


H  I R E IC
—  A  k e re s z té n y  vallás legszebb és leg- 

magasztosabb ünnepén, a kis Jézuska szüle- 
tése napján t. olvasóinknak boldog ünnepeket 
kívánunk 1 Köszöntsön be minden házba a 
béke, a szeretet 1 Keresse fel minden haj- j 
lékot a boldogság és megelégedés! Legyen 
boldog a szegény, a gazdag egyaránt! Legyen 
egyetértés a magyar haza mindenféle vallásu
s nyelvű népei között ! Értse meg egyik a 
másikát a haza felvirágoztatásában ! Boldog 
ünnepeket!

— A „Muraköz11 hihetőleg már a jövő 
számtól kezdve tets zetősbb nyomással fog 
megjelenni, mert kiadója Fisehei Fülöp, Csák
tornyái nyomdáját egy uj géppel szereli fel.

— N éh án y  hét Óta Csáktornyán egy 
hectografált élczlap jelenik meg. A neve:
P i a c z, szellemi rugatok ; okos emberek 
számára, jön valamicsodás hetivásárkor. É r
demes, hogy róla megemlékezzünk. Rajzai 
jók, élczei között van sok mulattató s a mi 
a fő, noha Csáktornya s Perlak egyleti s tár
sadalmi életével foglalkozik, ment minden 
sértő személyeskedéstől Az illető névtelen 
kiadót 8 szerkesztőt a közönség érdeklődése, 
mellyel viseltetik a ,,Piacz‘* irányában, fel
bátoríthatja, hogy állandósítsa lapját s előli 
zetést nyisson reá. Eddig 3 szám jelent meg. 
Utolsó számának tartalm a: Akadémia (7 rajz
zal). A Piacz tárczája (rajzzal) Téli sport (3 
rajzzal), A hajtó vadászat (rajz). Ju tka néui 
elmélkedései, hírek (rajzokkal), adomák, iroda
lom, szerkesztői posta. Laptulejdonos: Mr. 
Cigaró. Felelős szerkesztő : Dr. Trabuccó.
E  lap nem s o k  példányban jelenik meg s 
az illetők ingyen kapják a postán, a névtelen 
kiadótól.

—  Lop ás Kovácsics István mácskoveczi 
születésű szolgalegény f. hó 21-én délben a 
„ L a ttju “ vendéglő istállójából egy utazónak 
lovairól a pokróczokat lelopta s azokat nyom
ban el is adta a pretetin iczi korcsmárosnak 
2 frtért. Az illetőt a csendőrjárat elfogta 
в bekísérte.

—  A felső vidékén uraisodo юисьою 
toroklobb elfojtása ügyében kiküldött orvos

működését, ugylátsiik, siker koronázza, mert a 
járvány szűnő félben van. As orvoa segít
ségére a Csáktornyái, stridói és bellatincsi 
kir. csendőrök vannak kirendelve, akik 3— 3 
napig felváltva szorgalmasan teljesítik köte
lességüket s erre szükség is van, mert a nép 
még mindig vonakodik betegeit a kórházba azál- 
littatnisaz orvos egyéb óvrendeleteit teljesíteni.

