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A h ova csak eljutott édes melege 
annak a nagy szeretetnek, melynek 
tüze 1897 évvel ezelőtt sugározta ki 
fényét a világra, ott mindenütt —  a 
kereszténység nagy napjának előesté
jén  — vidám örömökkel, csengő gyer- 
mekkaczagással teljes, m agasztos szép 
ünnep vette kezdetét.

M int évszázadok előtt a vallási tü
relmetlenség kegyetlen napjaiban, fö ld 
alatti rejtett katakombák sötétjében 
felgyűlt a fáklyák fénye: úgy gyuladt 
ki az Isten fiának születése előestéjén 
az apró viaszgyertyák örömlángja, 
tündéri csillogást lehelve aranyaiméra, 
ezüstös dióra s m osolyt varázsolva 
arczára millió s millió gyermeknek. 
A  föld ártatlanainak édes kaczagása 
szűrődött át ezen az estén a felhők 
homályán keresztül egész az istenség 
zsámolyáig, mintha itt lenn apró an
gyalok beszélnének a legteljesebb, bá
nat be nem árnyalta boldogságról 
ezüst csengésű hangokon.

Édes karácsony, drága ragyogó ka
rácsony !

j Van-e ember, akinek szerető édes 
anyja volt egykor, hogy lelke a visz- 

: szaerulékezés édes mámorától meg ne 
ittasuljon e napon? A z a csillag, mely 
majd két évezrede ott Keleten feltűnt, 

i nem került el palotát, kunyhót, melybe 
arany fénye be ne ragyogott volna, 

j Gyermekkorunk édes álmai közé is 
i odavilágitott és szótomló sugárkévéjé
nél láttuk az édesanya boldogságtól 
ragyogó arczát, amint a zöld fenyő
ágon gyú jtotta m eg a tarka viasz
gyertyákat.

Szép karácsony, te vagy az any li 
és gyerm eki szeretet ünnepe. Ezen az 
éjen volt, högy a világrészeket betöltő 
vallásnak szent asszonyává lett boldog 
M ária csókot lehelt jászolban fekvő 
kisdede ajkára.

És ettől a pillanattól kezdve lett 
m egszentelve az anyai szeretet, az 
anyai csók, mert minden anyában van 
valami az Isten anyjából, mikor szi
vére szorítja ártatlan gyerm ekét s 
csólcot lehel annak homlokára. Vala
m in',hogy minden könyből, amit az 
anya haldokló gyerm eke fölött hullat, 
van valami azokból a gyém ántcseppek-

| bői, melyek a Golgothán Mária sze- 
J  inéból leperegtek.

Itt a szent karácsony s megindul 
az égből az angyalok serege. Szárnyuk 

| suhogása m egtölti az ég s föld  közötti 
| résznek misztikus világát s ajkaikról 
j hangzik fel az égi én ek :

' Glória, glória,
In excelsis Deo.

S arnig zeng az ének idelent a 
[földön, sok-sok kedves gyerm ek sóhaja 
száll csendben. Kis kezük imára van 
összekulcsolva, szeráfoknak dala le

jdereng lelkűkbe s égre vetett szemük 
látja a kis Jézust, aki mindegyiknek, 
urnák és koldusnak küldi ajándékát.

Legszentebb, csodáktól varázsos szép 
Ünnep, légy im üdvözölve, fölszálló 
harmattal szálljon fel lelkűnkből Isten
hez dallamba fűzött hangja az angyali 
imának :

„Dicsőség, Dicsőség 
Mennyben az Istennek,
Békesség, békesség 
Földön az embernek,41

T Á R C Z A .
K arácsony este . . .

Ablakomban szól az ének, 
Hallgatódzom elmerengve . . .

Azt hiszem, hogy gyermek vagyok ■ 
Kong lopódzik a szemembe . , .

Gyermekkori édes álmok 
Körülfogják a telkemet .. .

Mondom én is velők együtt 
Az én kedves énekemet.

„ Krisztus Urunk születésénu
Ez az a szép s kedves ének . . .

Dicsőség a magasságban —
Földnek s mennynek Istenének !

Mintha ép az angyaloknak 
A mennyei kara zengne!

Mi ni ha maga az Ur Jézus —
Ma születne . . . »  köztünk lenne 9 !

El u  végzik . . .  újra kezdik . . .
Újra zeng a kedves ének;

Bethlemezek jönnek épen
Kis szobámba .. . im betérnek.

Ép itt hozzák a kis Jézust. .. 
Gyermekeim körülfogják —

A kis bölcsőt nézegetik,
A kis Jézust. . .  czirógatják!

Ah, mi kedves, drága képek /
Nem is kép ez . .. mem is álom !.

Ti vagytok itt körülöttem —
Drága kincsem : kis családom ! . . .

Ti veletek zengem én el —
Az én kedves énekemet.. . .

Ti teszitek „gyermekessé“
Gonddal teljes életemet! ‘

Ét ez igy megy évröl-évre,
Ez a szokás el nem marad;

Bár a világ gőzerővel
Mindenekben ujit s halad.

De míg a szent karácsonynap 
Ünnepe lesz a híveknek. . .

Boldogsága s öröme lesz —«*
Sok kesergő bús sziveknek.

Űnnep Jj hát édes népem!
Zengjen e szép s kedves ének :

„ Dicsőség a magasságban —
Földnek s mennynek Istenéneku .. .

