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r.LónzETÉsi kui
H elyben házhoz h o n b a  
ós vidékre postán küldve: 
lígósz évre  . . . 4
Kél.-vre . . 2 .—
Negyedévié . . . l .—
Bevés szám á ra  . 10

ALSÓ-LENDVAI HÍRADÓ.
VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

x i s i s t i  v  .a. e Á rt ír a  r\

HIRDETÉSI DIJAK f
.; hasábos petitsor egy

szeri h irdetésnél soronkint 1 
«• kr. többszöri hirdetés

nél 5 kr. B' lyegdy 30 kr 

Nyilttér pe titsora  1" kr.

SZERKESZTOSEGI IRODA:
Kanizsai ntcza hová a  lap szellemi részét illető minden 

közlemény intézendő.
I0 f~  K é z i r a to k  v ia s z a  n e m  u d a tn a k .  ~V Q

Felhívás előfizetésre!

Szerény kis lapunk fennállásának második évfo
lyamát kezdi meg. Programmunk ezután is: 
városunk és vidéke érdekeinek lehetőleg elő

mozdítása Teljes enni bői iparkodni fogunk e 
tekintetben az igen tisztelt Olvasó-közönséget 
kielégíteni, a mi módunkban all annyival is in 
kabb, mivel kis lapunk szamára sikerült elegendő 
és jónevü munkatársakat megnyernünk. Ezután is 
gondoskodni fogunk városunk és vidékének érde
keit felölelő közleményekről, valamint szórakoz. 
tató tarczaczikkekről. De hogy ebbeli Ígéretünk
nek megfelelhessünk, kérjük az igen tisztelt (>1 
vasó-közönséget, hogy ezután is részesítse lapun
kat szives partfogásában anyagi támogatásával.

Esek után /. előfizetőinket fölkérjük, szíves
kedjenek lapunk kiadohivatalanak postafordultával 
oly ismerőseik csímét beküldeni, a kiknek az >Al- 
ső-Lendvai Híradót a tSzcpirnda/mi Közlönyt 
január hóban »ugjelenő számait mutatványul meg- 
küldhetjük. Janitor hóban ugyanis mutatványul 
több ezer példányt küldünk szét. T. előfizetőink 
ege levelező lapon igen leköteleznének eszívességgel.

Egyúttal szives előfizetőinknek és munkatár 
sainknak szerencsés és boldog újévet kívánunk ! 

Hazafias üdvözlettel
.1 rkcjiy.lok.

ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK :
A z  „ALSÓ-LENDVAI HIRADÓ"-ra:

Egész évre . . . . . 4 frt —  kr.
Fél é v r e ................................2 frt - kr.
Egy évnegyedre . . 1 Irt —  kr.

T  A  R  C  Z  A .
Télen

Esti nyugvóját piheni 
Hideg napja fagyos télnek,
.V kod sötété takarja el 
Mind a csillagát az égnek.

Csend borul rá a falura  ,
Elnémul a kocsi zörgés . .
Csak egy rozzant kis kunyhóból 
Hallatszik k i fájó hörgés . .

Utolsóját járja szegény.
S  ju t  leánya patikapa.
Eelső né/ki.l, csípő nélkül 
Úgy rohant el egy ing-vállba'.

A z öreget, a k i meghalt,
Csak alig hogy elsiratták :
Most meg a lányt a ki meghűlt 
Most meg megint őt virrasstjak.

Minden házban ünnep van ma 
Karácsonyfa szór meleget . .
Csak egy helyütt világit meg 
I ’iaszgyertya . . . szemfödelet.

Atmasi.

F E L E L Ő S  S Z E R K E S Z T Ő K :

P A T A K Y  KÁLM ÁN es VACIIOTT KÁROLY. 
Kiadó és laptulajdonos: Farkas János.

A z „ALSÓ-LENDVAI HÍRADÓ" a ..SZÉPIRODALMI 
KÖZLÖNY" heti melléklettel e g y ü tt:

Egész évre . . . . . 15 frt —  kr.
F é l é v r e .............................. 3 Irt kr.
Egy évnegyedre . . . .  1 frt 50 kr.

A  „SZÉPIRODALMI KÖZLÖNY" külön rendelve:

Egész é v r e ......................... 3 frt — kr.
F é l é v r e ............................... 1 frt 50 kr.
Egy évnegyedre . . . . —  frt 75 kr.

Az előfizetési pénzek legczélszerübben 
postautalványnyal az * AI.SÓ-EEN’DY AI 
HÍRADÓ* kiadóhivatalához Alsó Lendvára 
küldendők.

Alsó Lendva 1890.
Az idő kereke halad, haladásában 

nem gát.dhatja semmi sem : napok, hóna 
pok, évek és évtizedek váltják fel egy
mást következetesen. Jelenleg is az 1889 
évet felváltja az 18í>0 év. mint századunk 
utolsó évtizedének e!«;ő éve

A múlt 89-es év százados évfordulója 
volt a nagy franczia forradalom kezdeté 
nek, s a legtöbb történetiró szerint ez
redéves fordulója volt őseink, a magvarok 
bejövetelének. Ha azonban végigtekintünk 
a múlt 89 es éver.. meggyőződhetünk róla. 
hogy világtörténelmileg véve. ez sem volt 
egészen üres. 1 lisz ez évben bámulta meg 
a világ a nagyszerű párisi kiállítást Eiffel 
tornyával, hol össze volt halmozva mind 
az. mit az emb riség az ipar. művészet és 
tudomány terén a felvilágosodás e száza

A jég alatt
— Eredeti tárolta.

Kgy tiszta nagy ba'is/.t kendőbe összekötötte a 
ruhácskáját, aztán csendesen benyitott a nagyságá
hoz. kezet csókolt neki s alázatosan meghajtva 
magat elbúcsúzott.

Mikor még elég jo korán a vasúthoz indult, 
csak akkot vette észre, hogy kevés pénze ma
radt. Nagyon sok mindent összevásárolt. A/ ap 
jának vett egy tajtszinü pipát szarral, a/, anyjának 
meleg harisnyákat, a testvérkéinek meg képes 
könyvecskéket. Még valamit vásárolt valaki sza
mára, de az titok Azt még a boltosnak sem 
árulta el.

Rövid gondolkozás után eltökélte magában, 
hogy mivel úgyis kevés a pénze, hát úgy >egit 
a dolgon a legczélszerübben, ha sietve az utat 
gyalog teszi meg Tétényig ; ott megvárja a vo
natot s igy megy vasúton házáig Akkor még 

| pénze is marad
Jó lépést két óra alatt könynyen eljuthat az 

ember a tétényi vasúti állomáshoz. Onnan aztán 
i vasúton csak egy ugrás T árnok. így gondolkozott 
Margit is és bátrán neki vágott az útnak.

A  karácsony est az amúgy is stirü forgalmú 
promontori országutat szokatlanul megélénkítette, 
daczára annak, hogy sűrűn hullott a hó. De hat 
a kegyelet ilyenkor szerettei közé unszol min
denkit és a sok gyári munkás és egyéb mester 
legény, akinek családja van a szomszéd faluban, 
korábban félre teszi a munkát mint máskor és 
siet hazafelé, hogy a nagy ünnep szent estéjét 
otthon tölthesse.

KIADÓHIVATAL :
FöutCM hova az előfizetősek ős a  lap síéi küldésére 

vonatkozó felszólamlások intéiendók.

ddban Hért. Ez évben döntetett meg Ame
rikái >an a nagy brazíliai császárság, hogy 
helyet adjon a köztársaságnak Ez év volt 
egy a világtörténelemben páratlanul álló 
esemény előidézője a magyar nemzet re
ményének. Rudolf trónörökösnek tragikus 
vége. Ez évben szilárdult meg az euró
pai béke olajágával kecsegtető hármas 
szövetség.

S ha pedig a népek sorsát tekintjük, 
a múlt évet egyáltalán nem mondhatjuk 
kedvezőnek, a terhek csak nehezedtek, s 
az egyesek között a létért való küzdelem 
csak fokozódott.

Fiz az állapot a jövőben is meglesz, s 
igy a jövőben sem reménylhetjük sorsunk 
javulását mindaddig, inig csak a fegyve 
rek biztosítják az általános békét.

Az általános lefegyverzés eszméjével, 
mely a népek terhét megkönnyítené, —  
már a tizenhetedik százag elején foglalko
zott volt IV. Henrik franczia király, ki egy 
általános európai szövetséget akart létesí
teni úgy, hogy az államok egymással örök 
béke és barátságban éljenek, s minden 
felmerülendő viszály fegyveres beavatko
zás nélkül inté/.tessék el, azonban a király 
még mielőtt terve kiviteléhez fogott volna, 
sétakocsizás közben meggyilkoltatott S ez 
eszmével azóta senki sem foglalkozott egé
szen napjainkig. Most is nem ott pendi- 
tetett meg az eszme. t. i. földrészünkön, 
hol az általános felfegyverkezés miatt a 
béke csak pillanatnyi, hane n ott t. i. Ame-

Margit erősen a hóna alá szorította a bá
tyúját és ra sem hederitve a dukajkodo legény
ség csípős megjegyzésére, haladt a maga utján. 
Erőszakos tolakodásuk elől megkettozött léptei
ben kereste a menekülést. Elég volt neki a ma ja 
baja. Attól tartott, hogy nem éri be a vonatot, 
mivel nagyon megnehezítette a hó az utat és most 
nem haladt úgy mint a hogy kiszámította. Oly
kor-olykor hátratekintett, hogy nem-e robog már 
a vonat a sarkiban, amit a legénység kaczérko- 
dásnak vélve még jobban lólbatorodott.

Egyszerre csak olyan hangok támadtak a 
háta mögött, mint mikor zivatarnak messziről 
jövő moraja érkeúk közelebb és közelebb.

A köd sűrű fátyla eltakarta a gőzös tüzes 
két szemét s ha Margit most hátra is néz, aligha 
látja, hogy a vonat alig van már tőle száz lépés
nyíre

Éppen a falu elé ért, mikor a vonat utol
érte. í g y  megdöbbent az ijedtségtől, hogy majd 
hányát vágódott. De azért a végső remény még 
nem hagyta el. Fiatal ereiének teljesen összeszc 
(lett ruganyosságával kezdett futni amint csak birt 
de mindhiába. A távolság közte és a vonat közt 
folyton nagyobb és nagyobb hézagot vont s látva 
a meddő igyekezetét keserves könnyek tódultak 
szemébe De azért, amint a verejtéket letörölte 
az arczárói megint csak neki iramodott úgy hogy 
alig tudta mar lélegzettel győzni a tüdejét.

A vasúti állomás éppen a falu túlsó végén 
van. Margit a falu közepéig se ért midőn a vo
nat tovarobogott.



rikában. hol ez nem volna oly égető szűk 
ség. mint a mi földrészünkön.

A mi földrészünkön :i katonakörök az nj 
legyveiekkel. s i magvar találnia vu !.- 
razittal s a i'iist nélküli puskaporral fog
lalkoznak. a pénzügyin’niste rek petlig va
k írják Írjiiket. hogy ;X/ eztikre tn glti ván-
tató nagy költségeket honn;an fogjált eld
teremteni. az állati- lérfiak int gősz őlnek
gondjaikbai. hogy a fe■ gv veres hlékét fen
tarthassák legalább tavaszig ,  V•agy azon
t l li  ÍS I lle g ' egy nchánv■ évre.

Addig az amerik;tiakat nem agg;• sztja
a holnap *•s holnaputain. netn látják szűk
ségét a nagy hads.-re rnek. vagy éppell az
általános katonaköt lezettségnek, i m t 
rddnek sem a Manlicner-fegyverekkel, sem 
az ekrazittal és a lústnélki li 1 iporral. ná
luk nincs nemzetiségi viszály, hanem ezek
kel szemben van pénzük elég. s van az 
Kgyesült államoknak oly der.'-k külligymi 
nistere, ki nem régiben felújította 1\ . Hen
rik eszméjét, ki felszólította az am-rikat 
államokat, hogy küldjék rendkívüli kövei- 
jiíkrt Washingtonba, hogy ott egy pan 
amerikai kongresszusban azon kérdés kről 
értekezzenek, melyek egész Amerikát ér
deklik. tehát azonos pénzről, vámszövet 
ségr 1, az államok kölcsönös garancziájá- 
rol. azon elhatározásokról, hogy minden 
köztük támadó viszályban, n e a h á b o r ú  
d ö n t s ö n ,  h a n e m  e g y  v á a s z t o t t  
b í r ó s á g  S ha ez a nagyszerű eszme 
egyhamar nem is vihető keresztül, legalább 
a mag el van hintve, mely ha későre is. 
még kikelhet. Hz volna jövor.-földrészünk
nek legiorróbb óhajtása, mely maga után 
vonná .z általános lefegyverzést, s igy a 
népek terhének könnyítését, s a művelő
dés terén való előhaladását.

Hiaba való volt tehat minden faradság, min
den igyekezett.

Mai :it fájó lemondassál lassította meg lép
teit de azért egyenesen a vasúti indulóház leié 
tartott, hogy legalább ott némi elégtételt szerez 
zen abban a tudatban, hogy bizonyosan megtudja, 
hogy elkésett. Pedig hat elég bizonyosan tudhatta.

Mikei ..z iniuioház udvarara érkezett, ott 
mar nem talált senkit. A vasúti ör eloltotta a 
(ampákat, a várótermeket hamarosan bezartá és 
megszűnt minden hivatalos közlekedés.

