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Karácsony napja.
Semni sem lehet szebb és maradandóbb 

emlékjele a szeretet nagy elvének, mint ez 
a minden évben visszatérő szelíd ünnepnap, 
szent karácsony napja. Az esztendőnek ezt 
az egy napját arra szántuk, hogy letörüljük 
egymás könnyeit, hogy bekötözzük a talán 
saját kezünkkel ütött sebet s felolvadjunk 
a minden idők legmelengetőbb érzésében: 
az örök szeretetben.

Ma lelkűnkbe száll a szeretet melege. 
Eltűnik minden keserű érzés szivünkből s 
legnagyobb ellenségünk felé is nyilt szívvel 
kiáltjuk oda a békülés, az engesztelés szavait.

Örvendezzünk egymás örömének, s di
csérjük a mindeuség nagy Alkotóját, aki 
ilyen közérzésü napokat is teremted, a me
lyeken mint az áhitat száll az emberek szi
vébe az apostoli jóság, az imádságos szeretet.

A krónikás, ime, megpendítette a hym- 
nuszok hangját, s ha meg nem állítanák az 
események, hát tovább dalolna a szereidről.

Ezen az ünnepen feledni akarjuk a ke
serveket s látni szeretjük a vigasztalóbb, 
főlemelőbb képeket, melyek biztatóan vezet
nek bennünket a jobb jövendő, a kibonta
kozás felé.

A magyar nemzetnek sincs is ám annyi 
oka a panaszra, mint a mennyiszer az al

kalmat keressük rá. Nézzünk csak körül a 
nemzet előtt. Nem látunk e lázas munkától 
duzzadó uj nemzedéket, mely tesz-vesz, küzd 
és alkot, s nem látjuk-e, hogy a mit alko
tunk, azon mindenen rajta van nemzeti je l
legünk, magyar lelkesedésünk és munka
bírásunk pecsétje.

Az a nemzedék, mely most vette ke
zébe a munkát, az építést, az alkotást: erő
sen érzi, hogy még nem a tetőzeten dolgo
zik, hanem a falak szilárdításán; de azt is 
érzi, hogy ezek a falak már viharokkal da- 
czolnak, s földrengéstől se nagyon mozdul
nának meg.

Magyarország, bála Istennek, meg van ! 
Erőben, jólétben gyaporodva tekintélyben 
olyan magasra nőve, a milyen félezer év 
óta, —  nemzeti királyaink dicső ideje óta, 
— nem volt. Európa népei bennünk látják 
a világ békéjét őrző nagy népszövetség tá
maszát. Ezt halljuk évek óta hangsulyoztat- 

I ni a nagy nemzetek sajtójában és hatalmas 
államfők ajkairól is.

Örvendezzünk a mai nap egymás örö
mének s dicsérjük a mindenség nagy Alko
tóját, a ki teremtett olyan napokat is, a 
melyen az emberek szivébe száll az apostoli 
jóság, az imádságos szeretet!

T  Á R C Z A. K a r á c s o n y k o r
— Humoreszk. —

Szent éjjel.

Zeng-bong az érezharang,

A hangja búgva száll.
Imbolyg, tolong a nép,

Az egyházajtónál.

Felzúg az orgona,
Szavára dal fakad;

Az ajkakon öröm,

A szívben áhitat.

A béke nymbusa 
Ragyog a lelkekben . . . .

Dicsőség Istennek,
A földön »pax« legyen . . .«

A lp á ri Jenő.

Ezelőtt három évvel keltem hoszabb útra —  
és most . . Ezelőtt három évvel azért, hogy ked
veseimtől elváljak s az életben magam keressem 
meg mindennapi kenyeremet; minek megkeresése 
nem ütközött nehézségekbe, mert biztos kenyérről 
gondoskodott azon hivetalos kinevezés, mely Dö- 
römb város aljegyzőjévé nevezett ki.

Huszonhat éves ifjú valék s kinevezett al
jegyző. Rózsa színben láttam az egész világot. 
Boldognak, mondhatom valódi boldognak képzel
tem magamat, megfeledkezve a görög bölcs sza
vairól, de hát ki gondolna kineveztetésének első 
perezeiben Sóion görög bölcs szavaira ? —

Hivatalos kinevezésemben állásom elfoglalá
sának határnapja deczernber 20-dika volt. Én tehát 
14-én útra keltem.