Ünnepeljen gyermek, öreg,
Gazdag, szegény, özvegy, árva.. .

Jó Istenein, édes Atyám !
Mindenekért te légy áldva !

Szabó Géza.

Karácsony.
Imádom a karácsonyt. Mindig viaszaim gat 

abba a korba, mikor még én is olyan szent 
áhítattal lestem az előszobában a Jézuska 

í csilingelősét, mikor kinyitották a nagy szoba 
; ajtajának mind a két szárnyát és a homályos 
1 előszobába kiözöulött a karácsonyfa fénye.

Szinte káprázott a szemem attól a fénytől, 
mit a karácsonyfa sötétzöld tölevelei közzé 

| illesztett sok-sok gyertyaláng okozott. Aztán 
az a sok ezukorsütemény, melyeknek terhe- 

I tői szinte roskadoztak az ágak, az a sok 
aranyozott dió, alma és arany fonál, melyben 
megtörött a gyertyák fénye, azok a színes 

j lánc/.ok, melyek szabályos ivekben ölelték 
; körül az egész karácsonyfát és azok az édes,
| örömtől ragyogó, arczok, jó  szüleim arcza,
| mikor meglátták, hogy mily igazán boldogok 
j gyermekeik, oly mély hatást gyakoroltak 
reárn, hogy ma sem feledhetem, pedig jó  egy 
pár éve annak már!
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A választások előestéjén.
Erzsébetiaiva, decz. 24.

Erzsébet falva községi életében ennek az j 
évnek utolsó napjai döntő fontosságnak lesz- j 
nek. Az immár önállóvá lett község fejlő
désének, felvirágozásának, esetleges hányát- j 
lásának sorsa most forog koezkán. Deczember i 
30-án választja meg a nem rég megalakult 
képviselőtestület és az erzsébetfalvai adott 
fizető polgárok a község fötisztviselőit, a 
jegyzőt, bírót és esküdteket, akik hivatalos | 
ál lásuknál fogva első sorban kell, hogy ve- j 
zetői legyenek közéletünk fejlődésének, irá-1 
nyitói azoknak a törekvéseknek, melyek egész 
közigazgatási éle ünket szabályozzák.

Ha a községi képviselőtestület egyedül a 
közjót, a lakosság összességének jogos érdekeit 
tartva szem előtt, olyan férfiakat ültet helyi 
közigazgatásunk élére, akiknek becsületes, 
tisztességes multja biztosíték a jövőre, akkor 
megvetették boldogulásunk fundamentomát; 
ha azonban akár pártszenvedély töl elvakitva, 
akár jogosulatlan egyéni aspirácziók nyomása 
alatt olyan egyéneket emel a közbizalom 
polezára, akiknek viselt dolgai visszataszitók, 
akiknek eddigi működése káros volt a pol
gárság anyagi érdekeire, a közerkölcsiségre. 
akkor hosszú, nagyon hosszú időre megásnák 
jóravaló törekvéseink sírját s nemcsak vétket, 
hanem bűnt követnek el polgártársaink, köz
érdekünk jelene és jövője, sőt még az utá
nunk következő nemzedék életérdeke ellen is. j

A  nagy fontosságú választási mozzanatnak j 
úgyszólván előestéjén nem mulaszthatjuk eh 
hogy fel ne hívjuk községi képviselőtestü
letünk érdemes tagjainak figyelmét arra a 
nagy felelősségre, mely most reájuk hárul. 
Nem mulaszthatjuk el. hogy ne figyelmez
tessük őket, hogy elérkezett az az idő. midőn 
Erzsébetfalva polgárainak hálájára és elis
merésére tehetik magukat érdemessé, midőn 
bebizonyíthatják, hogy ez a polgárság nem 
csalódott akkor, midőn a községi közélet 
alkotmányos jogainak közvetett gyakorlását 
rájuk bizta. Midőn köszönetre tehetik magu
kat méltóvá, ahelyett, hogy a szenvedélyek
nek felháborodását maguk ellen irányítanák. 
Az alapvetés munkája van most reájuk bízva 
s ha ezt az alapot úgy lerakják, hogy azon 
föl épülhet egészséges fejlődésünknek, tiszta 
és korrnpeziomentes közigazgatásunknak épü
lete, akkor maguk emeltek önzetlen törek
véseiknek, érdemeiknek az idők viharával is 
daczoló emlékoszlopot; de ha ez az alap az 
önző s érdemetlen tolakodásoknak anyagából 
lesz összehordva, akkor össze fog az omlani 
s őket temeti romjai alá, sajnos, községünk 
szebb jövőjében vetett álmainkkal, lelkese
désünkkel egyetemben.