A  szegény hánynék ner maradt egyébb 
hatra mint neki vágni a hosszú unalmas útnak, 
hogy legalább éjfél előtt hazaérkezzék.

Jónak latta nem időzni sokáig, mert átizzadt 
ruhaja ha megfázik rajta a pihenés alatt, még 
halálos betegséget szerez magának.

.Az országúton semerre m- volt csapás. S 
mert ez amúgy is nagy kanyaróidban vég/.- dik, a 
rövidebb utat választva letért a düllökie. lg) az 
tan a gyalogj.uas nagyon .s keserve.; közkódcssé 
változott.

Kieget is megbánta már, hogy letért .i rcn 
des útról, különösen mikor a hotel eltakart egyik 
határmesgv ének k--vé fa g\ ott görón;. vében nu-gbo 
tolva kibukott és laidaimas llczaniot cnvedef a 
bokáján.

Kttól a percztól kezdve mar csak vontatva 
lassú léptekkel haladhatott tovább. .Mindinkább 
fazni kezdett s csak most érezte hogy ereje logyo 
félben van. De hogy milyen veszedelem környé
kezi, azt nem is sejtette. Különben nem kísértette 
volna meg átjutni a fagyos éren. henem kis ke 
rülö mellett folytatja az ti ját.

Kgy kétségbeesett ikoj hangja jelezte, hogy 
leszakadt az ér jege.
Margitnak az alakja ezután végképpen eltűnt.

•
()daha- a hiaba várták a szerencsétlen leányt.
Nagy Gábor masn ip este is benézett a Mar 

giték ablakai!, váljon nem e la j.-. meg tőle icg 
elszakadt szeretőjét

Nem is latta meg t bbé soha.
I*. A.

Miért is maradtunk hátra!
A Also-I.endvui Hirado* deczember lf>-iki 

-z.urai).m egy sajatsrerii közlcményke jelent meg 
I '. ur tollából, v..!o ./inu!eg ,iz érdemes olvasó 
közönség mulattat -ara Mily hátra vagyunk ma 
rtdv.t!* se /di i. c/.ikkir- ur közleményét. A/ein 
bér első pillanatra, valamely keserves zalai álla
potot vél abban lefestve, mert hát szó a mi szó. 
/.alanak egyik-másik, ugvgyel-bajjal hozzáférhető 
része, a gyét népis1 ólak és a hiányos közlekedés 
miatt, kissé elmaradt a kortól, de az újabb idők 
ben. örömmel c mstatálhatiuk, hogy eme bajokon 
■ segítve leend. Panaszos hátramaradásunk oka 
azonban, sokkal mélyebben rejlik czikkiró urnák, 
bizonyos babona*, az ördögtől pénzt kiolvasni 

karó. haesikajaban. Il-sz egy-két babonás ember 
mindig volt, s félös, hogy lesz is ; de a mint 

\ fecske ni m csinál nyaral : úgy egy ember, 
nem sütheti hatramarada -.inak bélyegét egész 
megyére, vagy községre

ba kezembe i
könyv, mondia az említett c/ikk naivul. s mind- 
i rt utámia: -e könyv, iné.; VII. Gergeh pápa 
idejében látott napvilágot először.

Szent Isten, mily előre volnánk, ha annyira 
hátra nem volnánk ! Mennyiért nem adnám, ha 
én is ott lehetnék a bácsi szobájában, s a könyv 
a kezemben 1 Mi emberek, miért b vagyunk hát 
egymas’ol néha oly igen < lu»ő lények ? Kgyik 
i;gysZ'*1 v an mindent hisz a másik pedig hitetlen 
! .un.is, mint az egyszer magam is. ki addig nem 
ik.uok, nem tudok hinni, azon ahitatos papista 
stylusban szerkesztett s mégis az ördöggel ezim- 
boraskodó legesle-'régibb nyomtatott könyv léte 
zésében, mi ; -.zcmeimmel nem látom, s kezeim
mel nem érinthetem, s mihelyt ily szerencsés le
helnek. azt nézném, valo-,zinü!eg bársony kötés 

tatot! p nem-e Vfl. Ge.oelv
papa udvari könyvnyomdájában látott napvilágot, 
a : I ik század közepén; ha igen. akkor vége a 
a t- r.cnelem hitelének, mely a könyvnyomtatás 
mester'égét. Gutciib rg Jánossal, csak a l ói k 
szazadban találhatja fel. az irigylendő bácsival 
pedig felezni '/éretnék, a/.oii szép összegből, mc- 
I rt e régi műkincsért még lu babonás is!) a 
budapesti Múzeumtól barmikor felvehetne.

De talán nem nyomtatott, hanem írott mü 
képében jelent meg e csoda könyv, a 11 -ik szá
zad közepén : Tekintve a roppant költséget s 
egyéb nehézségeket, melyekkel ama korban egy 
koinv leírása é- sokszorosítása járt, no meg azt 
i-. hogy VII. Gergely pápa irodájában akkor is 
már elég írni tudó bibornok és szecretárius volt: 
biliét csak azt gondolhatunk, hogy e nagy papa 
tudtával es helybenhagyásával íratott a mii, kár, 
hogy a sok elkelt példányból nem az eredeti 
van i c ink kezében, azon minden esetre a hely-

i is rajta v<>lna !
Az ily oko'kodas, ha nem is volna oly anachro- 
nismi s mint az első. de minden esetre arczul 
csapa- . volna a történelemnek, mely VII. Ger 
grlyt. íl bldebrandoi' szellemi óriásnak, kora egyik 
leglelválugosultabb s legnagyobb férfiújának mu
tatja be az utokr r előtt, ki legnagyobb erélylyel 
ostorozott minden lerdeséget, még a koronás 
fokkel szemben is.

! zen dicsfénynyel övezett nagy férfiúnak, 
kit IV Henrik császár boszuja Salermoba s'.ám- 
i/ott. • ki e szavakkal fejezhette be áldásdus éle
tet »S. - t m az igazsagi t. gyűlöltem az igaz-
sagtal.-oi -agot. azért halok meg i!v szamkivetésben,* 
mondom ■ nagy férfiúnak, puszi i emléke is til-.a 
kozik az ellen, hogy neve efféle babonás irodal
mi szeny karczolattal hozassék kapcsolatba

Meg ha nem 1 í -ik. de Ib ik századbeli 
i iy o m ia 'a s  legyen. se hiszek in ki, mert a v astag 
tudatlanság, még inkább pedig a rósz akarat, 
mindenre képes.

Napvilágot pi-lig efféle mü sem a régibb, 
sem az újabb korban nem láthat, mert az egy
ház úgy a babonával, mint annak teijasztését 
ezélzo iratokkal folyton hadilábon állott

Az ih enek tehát legfeljebb az éj set élj eben 
születhetnek csak. s nem is mint rendes irodalmi 
lennékek kelnek, hanem hóim , vásárokon és bú
csúkon • ajdolo tOlcso Jánosok- hintik, minden 
ellenőr - . daczar.i is. i: odaírni polyvaként a tu
datlan .i) nép közé.

\ gül azt kérdi t. czikkiró ur a müveit ol- 
\ iso i-égt 1: -Melyik bigosabb, (! ?) ki ily
könyv -Ivas és hisz, vagy a ki megír és ki 
ad ?« .v bigotlsag fogalmat akar úgy vegyük, 
mint a ! xiconok adjak, akár mint azt a túlbuz
gókra manapság használni szoktak: a kérdéses 

gyeink e gyikére sem tudj ik i.ieió'telni ! A* első 
i. ki az • -.dog o| akar könyvből pénzt kiol

vasni, -i s/o legszorosabb értclinaben babonás 
ember, a második pedig lelketlen csaló, ki oly 
formán van munkájával, mint a kopasz chemiku- 
hajkenőcsével, ókölnyi betukkei hirdeti a világ 
hajveszteti fiainak: Nincs többé kopasz fej!* S
ö maga még csak meg sem is próbálja, mert 
szánd k i m m a li.tju.-vesztés, hanem a zseb bo 
io i.a las! Mindent csak világos s/.emüvegen néz
zünk s nem fogunk elmaradni! Veritas

Tollkarcz pótló.
(Vackott bandornélól)

Kétszer rohant mar ide lélekszakadva a ki 
.i-1-> hivatal kis küldöncze. a szerkesztőt keresve 

ki Muraszombaton tölté az ünnepeket fiatal 
nejével együtt — s c/ikkct kért az >alsó-)endvai 
hirado. legközelebbi szama betöltésére.

Délutánra rendeltem a fiút, azon reményben, 
hogy a szerkesztő megérkezik s előadj i a czikkel.

Hasztalan remény volt, mivel csa|ódtam. A  
fut ismét megfutotta még idáig feljutott, a három- 
szűz öt ven lépcsőt, s éti ismét csak biztatással 
bocsátani öt útra, estére rendelvén ót ide.

lékkor azonban már elsötétült a nyomda 
kis bajnokának minden vonása, s olyan fenyegető 
pillantást löveltek ram szemei, hogy ijedtemben 
eltökéltem, hogy ha estig nem érkeznének vissza 
a távol levők, magam irok egy czikket, nehogy 
végkép elkeseredjél a kis küldöncz, s fölgerjedé- 
sében a vele történt mélta’ lansag felett, szemeim 
lattara levesse magat a magas vár valamelyik ab 
lakán, a feletti bes.'.ámithatlan allapo.aban, hogy
i inét kézirat nélkül kelle a sok lépcsőn fel és

Inia.
A mellett tehal, hogy a távol levő szerkesztő 

In Ív ü helyt akartam állni, a keres..tényi indu
lat i • i .ott, midőn íróasztalom mellé ültem 
s ;a\*’ .>n szerencsésnek logom magamat érezni 
ha firkámat a lap olvasói elfogadják ezúttal valami 
tollk ír'-/. féle lielyett pótlékul.

C ak az a baj, a miatt vagyok kissé zavarba 
hogy hamarjában valami mullattatót írni, minden 
előkészület, s hozza való hangulat nélkül, soha 
kevésbbé nem alkalmas az idő, mint igy Karácsony 
és L’ jév között. Ilyenkor kedélyünk buskomoly 
-agra. mélázásra hajlandó; mert búcsúzni mindig 
nehezen c s í k . s midőn az év bevégezte pályafu
tását s szemünk mar egész folyamán végig te 
kinthet, a soha többé vissza nem térő napok, 
hetek, hon pok örömei, csalódásai és keservei 
föiéleszték a távolabb múlt feledhetlen emlékeit, 
kedves alakjait s könytclt szemekkel keresünk 
önkénytelenül is egy nyugpontot.

ilyenkor, igy ka.acsony táján feltűnik tálán 
mi : i.i előtt miot nyugpont, a langlclkü költő

i nj/ .1 . .ő> irkép, mely igy hangzik : > Isten, mikor 
meglát ratta földünket, nem villámok közt tűnt 
fel az . knek, nem hegytetőn, ragyogó suga
ra’, tol xórülvéve ; cg)- anya karjai között mosoly
gott a pásztorok felé, s ez volt a legszebb, a 
ieg.-z —bb oltár a világon.*

! >cn ez a legmagasztosabb oltár, mert ez a 
szeretett oltara; s mint a könyvek, könyve; a 

[ biblia is mondja ; »Isten a szeretet ; ki a szere- 
tetben vagyon, az Istenben vagyon, és az Isten 
abban -

Ks mégis hányán vannak, jáinak-kelnek kö- 
' zöt unk, kik a gyűlölködést, az ellenséges érzel
meiét felebarátaik iránt, az ujulú év küszöbén 
sem akarjak, vagy bírjak lerázni: hányán vannak, 
kik fóldisziték a karácsonyfát, hogy gyermekeik 
szamara örömet szerezzenek, de nem jutott eszükbe 
az isteni gyermek, kinek születése napjai ünnepli 
az egész keresztyén világ, ki midőn ..ldözöi kövei 
és sárral dobáltak, igy sóhajta föl: -Uram, bo-
csas meg nekik, ok nem tudjak mit cselekcsznek.* 

Napjainkban, fájdalom, igen kevesen foglal
koznak jézus tanaival, — még ki a templomban 
vil is s kezében imakönyvét forgatja, gyakran más 

jaiiu'.j.i ./ivét es eszét. Az igazi vallásosság 
haldokló féli ii lat.zik lenni, s pedig de sok év
iién ereztem es tapasztaltam magam is az élet 
nehéz csapásai közben, hogy Isten akkor van 
I fközelebb hozzánk, midőn oltalmára legnagyobb 
szükségünk van, és számtalanszor hallottam
ii vi-ne/t, nem csak a szenvedések iskolájában jár
tás. a minden nagy és nemesért lángoló kcblu B. 
Kötvös Józseftől, de a haza Lölc.sét. 1, Deák Fe 
rencztol is, ki szintén a valódi vallásosságot tarta 
létünk fo vigasztalójának.

Mulattató dolgok felöl akartam beszélni s 
mire észre veszem magamat, nagyon is komoly 
tárgyra tévedtam. Hiaba, karácsony és újév között 
könnyen i ;v jár az ember! De igyekszem a nibát 

>va tenni, hiszen van még elöltem üres hely e 
feher lapon, talán majd kerül valami mulattató



Vájjon mi volna általános érdekű ?
Az urakra nézve, bizonyosan a politika.
Icren. de én, mint asszony, a poli'íkával nem 

foglalkozom, a mellett e lap sincs jogosítva puli 
tikai közleményekre. így tehát e részben megfele
lőt nem nyújthatok

A hölgyek valószínűleg a divat felöl óhaj-; 
tananak hallani. -  vagy valami kis mende mon
dat, vagy uj házassági kötések, vagy szerelmi 
kalandok felöl? — Sót érdekesebb párbajok, far
sangi készülődések. - vagy éppen gyilkosságok 
történetét is meghalgatnák ?

