi szempont- 
ból teljesen nélkülöz
hetetlen t i  általam 
feltalált több állam* 
btD, a lib id  ti m ia tt, 
tiljen a  hileiont nál-

kan

I i l l i l

haskötő.
I I  i? i tapasztalatom 
atka meggyőződtem 
írről, hogy t  L IL I 
HASKÖTŐ mindin 

rindiIUauMgtt a ignfln tit uüUi után áa ilh iif i 
folytán ál illitu lt h u filik  i  L IL I HASKÖTŐ 

b u iaáls li után rágniaiuáguknt rövideun víesia- 
nyirik. Orvoil tnnárok jóváhagyón folytán külö- 
nöion vándor vuibijok ál gyomor bijok és i  
ognohoilbb kőldák lárvoknál ál t  máh m iiig  
■ignyuláu m tin  oálkaiöibititliu i  L IL I HAS

KÖTŐ, mivil többfili műtéteket ii fileelegeeiá 

tou titn ái uoriit, Slunig ii kttlöo leibchenekolt 
■árták után káoiitok. —  Ltválhiváin báihoi 

■ogyok. Továbbá ártuitom ■ n. á. hölgy kőaöniá- 
got, hogy (Alafttaők ii m igroidilbitlk  i  
locilkeaobb kivitelben

BUGYIK ZSIGMONDIÉ
Ktuábotfilvi, T ö r ö k  F l ó r i a - n t e a  9 ,

Tilifsi Erziékitfilia B ,  Jultlst ti alakítást Is ilfipió.

Választási ügyekben a központi vá
lasztási iroda Erzsébot-u, 55 sz. alatt 
d. u. 4 órától kezdve a párttagok ren
delkezésére áll, hol panaszaikat, vagy 
sérelmeiket a központi vezetőség orvo
solni fogja.

®E*gyegytiléS A November bé 27-én tir
tott Sülben tárgyilti Erzsábetfalva köziig Tirollá 
alakulásával kiposolatbau szervizendő állások 
ügyét. A képviselőtestület határozatát i  megye 
■z alábbi módosításokkal hagyta jóvá; l  tiizt- 
viselők átszervezését jóváhagyja, de azon intéz
kedést, melyiyel a fizetési fokúitokat ia meg
állapította hatályon kívül helyezte; törölte ■ kői- 
igazgatási tanáesjegyaő ciaaet és helyéba I, oszt. 
aljegyző cimet állapított meg a IX . fizetési 
osztályba sorolással. Az ügyvezető főorvos oimit 
törölte és helyette ügyvezető orvos eimet állapí
tott meg’ Az állatorvos vágőhidi igazgató álláira 
IX ., a gazdasági számtiezt állást a X I., ■ aa 
irnoki állást a X I, fizetisi osztályban rendszerűi- 
tette. A község szolgálatában állá dijnokok, szülész
nők, házfelügyelő, fertőtlenítő stb. átvétele 
tekintetében foglalt határozati rendelkezést osak 
azzal a meg zoritással hagyta jóvá, hogy az át
vétel ampán ideiglenes. A határozat azon pontját, 
mely Győry Ietván köziégi főjegyzőnek a V II. 
flzotéai osztály 1 fokozata és a V I. fixetési osztály 
(  fokozata közti különbséget biztosítja, megsemmi
síti s e tekintetbnn a döntés jogát a város kép- 
viulőtestülete részére tartja fenn. Végül meg
semmisítette a közgyűlés azon határozatát, mellyel 
Terányi Mór, iaághy Jenő és Oberlander Jakab 
eddigi aljegyzők részére, kiket tanácsnoki állásba 
aa átszervezés folyamán behelyezni nem tudott, uj 
tanácsnoki állás szervezése, vagy a már meg
szervezett tsaicsnoki állások egyikéntk megüreu- 
désére Is, részükre a tanácsnoki minősítést meg
adja és biztosítja. Ezen változtatások és meg
semmisítéseknek nagyrészt kizárólagos indoka, 
hogy a hozott határozat ellenkezik a törvény 
rendelkezőiével,

Aa első hó nagy károkat okozott. Számos 
ápülstett msgrongált, még szeraneu, hogy a külső 
perifériákon épült vályog házakban nam tatt na
gyobb kárt. Az utcák járhatatlanokká váltak • 
majdnem minden utcában 100— 16* méternyi 
hosszban víz boritja a kocsijárót sőt még ■ gyalog 
járót is ellepte egyes utóéban, úgy hogy n gyalog 
kőalekedós is lehetetlenné vált A telefon vezeté
kek annyira megrongálódtak, hogy sok állomás 
még ma is szünetel, A villany vezetékek ia annyira 
megrongálódtak, hogy jó időbe fog telni, mig a 
zavartalan világitól a községben helyre áll. Sajnoa 
sok szaranciótlenaég ia történt. A leszakadt veze. 
lékekkel órintkazve 3 halálos balosét volt. Ilyen 
Jetnek a jövőben megismétlődni nam szabad. Fe- 
lelőaég terheli a balesetekért a villanyvilágitáai 
társaságot. Már eaombat esti értesülnie kellett 
réle, hiez köztudomású volt, hogy sok helyen e 
veutékek elszakadtak ; hétfőn lagalóbb már akkor, 
midőa az első baleset megtörtént, azonnal ki kel
lett volna a vezetékből kapceolni az áramot, hogy 
a további baleaetek meggátoltassanak e az áram
szolgáltatást csak akkor lett volna szabad njböl 
megkezdeni, ba szakaszonként meggyőződést sze
reztek rále, hogy a vezetékek nem veszályutetik 
■ járókelők áletbiztoniágát. A villanyvilágitáii üzem 
veezólyee üzem lóvén, a tórsaeág falel még a vé
letlenből okozott károkért ie, vis majort pedig ezsu 
esetben nem igazolhat; ellenkaiőleg, a leguagyobb 
fokú gondatlaniíggal járt al, midőn látva a hely
zetit, aa áramszolgáltatást megkezdte anélkül, hogy 
a leszakadt vezetékeket eltávolíttatta volna.

Nysastott: NAGY és FOLACH könyvnyomdájában, Erisébetfalva Piac tér 9.