Mint mindenütt hasonló alkalomkor, úgy

most Erzsébetfalván is a községi képviselet 
tagjai — akik a közügyek önzetlen szolgá
latára felesküdtek — kísértéseknek vannak 
kitéve. Akadnak úgynevezett hangadók, akik 
barátságos rábeszéléssel, vagy presszióval, 
hetek sőt hónapok óta igyekeznek egyeseket 
meggyőződésüktől eltántorítani, s alig van 
ma már képviselő, kit becsű etszavukra ka- 
paezitálni meg nem kísértették volna, sőt 
állítani merjük, hogy ez a gyengébbeknél 
sikerült is. Azonban az önállóan gondolkodó, 1 
polgári függetlenségét valamire becsülő köz- j 
ségi képviselő lerázza magáról az ilyen hivat j 
lan erőszakoskodást s kezét szivére téve, j 
szavazatát érvényesíti úgy, ahogy azt lelke, 
becsületes meggyőződése parancsolja. Hiszen 
előtte állnak a múlt állapotai, hiányai és 
visszaélései s ezeket figyelembe véve, levon
hatja magának a következtetést arra nézve, 
hogy jövőben milyen irányban érvényesítse 
a közjó érdekében azt a b folyást, melyet 
polgártársai bizalma ruházott reá. S ez a 
következtetés azt teszi kötelességévé, hogy 
olyan köztisztviselőnek, bírónak, jegyzőnek 
választási diadalát segítse elő, akinek lelke, 
életczélja a község érdekével van összeforrva, 
aki polgártársa a polgárnak s azt nem arra- 
való médiumnak tartja, hogy minden lehető 
alkalommal megzsarolja.

Különösen fontos a jegyzőválasztás kérdése. 
A jegyző keli, hogy egy községijén ne csak 
polgártársainak, hanem hivatalnoktársainak 
is a közigazgatás ezerféle ágaiban tanács-1 
adója és Útmutatója legyen. És a jeg yző ; 
személyének kiválasztásánál különösen ügyel- ] 
jenek községi képviselőtestületünk tagjai, i 
nehogy oly egyél t választanak, . mely vá
lasztással bekövetkeznék egyik vármegyei 
főtisztviselőnk mondása, hogy azzal Erzsébet
falva a szegénységi, az erkölcsi szegénységi 
bizonyítványt állítaná ki a maga számára, 

i A községi képviselőtestület tagjainak a pol- 
I gársággai szemben becsületbeli kötelessége, 
hogy oly jegyzőt válaszszóu, akinek erkölcsi 
magatartása kifogástalan. Akinek ngy köz
hivatali. mint magán- és családi élete szenny 
nélkül való, példára érdemes. Aki másokat 

: ép úgy, mint a maga környezetét, csaladját 
megbecsülő ember. Aki nem a nyilvános, 

i erkölcstelen helyeket tekinti első sorban 
hivatalos helyiségének, hanem él a reá ruhá- 

! zott köztisztviselői állás kötelmeinek, hogy 
igy fentartója lehessen azoknak, akik a csa
ládi kötelékek kapcsaival vannak hozzáfűzve, 
hogy azt a közmegbecsülést kiérdemelje 
amely nélkül hivatalos állásának tisztességét, 
dekórumát fentartani képtelenség,

Erzsébetfalva képviselő-testületének lesz 
alkalma olyan jegyzőt választhatni, aminő 

| megfelel egy a maga erkölcsi érzületére fél- 
' tékeny testület és község igényeinek. Pályázó

lesz elég. Érdemes férfiak, akik a közpályán 
kifogástalan működésűkkel közbecsíilésre \ et
ték magukat érdemessé. Ha ily férfiút válasz
tanak, méltóvá tették magukat arra a köz
bizalomra, melyet ez a község nekik előlege
zett s méltók lesznek arra, hogy a jövőben 
is vezérei legyenek a közvéleménynek.

Előttünk a község közérdeke lebeg, sze
mélyi kultúrát nem üzünk. Ép azért a jegyző, 
két biró, közgyám és húsz esküdt megválasz
tásának alkalmából meg egyszer azon kére
lemmel fordulunk községi képviselőtestü
letünk tagjaihoz, mint akiknek szavazatától 
függ községünk leendő jegyzőjének szemé
lyisége, hogy választásuk legyen a becsületes, 
szabad meggyőződés kifejezése, az érdem 
jutalma, a salak mellőzése, következményei
ben és eredményeiben olyan, hogy szebb, 
jobb napoknak reményében üdvözölhessük a 
reánk következő uj esztendő reménynyel tel
jes, varázsos hajnalát. Mert ne feledjék, bőgj’

„Minden nemzetnek támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvesz
Róma ledől s rabigába görnyed/

A. Hftlgybizotta&g vigalma.
Nehéz dolgot mivelek ugyan, mikor hang- 

| versenynyel egybekötött tánczmulatságról kell 
referádát Írnom. Nehéz dolog azért, mert a 
jótékony ügy érdekében, a résztvevő közön
séget erősen dicsérgetni kell, úgy b hallga
tókat, mint az előadó műkedvelő művészeket 
is. De jelen alkalommal bizony csak nem 

I kell nagyon erőltetnem magamat, mert a 
i közreműködők keményen megálltát a sarat, 
nemcsak a világot jelentő deszkákon, de az 
utczán is. Ne felejtsük, hogy a sár megál
lásának munkájában a sikerhez verejtékes 
homlokkal nagyban hozzá járult az erzsébet
falvai sok vihart látott „Báthory Y iliu nevű 
vontató gőzös, aki a Szilágyi- és Hitel Mor- 
ton-uteza keresztezésénél keletkezett sárten
geren keresztül tüsszögve, azaz hogy szu
szogva szállította keresztül a habkönnyű 
lakktopánkás szép kis tündéreket. Irigyeltem 
is nem boldog családapai, de ez utóbbinak 
szerepét.

Belevágok tehát részletezésébe a hang
versenynek.