—  A muraközi zsebmetszők. ▲ pn-
viszláveczi czigáuyok mái nem elégesznek meg 
azzal, bogy Muraközben csennek egyet- mást, 
hanem körútra indulnak rendes működési 
helyükről. Ugyanig a f. hó 16-i luttenbergi 
(Stájerország) vásáron kísértették meg hárman 
közülök a szerencsét, loptak egy ezüst órát 
s aranylánczot, azonban rajtavesztettek, mert 
a károe észrevevén a lopást, tetten) kapta az 
illető a zsebmetezot, de már az óra a láncz 
czal együtt más kézben volt. A tolva) Lut- 
tenbergben van becsukva. 2 társa (asszonyok) 
pedig elillantak az órával s tagadják a ré
szességet. Csend őrségünk ismert erelyének s 
ügyességének azonban majd sikerül az illető 
két vallomásra birni. — A z  u t ó b b i  
hetivásáron 2 totoveczi ezigány és 2 czi- 
gány asszony zsebmetszéssel foglalkoztak,fhol 
egy szegény almakereekedő nőtől 9 frt 60 
krt; egy másiktól pedig 2 frt 20 krt és egy 
kereskedőtől 2 mellényt loptak e l; a csend
őrjárőr ahogy utolérte őket, futásnak eredtek 
в a lopott tárgyakat eldobták, hanem sikerült 
őket elfogni 's a helyi bíróságnak átadni 
Fogja aztán valaki M u r a k ö z r e ,  
hogy n e m  h a l a d !  Úgy látszik, hogy 
a mi tolvaj maink is haladnak a czivilizáció 
utjain. Most már nem elég nekik a prózai 
malacz-, meg a tyúklopás, aztán holmi pincze 
betörés, hanem már a zsebmetszés művésze
tére adták magukat. Sajnos, ezúttal nem si
keresen 1 Sutor ne ultra crepidam !

— Puskára, meg a hajtókra vigyáz
zunk 1 Szól ez a vadászoknak, bogy ngy ne 
járjanak,mint a stefaneczi korcsmáros K. R. aki 
f. bő 17-én bájtokkal vadászván, meglőtt egy 
11 éves fiút. A fiú árva, senki sem törődik 
vele; meglőve, testében sok seréttel fekszik
orvosi segély nélkül. íg írja lapunk egyik t. 
földművelő barátja.

IRODALOM,
E r e d e t i  r e g é n y -  é s  e l b e s z é l ő  

i r o d a l m u n k  körül nagyobb érdemeket nem 
szerzett magának vállalat, mint a <tiondüzö> 
szépirodalmi hetilap, mely öt negyed évi fennállása 
alatt a magyar regények és beszélyek egész 
tárházát nyitotta meg a müveit olvasó közönség 
előtt. Előttünk fekvő 9—14. számaiban három 
eredeti regény folytatódik : egy történeti Abonyi 
Lajos-tól („Az utolsó kuruczvilág“), egy psycho- 
logiai Beniczkyné Bajza Lénké-tői, („A vér 
hate’ma“» es egy társadalmi Vértesy Arnold-tól 
(«Csiricsáry Bertalan úr ő méltósága»). Ezeken 

I kívül Belot Adolphe-nak egy fölötte érdekfeszitő 
regénye („A kígyó“) jelen meg benne. Rend
kívüli gonddal ápolja e kiváló szépirodalmi heti 
lap a kisebb elbeszélő műfajokat: a novelet tét. 
életképet, rajzol sat. is. A kisebb elbeszélések 

1 válogatott seregéből kiemeljük a lap fömunka- 
társának, Tolnay Lajosnak . Mikor fütyüljön a 
férj" életkepei, melyben az uj magyar elbeszélés
nek ez úttörője a jellemekből merített kitűnő 
humorral rajzolja a léha férjet és a hűtlen fele
séget. Nem kisebb élvezettel olvastuk „A házas
ság szerzés“ és ,,A miatyáink“ czimU humorok 
és szatirikus dolgozatait. — Meglepetést szerzett 