Sajnálattal vallom be, hogy e részben ismét 
képtelen vagyok a kívánatnak megfelelni, mert : 
divatközleményekre a vidék nem alkalmas. —  a 
helyi mende mondák pedig rendesen csak azután 
jutnak fel a vár magasan emelkedő lalai közé, 
midőn az alant fekvő városkát mar körül futottak,
— uj házassági frigy tudtunkkal, jelenleg csak 
egv van, — a szerelmi kalandokat pedig, ha vol
nának is. oly sűrű és sötét fátyol takarja el. hogy 
még csak a sejtelem sem hat keresztül rajta. Mi 
a párbajokat illeti. Istennek hala, azok ritkán for
dulnának elő Alsó-Lendván. -  farsangi mulatsá
gok felöl még semmi hir nem hallatszik, gyil
kosság pedig, mióta pár hó előtt egy szép pór 
leány esett kedvese féltékenységének áldozatául,
— hala az égnek, nem történt.

Újévi ajándékok ajánlása lehetne még álta
lános érdekű, — de e részben is kiszorítva ér 
zem magamat, — a sok hirdetés, mely minden 
irányból özönlik, képtelnnné tesz felül emelkedni 
olyan ajánlattal, mely valami meglepőt, valami 
kifelejtett érdekes tárgyat foglalna magában.

Miután tehát minden irányban be van előt
tem zarva az ajtó, bocsánatot kérek, ha czélom- 
nak meg nem felelhettem, s vissza vonulva csak 
arra veszek még bátorságot figyelmeztetni és 
kérni az ajándékokat vásárlókat, hogy ne feled
nek becsesebb olvasmányokat is felvenni, beszá
mítani ajándékaik közé, mely kedveseikre nézve, 
bizonyosan tartósabb s maradandóbb hatású le 
end. minden csecse becsénél

Irodalom.
A 30.000 példányban megjelenő -Budadest-

czimii képes politikai napilap. mely immár
XlII-ik évfolyamát futja, —  évről évre nagyobb 
elterjedésnek örvend. Ma már annyi példányban 
jelenik meg, hogy két rotácziós-gépen nyomják, a 
mi hírlapirodalmunkban valóban páratlanul álló 
eset. A »Budapest* e szokatlan elterjedését egy
részt határozott nemzeties független irányának és 
kitűnő tudósításainak, másrészt pedig eredeti raj 
zok után készült képeinek köszönheti. A  >Buda
pest«, —  nem csinálva kétkulcsos politikát, mint 
az mái napság mar a hírlapirodalomban is szoká 
sós, — nyíltan és kitartóan Magyarország teljes 
állami Jüggetlensége és önállósága mellett küzd. 
Azt akarja hogy legyen önálló vámterületünk, nem
zeti hadseregünk, sajat bankunk, külön külképvi
seletünk ; szóval odatörekszik, hogy hazánk min
den idegen beavatkozástól menten saját maga in
tézhesse államügyeit. S  e törekvésében politikai 
életünknek olyan kitűnőségei támogatják, mint 
Irányi Daniét, ( gron (labor. Madarasa József. 
Thaly Kálmán. Polónyi (lésa. Tors Kálmán, Pet- 
rich Ferenci, Lukacs Gyula. Orbi n Balázs. Tóth 
Ernő, F.nyedi Lukad. Mezei hrnőstb. kiktől ismé
telten hozott mar a > Budapest nagyérdekü köz
leményeket, s a kiknek ígéretét bírja a szerkesz
tőség. hogy a lapot szellemileg továbbra is támo
gatni fogjak. De a »Budapest* nyíltan bevallott 
politikai irányának szilárd és következetes meg
tartása mellett arra is kivaló gondot fordít, hogy 
olvasói úgy a hazai, mint a külföldi nevezetesebb 
eseményekről gyors és megbízható értesülést nyel
jenek. E végből olyan levelezői kart szervezett, 
a minő egy lapnak sincs. Csak itt az országban 
254 rendes levelezője van a »Budapestének, E 
mellett állandó tudósítókat tart Becsben, Be/grad- 
ban, Bukarestben, Berlinben, Konstantinápolyban, 
Parisban, Pitervárott, Komában, Szófiában, Zág
rábban és Xt-io- Yorkban .1 párisi kiállításra kü
lön állandó tudósítót és rajzolót küldött a >Buda
pest. « —  Turinban, Kossuth Lajos nagy hazánk
fia külön is fogadta ez év nyara n a »Budapest 
rajzolóját, kitől több eredeti rajz vár megjelenésre.

A  szórakoztató olvasmányokra szintén nagy- 
súlyt helyez a >Budapest* —  Tárczarovata élénk 
és változatos ; a mit eléggé igazol az is, hogy a 
közelmúltban irodalmunk majd mindegyik jelese 
felkereste dolgozataival a »Budapest * -ef. Köl
teményeket hozott: Ábrányi Emiltől, Bartók La

jostól, ll/yes Bálinttól, hiczédv Lászlótól, Kiss Jó
zseftől. Komoesy Józseftől, Kisteleki Edétől, Koróda

Pattól, Nejt F .n tn uő l, Lubv Sándortól, Pósa Iát
lóstól, Petri Mórtól. K. vic:k Gyulától Farad)
. In faltól, stb. T á r c s á k a t  Í r t a k  . íbrai
Karoly. Bródy Sándor, Dögre .l/a/os. l-.rdelyi Gyula 
llaller József gr. Murai Karol). Porzsolt Kaimon. 
Sebők Z.sigmond, Szik/ay János. Tolnai Lajos, I ’ai 
Sándor gr., stb. Regényei, e hasonlókép mindig 
kiváló gondot fordít a * Budapest . arra tör- ked
vén, hogy ne csak érdekfeszitok, hanem irodalmi 
színvonalon állók is legyenek, a mire nézve kü
lönben elég kezességet nyújtanak állandó legény 
irói, u. m. I'. GaalKarolina. Murai Karoly, Mar- 
tonffy frigyes, Szik/ay János. Mátrái /•’. Béla, 
Tolnai Lajos, stb. Kzek mellett a >Bndapest< foly
vást három regényt közöl egyszerre, sót midőn 
közlendőinek anyaga megengedi, négy regényt is 
közöl, mint azt a nyár folyamán tette. - Ezeken 
kívül. »Uj Budapest* czim alatt vasárnapunkéi t 
humorisztikus hetimelléklet csatoltatik a főlap
hoz egészén ingyen. H humorisztikus melléklet ki 
figurázza a politikai es társadalmi élet ferdeségeit 
hoz jóizü adomákat, trélás megjegyzéseket ; végül 
pedig minden héten egy-egy talányt közöl, a mely
nek megfejtői között értékes jutalomkönyveket 
sorsol ki. — Ha még tudjuk hogy Jc lap Kis 
Gazda* rovata úgy a mezőgazgaságra. mint az 
iparügyekre kiváló gondot lordit, s a közgazdasá
got, — • a többi lapoktól eltéróleg — akként ke
zeli, hogy az bárki által könnyen megértessek : 
úgy bátran elmondhatjuk, hogy a Budapest » 
mely tényleg a legolcsóbb lap hazánkban min
den tekintetben alkalmatos arra hogy minden 
magyar csaliul állandó látogatója, házibarátja le
gyen. Előjizetési ara egy hóra csak / f r t : negyed 
évre 1 f r t , félévre 6 f r t . egy évre /-’  frt.

.1 Budapest« előfizetői még a következő ked- 
tiezményekben részesülnek :

Aki egész évre előfizet s az előfizetési össze
ül 2 frt) egyserre küldi be, az a Budapest Nagy- 
Képes Naptárát tng-eu. aki félére előfizet s az 
előfizetési összeget (ti frt) egyszerre küldi be, az 
a »Budapest* Kis Képes Naptárát ingyen vagy a 
Nagy Képes Naptárát 40 kiért, aki negyedévre 
fizet elő s az előfizetési esszédét j.’i frt) egyszerre 
küldi be: az a »Kis Képes Mese-Xaptart, ingyen 
vagy a Nagy Naptart 50 kiért, vagy a Ki- Nap
tárt 25 kr. kedvezményes ar mellett fogja kapni.

.vlűtatv.'.nyszámokkal bárkinek ingyen szolgai 
a -Budapesti kiadóhivatala. IV. kér. Sarknntyus 
utezd 3 sz. a.

A ..Kis Újság" hazánk legolcsóbb politikai 
lag független néplapja. -Jelszava: „Képjólét és 
független M a g y a r o sz a g Van benne jó vczérczikk, 
a legfontosabb politikai hírek, érdekes helyi és 
vidé i közlemények a h-gkimeritőbb tudósításban 
2 érdekfcszitŐ regény stb.

Előfizetési árak : 1 hóra 75 kr ; egy negyed 
évre 2 fit 25 kr ; egy lél évre 4 frt .’»• kr. 
Mutatványszámokat ingyen küld a Kis l  ’jság 
kiadóhivatala, Budapest, IV. kér. Sarkantyún utcza 
3. szám.

Hírrovat
Ajándékozás. Az alsó-lendvai elemi iskola 

szegény sorsú tanulóinak karácsonyfájára .«<i.ik• >/ 
tak : Isoó Ferencz 5 frt. Kiss Pál esperes 3 frt. 
Hajós Mihály 2 frt. Sisovich Károly 2 fit. Euss 
Nándor 2 frt. I)r. Józsa Fábián 2 írt, Gaal István 
1 frt 20 kr. Matyasovszky Vinczc 1 frt. Bozzav 
l’ál I frt. Ivánics György 1 frt. Bellosits János 
1 frt Nagy József I irt. I.endvay Mátyás 50 kr. 
Iványi Andomé 50 kr. Szepcssy János 50 kr. 
Karabélyos Elek 50 kr. Dancsecs János .’■<> kr. 
Gordignáni Fercnczné 50 kr. Ehrenreich János 
kr. l’oppel Lajos 40 kr. Tüske Ferencz .'50 kr. 
X. X. 50 kr. Krenn Ede, babsütő 80 kr. értékű 
süteménnyel járult az adakozáshoz, Vugrincsics 
Karolina és Murkovics Juliska kisasszonyok pedig 
a ruhanemüek bavásárlásával fáradoztak. Az aján
dékok ünnepélyes kiosztása Karácsony előtti dél
után 3 órakor történt. A segélyben részesített s 
szülőikkel egyi.tt örvendetes ünnepekhez juttatott 
szegény gyermekek leirhatljh öröme és hálája 
szolgáljon a nemes szivü jótevők számára legszebb 
köszönet gyanánt!

Választmányi ülés. A  helybeli ulvasó-egylet 
választmánya deczember hó 22-én d. u. K. Hajós 
Mihály elnöklete alatt illést tartott, melyen a töb
bek között a pénztárnok terjesztette elő jelentését 
a pénztár állapotáról, a választmány pénztárnok 
kedvező jelentését örömmel vette tudomásul. Ez
után elhatározta, hogy a múlt évben megrendelt 
újságok és folyóiratokon kivul jövő évre még a 
• Nemzetgazdasági Szemle* és a szépirodalmi la
pok közül a * Magyar Szemle* is rendeltessék meg. 
Végre január 5 érc tűzte ki az évi rendes köz
gyűlés megtartását.

Folyo hó 22-en a iégp.-ilya ünnepélyes meg
nyitása nem a legjobban ókerült, sokkal keveseb-
ben \•ettek részt az egylet t u<*iai nti: íz előző
években, s nem is volt olv éiénkség mint a
milyen lenni szokott varosunknak e kedv.es szará
kozó liclvét

Tűz tJsesztregen dec zember hó 25 én tűz-
lármai zavairta meg este 9 órakor első k.irácsony
estén a lakósokat, egy ist aló gyű ladt ki. melyből
még két in.elléképület eset t a pu. ztitó ele m áldó-
zataul Szerencsére a baksai tűzoltók még ideje 
korán megérkeztek s a tűz tovább terjedését meg 
akadályoztak. A tűz keletkezésének oka nem tu- 
datik, azonban valószínű, hogy gondtalanul eldo
bott szivarvég idézte elő a szerencsétlenséget

Választási mozgalmak Mainapság minden 
téren rendkívül nagy a conkurenczia, példa rá a 
baks.e körjegyzői alloma ketöltése is. hol e sze
rény díjazású állásra i- a mint értesülünk 18— 20 
pályázó akadt, kik közül legtöbb kilátása van 
Kallupka Béla tolnamcgyei Bonyhad város harmad 
jegyzőjének, kinek a jegyzői vizsgán kivul érett
ségije is van, volt két évig jogász is, tehat igen 
képzett ember, s azon kívül a jegyzői téren több 
évi gyakorlata is van. Továbbá emlegetik még 
Kamán Lajos szemenyei segédjegyzőt is, ki szinte 
igen képzett fiatal ember. Kiáltása van még a 
baksai segédjegyzónek, valamint Sohár Imrének is.