Fellebbent a függöny, ahol a mi Pistánk 
és az ö bandája a sötétben pislogva várták 
szerepük elérkezésót. Szép dolog, hogy Pistáék 
ambiczionálták maguknak, hogy a közjót 
vonójukkal ök is szolgálhassák. Ki is vágták 
jó  karéjban a dicsőségből a maguk részét. 
Kár, hogy precziz összjátókuk elveszett a 
még kevésbé figyelő közönség zsivajában.

A második pont fénypont. Pesthy Erzsiké 
szavalta Tompa „Szeretet1* költeményét. Maga 
a szavalandó darab megválasztása nemes iz-

Boldog, igazán boldog voltam! s nem fél
tem, hogy ez a boldogságom véget ér — ez 
a gyermeki boldogságnak a jellege. Ma, ha 
elér a boldogság — minek tagadjam, elér 
bizony néha — mindig egy csepp üröm ve
gyül abba a tiszta mézbe, az a félelem, hogy 
nem kell-e ezt a boldogságot nagyon meg
fizetnem.

Mert hát minden boldogságnak van ám 
ára, még a gyermek is megfizet ártatlan bol
dogságáért akkor, mikor a valóság kegyet
lenül szétrombolja a karácsony mysticizmu- 
sát, az Ö illúzióit, mikor megtudja, hogy nem 
Jézuska hozza neki az ajándékot, mikor elő
ször látja meg, hogy a jó  szülők díszítik a 
karácsonyfát.

A karácsonyt karácsonyfa nélkül el sem 
tudom gondolni! És mégis hányán, de hányán 
vannak, akiknek még erre sem telik.

Kis gyermek voltam, de már szétoszlottak 
illúzióim a karát sonyról akkor, mikor az 
történt meg velem, amit röviden csak azért 
mondok el, hogy illusztráljam, mennyire ösz- 
sze van forrva a karácsony fogalma a kará
csonyfával.

Már normális iskoláimat is Pécsett végez
tem, s igen jó  viszonyban voltam ott egy 
kedves kézműves családdal, amely valaha 
jobb napokat látott, de azon a télen nagy 
tífuszjárvány dühöngött, s az egész tizenegy

tagból álló családot ágyba döntötte. Senki | 
sem keresett a betegeknek s a hónapokig 
tarló betegség nyomorba döntötte őket. Itt 
volt a karácsony, s a nagyobbrészt apró gyer
mekek ngy örültek mér a Jézus ka eljövetelé
nek, előző nap olyan ájtatosan énekelték a 
karácsonyi énekeket, hogy látszott rajtuk,! 
mennyire jók akarnak lenni, hogy a Jézuska! 
őket ne kerülje e l !

A szülőknek meg alig volt egy kis bor- 
levesre és mákos csikra pénzük, a karácsony- I 
fák meg méregdrágák voltak, hát oly módon ! 
segítettek a bajon, hogy egy tulyatát (ez az 
egyetlen ablakdisz volt náluk) oda állítottak 

! az asztaltözépre, egy-két viaszgyertyát tettek j 
az ágak közé, apró ajándékot az asztalra és 
megnyitották az ajtót a kicsinyek előtt. Ezek ! 

! örömujongva siettek be és — csalódottan1 
' álltak meg Jézuska szegényes ajándéka előtt. 
Látszott az arezukon, hogy egy kissé fénye- 

[ sebb karácsonyfát vártak, hiszen ők jók voltak!
A szülök meg ott álltak egymás mellett 

! szomorúan, szótlanul. Egyszerre mind a kettő 
megfordul, hogy a másik ne lássa, miként 

| törli le előtörő könyüit.
Szomorú karácsony, nagyon szomorú volt, 

ezt> is láttam, ezt sem tudom elfelejteni.
Én láttam ugyanezeket a gyermekeket egy 

egyszerű kis fenyőfácskának, pár gyertya és 
pár ezukorkávai, dióval és egy-két színes

lánczczal díszítve — ugrálni, örülni, annyira 
örültek, hogy még a vacsora sem kellett 
nekik, de a tulyafának nem tudtak örülni, 
az nem karácsonyfa.

Es mi, öregek, mi miért örülünk annyira 
ennek a szép ünnepnek, mint egyiknek sem ?

A husvét, a pünkösd csak olyan nagy 
ünnepei a világnak, mint a karácsony, de ez 
ünnepek fönsége szinte ráfekszik az ember 
lelkére.

A husvét utolsó akkordja annak a nagy 
tragoediának, melynek véres jelenetei a Gol- 
gothán játszanak. Az istenember áldozata, a 
halál és az örök életre támadás ünnepe..

A  pünkösd a szentlélek ünnepe, az emberi 
lélek felmagasztosulásának. hogy úgy mond
jam annak az ünnepe, ami az emberben isteni, 
a léleké.

Ám a karácsony a világosság, az ártatlan
ság, az életbe lépés örömünnepe. A gyermek 
Jézust, az újszülöttet ünnepeljük e napon.

Ez az ünnep tehát a gyermekeké, kiknek 
nincsenek még szenvedélyeik, kiknek nin
csenek még bűneik, kik még a jó  és roszról 
különbséget nem tudnak tenni. Ezért szeret
jük, ha a földet ilyenkor az ártatlan őröm 
színe a fehér hó fedi.