; olvasóinak jeles lyrai költőnk Endrödi Sándor 
egy szatírájával prózában. („A vértana“,) melyben 
mélyre hatoló gunynyal leplezi le egy Kosutb La- 
jtM természetes fiaként szereplő egyén űzelmeit. 
Mikszáth Kálmán folytatja kedves rajzait ,.A 
képviselöház karzatáról.“ Margitay Dezső „B tá- 
gyol“ czimü beszélykéjében linóm és elevensege 
által megragadó előadással rajzol naiv és humo
ros képet a serdülő leanyvilágból. Dr. Sziklay 
János elbeszélése („A postás kisasszony regénye“» 
megható tárgya és realisztikus színezete által kelt 
figyelmet. A nő-irókat bájos kisebb rajzokkal 
képviselik Síkor Margit („A villám“) és Ferenczy 
Jolánta t„Ragyás Terka“). — A lyrai költők 
közül Benedek Aladár Longfellow egy szép köl* 
Jemenjének fordításával. Reviczky Gyuia egy 
erős hangulatú világhánatoe dallal szerepel ; In- 
czedy László a sze vedé!у hangján szólai, a fia
talabb nemzedéket pedig annak egyik legkiválóbb 
tagja Palágyi Lajos képviseli böicselnű hangú 
költeményn el, melyhez méltán sorakozik Szomori 
Károly csimos szerelmi elégiája. Rendkívül gaz
dag és válogatott tartalma által a „Gondüző“ a 
müveit olvasóközönség kedvencz lapjává lett. 
Ajánljuk e kitűnő vállalatot, mely olcsóság te- 
kin'eteben is egyedül áll, (előfizetési ára negyed
évenként 1 frt 50 kr.) különösen most, mert új
évkor az előfizetés legalkalmasabban eszközölhető. 
▲ kiadó mindenkinek ingyen és bérmentve szol
gál mutatván /  számmal, ki e végett levelező lapon 
a „Gondüző“ kiadóhivatalához ( Budapesten, Dob- 
utcza, 14. szám) forduj.

HORVATSKI DEL „MED JIM ÜR JA“
N a В о 4 i

Nega lepéega i zviSenoga svetka vu 
kriéanskom íivotu, как je Bo2id! Raduje se 
dsn deneüojl airomak tak как bogataá, stari 
tak как mladi!

8vaka, i uajsiromaékesa hi2a ei vre od 
tijednor dugó épara grose, da si denes svoju 
govedinu kupi, da si kaj boliega skuha i 
pece. Gospodar ide vu klet, рак donese do- 
maéim nekaj za piti. A deca ? No, ona 
inuaju denes dobroga dueva ! Kolaőov рак 
pogaé je tuiiko, da ne eamo njim, nego i 
eiromainim doste dospe.

I sama krsóanska cirkva se veseli den 
deneánji. To ka2eju s pozladenimi orebi i s 
boáién ic am i nakitjene borove kite,boiiéne po- 
ретке. 1 orgulje veselefie igraju denes! Gdo 
se nebi veselil, kad öuje pesmu: pastiri, 
pastiri ustanite ? I

Veseli se celi svet, ar se je denes 
narodil on, koga su narodi vnogo letah 
iekali, kojeg rodjeuja su proroki pak mudraci 
prorokuvali. Denes se je narodil zveliéitelj 
puka vu prostoj stalici, vu Betlebemu. Tarn 
su ga prvid pobodili prosti pastiri,рак zmoá- 
ni kralji, da mu se nakloniju.

Öetujmo i mi к njemu vu cirkvu i б 
veseljem njega diéimo, narodjenja njegovog 
veselo svetimo i Bogu vünjemu i milostivno» 
mu hvalu dajmu, da nam je iz prevelike 
svoje miloéCe sina svojega postal, da bi tu 
na ovim gréinim svétu izbrisal zlodinstva пава !

A mi, koji ее s vami radujemo - poitu- 
vani ditatelji! — ielirao vám dobre i vesele 
evetke i s vami skupa kriknemo:

, , Narodil se je kralj nebeski“, „Dike 
Bogn ua visini, a mir ljudem na uizini I“

Z 4 B 4 V 4 .

Botiéna nod.

Noé je, tiba néma noó; nőé pred jed- 
nim najlepáim kr éanskim svetkom, bozicna 
noc. Tibi vetrid mse gole lipine graudice; 
a nad spavajüdim s vetőm s búd ni m okom 
skoznuju zvezde.

Mala, к angelom spo dobna deca ved 
su otrudnila od igre; svece na boiiőnom 
drevu ved su pogasnule. Sve je tibo i mirno.