Hideg északi szel hordta a hópelyheket, mi
dőn az indóház felé sietett velem az omnibusz. 
Éppen csak jegyet válthattam s indult vonatom. 
Öröm és bánat között maradtak el szülővárosom 
vadregényes tájai. Örültem, hisz tizenhat évi fá
rasztó, szorgalmas tanulásom édes, vagy keserű 
élvezéséért keltem útra. Bánat nyomta szivemet, 
hisz édes Mindeneimtől kellett válnom. Nehezemre 
esett, mert messze — nagyon messze vetett a 
sors édeseimtől.

Egy egész napi és éji folytonos utazás után 
végre megérkeztem Dörömb ódon kinézésű falai 
közé, hol elfoglalandó voltam az aljegyzői tisztsé
get. Érkezésemet nem tudta senki. Nem tudta, 
mert ismeretlen voltam, s viszony ismeretlen volt 
nekem mindenki.

Megérkezésem után legelőször is tisztességes

Megyei élet.
Zalavártnegye törvényhatósági bizottsága 

jdr. J a n k o v i  e h  László gróf főispán ő- 
méltóságának elnöklete alatt deczemberi köz
gyűlésén a rn. számunkban közlötteken kí
vül még a következő fontosabb s vidékün
ket érdeklő határozatokat hozta.

Az Alsó-Lendva-Mura-Szombat-regedei, 
valamint a Nagy-Kanizsától Alsó-Lendváig 
tervbe vett h. é. vasút építési költségeihez 
való megyei hozzájárulás tárgyában beadott 
kérvényre nézve felolvastatott és elfogadta
tott a vasúti bizottság javaslata, mely szóban 
forgó vasút kiépítését szükségesnek tartja, a 

j segélyzést azonban nem megyei pótadóval,
! hanem a megyei útadó terhére véli eszkö
zölhetni; a hozzájárulás mérve akkor álla- 

í pitható meg, ha kérvényezők kimutatják a 
vasat költségvetését, az érdekeltség által már 

| aláirt törzsrészvények számát, úgy a még 
hiányzó építési költséget.

A miniszter belegyezésével 100 frt havi 
díjazás mellett egy ideiglenes árvaszéki ül
nöki és 80 frt havi díjazás mellett egy ide
iglenes árvaszéki jegyzői állásra pályázat 
hirdetését a közgyűlés elhatározta.

A mezőgazdasági szabályrendeleteket a 
kiküldött bizottság javaslatához képest a köz
gyűlés megalkotta, egyúttal a regále alapján

| otthonról kellett gondoskodnom. Szerencsére a 
»Hattyú vendéglő«-vel —  hova szállottam — szem
ben volt épen hirdetve: »Egy kétszobás, bútorozott 

i csinos lakás kiadó.« . . . Ejnye ez éppen jó lenne 
nekem ! . . . Megnéztem s kedves otthonom lett, 
hol hamarjában elrendeztem mindenemet, meg
kezdtem a vizittelést: azaz a bemutatásokat —  
és 20-án reggel 8 órakor ünnepélyes gálával el
foglaltam állásomat.

Jól folytak napjaim, mint kedélyes fiatal 
embert, mindenütt megszerettek; de leginkább a 
lányos mamáknak és papáknak voltam liblingje,
még azután is, midőn kijelentettem, hogy: nincs 
komoly szándékom, vagyis nem fogok megnősülni
so h a .--------

Három éve mullott, hogy kedveseimtől el
váltam s hivatalos teendőim végzése most először 
engednek időt arra, hogy kedveseimet viszont
láthassam.

Epedve várom a viszonlláthatás perczeit; 
de ők is mindnyájan nehezen várnak; de legnehe
zebben vár az, aki még nem is ismer, a kis négy 
éves hugocskám —  Lenke, ki még emlékezni sem 
tud reám, de a jó szülők szivébe vésték, hogy a 
»dörümbi kis Jézuska« is fog küldeni: hajas babát, 
uj ruhát, mindent, mindent; ha persze nevednem 
leend, mint rossz gyermeknek, beírva a kis Jézus
ka »fekete könyvébe.«

Lenke hugocskám, mint öcsém értesitett —  
a legjobb leány, s epedve várja-várja a kis Jézus
ka megérkezését . . .