Pécsi Dániel Anzelm, 
a „Képes Családi Lapok“ szerkesztője.
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lésről, előadása választékos módnódiávftl mély légy nappal, azaz 29-én pedig a községi kép-: ami nemcsak érdekes, de az illetőnek állá- 
órzósröl tauuskodik, melyhez hozzájárult még i viselötestület választja meg a jegyzőt. Ki- sara és üzletére nezve M nagy befolyással 
csengő, tiszta hangjának vonzó ereje. i váncsian várjuk, akad-e gyászmagyar, aki a van. Tudjuk, hogy mily előnyösen haszual-

A harmadik Bandi volt, az édes Bandika, község érdekét sutba dobva, szavazatát puszi- jak fel egyesek, ha valaki egy nappal, vagy 
hatalmas erős baritonjával, oly fülbemászó i pajtáskodásnak áldozza fel. A lig hisszük, tel nappal el vau maradva az eseményektől, 
hangokon dalolta az édes bús magyar nóta- — F igyelm eztetjük  t. polgártársainkat, Aki ma egv fontos hírt előbb tud meg az 
kát majd a csattogó vígakat, hogy a szi- hogy a jövő évi községi költségvetésik de- mérhetetlen előnyben vau a többiek felett, 
vünk dobbanását hallhattuk a pillanatnyi, czember 25-ikétől fogva 15 napig kozszem- A „Magyarország mindenkire nezve lehe- 
szünetek között. Vem hiába keresztelte el j lére lesznek kitéve községházunknál, hol töve teszi ezt a korai és megbízható érte- 
Bandikat egy aranyos kedélyű ur olyas h im -! mindenki által megtekinthetők lesznek. sülest. Ez biztosította a Magyarország részere
pacsirtának Meg is ujrázták sokszor. j — A katll. tem ploill-blíl érdekében a azt az óriási elterjedést, a minek ma örvend.

Pázmándy jóakarata, hogy lekössön játéká- mnlt

kedden tartott

t héten Szakmán János vendéglőjében A „Magyarországra legczélszerübb postautal- 
val, ismét" elveszett ’a közönség diskuráló j értekezlet tartatott, hol egyhangúlag elha*á- »aiyon előfizetni akar egv bóra., (1 fi t. 2t*kr.) 
kedvében. De akik figyeltük, igen szívesen rozták, miszerint a febr. 5-én m e g ta r ta n d ó  akar egy negyedévre U irt ot k r ...  ̂' z i m. 
hallgattuk. I bál nem az nj templom alapjára fog fordít- „Magyarország kiadóhivatala Budapest, San-

Azt hittük, mikor a Bandi eltűnt a lámpák tatni, hanem a jelenleginek, melyre égető dor-utcza 2. A félévi előfizetési díj 7 irt, az 
elől, hogy no, ennél már jobbat alig kapunk, szükség van. mielőbbi kibővítésére. Ez helyes, egész évi 14 irt.
Dehogy, most jött csak az igazi. Pihentetnem mert pénzhiányában uj templomot egyhamar — A községi egyesület 
kell toliamat, hogy méltóan ünnepelhessem j úgy sem építhetünk, a mostani templom pe- választmányi ülésen, melylyel az ez évi ülé- 
Bevilaqua Hildát. Mintha szép Ilonka maga j  dig igen kicsiny s annak kibővítése sokkal j  sek bezáratnak, a jövő évi fcisztujitásra nézve 
lett volna a játszi leplet röpkeként csapongó, ; kevesebb költséggel fog járni s a czél egye- a kandidáló bizottság megválasztatott oly hoz-

O»n»o_ i ]qj.0 elérve lesz. zaadással, hogy az elnök továbbra is Burian
— A Polgári D alkör által rendezett Syl- László ur maradjon, míg a többire nézve 

vester-ünnepély műsora. 3. Dalünnepen. Fér- a kandidáló bizottságnak teljesen szabad ke- 
fikar Them K.-tól, 2. Téli éj. Költemény zet engedett a választmány.
Petőfi Sándortól, szavalja Matkovich A. ur. — A Telefon H írm ondó községünkben 
3. a) Édes lánykám, b) Bor, dal, lány! Fér- több nyilvános üzletekbe és magán laká-

a daliás királyi vadász édes szavaitól szere
lemre lobbantott szivü bájos Peterdi unoka. 
Szavában méz, alakján a varázs. Csak — de 
erről ö mit sem tehet, bár az érzés ott csün
gött ajakán — a titkos bú alatt félve elhajló 
virágot jelképezni nem bírta, hiszen maga a 
kicsattanó rózsa. Hálásan köszönjük neki és 
társának Poor Vilmos zeneszerzőnek, ki a 
„Szép Ilonka44 melodrámáját zongorán játszva 
kisérte az aranyos Hildus szavalatát — a 
szerzett élvezetért.

Tisch Jakab nr művészi hegedüjátéka kö
vetkezett ezután. Tapsoltunk neki; de leg
jobban jellemzi művészetét mégis egy mel
lettem álló zenebarátnak a Pistához intézett 
intelmei: „Hallod Pista! Ezek a kristály- 
tiszta hangok ám !u

Göbler czimbalmozott ezután szépen.
Végre a Polgári Dalkör mutatta be tudását. 