Morti í narav zus, da bude zutri. eveti 
den boftidni?

Vu zraku se tajiistveni veter prebuui, 
i svakojadki dissonansi zlevajo se vu jednu 
lepu melodiju, как da bi se culo:

Gloria in exelsis Deo!“
Veter dalje ide, nad jeden na pol 

odprti obiok nuter ide, zaniie velike svilne 
zastore, i iznikne в jednim к javkanju * 
podobnim glaeom. Budna mati se prekriti i 
vu strabu zavikne „Bote moj!'1

Strah jn je к mramoru spodobnoj 
vcinil. 8 tuftnim srdcem sedi na posteljki, vu 
kojoj joj se dete в smrtjum bori. Bo2idna 
Dód 1 Denes se je narodil Zveliditelj, a njezino 
dete vmira. Straéna bo/.anstvena ! Vekéi 
dogodjaj je smrt как narodjenje. Tara stoji 
lepő boiidno drevo nakinöeno s pozlaóenimi 
orebi, srebrnimi jabukami; nad drcvom drobni 
angeleki; vu sredini mala átalica, a nutri 
ieteice Jézus. Celo drevo je vu jednoj evet- 
losti od stotine malih svedicab. Zabadav, 
nega tko bi se nad njim veselil, nega, gdo 
bi se lepimi pitanji napadal mamu. Tam iefti 
vn poatelji, a pri glavi mu, deka angel 
amrtí na irtva.

Sirota mati sama verestuje celu nőé* Srdce 
joj se razdvojiti hoce od bole. Daleko 
bori joj не műi za milu domovinu, ovde 
pak joj se sva nada, sva sreéa bori s tiv. 
ljenjem.

Funa straba moli za obedva. Koj ostane? 
Koj pogine? To je tajnost. Lepi svilni lasi 
razprestrti su joj po okruglih ramenib, vu 
velikib érnih odib drbce joj suza.

Vura muklo bije dvanaest. Beteíno 
dete obrne se vo postelji i zapita:

Draga nama, kaj ne da Jezni rád ima 
main decn?

Istina, rád ima dobru, decu koja posluh- 
neju roditelje.

Jeli, mama ja sem navek dobcr bii? Ja 
v nebo dojdem. Ali je negdi lepő nebo. Так 
bi ved rád tam biti.

Na öve reöi steplo se je celo materino 
telő. Zagrli ei dete, как da bi ga od smrti 
stela izbaviti, i inhko se poéme plakati. 
Dete opet pregovori:

Jeli draga mamica, zutra bude bo2id. 
Joj, как bi i ja rád iáéi vu cirkvu posluiat 
kaj on dober hadi od Jeznieka pripoveda.

Za jednu minutu poéel je jako kaíljati.
Mama ! priőne pretrgljivo govonti dete! 

Ti ei punoput rekla, da i ti znai pripovedat 
od Jezuéeka. Jaj как bi rád posludal! onda 
me ne boli tas jako.

Lepa mati digne proti nebu óéi. Ne<z- 
memo vugodno duvstvo ju je poprijelo. Veö 
ju nikaj ne boli, ne boji se za dete. Jedno- 
ga angeleka vidi pred sobom, na glavi s 
myrtusz vencem, na kojem je n« diamantnoj 
tabli bilo napisano: Ufanje. Na celo kulne 

I dete, i podme • milim zvonkim glasora pripo-



H Í R E K .

— A keresztény vallás legszebb és leg* 
magaeatosabb ünnepén, a kis Jézuska saüle- 
tése napján t. olvasóinknak boldog ünnepeket 
kívánunk 1 Köszöntsön be minden házba a 
béke, a szeretet I Keresse fel minden haj
lékot a boldogság és megelégedés! Legyen 
boldog a szegény, a gazdag egyaránt! Legyen 
egyetértés a magyar haza mindenféle vallásu 
s nyelvű népei között ! Értse meg egyik a 
másikát a haza felvirágoztatásában ! Boldog 
ünnepeket!