Képviselő választás. A szomszéd Menyei 
választókerületben 25 szavattöbbséggel Fehér Mik
lós államtitkár választatott meg. A küzdelem rend
kívüli v o lt; az ellenzék még a kormány párti fu
varosok kocsirudjait is elfürészelte, hogy be ne 
foghassanak. Választás után a győztes párt ban
kettet tartott.

Nyilttér.
(E rovat alatt közlöttekért nem (elelös a szerk.)
• K É P E S  C S A L Á D I  L A P O K  ;

Szépirodalmi és ismeri ttei jesztő képes hetilap. •>•-

M n ir á  i  niövelt magyar oltási) közönséita! f
A „K épes Családi L apok11 jelenleg m ar az u r-  ,‘ 

s /á iT  iiiiiu len  v ilié k é n , a legtöbb m ű v e lt  m a g y a r  ■:• 
k ö z 'iii s é ji  r e n d e s  linz i b a r á t ja .

Ktakadveltatfget ét eltarjt i Uta é rt el, *
hogy mindig hazafias irányban s úg \ van szerkesztve. • 
hogy a  s i- rd ö lu  le á n y k á n a k  is hatran a  kezébe le- ’ 
hét adni, s e inellett az a ty á k ,  a n y á k  é* nn iryn- 
n y á k  i- mindig megfelelő szórakozást és lia-zno- ol- • 
tasniányokat ta .fiiak benne A „ H ö lg y e k  L a p ja "  \ 
cz.imll inellék'e titnk, a nők bit tanár-adója  és szellemi . 
titkára, a  háztartás, a  xazdászat. a  kertészet a  konyha, • 
házi orvos, házi állatok é- a d iv a t  koréból ütegbe- *• 
csülheietlen közleményekkel kedveskedik. — A .K*'- 
pes Családi L apok- k é p e i, a  legelső művészek ecset- • 
jöttek köszönik Iélőket A K ép ,« O ealáéi L apok- " 
a lehelő legjobbat í \ ■ k-/.ik im taan i, - ho \ l i i .B u 
sának megfelel, azl légióéban bizonyítja, immár II é v e -  
f e n n á l lá -a ,  m ii l ia z á n k lia ii  e g y e t le n  egy h a s o n ló  * 
i r á n y a  la p  nem  v o lt k é p e -  e lé r n i .  Minden lap- y 
hoz egy külön, könyvvé Köthet ■ r e g e in - m e l l é k le t  • 
ta n  csatolva, mely evenkint 8— 4 legjobb írónktól szír- 
mazó becses regényt képez. ;j

Előfizetési arak a ..Képes Családi l,a- • 
dnk.‘ ..Hölgyek Lapja" czimü divatlap s : 
..!{riréuy melléklettel együtt : egész évre ti ’. 
frt, fél évre frt, negyed évre 1 frt iO  ki 
— Előfizetéseket (a m  bármely napjaiul el- i 

fogad .i Képes Családi Lapok ktadóhiva- ... 
tala, Budapest, V Nagy korona utcza 20. sz- •>

A .K é p e -  C -n lá d i L a p o k - heti lapból mii- * 
la tv 'á n y - - / .á n io k a t  in g y e n  é -  h é rn ie n tv e  küld a . 
kiadóhivatal mindazoknak, kik eziránt hozzá ínrdiiliiak •;

É iP  Teljes u íii péMáirokkii Bééiliíli noliillitiik f
% . . k é p e s  4 'h íiIíiiI í Ü ,u | i» k “

8—10 uerkesstiiéce es kiadóhivatala .$
• I t i id a p e - t .  V. Nagy k o r o n a - n te z a  2 i f  -/.

sz Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

EX tcz. 102. S-a értelmében ezennel közhírré 
teszi, hogy az alsó-lendvai kit. járásbíróság 574/p 
számú végzése áltál az Alsó-Lendvai Takarék - 
pénztár javára Balogh Gábor dobri lakos ellen 
:*«;■ » Irt toké, ennek 1887. évi junius hó 4. nap
jától számítandó 8°/o kamatai követelés erejéig 
elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával bírói 
ag lefoglalt és 635 frtra becsült 2 ökör, 1 tehén, 
1 ökörtinó. 6 sertés, 40 akó bor és 200 akóra 
való vasalt boros hordókból álló ingóságok nyil
vános árverés utján eladatnak.

Mely árverésnek a 6960. sz. kiküldetés* ren
delő végzése folytán a helyszínén, vagyis Dobri 
bán alperes Balogh Gábor lakasan leendő esz
közlésére 1890. évi január hó 7-ik napjának dél
előtt 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen ar 
verésen az 1881. évi LX. tcz. 108. S a érteimé 
ben a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is ela
datni fognak.
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A  törvényes határidő a hirdetménynek a 
bíróság tábláján kifüggesztését követő naptól szá
míttat ik.

Kelt Alsó I.cndvan, 1889. évi deczemLer 
hó 17. napján. Zakó Danid kir. bir. vhajtó

!— St
Fa eladás.

Jakabfai községi erdőben Zala m.) á l dr 
to!gy haszon fa 1290 irt. becsértékben 1890. c 
jantiar ! ’ én. d. e. 10 órakor Jakabta községi bi: 
házánál a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mc 
lett nyilvános árverésen el lóg adatni Az arv 
le/ni szándékozok tartoznak bánatpénz, lejében 
becsértéknek l(l°/°-at a községi biró házánál . 
árverés megkezdése előtt letenni.

A Jakabfai község elölj.

I fán#.it»»k ellen mintái é »  Jeg)g?el rétivé.

G y o m o r s ó
l i a u m a n n  G y u l a

v i d é k i  g y ó g y s z e r é s z t ő l  S I « r  k e r a u I* a ii 
emésztési zavaroknál es gyomorbajok illeti óvak ót3 kipróbált étrendi szer

Kaphat
*•'35 Egy doboz ára 75  k r.

l'ostaszétkuldés legkevesebb két doboz vételénél utánvétellel.
Főraktár: S l II \ I M \ \ \ fi \ I I. \ vidéki g y ó g y sz e rtá ra  Stm keraul.au.

Gyógyászati szaklapok velemenyeí e gyomorso értékéről.
Wiener Medicinische Wochenschrift (Bécsi gyógyászati hetilap 1*7 Iá szám. 

A Srhauniann tíynla ur stmkcraili gyógyszertárából való gvomorsó egy oly szer, mely 
emésztési zavaroknál, a gyomor gyengeségénél annak hurutjainál, vagy éhez való haj- 
lamoknal étvagyt.ilansagnal srfc. igen jó hatassal bir és nemcsak étrendi s minden ét 
kezesnél használandó, hanem leginkább gyógyászati szernek kell azt tekinteni Annak 
összetétele, melyekben a legjobban kipróbált anyagok, köztük olyanok, melyeknek nagy 
szerű hatasa csak a legújabb korban lett köztudomású képviselve vannak, érthetővé 
teszi ama jó sikereket, melyek annak alkalmazása áltál eléretnek. I s mindenki, aki 
tudja, hogy éppen az emésztési zavarok mennyire befolyásolják az ember egészségi ál 
lapotát és "mennyire lefogyasztják az egész testalkatot, el fogja ismernie szer ontosságát.

Wiener Xedirinisrhe BIHtter (Bécsi gyógyászati lapok) 1* 7* 22 sz. »A stocke- 
raui vidéki gyógyszertár tulajdonosa Se Imii ma un Óvóin gyógyszerész által készített gyo
morsó különösen idült gyomorhurutnál jön ésszerűen alkalmazásba Leginkább azon 
elönynyel bir az egyéb rósz emésztéseknél használt szerek fölött, hogy könnyen élvez 
hetö és hosszabb ideig vdhető anélkül, hogy ártana. Különösen rósz emésztéssel biró 
egyének részére ajánlatos.

Tudomásul : Megbízható vevőim és elárusítóira tudtomra adiak, hogy itt-ott a 
concurrensek. akiknek fogalmuk sincs a gyomorsó összetételéről, minden érték nélküli 
szereket készítenek és az enyéimhez hasonló dobozokban elárusítják, amivel is kérem 
arra ügyelni, hogy a dobozokon az én aláírásom látható legyen. Se Imit in mi nla.

A  londoni, párisi, münheni, 
ismerő irataival kitiintettettek 
gos kiállításon diszokmany; 
állításon első osztályú okmány; 
gazdasagi-egylet VI. szakos/.- 
lönös elismerés i 879-ben és

Kwizda

hamburgi, bécsi, jockey-club el 
Az 1887-iki cscrnovitzi orszá- 
1885 1888 iki bécii kutyt ki-
a bécsi császári király i mező- 
tályának (a lótenyésztés) kii- 

1885-ben.

cs. kir. szab. üdítő nedve.

. Nagy dobol

K w iz d u  sz e  in v iz e . 1 Üveggel 80 kr.
K w iz d a  M is t e r e ,  1 tégely 3 Irt o. é.
K w iz d a  m ir ig y -  és tö g y k e n ii i* ,  1 tégelylyel 1 írt. 
K w iz d a  e p e - t in c tu r á ja  lovaknak I üveg I f r t ö o k r .  
Kw  iz d a  g v ő g y p u r a  lia ro m ti s z á m á r a  i csőm. mi kr 
K w iz d a  ló p a tk ó - k e n ö r s e ,  érdes és töredezett palák 

ellen. 1 szeluncze i ír t  25 kr 
K w iz d a  k llty a - la h d a< '* a i. egy dobozzal I frt. 
K w iz d a  k<>riini|iora, egy üveggel 70 kr. 
k w iz d a  gör<-s-|iiluliii lovak és szarvasm arhak szá

m ára egy piéhszelt-ncze, IS drb p ilulat lartalm azva 
1 f rt 00 kr. egy karton , 5  drb pilul&t tartalm azva
60 kr.

K w izd a  « -r» tá |.lá lé k u  lovak és szartasm arbáknak. 
L ádákban  á  6 f rt és :t frt , és csomagokban á 30 k 
Fent említett szerek valódi iniuőseglien

- lovakni

i k r ,
iszappá

I frt ti

KWIZDA köszvényíoiyadéka
rég kipróbált liu/lsy.rr.

Ara 1 forint. Csakis az ide mellékelt védjcgygyel valódi.

Naponkint posta*zétktt!dés a  fölélni : K W lZIlA  FE R E N C Z  JÁNOS, c*. kir. osztrák 
kerítleti gyógyszertára által KOliNKUBURtiBAS Bécs me le it. F ő rak tár Magyarország 

13— 13 ________________________ gtogyszeiésznél BUDAPESTEN.________________

.floMÁly. lov»k részére.
Erősítőül szolgál nagyobb fárasz tások elő tt és után, Aczamndások, az inak és izmok feszességénél stb.

Egy üveggel 1 frt 4 "  kr.
Kwizda ^orneuburgi marhapora

lo v a k , s z a r v a s m a r h a  és ju h o k  s z á m á r a :  jelesnek bizonyult rendszere* adagolás mellett sok évi tapasz 
ta lás szerint mint állat-táppor étvágyhiány, vérterjedés esetében s a te j ja v iti 

kis doboz 85 kr.
asm arhsknak

pléh-
K w izda lá lip o k -k e n ö i 

egy tégelylyel l  Irt.
K w izda P h is ie - ja  hashajtó 

szelencze 3 frt.
K w izda v é r l i a s  e l le n i  s z e r  juhoknak . I csőm. 7o kr.
K w izda * o r té « p o ra  a  liizá s  e lő s e g í té s é r e  és a  le- 

fogyott állatok gyors fölsegitésére. Nagy csomag 1 
Irt 36 kr. kis csomag 68 kr

a buzi á llatok bőrbetegsége

szarvasm arháknak.
Ej> II i-gg.-l 1 frt 36 kr
.víz la  g i l i s z t a - p i lu lá i  lovaknak, egy pléhszelenc/e 
1 frt 60 kr.
vizán  p a tk á n y m é r g e ,  patkány és egérirtó  szer. 
Egy szál 50 kr. 

l e g tö b b  • r y ú f 'y s j 'e r tá r h a u .  a i  ö s s z e s  n a i r o b i i
unt apkereskedéseklien kaplmtók.

Tevedesek kikerülése vegeit kéretik a közönség, hogy a vevesnel kizárólag KWIZDA keszit- 
__________________ menyeit kelje es a fentebbi védjegyre Sgyoljon.______ ______
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SZ E R K E SZ TŐ SÉ I ÉS K IA D ÓHIVATAL: 
VII. kér., harsfa utcza 35. szám.

FE L E L Ő S SZER KESZTŐ  ÉS K IA D Ó-TULAJDONOS:
N V \IKHI.

M E tiJE L E N  MINDEN HÚZÁS UTÁN. 
E L Ő FIZ ET É S I Á R : É g é ,/ évre  3 frt. félévre l frt.

A PÉNZÜGYI UTKUTATÓ-.. mely 1890. január 1-én negyedik évfolyamába lep.

Az előfizetősek legezéiszerubben rostautalvanynyal küldendők a kiad-.-hiva
talba 'Budapest. VII. Kerület. Harsfa-utcza 20 szym Mütaivany-Mánlat kívánatra ínyen Ölt a Mólrátal.

N yomatott A lsj-L tndv.m , Farkas János gyorsajtóján.