'$< í szabad dicsérnem, fölösen dicséri őket
i !>séges danájuk.
I e nem ! Jött végre az angyalok kara. 

kéremalásan mit mondjak róluk? An- 
ok voltak, kik mind rámutattak a fő- 

. t_,yal által tartott Orsz. Nemz. Szövetség 
czéljára és Ledig Dezsőre, akit a sors mintha 
pra°destinált volna egyenesen a nyomor sze
mély esi tőjévé.

Amit pedig legelőbb kellett volna kiemel
nem, emlitem Báthoryné úrnőt, kinek fárad- 
hatlan buzgalma biztosíthatta a sikert.

Még egyet. A Gráner urak nemesszivüségét 
nem szabad említés nélkül hagynom. Az 
utolsó perezben a legnagyobb készséggel 
bocsátották rendelkezésre a zongorájukat. 
Nemcsak, de a szállításhoz a maga embereit 
adta, sőt mindketten nekifeküdtek és segítet
tek a zongoraemelósben. Ezt kommentárral 
kisérni sem szabad. Ugyanez áll Rumbold 
Bernát urra vonatkozólag, ki a díszítéshez a 
legnagyobb készséggel adta az anyagot.

Kotyogó.

— Felhívás. Azon t. előfizetőink, úgy 
helyben, mint vidéken, kik előfizetéseikkel 
ez évnegyedről hátralékban vannak, tiszte
lettel kéretnek, szíveskedjenek azt az ünne
pekre való tekintettel is (krisztkindli) mie
lőbb beküldeni (Szilágyi Lajos-utcza 26, sz.) 
különös tekintettel vidéki t. olvasóinkra, 
könnyebbség czéljából posta utalványt kül
dünk, melyek az előfizetési pénzek beküldé
sére szolgálnak.

fikar, Huber K.-tól. 4. Sugár Bandi. Költe
mény Dóczi Józseftől, szavalja Dózsa György 
ur. 5. Kettős az „Oroszlán-vadászu czimü 
operettből, éneklik Nedits Emília ur hölgy 
és Csató Zsigmond ur. 6. Mézeshetek után. 
Párjelenet, előadják Vég Irma k. a. és Pol- 
lák Béla ur. 7. Zord lakomnak. Férfikar, 
Meder M-tói. 8. Pechvogel. Monolog. előadja 
Schiller N. ur. 9. Dalár élet. Induló. Ziegler 
Bélától. Világposta. Confetti, Serpentin. 
Tom bola: egy sült malacz. egy üveg pezsgő, 
25 darab fánk. Táncz virradtig.

A z „I . M unkás Önképzó Egylet

sokba már teljesen bevezettetett s haszná
latba vétetett. Értesítjük t. olvasóinkat kik 
bevezettetni akarják, megrendelhetik, azt 
mindennap a kis Feldm&nnál, Gombás István 
ur vendéglőjében.

— „H angulatok4* lesz a czime Bariba 
Miklós könyvének, mely a könyvpiaczon ka
rácsonykor fog megjelenni. Ez a könyv 
negyven darab prózában irt költeményt fog
lal magában ily czimek alatt: Virrasztós, A 

í no, Könnyelműség, Cdsar győz, Ősapánk, Biró- 
** ság előtt, Ki a hibás, Az árva, Tapasztalás, Ve- 

hó 25-én (szombaton) saját helyiségében, rffény, Télen, A magának való, Jutalom, Vi- 
(Englerth-féle vendéglő) a szegény gyerme-1 (jm^  A holnap, A szerencsétlen, A halál, Meg- 
kek felruházása alkalmával nagyszabású Ka- j tiltás, Templomban, A költő sorsa, A költő hi- 
ráesonyi ünnepélyt rendez Beléptidíj tetszés Eloérzés, Pásztort az, Emlékezet, Otthon,

Vegyesek.

szerint. Kezdete este fél 7 órakor. Műsor: 
1. Ünnepi beszéd. Tartja Rothfischer Károly 
ur. 2. A karácsonyi ajándékok kiosztása a 
szegény gyermekeknek Reznicsek J. ur által. 
3. Színi előadás. Színre kerül „A  jó  barát14. 
Vígjáték 1 . felvonásban. Irta Mendelényi 
Béla. Rendezi Rothfischer Károly ur. 4. A 
karácsonyfa kisorsolása. Műsor után táncz 
virradtig. Ajánljuk a t. közönség becses 
figyelmébe az itt még sehol nem látott mü- 
karácsonyfát, mely ügyes készítésénél fogva 
valódi műremeknek mondható.

— A „Magyarország*4 politikai napilap 
ez idő szerint a legjobban szerkesztett lap 
az országban. Legelső rangú Íróink és pub- 
liczistáink ma kétségtelenül a „Magyar- 
országiba írnak. Első sorban Bartha Mik
lós, az országnak ma legragyogóbb publi- 
czistája, továbbá Pázmándy Dénes, Hock 
János, maga a főszerkesztő Holló Lajos, 
üentaller Lajos, lnczédy László stb. napról 
napra a legélénkebbé és legelevenebbé te
szik a magyar olvasó közönségnek ezt a ki

Födélzeten, Az árnykép stb. A ki Bartha 
zérczikkeit ismeri, az fogalmat alkothat ma
gának arról, hogy mily nyelvezettel, mily 
szingazdag festéssel és mily elragadó fantá
ziával vonnak megírva ezek a költemények. 
A közönség körében szokatlan érdeklődést 
keltett az a liir, hogy Barthától szépirodalmi 
dolgozatok jelennek meg a könyvpiaczon. 
Bartháfc a „Magyar országi szerkesztősége 
bírta reá könyvének kiadására s a „Magyar- 
ország* most azzal kedveskedik olvasóinak, 
hogy Bartha könyvét díszes kiállításban ka
rácsonyi és njévi ajándékul előfizetőinek in
gyen fogja megküldeni. A könyvet mindenki 
megkaphatja, aki a „ Magyarország* -ra egy ne
gyedévre előfizet. Az előfizetési dij 8 f r t 50 kr. 
bármikor beküldhető ily czim alatt: „ Ma-
gyár ország* kiadóhivatala, Budapest, Sándor- 
utcza 2. Bartha müvének bolti ára 2 frt lesz 
és külön is megrendelhető a „ Magyarország* 
kiadóhivatalában.