— A „Muraköz“ hihetőleg már a jövő 
számtól kezdve tetszetősbb nyomással fog 
megjelenni, mert kiadója Fischei Fülöp, Csák
tornyái nyomdáját egy uj géppel szereli fel.

— Néhány hét Óta Csáktornyán egy 
hectografált élczlap jelenik meg. A neve: 
P i a c z ,  szellemi rugatok ; okos emberek 
számára, jön valamicsodás hetivásárkor. É r
demes, hogy róla megemlékezzünk. Rajzai 
jók, élczei között van sok mulattató s a mi 
a fó, noha Csáktornya s Perlak egyleti s tár
sadalmi életével foglalkozik, ment minden 
sértő személyeskedéstől Az illető névtelen 
kiadót s szerkesztőt a közönség érdeklődése, 
mellyel viseltetik a „Piacz“  irányában, fel- | 
bátoríthatja, hogy állandósítsa lapját s előfí 
zetést nyisson reá. Eddig 3 szám jelent meg. 
Utolsó számának tartalma: Akadémia (7 rajz
zal). A Piacz tárczája (rajzzal) Téli sport (3 
rajzzal), A hajtó vadászat (rajz). Ju tka néui 
elmélkedései, hírek (rajzokkal), adomák, iroda
lom, szerkesztői posta. Laptulajdonos: Mr. 
Cigaró. Felelős szerkesztő ; Dr. Trabuccó.
E  lap nem s o k  példányban jelenik meg s 
az illetők ingyen kapják a postán, a névtelen 
kiadótól.

—  Lo p ás  Kovácsics István mácskoveczi 
születésű szolgalegény f. hó 21-én délben a 
„Hat tyú“ vendéglő istállójából egy utazónak 
lovairól a pokróczokat lelopta s azokat nyom
ban el is adta a pretetin ;czi korcsmárosnak 
2 írtért. Az illetőt a csendőrjárat elfogta 
r bekísérte.

—  A felső vidékén uralkodó юисьою
toroklobb elfojtása ügyében kiküldött orvos

működését, ugylátssik, siker koronázza, mert a 
járvány szűnő félben van. Az orvos segít
ségére a Csáktornyái, stridói és bellatinczi 
kir. csendőrök vannak kirendelve, akik 3— 3 
napig felváltva szorgalmasan teljesítik köte
lességüket s erre szükség is van, mert a nép 
még mindig vonakodik betegeit a kórházba szál
líttatni saz orvos egyéb óvrendeleteit teljesíteni.

—  A muraközi zsebmetszők. ▲ pri-
viszláveczi czigáuyok mái nem elégesznek meg 
azzal, hogy Muraközben csennek egyet- mást, 
hanem körútra indulnak rendes működési 
helyükről. Ugyanis a f. bő 15-i luttenbergi 
(Stájerország) vásáron kisőrlették meg hárman 
közülök a szerencsét, loptak egy ezüst órát 
s aranylánczot, azonban rajtaveszitettek, mert 
a káros észrevevén a lopást, tetten) kapta az 
illető a zsebmetszot, de már az óra a láncz 
czal együtt más kézben volt. A tolva) Lut- 
tenbergben van becsukva. 2 társa (asszonyok) 
pedig elillantak az órával s tagadják a ré
szességet. Csend őrségünk ismert erelyének ь 
ügyességének azonban majd sikerül az illető 
két vallomásra bírni. — A z  u t ó b b i  
hetivásáron 2 totoveczl czigány és 2 czi- 
gány asszony zeebmetszéssel foglalkoztak,|hol 
egy szegény aimakereakedó nőtől 9 frt 60 
krt; egy másiktól pedig 2 frt 20 krt és egy 
kereskedőtől 2 mellényt loptak e l; a csend- 
őrjárőr ahogy utolérte őket, futásnak eredtek 
s a lopott tárgyakat eldobták, hanem sikerült 
őket elfogni *s a helyi bíróságnak átadni. 
Fogja aztán valaki M u r a k ö z r e ,  
bogy n e m  h a l a d !  Úgy látszik, hogy 
ami tolvaj uraink is baladnak a czivilizáció 
utjain. Most már nem elég nekik a prózai 
malacz-, meg a tyúklopás, aztán holmi piucze 
betörés, hanem már a zsebmetszés művésze
tére adták magukat. Sajnos, ezúttal nem si
keresen ! Sutor ne altra crepidam !