Tizennégy napi szabadságidőt kaptam. Ezen 
időt kedveseim körében óhajtottam tölteni. Fel- 
pakkolva sok minden csecsebecsét kis Lenke hu
gocskám számára, deczernber 22-én a reggeli vo
nattal —  örömtől ságárzó arczczal — indultam 
kedveseim felé.



gyakorolt élelelmezési üzletekről, valamint a 
fogadó, vendéglő, kávéház és kávémérési 
iparokról szóló megyei szabály rendeleteket 
módosította.

A megyei árvaszéki elnöknek előter
jesztését a megyei árvaszéknél ideiglenesen 
rendszeresített jegyzői állásnak rendszeresí
tése tárgyában, a közgyűlés elfogadta.

Az állandó választmány javaslatára el
határoztatott, hogy jövőben évenként négy
szer tartatik törvényhatósági közgyűlés és 
pedig február, május, szeptember és deczem- 
ber hónapoknak második hétfőjén.

A Csáktornyái kereskedelmi kaszinónak, 
valamint Zala-Egerszeg rendezett tanácsú 
város képviselőtestületének kérelmére a köz
gyűlés feliratilag megkeresi a kereskedelem
ügyi minisztert az iránt, hogy a Budapest- 
Fiume-Zágráb között tervbe vett országos 
telefonhálózat Budapest Szombathelyen át 
Zala-Egerszeg, Nagy-Kanizsa, Csáktornya vá
rosokon keresztül vezettessék.

*
A megyei közigazgatási bizottság de- 

czemberi ülését dr. Jankovich László gróf 
főispán Öméltóságának elnöklete alatt f. hó 
14-én tartotta.

Az alispáni havi jelentés felolvastatván, 
helyeslőleg tudomásul vétetett.

A légrádi anyakönyvi kerületben Tráv- 
nik Károly jegyzői Írnoknak helyettes anya
könyvvezetővé való kinevezését hozza ja
vaslatba a közigazgatási bizottság.

A bánok-szent-györgyi anyakönyvi ke
rületben a helyettes anyakönyvvezetöi állás 
rendszeresítése, valamint ezen állásra Szer
dahelyi Elek okleveles segédjegyzőnek ki
ne veztetése tárgyában a belügyminiszterhez 
felterjesztés tétetik.

Az államépitészeti hivatal bemutatta a 
vármegye területén létesítendő közhasználatú 
törvényhatósági telefon hálózat tervét. A be
mutatott tervezet, amely szerint a megyebeli 
összes közigazgatási járások székhelyei egy
mással és a vármegye székhelyével s azon 
felül mindezekkel Balaton-Füred fürdő tele
fon vezetékkel és Zala-Egerszeg meg Sárvár



járás szerint elsőfokban az elkövetés helye 
szerint illetékes járási főszolgabíró, másod
fokban a vármegye alispánja és harmadfok
ban a m. kir. belügyminiszter bíráskodik.

7. §. A pénzbüntetések ama község 
szegényalapját illetik, amelyben a kihágás 
elkövettetett.

8. §. E szabályrendelet hatálya Zala- 
Egerszeg és Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú 
városok kivételével Zalavármegye egész te
rületére kiterjed és a felsőbb jóváhagyás ki
nyerése után teljesítendő szabályszerű ki
hirdetés napját követő harminczadik napon 
lép hatályba.

E határozat törvényszerűen kihirdeten
dő s annakutána e szabályrendelet külön 
szövegével együtt megerősítés végett a nm. 
m. kir. belügyminiszter úrhoz felterjesztendő, 
azon czélból pedig, hogy hasonló szabály- 
rendelet alkotása megfontolás tárgyává té
tessék, Zala-Egerszeg és Nagy-Kanizsa rend. 
tan. városokkal közlendő.

Zalavármegye törvényhatósági bizottsá
gának Zala-Egerszegen 1896. évi decz. hó 
14-én s folytatva tartott rendes közgyűlésében.

Kiadta:
(P. H.) Árvay L a j o s  sk.

Zalavármegye főjegyzője.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  A szeretet napján minden jót kí
vánunk lapunk minden olvasójának, elő
fizetőjének és munkásának ! A kis Jéznska 
ajándékozzon meg minden házat, minden 
családot békével, egészséggel, megelégedéssel! 
örömmel és boldogsággal. Boldog karácsony 
ünnepeket!

—  Hivatalos látogatás Csertán Károly 
Zalavármegye alispánja f. hó 18-án Bellá
kon s 20-án Csáktornyán tartózkodott, mely 
alkalommal a két járás szolgabirói hivatalát 
megvizsgálta.