Szerkesztői üzenetek.
Kolozsvár. Levél holnap megy. Boldog

valóan kedvelt lapját. A  Magyarorpzdg-ba.n 
jelennek meg azonkívül Móra Istvánnak or-! ~  K-
sz á g s z e r te  fe ltű n é st  k e lt ő  tá rczá i. ü g y ,  hogy ; j  Kőbánya. Lepünk zártakor vettük. A
a k i e le v e n , j ó l  é r te sü lt  es ig a z a n  e ls ő  ra n g ú  jövö az4mban bozni íogjuL
hírlapot akar olvasni, az bátran a Magyar- — „M— szerk. Késett a czikk valahol, mert la- 
országhoz fordulhat. A „Magyarország*-ot PY.nk zártakor vettük. Talán újévre is jó lesz V kérünk 
nemcsak nemes, előkelő hangja, egyenes, 
nemzeti iránya és minden tekintetben hoz- 
záférlietlensége teszi a magyar olvasó kö
zönség előtt becsessé, hanem az is, hogy a j 
család minden tagjának nyújt kellemes szó 
rakozást. Tárczái, regényei, eleven hírei, pá-

! választ.

3íT3rilt tér.*).
M otyvay János h. jegyző urat ezennel 

felszólítom, hogy a fiam részére iparigazol-
risi divatlevelei stb. a legkedvesebb olvSs-í kiváltása czél.jából még szeptemberben. . . . . . °  . fölvíkH-. I 1 Trfcrtfr. ftVATitiíl tl'/AK*4A VISjíVft miVPéjjeli

— A  helybeli ref. hívek részére vasár
nap azaz karácsony másodnapján d, e. fél 
11 órakor istentisztelet, egyszersmind urva-
< sora kiosztás lesz az uriutczai iskolában. | mányt képezik. A Magyarország 
melyről a hívők ezúton értesittetnek. postával küldetik szét, úgy hogy reggel m ár

— Választások. A járási főszolgabíró u r , az ország legtávolabbi részeiben is ott mn. Mily
folyó hó 21-én kelt rendelete alapján az á l-! előny ez a hivatalnoknak, földbirtokosnak, 
taíános tisztujitás illetve & községi elöljárók kereskedőnek, iparosnak és minden intelli-
u m. biró, másod biró, 20 esküdt és köz- gens embernek, hogy más lapokat megelőzőleg j * ^ rovat aIatt ̂ özlöttel ért a sze /J
gyámnak a járási főszolgabíró ur elnöklete; olvashatja már reggel mindazt, ami az or- aem v4iiai felelősséget.
a’att, a választó közönség — községi válasz-( szágban és külföldön történik Az o rszá g -----------------------------------------------------------
tók általi m e g v á ltá s a  f. hó »l-án d e j  qü lést, .hivatalom közléseket, a bel- és F#telő,  , „ rk e«tö  : Erdélyi Mihály.
U orakor íog megejtetui. Ezt megelőzőleg. kulíoldi tőzsdei zárlatokat, szóval mindazt, |

felvett 11 frtot azonnal fizesse vissza, mivel 
eddig ezen ügyben illetékes helyen lépést 
sem tett, ellenkező esetben ellene a feljelen- 

; tést azonnal megteszem.
Erzsébetfalván, 1897 decz. 24.

Halik Manó.
*) E rovat alatt közlőitekért a szerkesztőség
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h £r»w ietf»In i Róm. Kath. EgyliáiklSiség 
2900 97. szám.

Pályázati hirdetmény.
A z  erssébetfalvai róm. kath. 

Egyháztanács elöljárósága a jelenlegi 
tem plom  kibővítése, a szentély bellebb 
helyezése s a templom keleti oldalá
hoz építendő sekrestye elhelyezése 
czéljából költségvetés szerkesztésére 
pályázatot hirdet.

A teltételek ezen egyházközség 
elnökénél a délutáni órákban m egte
kinthetők, hova az ajánlatok f. év 
deczem ber hó 31-ig benyújtandók.

Erzsébet fal vén, 1897 decz. hóban.
Csaykocics Ferencz 

e. t. elnök.

Ai Erisébetftlfai Róm. Kató. „Tefflplom-épitó“ -bliottság. 
2907 97. szám.

Pályázati hirdetmény.
A róm. kath. „Tem ploni-épitő- 

bizottság“ gyűjtését a magas miniszté
riumtól nyert engedély alapján az 
egész ország területére terjesztvén ki, 
felhívja mindazokat, kik az ország 
különböző helyein ilyen gyűjt (issei 
foglalkozni hajlandók, hogy ebbeli 
szándékukat az alulirt bizottsági el
nökkel (Ipar-utcza 26.) tudassák.