— Puskára, meg a hajtókra vigyáz
zunk ) Szól ez a vadászoknak, bogy agy ne 
járjanak,mint a stefaneczi korcsmán» K. R. aki 
f. bó 17-én bájtokkal vadászván, meglőtt egy 
11 éves fiat. A fiú árva, senki sem törődik 
vele; meglőve, testében sok seréttel fekszik 
orvosi segély nélkül. így irja lapunk egyik t. 
földmivelő barátja.

IRODALOM,
E r e d e t i  r e g é n y -  é s  e l b e s z é l ő  

i r o d a l m u n k  körül nagyobb érdemeket nem 
szerzett magának vállalat, mint a «Gondüzö» 
szépirodalmi hetilap, mely öt negyed évi fennállása 
alatt a magyar regények és beszélyek egész 
tárházát nyitotta meg a müveit olvasó közönség 
előtt. Előttünk fekvő 9—14. számaiban három 
eredeti regény folytatódik : egy történeti A bonyi 
Lajos-tól („Az utolsó kuruezvilág“), egy psycho
logist Beniczkyné Bajza Lenké től, („A vér 
hatalma“) es egy társadalmi Vérlesy Arnold-tól 
(«Csiricsáry Bértalan úr ő méltósága»). Ezeken 

j kívül Belot Adolphe-nak egy fölötte érdekfeszitő 
regénye („A kígyó“) jelen meg henne. Rend
kívüli gonddal ápolja e kiváló szépirodalmi heti 
lap a kisebb elbeszélő műfajokat: a novelette!, 
életképei, rajzol sat. is. A kisebb elbeszélések 

1 válogatott seregéből kiemeljük a lap íömunka- 
társának, Tolnay Lajosnak .Mikor fütyüljön a 
férj“ életképet, melyben az uj magyar elbeszélés- 

I nek ez úttörője a jellemekből merített kitűnő 
humorral rajzolja a léha férjet és a hűtlen fele- 

j séget. Nem kisebb élvezettel olvastuk „A házas- 
i ság szerzés“ és „A miatyáink“ czimtt humorok 

és szatirikus dolgozatait. — Meglepetést szerzett 
olvasóinak jeles lyrai költőnk Endrödi Sándor 
egy szatírájával prózában. („A vériann“,) melyben 
mélyre hatoló gunynyal leplez: le egy Kosuth La- 
jo» természetes liaként szereplő egyén üzelmeit. 
Mikszáth Kálmán folytatja kedves rajzait ,.A 
képviselőház karzatáról.“ Margitay Dezső „B fá- 
gyol“ czimü beszélykéjében linóm ée elevensége 
által megragadó előadással rajzol naiv és humo
ros képet a serdülő leány világból. Dr. Sziklay 
János elbeszélése („A postás kisasszony regénye“» 
megható tárgya és realisztikus színezete által "kelt 
ügyeimet. A ntí-irókat bájos kisebb rajzokkal 
képviselik Síkor Margit („A villám“) és Ferenczy 
Jolánta („Ragyás Terka“). — A lyrai költők 
közül Benedek Aladár Longfellow egy szép köl
teményének fordításával, Reviczky Gyula egy 
erős hangulatú világbánatos dallal szerepel ; In- 
ozedy László a sze vedé! у hangján szólat, a fia
talabb nemzedéket pedig annak egyik legkiválóbb 
tagja Palágyi Lajoa képviseli böicselmi hangú 
költeményn .el, melyhez méltán sorakozik Szomori 
Károly csimos szerelmi elégiája. Rendkívül gaz
dag és válogatott tartalma által a „Gondüzö“ a 
müveit olvasóközönség kedvencz lapjává lett. 
Ajánljuk e kitűnő vállalatot, mely olcsóság te- 
kinieteben is egyedül áll, (előfizetési ára negyed
évenként 1 frt 50 kr.) különösen most, mert új
évkor az előfizetés legalkalmasabban eszközölhető. 
A kiadó mindenkinek ingyen és bérmentve szol
gál mutatvány számmal, ki e végett levelező lajjon 
a „Gondüzö“ kiadóhivatalához ( Budapesten, Dob- 
utcza, 14. szám) forduj.