Szerencsére, éppen mikor a szerelmesek két
ségbeesése tetőpontját érte cl, Iduna véletlenül 
ósszejó az öreg herczeggcl, midőn a leányka egy 
szegény özvegy asszony beteg gyermekei számára 
hoz táplálékot. Az aggastyán nem sejtve, hogy 
Albin gróf leánya a szegény asszony fiatal véd 
angyala, elfogadja annak kocsiját, hogy a ziva 
tarban, mely őt a kunyhóba hajta, kastélyába jut
hasson. Az átfazott és azott fiatal hölgyet azután 
udvariasan behívja, a remegő Iduna ellenkezése 
daczára, kastélyába, s itt ráismer a nagyobb vi
lágításban, arany hajáról s bajló vonásairól, egy
kori menyasszonya leányara. Erre valóban razkód- 
tato jelenet következik, mely alatt a herczeg azt 
is megtudja, hogy fiatal kedvenezének. kit fia 
gyanánt szeret, Kintornyay Iduna a szerelme tár
g y a 

in kezdődik a herczcg megható föllépése, a 
gordiusi csomó megoldása, s midőn idáig jutot
tam, a legszebb helyig, a kiiejlés pillanatáig, egy
szerre elhagyott az erő, mely eddig vezetett.

Órákig ültem Íróasztalom mellett, tollal a 
Kezembe, — előttem a franczia lángész tárt 
könyve, —  de lelkem gondolatai Isten tudja 
merre jártak . . . Karácsony már küszöbünkön 
van, ezt éreztem, ez forgott a fejembe, ezért nem 
tudék írni sem . .

Kgy elszáradt karácsonyfa lebegett szünte
len a szemeim előtt, melynek meredt again öt 
év óta ott csillog és piroslik a tarka-barka disz, 
melyet egy elporlott kis fehér kezecske függés/, 
tett még reája . . .

Felejthetetlen karácsony este maradt az 
mindörökre, melyen e fa még zöldcllett, —  em
lékezete. mint valami fekete madár kiterjesztett 
szárnya, éjszakát borit szemeim elé . . .

Nem tudom bizonyosan lázbetegen feküd 
tem e, vagy csakugyan íróasztalomnál ültem, — 
de az bizonyos, hogy az éjjeli lampa scrczegé-.ét 
hallottam, s nem lepett meg midőn az kialudt s 
én teljes sötétségben maradtam.

Agyam közelében édes alomba merült uno
kám egyenlő lélekzet vételét világosan hallottam, 
ue a szobámat betöltő tárgyakat, sötétség burkola ; 
semmit sem laték, csak az elszáradt karácsonyfa 
lebegett világosán előttem, meredt ágain felmutatva 
a csecsebecsét, melyet hogy kis leánykáját meg
lepje vele, rakott fel díszítésül, élte utolsó kará
csony estéjén cgv felejthetetlen angyala egész 
csaladjának . . .

De nagy ég ! Mi történt velem ? Érzékeim 
csalnak-e, vagy csakugyan jól látnának szemeim ?

Fenyőfa illat kezdé szobámat betölteni, s 
csodalatos suhogást hallék, mintha szellő lengene.

Egyszerre csak tűnni kezdett a sötétség, a 
merev karácsonyfa uj életre ébredt, zöidcllct még 
százszor jobban mint valaha ; ágain csillagok ra 
gyogtak gycrtyacskak helyett, s ezek terjesztők 
a szelíd s oly enyhe világítást. A karácsonyfa mel 
lett hófehérbe öltözött nemtö állott, ez éleszté föl 
a szár«z agakat s egy fényes bóségszaruból 
meghintő ajándékaival, melyekhez hasonló szépet 
a föld kincsei között nem találnánk.

Szemeimet a bajos nemtő xonásairól le nem 
vehetem, ki vigasztalásomra jelent meg, kinek kö
zelsége oly jól esett, oly boldoggá te tt ! Nefelejts

szemei biztatni látszanak, édes mosolya csaknem 
üdvözített . . .

A föld halandó leányai, kik ifjan és tiszta 
lélekkel szálltak sírjukba, égi nemtőkké válnak, 
hivatásuk, elhagyott kedveseik felett őrködni s 
karácsony táján, a karácsony szellemmel kezet 
fogva, örömöt, áldást hinteni palota és kunyhó 
föl* . . .

A  megújult karácsonyfa íróasztalomnál állt 
s a nemtő föléin hajta kedves arczát és sugallóit..

Ekkor önkénytelenül vettem kezembe tolia
mat, s a mint következik e helyen befejezém a 
regényt :

A lHÍlllMM*Mtlliat.
ki közben Zombor, a gazdag gyáros megér

kezett Kintornyára, s már ott ül Iduna, Albin gróf 
és Ludmilla anyó atellenében.

Gróf ur - -  kezdé a gyáros, fesztelenül fo g 
lalva helyet, a látogatása által uj fájdalommal fe
nyegetett családi körben —  ön kétségtelenül tudja 
mi köztem s fiam között történt. F'iain, mint ki
tűnő Ízlésű fiatal ember, a gróf ue kisasszonyát 
választa menyasszonyául, s ön és a kisasszony ke
gyesek voltak, a nélkül, hogy egyezésemet kér 
dezték volna, elfogadni ajánlatát.

E szavakra Ludmilla mozdulatot tőn, Iduna 
elhalványulva siité le szemeit s Albin gróf kipi
rult s válaszolni akart. De a gyáros időt nem en
gedve, igy folytata :

Megvallom, hogy clejénten nem helyeseltem 
ez összeköttetést, de idejőve láttám a kisasszonyt 
s ekkor egyszerű és igen könnyen teljesíthető 
foltételeij alatt, engedtem. Fiam a politikában 
szabadelvű s én conservativ vagyok. Előre látom, 
hogy a túlzott elvek Ervin eszét és hitelét tönkre 
teszik. Arra szólitám tehát őt föl. hogy térjen at 
a józansághoz, s hagyjon fel tulságaival. Azt hit
tem ily módon megmenthetem, könnyű módon 
fiamat, s örültem la jta ; mit Iduna kisasszonyhoz 
intézett levelemben tudattam is.

De meglepetésemre Ervin készebb szerel
méről lemondani, minthogy túlfeszített elvét m eg
tagadja. s én kötelességemnek tartam azt önök
kel tudatni s kijelenteni, hogy önmagukat okoz
zák, ha érzelmeinek ezentúl is hitelt aduána^ -  
én magam részéről, megmosom a kezeimet.

Elég, Zombor ur ! —  szólt k’gyult arezok 
kai Albin gróf. -  Önnek föltétele s minden el
járása eléggé tanusitá, hogy semmi föltétel alatt 
nem akarna gazdagságát a mi szegénységünkkel 
egyesíteni, önnek furfangjai nem vezettek ben
nünket tévútra, s midőn ön nevezetes talalékony- 
saggal, választást engedett fianak erkölcsi enge
delmesség —  mi vélemény dolgában lehetetlen —  
s a hazassag között, melyben akkor sem fogott 
volna ön egyezni, ha Ervin örökös hazugságra 
alázta volna is le magát, —  akkor megfogadtuk 
mi is, hogy tőle ily áldozatot el nem fogadhatunk.

A  mi pedig azt illeti, ezentúl mint illik 
tennünk, arra részre azt válaszolom önnek : hogy 
leányom becsületét s méltóságát éppen oly jól 
meg fogom tudni védeni, mint ön fia gazdagságát, 
s hogy e részben sem tanítást sem tanácsot sen
kitől cl nem fogadok.

Most már nincs egyéb hatra — kezdé erre a 
gyáros, ki a koldus gróftól ennyi erélyt s szilárd
ságot nem vart minthogy önöknek minden jót ki-



váltják s Muna kisasszonytól bocsánatot kérjek, 
a miért neki egy kis szomorúságot okoztam. Hi
bám önkénytelen volt. melyet azon jóakaró tanács 
által reményiek jóvá tenni, hogy figyelmeztetem : 
miszerint olyan fiatal embernek ne adjon ezentúl 
hi’ elt. ki azzal dicsekszik, hogy az apai akarat 
rendelkezésére áll. Az ily urfiak többnyire átmenő 
szenvedélytől vannak mámorossá téve s nem valódi 
mély érzelemtől áthatva, ezért nem megbízhatók. 
Kzt Krvin magaviseleté úgy hiszem eléggé tanú
sítja, mit megvallani szégyenlek kissé.

Ne tovább, Zombor ur ? — szólt Albin gróf, 
életében talán először haraggal. — Ne fia miatt, 
hanem ön maga miatt szégyenlhetné magat, hogy 
annyi észt, mennyi önnek van, arra használhat föl, 
hogy egy fiatal leányt sértegetni merjen, ön bizo
nyosan megértett, és . . .

Albin gróf! Ludmilla kisasszony! —  szólt 
berohanva a kis inas —  Cserneházy herczeg kö
zelit. oly igazán, mint a hogy isten a fejünk fe
lett van ! .

K váratlan hír Kintornyay Albin grófnak 
minden vérét a szivéhez kergeté; — tántorgó 
léptekkel, széilelegve sietett régi barátja elé.

De a herczeg, sötét arcza s kiméit, bár ud 
varias köszöntése, elbénitak ót. Remegve s tépett 
lélekkel ragadá meg leánya karját, nem tudva, 
hogy őt mint a békiilés jelét, előre tolja-e Cser
neházy herczeg elé, vagy mint vétsége emlékét 
apai barátja ellen, eltávolítsa-e.

A  meglepett Ludmilla mélyen hajlongott a 
herczeg előtt,ki őt szórakozott pillantással köszöntő

Zombor ur — kezdé a herczeg a távozni 
készülő gyároshoz —  ugv látom, ön menni akar, 
s én éppen, hogy önt találjam, azért jövék ide. 
Kérem tehat még egy kis ideig maradni s nehány 
pillanatát nekem áldozni.

Mas helyen is találkozhatunk . ha úgy tét 
szik herczegségednek —  viszonzá a gyáros — itt 
tovább nem maradhatok.

Kérem uram, engedje, hogy előbbi kívánsá
gom mellett maradhassak. Beszélni valóm fontos 
s az itt jelenlevők és ön, egyenlően lesznek érdé 
kelve. Sajnálom, hogy nem jöttem előbb, hogy 
megelőzhettem volna minden kellemetlen szóvál
tást. Ön azonban Zombor ur, mint üzlet ember 
tudni fogja, hogy az ember komoly ügyek rendezésé
nél a szenvedélyek legyőzéséi szokta alkalmazni s a 
hideg ész tanácsa szerint beszéli meg a dolgo
kat. Kintornyay gróf ur szíveskedjék kérem Zom
bor urat visszatartani, az e pillanatban elkerül- 
hetién, bn öreg és szenvedő vagyok s talán nem 
lesz többé erőm idejőni. Hozzam képest önök 
mind a ketten fiatal emberek ; kérem tehát szí
veskedjenek figyelni és sok fáradságtól megkí
mélni ; megtagadhatják ezt ?

A  herczeg oly kellemmel s könnyűséggel 
beszéft, hogy a gyáros egészen más embernek 
találta őt, mint midőn első alkalommal látta, s 
kíváncsisága a következőkre, érdeklődés s nagy
rabecsüléssel vegyült, Kintornyay gróf sietett Zom 
bort visszatartani s igy mindnyáján visszamentek 
a pavillonba, Ludmilla kivételével, ki Albin gróf 
intésére kivonult, de nem mulasztotta el hallga
tózni a konyha ajtó küszöbén, nehogy egy szót 
is elveszítsen a benn megbeszéltek közül.

Iduna nem tudta bemenjen vagy künn ma

radjon e, de Csernahazy herczeg udvariasan karon 
fogta s bevezette öt, hogy midőn mindnyájan Ív
űitek, szomszédságában foglalhasson helyet.

Hogy rendszeresen járják el, s eleget tegyek
azon tiszteletiA , mellyel mimJenek előtt hölgyek-
nek 'tartozunk — kezdé ai herezeg Idunahoz fór-
dúlvai -  elósz:ör is Kinto>rny;ív gre>l kisasszony-
hoz iintézem szavalim.

A múlt t•jjel elkészítem végriendeletemet. s
azért jövék, hí>gy önt k:isusíizony, me psmei i ■
sem pontjaivá1. De eznttal az elfogadásra nézve.
mint a múltkor teve csekébv ajándékommal, nem
akart>k vonakt>dá' ról hallani. csak akkor lesz bátorsa-
gom önnek e firkát elolvas ni. ha megígéri, hogy
nem fog érte neheztelni. Kezemnél levő leve-
lében ön is kijtött ki föltételt, melynek betöltése
nehe.zenire cs.i tt. I láncúi azért méltányosnak tar-
tóin s meg fcighatom, bog)• oly férfiútól a leg.se-
kélyebb ajándékot sem akarta ■ lfogadni, kit úgy 
tekinte, mint apja ellenségét. Hogy önt engedésre 
bírjam, meg kell az ellenségeskedésnek szűnnie s 
ön apjanak megbocsátania az igaztalanságot, mit 
ellene elkövettem

Kintornyay gróf —  szolt azutan hősies el
határozással allva föl —  On egykor megbántott 
engem ; ezt viszonoztam az által, hogy minden 
magyarázat nélkül visszavontam öntől barátsági
mat. Ütköznünk kellett volna, vagy kölcsönösen 
megbocsátani egymásnak. D e mi egyiket sem t< 
vénk, l.ancm húsz éven át voltunk idegenek egy 
mástól, mi két férfiúra nézve, kik egymást igazan 
szerették, sokkal komolyabb dolog. Matói lógva 
megbocsátom önnek mit ellenem vétett. Akar ön 
is megbocsátani nekem ?