Dijjazás m egegyezés szerint. F el
tétel feddlietlen előélet; helybeliek 

j előnyben részesülnek.
Erzsébetiül ván, 1897 decz. hóban.

Csaykovics Ferencz 
bízottá. elnök.

I 10596. sz. 
i kig. 837.

Pályázati hirdetmény.
Erzsébetfalva község képviselö- 

j testületé f. hó 16-án kelt határozatá
val a bor - ital - hús - és czukorfogyasz- 

j tási, sör - ital - és szesz-itahnérési adó 
j házi kezelését mondván ki, a követ- 
I kező állások betöltésére pályázatot 
nyitunk.

I. H ivatalvezető . . . 1200 frt
II. Pénztárnok . . . .  600 „
III. Számfejtő . . . .  600 „
IV. Föellenör . . . .  800 „
V. 8 ellenőr egyenki; t 480 „

! fizetéssel: —  a íöellenör s az ellen- 
örök a befolyó bírságpénzek 50%-át 
kapják és pedig a föellenör egy maga 
10°j0-át s ezenkívül az ellenőrökkel 
egy ütt egyform a arányban 40°0-ot.

Felhivatnak mindazok, kik ezen 
állások valam elyikét elnyerni óhajt
ják , miszerint életkorukat, eddigi mű

ködésüket és erkölcsi magaviselet ü- 
ket igazoló okmány-okkal szaDálysze- 
rüen felszerelt pályázati kérvényeiket 
az alulírott elöljárósághoz f. hó 26-ig 
nyílj tsák be.

Erzsébetfalva, 1897 decz. hó 17.
A községi elöljáróság.

10581. sz.
Tug7 1897.

Pályázati hirdetmény.
Erzsébetfalva község elöljárósá

gánál 1898. évi január 1-én a követ
kező állások jönnek üresedésbe:

I. Egy kézbesítő . . . 400 frt
II. Egy hivatalszolga . . 300 „

fizetéssel és természetbeni lakással.
I li . Négy hivatalszolga 300 frt
IV. H at éjjeliőr egyenkint 250 „ 

évi fizetéssel.
Felliivatnak m indazok kik ezen 

állások valam elyikét elnyerni óhajt
ják, miszerint életkorukat, erkölcsi 
ínagaviseletüket. s eddigi foglalkozá
sukat feltüntető okm ányokkal felsze
relt kérvényeiket az alulirt elöljáró
sághoz f. tió 26-ig ny-ujtsák be.

Erzsébetfalva, 1897 decz. hó 17.
A községi elöljáróság.

N E M E T H Y  G Y U L A
é p ü l e t  é  s  o u t o r - a s E t a lo s

K i s p e s t e n ,  I 2c z s a . - - u . t c z ; a .  ± 4 = s z á r á n .

Van szerencsém a m. t. építész és épittető urak b. figyelmébe 
ajánlani, hogy üzletem et m egnagyobbítva gőzerővel hajtott gépek
kel rendeztem be.

Vállalkozom  minden az asztalos szakmába vágó munkák gyors,
olcsó és kifogástalan elkészítésére.

Raktáron tartok minden méretű ajtókat és ablakokat teljesen 
felvasalva, kifogástalan minőségben a legolcsóbb árakon.

Árjegyzéket kívánatra bérmentve küldök.

Olcsó háztelkek.
Erzsébet falván, az erdő 
közelében 10 háztelek 
3.80— 4 írtig szabad 

kézből eladó. 
Bővebb felvilágosítás 
szerezhető kiadóhivata
lunkban és Budapesten 

a tulajdonosnál 
Jaksa Andrásnál 

Markó-utcza 11. szám a.

Kevés költség és nagy forgalom
teszi az olcsóságot.

Majdnem ingyen!
E gy igen fin. ölt. 8  frfctól ! Téli kabát . . 8 írttól
Felöltő . . . 6 „  | E gv  nadrág . . 2.50 „

Továbbá m érték szerint készítek angol 
és franezta szövetniaradékokból

saját m űhelyem ben; | méli kabátot . . 14 frt
E gy  öltönyt . . 12 frt j Felöltőt . . . .  10 frt

Vidéki megrendelések m ellböség és nadrág hossza  
beküldése mellett gyorsan és pontosan eszközöltetnek.

GROSMANN B.

telek
Erzsébetfalva belterületén, a lehető 

legjobb helyen, szép egy-enes, 58 te

lekre felosztott birtok együttesen á 

2 írtjával eladó

Bővebb értesítés szerezhető

.y a  y .  v t í ,  au j a  v 4 s &  a** *«■ *,

Haszonbérlet
A z erzsébetfalvai vágóhid köze

lében 4 hold igen jó  termő föld, to 

vábbá 2 hold külön, ugy anott 1 vagy 

2  évre olcsó áron haszonbérbe kiadó.

Feltételek iránt bővebb felvilágo

sítást ad

Zsldy Györgynél Zsidy György

Budapest, Kossuth Lajos-utcza 13. sz., I. em.
Hitel Márton-utcza 8. szám. Hitel Márton-utcza 8. szám.

Nyomatott Ma tk ovi eb Aladár könyvnyomdájában Erz gébé fialván. Hitel Márton-utcza í