HORVATSKI DEL WMEDJIMCJRJ A
N a В о 4 i c.

Nega lepiega i zvidenoga svetka vu 
kriőanskom 2ivotu, как je Botiéi Raduje se 
den deneöojl siromak tak как bogatas, stari 
tak как m lad i!

8vaka, i uajsiromaiketa hiía si vre od 
tijednov dugó épara grose, da si deues svoju 
govedinu kupi, da si kaj boléega skuha i 
peée. Gospodar ide vu klet, pák donese do- 
maéim nekaj za piti. A deca ? No, ODa 
imaju denes dobroga dneva ! Kolaéov pák 
pogaé je túlik о, da ne samo njim, nego i 
siromainim dosta dospe.

I sama krsóanska cirkva se veseli den 
deneánji. To kaíeju в pozlaőenimi orehi i s 
boáién Kami nakitjene borove kite,botiéne po- 
ретке. 1 orgulje veseleőe igraju denes! Gdo 
se nebi veselil, kad öuje pesmu: pastiri, 
pastiri ustanite ?!

Veseli se celi svet, ar se je denes 
narodil on, koga su narodi vnogo let&h 
tekali, ко jég rod jen ja su proroki pák mudraci 
prorokuvali. Denes se je narodil zveliéitelj 
puka vu prostoj stalici, vu Betlehemu. Tam 
su ga prvió pohodili prosti pastiri,pák zmoi- 
ni kralji, da mu se nakloniju.

fietujmo i mi к njemu vu cirkva i s 
veeeljem njega diőimo, uarodjenja njegovog 
veselo svetimo i Bogu vünjemu i milostivno- 
mu hvalu dajmu, da nam je iz prevelike 
svoje miloéée sina svojega postai, da bi tu 
na ovim gréinim evétu izbrisai zloéinstva паба !

A mi, koji se s várni radujemo - poétu- 
vani éitatelji 1 — gelimo ram dobre i vesele 
evetke i s várni skupa kriknemo:

, , Narodil se je kralj nebeiki“ , „Dika 
Boga na visini, a mir ljudem na nizini !•*

Z 4 B 4 V 4 .

Botiéna nőé.

Noé je, liba néma nőé; nőé pred jed- 
nim najlepáim kr éanskim s vet kom, bo îcna 
noc. Tibi vetné mse gole lipine grauéice; 
a nad spavajoéim svetom s búd ni m okom
skoznuju zvezde.

Mala, к angelom spo dobna deca véé 
su otradnila od igre; svece na boiiönom 
drevu véé su pogasnule. 8ve je tibo i mirno.

Morti í narav zna, da bude zutri. sveti 
den botiéni ?