Oherczegem ! —  szólt .Albin gróf odarohaiivu 
s térdre borult az aggastyán előtt —  ön soha nem 
vétett ellenem ; ön a legjobb barátom volt, atyai 
barátom volt s én halálosan megsértőm önt. Ken
temet szívesen oda tartottam volna, hogy szúrja 
át, de fegyvert ellene soha nem emelt volna ke
zem. Ön nem akarta életemet elvenni, de barát
ságát elvonva, sdkkal súlyosabb büntetést sza 
bott ram. Most adott bocsánatát térdeimen foga 
dóm, barátaim s ellenségem jelenlétében, mert a 
megalázódás az egyetlen elégtétel, melyet önnek 
nyújtani képes vagyok.

Önre nézve Zombor ur —  folytata azután a gyá
rost tetőtől talpig végig nézve —  szabad a csu- 
folkodas útja oly érzelmek felett, melyeket ön nem 
érthet. Hogy azonban keblemet nem ajánlom föl 
mindenki számára, sem lefegyverzett karomat ar
ról nem sokára meg fog győződni.

Zombor fölállott s fenyegető pillantások
kal nézegeté Albin grófot De Csernahazy herczeg 
közéjök lépett s igy szólt Albinhoz.

Gróf ur, nem tudom mi történt ön és Zom
bor ur között; de az imént ajánlott elégtételt 
visszautasítom. Hibánkat kölcsönösnek tartom s 
akarom tekinteni, és nem lábaimnál, hanem karjaim 
között óhajtom önt látni. Ha azonban megalázá
sának valami jelével tartozni vél nekem, melynek 
elfogadasara csak magas korom jogosíthat, azt 
követelem mielőtt megölelném, hogy Zombor úr
ral kibéküljön s az első lépést ehhez ön tegye.

Lehetetlen ! —  szólt Albin gróf görcsösen 
megszorítva a herczeg karjat —  ez az ur leányo
mat sértegetni merészelte.

3 —



A z nem feltehető — mondá a herczeg —  
itt félreértésnek kell lennie. En ismerem Zombor 
urat, jelleme alávalóságra nem képes. Zombor ur 
folytata a gyároshoz fordulva megvagyok győződve 
hogy a becsületet érintő pontokat ön éppen oly 
jól ismeri, mint bármely nemes, s éppen most 
látott ün szemei előtt két nemes embert kibékülni 
a nélkül, hogy kölcsönös nyilatkozataikat szagyen- 
lenék. Legyen ön nagylelkű s bizonyítsa be előt
tünk. hogy nem a név nemesit. Békeszavakat s 
egyezkedési (öltételeket hozok ön számára. Engedje, 
hogy e föltételekhez képest, kezét, Kintornyay 
gróf kezébe tehessem. Iduna kisasszony jöjjön 
segítségemre. beszélje rá apját.

Az egyezkedési föltételek aranyként csörget
tek a gyáros (lilében. Jobbnak tartó tehát idején 
megadni magat s becsülettel vonulni vissza a 
csatából.

Szándékom oly távol állott attól, amint sza
vaimat Kintornyay gróf értei mezé —  monda — 
s a kisasszony iránt oly nagyrabecsüléssel s tisz- 
lelettel viseltetem, hogy nem vonakodom mindent 
visszavonni, mi szavaimban kedvezőtlen értelmű
nek latszék Igen kérem Iduna grófnét erről meg
győződve lenni s atyjának nyújtott kezemet e rész 
beni esküm gyanánt fogadni.

Ez elég uram, ne beszéljünk többé a dolog
ról - monda Albin gróf a gyáros nyújtott kezét 
megragadva. Kintornyay Albin soha nem tudott 
hazudni.

Köszönöm Albin —  szólt ekkor a herczeg 
remegő hangon. —  Most jer ölelj meg ?

Kintornyay gróf ölelése szenvedélyes és lel
kesült volt. a herczegé erőszakolt, de illedelmes. 
A  felvett szerep meghaladta erejét; elsápadt, re
megett s kénytelen volt leülni. Albin mellette lóg
lak helyet s szorongó keble zokogásban tört ki. 
Iduna térdre borult a herczeg előtt s öröme és 
hálájában szinte zokogott, az aggastyán kezét 
csókjaival halmozva.

Mindez érzelem kitörés türelmetlenné tette 
a gyárost ; hideg, büszke tekiutettel né^e a jele
netet s az e g y b c k e l é s i  pontokat várta.

Végre Csernahazy herczeg elővett zsebéből 
egy pecsétekkel ellátott ivet s tartalmat világos, 
tiszta hangon olvasta föl.

Rövid, határozott szavakkal mutatá ki az 
irat. hogy a herczeg értéke húsz millió és 500,000 
forintot képvisel. Ebből tiz millió értéket Kintor- 
tnay gróf kisasszony fog örökölni a herczeg ha
lnia után, az esetben, ha Zombor Ervinhez megy 
térihez. - tiz millió forintot pedig ha Kintornyay 
Idunat veszi feleségű1. Zombor Ervin, szintén a 
herczeg halala után. A húsz millión felül levő öt
száz ezer forintot azonban az uj pár esküvője 
napján fogja átvehetni, de úgy, mint Kintornyay 
Iduna vagyonát, mely még az esetben is az ma
radna. ha a hazassag meg nem történik.

Hogy ellenvetések nem történtek a gyáros 
részéről, senkit meg nem lephet s midőn a ketté 
nyílt ajtón egyszerre csak Ervin jelent meg, hal
ványan, felindulva, ki apja látogatását megtudva, 
azonnal szintén Kintornyára sietett, hogy meg
akadályozz;. a netáni kellemetlenségeket, —  az 
öröm egy és általános volt.

De, hogy a kiállott szenvedések után csak
nem kábító volt Ervin boldogsága és meglepe

tése, midőn az altalános egyetértést latta, azt 
nem nehéz megérteni.

Ebédre a herczeg vendége volt az egész 
társaság, melyre Ervin anyja is meghivuték s a 
húsz éven át elzárt park kapui megnyíltak, hogy 
a sötét fasorok között ismét emberi hangok tölt
sék be a léget, s mozgó élet tarkuljon az arnyas 
lombok sátorában.

A  gazdag térit ékíi asztal, a szabad ég  alatt 
lün felállítva, hogy necsak mindent, mi a szájnak 
kedves, de azt is, mi a szemet elragadja, élvezni 
lehessen a gyönyörű park ieirhatlan szép kilátá
sai s környezetében.

Zomborné, e kedves szelíd asszony, első 
pillanatban megszerette Idunat, s örvendett lelke 
mélyén, hogy egyetlen fia méltó védangyalra 
talált.

Az ebéd kezdetén meglehetős hidegen folyt 
a társalgás. De a boldogok szama sokszorosan 
meghaladta az elégületlenekét, miután elégedetlen 
csak egy, de az is csak félig volt elégületlen. mert 
szive mélyén a milliók felett a gyáros is ujjongott, 
s igy a hangulat csakhamar fesztelen és élénk lön.

Mit mondjunk Ervin és Iduna boldogsága
felől ?

A  boldogság nem leírható : maguk a szerel
mesek is hiányát érzik a szavaknak, mikkel azt 
festhetnék.

Midőn estefelé előjárt Zomborék fogata s a 
gyáros és neje búcsút vőnek a társaságtól, nem 
ellenzék hogy Ernő visszakisérhesse menyasszo 
nyát Kintornyára, de azt kikötötték, hogy ne ló
haton. hanem apja ott hagyott kabriolettjén men
jen haza.

Boldog beszélgetésbe mélyedve sétált Albin 
gróf az ácscsal a park sötét fasorai között, mig 
Ludmilla megunva a hosszú tétlenséget, az öreg 
Mártonnak segített a fényes teritékü asztalt föl
szedni. mely csaknem meggörnyedt, a sok arany 
és ezüst edény súlya alatt.

Csernaházy herczeg a boldog fiatal pár ke
zét ölté egyik és másik karjába, s azon szikiara 
vezette föl őket. melyen ifjú baiátja előtt először 
tárta fel szivét.

Gyermekeim —  kezdé itt szavait hozzájuk 
intézve —  gazdaggá tettelek benneteket, mert 
szükséges volt azo .> korlatok legyőzéséhez, melyek 
egybekcléstcket akadályozták volna. Végrendeletem 
régen készen volt, a múlt éjjel csak alakján vál
toztatók. Szándékaim ugyan azok, Ervin ismeri 
azokat, s Iduna tisztelni fogja.

Akaratom az volt ez utóbbi időkig, hogy 
uradalmaimat jótékony alapításokra hagyom, s több 
tervet veték papírra, hogy körül írjam rendelteté
seiket. De munkámat mind annyiszor megsemmi- 
sitém. és soha nem bántam meg, mert hiányokat 
fedezék föl bennök minden lépten nyomon, s érez
tem. hogy nincs bennem teremtő erő és organi
záló tehetség. A gondviselés segitségemre jött, 
midőn Ervint hozzam vezeti hogy legyen helyet
tesem, működjék, teremtsen, tegyen helyettem, 
l'-íért választám ót általános örökösömmé az utóbbi 
időkben, s hogy korlátozva ne lehessen, kieszkö
zöltem. sőt meg is kaptam ó felségétől az enge
délyt reá, hogy halálom perczétől fogva, mikor 
uradalmaim rendelkezése alá jutnak, viselje mel
lékletül az én nevemet is, s legyen Csernaházy-



Zotnbor Ernő gróf a neve. Fiamnak fogadtam ót 
a szivem mélyén, s igy illik, hogy viselje máso
dik apjának a nevét is.

O atyám, valóságos atyám volt ön —  szólt 
Ervin mélyen megindulva, mig Iduna szemeiben 
könyek ragyogtak —  éltem föczélja leend, 
hogy a ráír ruházott uév viselésére érdemes le
hessek.

Fiam —  szólt az öreg herczeg —  nélküled 
nem élhetnék többé ; te adtál vissza az életnek 
és önmagámnak' neked köszönöm, hogy halálom 
óráján boldoggá tehet a gondolat, hogy nem hi
ába éltem, butokom oly kezekbe jutott, melyek 
mind azt a sok szépet és magasztosát, mit én 
elmulasztók tenni, ki pótolja s véghez viszi , . .

Végrendeletem alakján, hogy házassaglok 
létre jöhessen, változtatók a múlt éjjel ; kettőtök 
közt osztóm meg mindenemet S  midőn ez* te
vém. éreztem, hogy jel cselekszem, tudtam, hogy 
Iduna nem csak a legszebb, de legméltóbb juta
lom is lesz Ervinre nézve, nem csak jelenleg, de 
midőn majd a közpályán fáradva, útja a kitrde 
mült babérok mellett is, tövisek között vezetendi.
—  Idura őrangyal leend férje oldalán, ki meg 
osztja s együtt érzendi örömét és buját s felfogja 
Ervin jellemének tiszta magasztosságát, s képes 
fog lenni feltörekvése s röptében kisérni őt

\ e  válaszoljatok gyermekeim ! —  folytató az 
aggastyán, midőn a mélyen illetődött szerelmes 
pár szóra nyita ajkait. —  Még csak arra akarlak 
kérni benneteket, hogy majd ha pár év múlva én 
már nem leszek, szeressétek s ápoljátok akkor is 
e helyet ! Ne a külföldön keressetek enyhülést és 
szórakozást .az év forró hónapjai alatt, hanem e 
csendben, ez árnyékos fasorok között, melyek 
annyiszor hallották sóhajtásaimat s tanúi voltak, 
midőn elinélyedésim s tanulmáőyaim között, az 
igaznak és magasztosnak ismeretéhez jutottam.

Az a hitem s meggyőződésem, hogy utazá
sokat tenni, bejárni a világot azért, hogy tapasz 
taljunk s mit láttunk s hallottunk, itthon felhasz
náljuk, igen szép s szükséges. De maradjunk azu
tán otthon! Mert minden nemzet csak sajat 
hazája földén szokhatik sziv/el lélekkel saját ha
zája szeret étéhez ; —  csak hol minden porszem, 
melyet lábai taposnak, honi talaj, ott forrhat ősz- 
sze keble nemzete keblével, csak ott válhatik 
egy gye minden érdeke, a haza érdekével.

Mint idegenek bámulhatjuk a külföld ritka 
sagait —  Helvéczia bérczei, a tenger színén úszó 
Velcneze képe s a lebegő gondolákról hallatszó 
lágy dalok, s minden, mi szép és nagyszerű, el 
ragadhatnak bennünket, de :

Mit ér a dal, mit ér a béres nekünk ?
Hasát kivan, hazáért ver szivünk !

Szeressétek e helyet, gyermekeim, mely ha
zátok földe, s hol e Iák, virágok, patakok, szik
lak és hegyek közé, oda ültettem a lelkem min
den almát és kő tészetét. Ne fosszátok meg az 
agg munkást ábrándjaitól, ti kik minden reménye
— s szeretetének tárgyai vagytok.

Isten mindenütt jelen van, de temploma a 
természet, minden nemzet gyermekére nézve az a 
természet, melyet saját hazája anyaföldje nevelt. .

* *

A  regényt befejeztem, a toll kiesett a ke
zemből, — de mi legmeglepőbb volt, nem ültem 
többé Íróasztalomnál, hanem ágyban feküdtem, 
szendergő kis unokám közelében s szemeim a ba
jos nemtö minden mozdulatát kisérék.