—  Stridón e hó 21-én dr. Csillag De
zső budai Szt.-Jnos kórházi orvos gyakor
nokot 9 pályázó közül 42 szótöbbséggel 
körorvosnak választott meg. A választást 
Kolbenschlag Béla főszolgabíró elnöklete alatt 
a stridói közegészségügyi körbeli községek 
képviselő-testületeinek kiküldöttei eszközölték.

—  Kinevezés. Zalavármegye tőispánja 
Fránk Vilmos oki. állatorvost Letenyére állat
orvosnak nevezte ki ideiglenes minőségben.

—  Áthelyezés. A déli-vasút igazgató
sága Rontó Ede vasúti gyakornokot hasonló 
minőségben Csáktornyára helyezte át Buda
pestről.

—  Eljegyzés. Dr. Bardió Ferencz Zala
vármegye árvaszéki ülnöke, volt Csáktornyái 
kir. közjegyzői gyakornok, eljegyezte Hubin- 
szky Etelka kisasszonyt, özv. Hubinszky 
Auotlné úrnő kedves leányát.

—  Áthelyezés. Kukovecz József stridói 
pénzügy-őr hasonló minőségben Letenyére 
helyeztetett át.

—  Képesítő-vizsgálat. A helybeli áll. 
tanítóképző-intézetben a szokásos karácsonyi 
pótképesitő-vizsgálatot f. hó 22-én tartották 
meg Ruzsicska Kálmán dr. kir. tan. tanfelügye
lő elnöklete alatt. A vizsgálatra 3 jelöltjelent
kezett, kik a pótképesitőt sikeresen kiállották.

—  Kirendelés. Stegmüller János keszt
helyi telekkönyvi Írnokot a perlaki kir. já 
rásbírósághoz rendelték ki három hóra 
kisegítőül.

—  Eljegyzés. Mautner József molnárii 
földbirtokos jegyet váltott Slesinger Mór hely

beli korcsmárosnak leányával, Qizella kis
asszonynyal.

—  Szylveszter-estély Perlakon. A sze
gény tanulókat segélyző egyesület f. é. de- 
czember 31-én tombolával egybekötött zárt
körű Szyiveszter-estélyt rendez. Kezdete 8 
órakor. Belépti dij személyenként 1 korona.

—  Eljegyzés. Kósz Antal bottornyai 
kántortanitó eljegyezte Pallér Szabina kis
asszonyt, Pallér Antal novákoveczi lakos 
leányát.

—  Az iparosok mulatsága. A helybeli 
iparos-ifjúság f. hó 26-án a »Fehér g a la m b 
féle vendéglőben tánczmulatságot rendez. 
Belépti dij 80 kr. Kezdete este 8 órakor. 
A tiszta jövedelem a helybeli szépitő-egye- 
sület javára fordittalik.

—  A nagy-kanizsai általános Munkás- 
képző-egyesület vigalomrendező - bizottsága 
1897. évi decz. 26-án (karácsony másod
napján) a »Polgári Egylet« dísztermében 
könyvtára javára hangversenynyel egybe
kötött zártkörű t á n  e z  - e s t é l y t  rendez. 
A változatos műsorozat első pontja a »Bölcső- 
dal* Mozarttól, melyet zongorakiséret mellett 
Herlinger Olga kisasszony énekel Csáktor
nyáiéi, ki azonkívül a »La Somnambulat« 
is játszsza zongorán Leybachtól és énekel 
magyar népdalokat

—  Alapszabályok megerősítése. A Csák
tornyái első iparos temelkezési egylet alap
szabályait a m. kir. belügyminiszter a jóvá
hagyó záradékkal ellátta.

—  Az uj bélyegjegyek. Az 1898. évi 
január 1-én kibocsátandó uj okmán y-bélye- 
gek az államnyomdában elkészültek. Össze- j 
sen 35 féle bélyeget készítettek és ezek közül 
15-féle fillérre. 20-féle pedig koronára szól.; 
A most forgalomban levő 1883. évben k i-! 
bocsátott bélyegeket 1898. márczius 31 -én ; 
vonják be.