Vu zraku se tajiastveni veter prebuui, 
i svakojaéki dissonansi zlevajn se vn jednu 
lepu melodiju, как da bi se Oulo:

Gloria in exelsis Deo!“
Veter dalje ide, nad jeden na pol 

odprti obiok nuter ide, zaniie velike svilne 
zastore, i iznikne s jednim к javkanju • 
podobnim glasom. Budna mati se prekriti i 
vu strabu zavikne „Bote moj!“

Strah jn je к m га mór и spodobnoj
Vcinil. S tuftnim srdcem sedi na posteljki, vu 
kojoj joj se dete в smrtjum bori. BoZiéna 
nőé! Denes se je narodil Zveliéitelj, a njezino 
dete vmira. Straána boztnstvena ! Vekéi 
dogodjaj je smrt как narodjenje. Tam stoji 
lepő botiéno drevo nakinceno s pozlaőenimi 
orebi, srebrnimi jabukami; nad drevom drobni 
angeleki; vu sredini mala átalica, a nntri 
ieteflce Jézus- Celo drevo je vu jednoj svet- 
losti od stotine malih sveéícab. Z&badav, 
nega tko bi se nad njim veselil, nega, gdo 
bi se lepimi pitanji napadal mama. Tam leli 
vn postelji, a pri glavi ma, éeka angel 

' smrtí na irtva.

Sirota mati sama verestuje celu nőé- Srdce 
joj se razdvojiti hoce od bole. Daleko 
bori joj se mai za milu domovinu, ovde 
pák joj se sva nada, sva sreéa bori s tiv. 
Ijenjem.

Pnna straba moli za obedva. Koj ostane? 
Koj pogine? To je tajnost. Lepi svilni lasi 
razprestrti sn joj po okrnglih ramenib, vu 
velikib őrnih oéib drhce joj suza.

Vura muklo bije dvanaest. Betetno 
dete obrne se vu postelji i zapita:

Draga mama, kaj ne da Jezni rád ima 
main deca?

letina, rád ima dobru, decn koja posluh- 
nejn roditelje.

Jeli, mama ja sem navek dober bil? Ja 
v nebo dojdem. Ali je negdi lepő nebo. Так 
bi véé rád tam biti.

Na öve reéi ateplo se je celo materino 
telő. Zagrli si dete, как da bi ga od smrti 
stela izbaviti, i tuhko se poéme plakati. 
Dete opet pregovori:

Jeli draga mamica, zutra bude botié. 
Joj, как bi i ja rád iáéi vu cirkvu poslniat 
kaj on dober baéi od Jezuieka pripoveda.

Za jednu mientu poéel je jako kailjati. 
Mama ! priőue pretrgljivo govoríti detel 

Ti si punoput I ekla, da i ti zuai pripovedat 
od Jezuáeka. Jaj как bi rád posludal! onda 
me ne boli tan jako.

Lepa mati digne proti nebu óéi. Neiz- 
memo vugodno éuvstvo ju je poprijelo. Veő 
jn nikaj ne boli, ne boji se za dete. Jedno- 
ga angeleka vidi pred sobom, na glavi s 
myrtnsz vencem, na kojem je пя diamantnoj 
tabli bilo napisano: Ufanje. Na celo knine 

I dete, i poéme s milim zvonkim glasom pripo-



vedati od JezuSeka. Pripoveda dugó dugó, 
dók joj god sen nezatisne oCi.

V ura tuée jednu, vmirajuő zdehnt sií 
jako zaniieju se svilni zastori, i angel smrti 
fletuo odloti obteretjen s detetom, gori gori 
vu visiuu vu beskrajnost.

Okolo materiujih vnstih pokaznje se 
sladki smell. Bledo lice joj najedenput poér- 
leni. Lepa je senja. Senja od prvih dnevov 
ljubavi senja, как je ljubljenoinu ши2н prvi- 
put rekla: „Je*'

Senja se dalje razvija, i vidi si muí a 
как s vencem na glavi dimo povrala iz 
tabora. Ob как sreCen more biti i nesreónik!

Как lepő pretvarja nebeska гика íalostnu 
istinu. Samo senjaj sirota mati! Veter nepufii! 
vura ne tuöi! ftiCice ne stajajte se rano! Pst 
tiho! budimo i mi tiha, da nezbudimo nesreC- 
uu mater!

HORVÁTH GYULA
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