A  I özelgö karácsony e kedves küldötte, kö
rül lebegett szobánkban, mintha jól esnék megte • 
kintenie minden előtte is oly ismerős tárgyat, ké
peket, melyek között kedvesei arczképeinél incg- 
tneg állott . Ezt végezve, az újra élesztett ka
rácsonyfa vonzotta őt magához, mely ekkor mar 
a gyermek ágya felett terjesztő szét zöldellő kar
jait.

Csak most vettem közcíébbröl szemügyre, 
miért oly leirhatlan szépségiiek a karácsonylát 
diszitő hozományok, melyeket a nemtő hófehér 
ruhája aranyos övén függő kis böségszaru jaból hin
tett a fa ágaira.

Leánykája számára hozta azokat az anya, a 
serdülő gyermek díszítésére, mint oly kincseket, 
melyek soha élném rabolhatok ; a női erények, 
kellcmek, a szivjóság, a nemes kedély és házias
ság. mind megannyi tündöklő gyémánt, ragyogott 
a sötétzöld karácsonyfa agai között, a gyermek 
feje felett . . .

Most a nemtö, mint életében szokta az anya, 
a lanyka fejpárnajat igazgata, raegsimogatá hosszú, 
szőke hajat, csókot lehellt almában is mosolygó 
ajkaira, —  azután a szeretet melegével megölelt 
engem, és, és . , . én mély alomba sülyedék .

A  hó nagy pelykekben esett, midőn reggel 
fölébredtem. Sietve öltéin fel ruháimat, hogy író 
asztalomat megtekinthessem . .

A  regény csakugyan be volt fejezve, — le
ejtett toliam kéziratom mellett feküdt, —  s inég 
sem tudom alom, vagy valóság volt-e az éjjeli 
látomány

Levél a szerkesztőhöz.
Az igazság érdekében vagyok bátor 

Tek. Szerkesztő urat felkérni, hogy követ 
kezö soraimat nyilvánosságra hozni szives 
kedjék.

A • Keszthely* 50-ik számában *Szem- 
Liveg* aláírással tudósítás jelent meg a sü
megi jótékony noegylet által november ÖO-án 
rendezett hangversenyről. Csak egyetlen 
állítását szándékozom megczáfolni. »Sze
müveg* ur igy szól : »Sajnáljuk hogy a 
sümegi tanárok és tanítók nem voltak jelen 
és nem gyönyörködhettek a szellemi szik
rákban, pedig a szegény iskolás gyermekek 
felruházására rendezték a hangversenyt.* 
Bizony a szemüveg semmit sem ér szem 
nélkül, mutatja a tényállás. Ugyanis emlí
tett alkalommal jelen volt a reáliskola 
tanári karából : Földi János családjával, dr. 
Kellemen Károly családjával, dr. Horváth 
Rezső családjával, Szalay és Szép tanár 
urak ; az elemi iskola tanítói karából: Bánit 
Alajos igazgató családjával, Kies Károly 
Gallik Mariska k. a. Kocsis Károly tanító,



Kronberger j. és Rácz Béla a két intézet 
hitoktatói Orbíln Lajos Csigó Mariska k a 
pedig beküldött'k egv egv forintot. *S.'enr 
üvrg* ur tehát hiába sajnálkozott fölöttünk.

Ügyvédi iroda.
X a g y J ó z s e 1" volt löszolgabiránk 

január 1-ével az alsódendvai főszolgabírói 
hivatal volt helyiségében ügyvédi irodát 
nyit.

Jelen számunk két Ívnyi tartalmánál 
fogva még is szűknek bizonyult, miért is 
több érdekes közlemény kiszorult, mit 
jövő számunkban okvetlen hozni fogunk.

Irodalom.

(A Vállalkozók Lapja) Budapesten im* 
már a XLik évfolyamban megjelenő félhi
vatalos szakközlöny, valamint annak német 
kiadása a l ) e r  B a u u n t e r n e h m e r  
u n d  L i e f e r a n t“ közli az összes mi
nisztériumnak és azok alárendelt hivatalok 
törvényhatóságok, városok, községek, tár
sulatok és testületek építkezési, szállítási, 
el* és bérbeadási hirdetményeit; a techni
kai szakba vágó állások betöltésére vonat
kozó pályázaíokat : vasúti, vizszabályozási 
és egyébb vállalati híreket ; előfizetőinek 
díjtalanul nyújt felvilágosítást miden szak" 
bavágó ügyben és közvetít állást és mun
kát. Ugyanazért e lapokat, mint hasznos 
útmutatókat ajáuljuk úgy a vállalkozó, mint 
mérnökök, épitiszek, építőmesterek, alvál* 
lalkozók, munkavezetők, pallérok, állás és 
munkát keresők figyelmébe. Előfizetési dij 
félévre 4 frt negyed évre 2 frt. Előfizetni 
lehet e lapokra minden postahivatalnál és 
a kiadóhivatalban Budapesten, Lipót utcza
18. sz. alatt.

A 30.000 példányban megjelenő >Budadest<
cziniü képes politikai napilap, —  mely immár 
XW-ik éviolyamat futja, —  évről évre nagyobb 
elterjedésnek örvend. Ma már annyi példányban 
jelenik meg, hogy két rotácziós-gépen nyomják, a 
mi hírlapirodalmunkban valóban páratlanul álló 
eset. A  »Hudapest* e szokatlan elterjedését egy
részt határozott nemzeties független irányának és

kitűnő tudósításainak, másrészt pedig eredeti raj
zok után készült képeinek köszönheti. A  Buda
pest*, — nem csinálva kétkulcsos politikát, mint 
az mái nap.«,ág mar a hírlapirodalomban is szuka 
sós, — nyíltan es kitartóan Magyarország teljes 
állatni fiigget/ensege es önállósága mellett írt ul. 
Azt akarja hogy legyen önálló vámterületünk, nem
zeti hadseregünk, saját bankunk, külön külképvi
seletünk ; szóval odatörekszik, hogy hazánk' min
den idegen beavatkozástól menten saját maga in
tézhesse áilamügycit. S c törekvésében politikai 
életünknek olyan kitűnőségei támogatják, mint 
Irányi Dániel, Ugrón (labor. Madarász József. 
T/ta/y Kálmán, Polányi (leza, I'órs Kálmán, Pet- 
rtch /•'en ne :. Lukacs (ívnia. Ő rit n Balázs. Tóth 
Ernő, Enyedi Lukács. Mezei Ernő stb. kiktől ismé
telten hozott mar a ‘ Budapest nagyérdekü köz
leményeket, s a kiknek ígéretét baja a szerkesz
tőség. hogy a lapot szellemileg to . ..bbra is támo
gatni fogjak. De a »Budapest n. i i an bevallott 
politikai irányának szilárd és következetes meg
tartása mellett arra is kiváló gondo, fordít, hogy 
olvasói úgy a hazai, mint a külföldi nevezetesebb 
eseményekről gyors és megbízható értesülést nyer
jenek. h  végből olyan levelezői kart szervezatt, 
a minő egy lapnak sincs. Csak itt az országban 
2f»4 rendes levelezője van a • Budapest*-nek, K 
mellett állandó tudósítókat tart Becsben, Be/grad- 
ban, Bukarestben, Berlinben, Konstantinápolyban. 
Parisban, Petcrvarott, Romában, Szófiában, Zág
rábban és Xew- Yorkban A parist kiállításra ká
lón ál/ando tudósítót és rajzolót küldött a »Buda
pest.* —  /'ur inban, Kossuth Lajos nagy hazánk
fia  külön is fogadta ez év nyarait a »Budapest 
rajzolaját, kitől több eredeti rajz vár megjelenésre.

A  szórakoztató olvasmányokra szintén nagy- 
súlyt helyez a »Budapest* —  Tárczarovata élénk 
é.-; változatos ; a mit eléggé igazol az is, hogy a 
közelmúltban irodalmunk majd mindegyik jelese 
felkereste dolgozataival a »Budapest«-et. —  Köl
teményeket hozott: Ábrányi Emiltől, Bartók La
jostól, Illyés Bálinttól, Inczédy Lászlótól, Kiss Jó
zseftől, Komocsy Józseftől, Kisteleki Edétől, Koroda 
Páltól, .Vey Ferencstől, Luby Sándortól, Pasa La
tos tol. Petn Mórtól, Reviczky Gyulatol I aradi 
Antaltól, stb. —  T á r c z á k a t  Í r t a k . -  Ábrái 
Károly. Bródy Sándor, Degre Alajos, Erdélyi Gyula 
Haller József gr. Murai Károly, Porzsolt Kálmán. 
Sebők Z.sigmond, Sziktay János. Tolnai Lajos, Vay 
Sándor gr., stb. Regényeire hasonlókép mindig 
kiváló gondot fordít a »Budapest ; arra töreked
vén, hogy ne csak érdekfeszitők, hanem irodalmi 
színvonalon állók is legyenek, a mire nézve kü
lönben elég kezességet nyújtanak állandó legény 
Írói, u. m. V. GaálKarolina, Murai Károly, Mar- 
tón ffy Frigyes, Sziktay János, Mátrai B. Béla, 
Tolnai Lajos, stb. Ezek mellett a »Budapest < foly
vást három regényt közöl egyszerre, sőt midőn 
közlendőinek anyaga megengedi, négy regényt is 
közöl, mint azt a nyár folyamán tette. - - Ezeken 
kívül, »Uj Budapest* czim alatt vasárnaponként 
humorisztikus hetimelléklet csatoltatik a főlap
hoz egészen ingyen. E  humorisztikus melléklet ki 
figurázza a politikai és társadalmi élet ferdeségeit 
hoz jóizü adomákat, tréfás megjegyzéseket; végül 
pedig minden héten egy-egy talányt közöl, a mely
nek megfejtői között értékes jutalomkönyveket



sorsol ki. — Ha még tudjuk hogy Jc lap Kis 
Gazda< rovata úgy a mczőgazgaságra, miét az 
iparügyekre kiváló gondot fordít, s a közgazdasá
got. -  a többi lapoktól eltéróleg — akként ke
zeli, hogy az bárki által könnyen megértessék : 
úgy bátran elmondhatjuk, hogy a > Budapest »-■- 
mely tényleg a legolcsóbb lap hazánkban — min
den tekintetben alkalmatos arra hogy minden 
magyar család állandó látogatója, hazibaratja le
gyen. Előfizetési ára egy hóra csak i  f r t  negyed 
erre j  f r t ; félévre 6  f r t ; egy évre 12  fr t.

A  Hada pesti előfizetői meg a kővetkező ked
vezményekben részesülnek :

Aki egész évre előfizet s az előfizetési össze
ül- frt) egy serre küldi be, az a »Budapest* Nagy 
Képes Naptárát tng-en. aki félére előfizet s az 
előfizetési összeget (ti frt) egyszerre küldi be, az 
a »Budapest* Kis Képes Naptarát ingyen vagy a 
Nagy Képes Naptárát 40 krért, aki negyedévre 
fizet elő s az előfizetési összedet '•> frt) egyszerre 
küldi be : az a »Kis Képes Mese-Naptárt* ingyen 
vagy a Nagy Naptárt 50 krért. vagy a Kis Nap
tart 25 kr. kedvezményes ár mellett fogja kapni.

Mutatványszámokkal bárkinek ingyen szolgai 
a Budapesti kiadóhivatala. IYr. kér. Sarkantyus 
utezd sz. a.

A „Kis Újság" hazánk legoícsóbb politikai 
lag független néplapja. — Jelszava : „Nepjólét és 
független M agyaroszag !" Van benne jó vezérczikk, 
a legfontosabb politikai hírek, érdekes helyi és 
vidé i közlemények a legkimcritőbb tudósításban 
2 érdekfeszitő regény stb.

Előfizetési árak : 1 hóra Tő kr ; egy negyed 
évre 2 frt 2f> k r; egy fél évre 4 frt Ő0 kr. — 
Mutatványszámokat ingyen küld a Kis Újság* 
kiadóhivatala, Budapest, IV. kér. Sarkantyún utcza 
3. szám.

A legújabb írói nemzedék. Az >Os ág Világ* 
képes heti lap szerkesztősége az utóbbi években 
minden karácsony ünnepére szerkeszt egy irodalmi 
és művészeti szempontból örökbecsű ünnepi sza
mot. Az idén a szerkesztőségnek az az ügyes öt
lete támadt, hogy az utolsó tiz esztendőben támadt 
irói nemzedéket mutatja be arczképben és írás
ban*. Összesen ötven fiatal iró nevével és szépiro
dalmi dolgozatával találkozunk a nagy dísszel ki
állított számban s meglátszik, hogy a leglrissebb 
nemzedék kitett magaért. Ily szép. kedves, üde 
dolgokat csak fiatal irók Írhattak ! A nagy közön
ség találkozik itten csaknem egészen friss nevek 
kel is, de annál kedvesebb lesz az ismeretség. 
Pompásnál pompasabb novellcttck. szebbnél-szebb 
költemények egész tömege fekszik előttünk. A 
közleményekhez’ méltó e lap külseje is. Díszes 
borítékban jelent meg az • Ország-Világ* karácso
nyi száma s a benne foglalt nagyszabású és mű
vészi becsű képeken kívül még egy igen bájos 
színes mümeiiéklct is van az »Ország-Világ* ket
tős nagyságában. De hadd álljon itt ama fiatal 
irók névsora, kik valóban szép és kedves l.ará 
csonyfat állítottak fel a magyar közönségnek : 
Bársony István, Kozma Andor. Somló Sándor, 
Abonyi Árpád, Kasos Ede, M. Horváth Karoly, 
Radó Antal, Malonyay Dezső, Gabáuyi Árpád, 
Iványi Ödön, Karczag Vilmos. I’alagyi Lajos, Mól 
nár László, Gyalui Farkas, Lévai Mihály. Szécsi 
Ferencz, Tutsek Anna, Hoch János, Törös Tiva-
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dar, Kaposi Béla, Hevesi József, Gaal Mózes, Ba 
logh Irma, Békefi Antal, Herczeg Ferencz, M 
S/.iak Lujza, Márkus József. Murai Karoly. Barna 
Izidor, Bácskái Albert, Petii Mór, Ifi Szász Gyula, 
Lengyel Sándor. S/ilay János, Ivanfi Jenő, Vér 
tesy Gyula, Pap Zoltán. I.ipcsey Adám, Szalmary 
Mór, Ambrozovics Dezső Sebesi Jó*, lég ifi. Szász 
Karoly, Ge|léri Mór, Adorján Sándor, Porzsolt 
Kálmán, Szávay Gyula. Vali Béla, Rákosi Viktor 
és Y’arkonyi Dezső. A nanyérdekü közleményeket 
a szerkesztő, B e n e d e k  Klek > utol járó beszéde* 
zárja be. — Felhívjuk a t. közönség figyelmét c 
nagyérdekü számra, melyet nem előfizetők ÖO krért 
szerezhetnek meg, mig az elöfize’ök, még a jövő 
évben belépők is ingyen kap ak meg azt.