—  Halálozás. Ifj. Bellosics János gaz- 
dász, cs. és kir. tartalékos hadnagy folyó hó 
19-én éleiének 29-ik évében hosszú beteg-' 
ség után Alsó-Lendván elhunyt. A boldogull- 
nak hült tetemei folyó hó 21-én délelőtt 10 
órakor tétettek a közönség nagy részvéte 
mellett örök nyugalomra. Az elhunytban 
Bellosics Bálint bajai áll. tanitóképezdei tanár, 
lapunk munkatársa testvérét gyászolja. Áldás 
és béke porainak !

—  Szerencsétlenség. Varga József, alsó-j 
domborui lakos, a légrádi hegyről kocsijával 
bort vitt. A mint a kakonyai révre akart 
szállani, lovai mellett menvén, megbotlott s 
a 17 akóval megterhelt kocsi kerekei gyom
rán és mellén mentek keresztül. Néhány 
pillanat múlva kiszenvedett. Az eset f. hó
17-án, azaz sombaton történt.

— Gabonát loptak. Dráva-Vásárhelyen 
a múlt héten Novák Ferencz ottani lakos 
kárára nagyobb mennyiségű gabonát loptak 
el. Az ismeretlen tetteseket eddig még nem | 
sikerült kinyomozni

—  Eltűnt pénztárcza. Margyetkó István 
dráskoveczi lakos a múlt héten Herman 
János vendéglőjébe tért be Perlakon, a hol | 
egy nagyobb társaság vigan mulatozott. Bort 
rendelvén magának, szintén hozzájuk csat-; 
lakozott. A mint azonban fizetésre került aj 
sor, rémülten vette észre, hogy erszénye, a 
benne voll 170 forinttal együtt, szőrin szálán \ 
eltűnt. Azonnal jelentést tett a perlaki csend-j 
őrségnél, mely a nyomozást rögtön meg is; 
indította, de ez ideig minden eredmény nélkül.

—  Véres dulakodás. Dráva-Vásárhelyen j 
f. hó 12-én délután, a Meider-féle nagy ven
déglőben, Deutsch Adolf lentii fiatal mészá
roslegény és Báezinga Ferencz dráva-vásár- 
helyi fiatal földműves szóváltásból össze-

külömböztek s egymást teflleg bántalmazták. 
A kerekedett verekedés folyamán Deutsch 
ellenfelét késével arczán és hasán többszö
rösen megszurta. A sérült orvosi kezelés 
alatt van s állapota hir szerint meglehetős 
komoly.

—  Színészet. A városunk falai közt
időző színtársulat a mull héten is csütörtö
köt és pénteket kivéve minden estét betöl
tött játékrendjével. Szombaton »Keresd a 
szived«, vasárnap délután »Hófehérke«, este 
»Hottomiglan«, héttőn »Goldstein Számi«, 
kedden »Mi történt az é jje l?« , szerdán 
»Molnár és gyermeke« műdarabot odták, 
illetőleg adták volna, ha lett volna közönség. 
A vasárnap délutáni előadás gyermekelő
adás volt, a mikor a hahotázó kis gyermek
sereg töltötte be a nagytermet s apró ka
csóinak sürü csattogtatásával adott sűrűn 
kifejezést örömének a darabban nyújtott él
vezetért. De a nagy publikum bizony nincs 
oly nagy elismeréssel a színészek játékáért, 
mert kedden és szerdán üres ház előtt gör
dült föl a kortina, a miért előadás nem is 
volt tartható. Pedig a repertóár eléggé vál
toztass s a színészek játéka sem eshetik 
annyira kifogás alá, a mi ezt a malőrjüket 
igazolhatná. Törekvésük nagyobb támogatást 
érdemelne meg !

—  Nyílt kérelem. Hazafias tisztelettel
kérem a jelen lapok t. olvasóit, hogy engem 
alulírottat azon esetben, ha a karácsony 
utáni ősrégi eredetű r e g é 1 é s, vagy valami 
hozzá hasonló újévi köszöntés valahol még 
divatban volna, a regések falujáról s esetleg 
neveiről is rövid utón értesíteni kegyesked
jenek. — A ki számomra beköszöntő sza
vaikat és verses mondókáikat pontosan, le
hetőleg tájszólás szerint bejegyezné, irodalom- 
történeti szempontból megbecsülhetlen köz
leményét saját neve alatt s a számára ese
dékes tiszteletdij kiutalványozása melletti a 
Kisfaludy-társaság népköltési gyűjteményének 
sajtó alá készülő IV. kötetében, vagy a Ma
gyar Néprajzi Társaság »Ethnographia« czimü 
folyóiratának jövő évi folyamában bocsátat- 
nám tudományos jegyzetek kíséretében nyil
vánosság elé. Budapest (Nemzeti Muzeum.) 
Dr. Sebestyén Gyula, a M. Néprajzi társa
ság főtitkára.