A „Képes Családi Lapok" szépirodalmi és 
ismeretterjesztő képes heti lap mar tizenegy év 
óta küzd hazafias lelkesedéssel és kitartással nem
zeti irodalmunk bástyáján; mar tizenegy év óta 
lobogtatja a nemzeti művelődésnek s ízlés neme
sítésnek a zászlaját, s most is, midőn Brankovics 
György jeles szerkesztése mellett már tizenkette
dik évfolyamába lép a legelőkelőbb, a legkitűnőbb 
írók és írónők müveivel indul — a nemzetiségün
ket még mindig fenyegető s hazánkat saska jaj
ként elözönlő német szépirodalmi lapok elleni had
járatra. A „Képes Családi Kapok" munkatársai: 
Jókai Mór. Tolnai Lajos. Mikszáth Kálmán, Dal- 
mady Győző, Temérdek (Jeszenszky Dániel), Lanka 
Gusztáv, Brankovics György. Rudnyánszky Gyula, 
Pósa Lajos Prém József, Dr. Sziklay János, Pa- 
Iagyi Lajos, Imrédy László, Muray Károly, Méry 
Károly, Petrj Mór, Dr. Rodiczky Jenő, BenitzkX, 
Bajza Lenke, Büthner Kinn, Nagyvárad)- Mirza, 
Kuliffaj Benitzky Irma, Hevesiné Síkor Margit, 
Tanglné Gyújtó Izabella. Gaal Karolin Karlovszky 
Ida, Harmeth Lujza stb. stb. Vájjon ki cserélné 
fi i az előkelő szellemű kamatok termékeit a kül
föld müveivel ! Magyar ember bizonyára nem ! S 
a magyar nő — még kevésbbé. — A „Képes 
Családi Lapok az összes szépirodalmi lapok között 
a legélénkebb s legváltozatosabb. Tartalma az iro
dalom minden vál faját felöleli; képeik a leghíre
sebb festők müveit mutatják be : „Hölgyek Lapja" 
czimü divat melléklete a legújabb divat képeket 
hozza, s a nevelés az egészség, a gazdaság, a ker
tészet s a konyhn terén nincs ol) kérdés, a me
lyet ne tárgyalna. „Regény melléklete" három-négy 
eredeti regénnyel ajándékozza meg évenkint előfi
zetőit. »Zöld bokréta telve van mulattató apró
ságokkal s talányokkal, melyeknek megfejtői ér
tékes jutalmakat kapnak : S e  Képes Családi
Lapok* dacíára sokoldalusaguknak, mégis bátrán 
kezébe adhatók a csalad minden rendű és korú 
tagjanak ; daczár. 1 gazdag tartalmának mégis a 
l e g o l c s ó b b  szépirodalmi képes heti lap. 
Ejőfizctési ara a »Hölgyek lapjával* s a -Regény 
melléklettel együtt egész évre ti frt, félévre .1 frt 
negyedévre I frt 50 kr. o. e. s a kiadóhivatal : 
Budapesten, nagy korona utcza 20. sz. melyhez 
az előfizetések legczélszerübbcn posta utalványon 
intézendók, kívánatra bárkinél: ingyen és bérmentve 
szolgál mutatvány szamokkal.

A >Magyar Háziasszony* az egyetlen magyar 
háztartási lap immár a IX. évfolyamba lép. Ki- 
lencz évi pályafutása alatt bebizonyította, hogy 
híven betölti hivatását, mert nemcsak a nő társa



dalmi és családi állásától szóló kérdéseket vitatja 
meg. hanem felöleli a háztartási konyhászat és 
gazdálkodás minden kérdését. Kzen felül a »Munka 
után* ez. szépirodalmi mellékleten kitűnő elbeszé 
léseket közöl s szórakoztató közleményeket közöl. 
Hetenként •*' oldal külön regény-mellékletet is ad, 
s ezenfelül még havonként képes divatmellékletet. 
S mindez egy félévre csak frt. A lefolyt évben 
Jókai, Mikszáth, Beniczky Bajza Lenke, Br. l’od- 
maninczky Frigyes, l’ulszky Ferencz stb czikkeit 
is közölte. Melegen ajánljuk e kitűnő női folyóira
tot olvasóink figyelmébe, mert altala szépirodalmi 
és divatlap tartása válik feleslegessé.

A >Magyar Háziasszonyok Naptára- 1890. 
évi folyama megjelent. ? zompásan kiállított vas
tag kötet útbaigazítást nyújt a nőknek minden 
kérdésre nézve, s ezenfelül jc'es irón ink czikkei 
gazdagítják a mulattató részt. A tartalomból e ro
vatokat említjük tel : Nö .1 háztartásban, (hazito- 
endök jegyzékéve!.) Nő a konyhában, (egy évi 
étlappal.) Nő a kertben, (havi teendőkkel). Nő 
mint anya — Van benne továbbá háztartási 
könyvvitel minta az egész évre. leltár, jegyzetek 
stL. A rendkívül hasznos naptár ára 1 frt s meg
rendelhető a »Magyar Háziasszonyok Naptára ki- 
adóhivatalában Budapesten.

A legolcsóbb magyar élczlap. a »Mátyás 
Diák,* mely 8—10 nagy oldalon számos képpel 
és pompás szöveggel minden csütörtökön megje 
len s melynek előfizetési ára negyedévve csak e g y  
forint, újévtől a harmadik évfolyamba lép. Fz el
lenzéki élczlap máris nagy elterjedést nyert, a mit 
olcsóságán kívül szép karikatúráinak és találó hu
moros szövegének köszönhet. Mikor a »Mátyás 
Diak*-ot melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe 
fölemlítjük, hogy’ e lap kiadóhivatala (Budapest, 
V ishid utcza 1*. sz.) ingyen és bérmentve küld mu
tatványszámokat, ha c végből egy levelezőlapon 
hozzá fordulnak. Krdekesnek tartjuk megemlíteni 
ez alkalommal, hogy a -Mátyás Diák* a budapesti 
főpostaig izgatóság 591 62/8.1 számú kijelentése sze 
rint ez évi szept 18-tól október 20-ig 591317 
példányban küldetett szét vagyis számonként majd
nem t í z e z e r  példányban.

A ..Divat-Salon". c rendkívül díszes és va
lóban páratlan fényűzéssel kiállított divatlap fü 
zetét örvendetes meglepetéssel kaptuk. Meglepett 
bennünket az a feltűnő haladas, melyet c lap ha
zánk időszaki irodalmában képvisel- Kitekintve 
attól, hogy körülbelül 100 legváltozatosabb irá
nyú. eredeti, legújabb divatképet közöl, a mi e 
füzetnek különös varázst kölcsönöz, két oly szí
nes boritékképpel találkozunk, mely a technika 
óriási fejlettségéről tanúskodik. A mi e füzetben 
különösen eredeti, az, hogy a toilettek oly rész
letességgel vannak leírva, hogy minden nő a lég- 
köny’ebben tájékozhatja magat. Knnyirc sikerült 
divatlapot, megváltjuk, eddig sem nálunk sem a 
külföldön még nem láttunk. A (Divat Salont* ha- 
zrnk kél legkitűnőbb írónője F a  n g 11 é G y ú j t ó  
I z a b e l l a  és S z a b  ó n é  N o g á l l  J a n k a  
szerkeszti, kik e lap irodalmi részét ö.ialló be 
csüvé teszik. Megemlítjük még M á r i a D o r o t  tya 
föherczegnö jól sikerült arczképét, melynek helyén 
minden füzetben egy-egy actuális női arczkép je 
lenik meg. A ( D i v a t  S a l o  n»-nak mind c mel
lett legnagyobb előnye, f é l  a n n y i  á r b a n

k a p h a t ó ,  mint bármely’ más divatlap. Ára 
egész évre csak (5 frt, félévre 3 frt, évnegyedre 
1 frt 50 kr. Megrendelhető a * D i v a t  S á l o n *  
kiadóhivatalanál Budapest, Y. Gizella tér 1 sz.

A nevelés legjobb segédeszköze a jó ol
vasmány. Hz olyan elismert paedagogiai elv. mely
hez semmi kétség sem fér. Csakhogy’ a szülők 
nálunk c részt bizony meg vannak akadva, mert 
mig az egész apió 0—10 éves gyermekek szá
main igen sok jó olvasmányunk van. addig a na
gyobbaknak. a 10—M5 éveseknek nem igen van 
miből válogatniok Kzen a hiányon segit a *M a- 
g y á r  I f j ú s á g * ,  dr. Radó Antal e kitűnő ké
pes újsága, melyet a közoktatási minisztérium is 
ajánlott, és mely épen most, a karácsonyi szám
mal kezdi uj — immár nyolezadik — évfolyamát. 
Lehet e gyermekeinknek szebb, nemesebb, hasz
nosabb karácsonyi meglepetést szerezni, mint 
hogyha megrendeljük számukra e hírlapot ? Bi
zonynyal nem. Rendeljük meg rögtön és az első 
szám már ott fog ékeskedni a karácsonyfa alatt, 
benne Daudet egy remek ifjúsági elbeszélésével. 
mely’Ct nagyon szép képek diszitnek, Széchenyi 
Béla gróf kelet ázsiai utjának leírásával, Mikszáth 
egy történelmi vázlatával és még sok egyéb jól 
megválogatott apró dolgokkal: talányokkal, ado
mákkal, hasznos tudnivalókkal stb. — A lap olcso 
negyedévre 1 frt 50 kr., mely összeg a kiadóhi 
vatalba, Budapest, Gizellatér 1. küldendő.

Nyilttér.
(K rovat alatt közlöttekért nem lelelos a szerk.)
•KÉTES CSALÁDI LAPOZ f

Szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilap.

Felhívás 2 müveit mapar olvasó tízöiisétliez! I
A .Képes Családi Lapok" jelenleg már az or- 

szá g minden vidékén, a legtöbb m üveit m agyar r 
közönség rendes házi barátja.

Közkedveltséget és elterjedtséget az által ért el, £  
hogy mindig hazafias irányban s úgy van szerkesztve. 
hogy a serdülő leánykának is bátran a kezébe le- £  
hét adni, s e mellett az a tyák , anyák és nagya- £ 
nyák is mindig megfelelő szórakozást és hasznos ol- 
vatmányokat Utálnak benne. A .H ö lgye k  Lapja" £  
czimli mellékletünk, a nők htt tanácsadója és szellemi 
titkára, a háztartás, a gazdászat. a kertészet a konyha, 
házi orvos, házi állatok és a divat köréből megbe- 
csülhetetlen közleményekkel kedveskedik. —  A -Ké- &  
pes Családi Lapok" képei, a legelső művészek ecset- 
jének köszönik lötöket —  A .Képes Családi Lapok" *  
a lehelé legjobbat igyekszik nyújtani, s hogy hivatá- £ 
sának megfelel, azt legjobban bizonyltja, immár II éves  
fennállása, init hazánkban egyetlen e gy  hasonló í  
irányú lap nem volt képes elérni. Minden lap- &  
hoz egy külön, könyvvé köthető regény-m elléklet ^  
van csatolva, mely évenkint S— 4 legjobb Írónktól szár- 4  
mazó becses regényt képes.

Klöíizctési arak a „Képes Családi La- & 
d»k.“ „Hölgyek Lapja" czimü divatlap s % 
„Regény" melléklettel együtt: egész évre 6 5 
frt. fél évre 3 frt. negyed évre 1 frt 50 kr. $ 
— Kifizetéseket (a hó bármely napjától) el- % 
fogad a »Képes Családi Lapok* kiadóhiva- §  
tala, Budapest, V. Nagy korona utcza 20. sz- $

A .K ép es Családi Lapok" heti lapból mu- #  
tatvány-szám okat ingyen és bérmentve küld a 
kiadóhi vaui mindazoknak, kik eziránt hozzá fordulnak *

W T í l t e i  n í m  p in á n k k a l  s í i  m in it  w l i i M u k  t
A  ,.K é p e »  C x a lá d l  L a p o k "  I
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