—  Kitüntetés. Ma u t h n e r  Ödön hír
neves magkereskedönket ismét kitüntetés 
érte. Ugyanis a szerb udvar részére évek 
óta szállított kitűnő magvaiért karácsonyi 
ajándékul szerb királyi udvari szállítóvá 
neveztetett ki.

— A  in . k ir . s z a b . o s z tá ly s o r s já té k  
so r s je g y e i k a p h a tó k  F is c h e l  F ü lö p  
(S tra u sz  Sándor) k ö n y v k e r e sk e d é sé b e n  
C sá k to r n y á n .

Ezernyolczszáz negyvennyolez, a magyar sza-
badságharcz képes története. Egykorú képek, kitűnő 
kézírások, nevezetes okmányok, kiáltványok, fal
ragaszok, egyéb jellemző nyomtatások, az összes 
érdekes ereklyék teljes gyűjteménye. Az ezerkét- 
szaz képpel illusztrált mű szövegét az ország leg
kiválóbb irói, költői, történettudósai Írták. —  Az 
egész a maga nemében nagyszerű munka harmincz 
füzetben jelenik meg. E g y - e g y  f ü z e t  á ra  30 
kr. —  Részletes prospectust, úgyszintén m utat- 
ványfüzetet megtekintésre szívesen küld és meg
rendeléseket felvesz Fischel Fülöp (Strausz Sán
dor) könyvkereskedése Csáktornyán.
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novjnah, naj se pošiljaju na 

me Margitai Jožefa urednika 
vu Čakovec.

Izdateljstvo:

Knjižara F i s c h e l  Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

MEDJIMIIRJE
Predplatna cena je:

Na celo leto . . . .  4 (Vt 

Na pol lela . . . . 2 frt 
Na četvert leta . . .  1 frt

Pojedini broji koš tájé 10 ki*

nahorvatskom I magjarskom jeziku izlazdeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk- 

Izlazi svaki ti jeden je d e n k ra t  i t o :  vu sv a k e  nedelju.
Obznane se poleg pogodbe 

1 fal računajú.

Službeni glasnik: »Čakovečke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i. t. d.

Na božični večer.
Pred sjajno razsvétljenim izlogom bo- 

gatoga štacuna stajal je  dječec i pregledaval 
ljepe stvari.

Stavil je  ruke vu žep svog kaputeca, 
a izpod kape od krzna zalukavaju mu bujno 
plavi lasi. Bil je  pet do šest Ijet star. Ginilo 
se da čeka na nekoga, jer kad se nagledel 
onih bliztečih stvari obrnul se je, ter počm e  
pregledavati vnožinu ljudstva, mirno i bez- 
brižno kak kakov starec.

— Jeli si sam, dragec ?
Déte je podiglo svoje črne oči, ter pog

leda prež straha onu, koja ga je  nagovorila. 
Bila je  to visoka, vitka plavka, oblečena vu 
črno opravu.

— Je, odgovoril je  dječec, Sofija je  
nutri vu štacunu i kupuje nekaj za otca, a 
ja  sam ovdi.

—  A kaj se ne bojiš?
— Ne bojim, ar je  varoš još raz- 

svétljen.
—  A zakaj nisi rajši pri tvoji majčici 

ostal ?
Glae gospe zadrhtal je  i zapel malo, 

ali toga nije déte opazilo.
—  Ja  ne imam majčice, odgovoril je  

mali najvekšom ravnodušnošču.
—  Ti ne imaš m ajčice? opetovala je  

ona turobno.
—  Imal sam ju, ali nije dobra, ter je  

od nas otišla.
—  Ivek, gdo ti je  to povedal? Kuka, 

kojom je  držala déte, zadrhta, obrazi su njoj 
goreli pod koprenom. Vu uzbudjenosti je  
zaboravila, da tudje déte zove njegovim 
imenom.

—  To govori navék oteč i teca Sido- 
nija; ona ne ima srdca, ne vrédi puno i tak 
ja  ne imam majčice.

Svojim jasnim glasom dirnul je  mali 
dečec vu srdce ovu ženu, bil je  i nehotice 
okrutan, jer ona se vu taj čas sva stresla.

—  Sbogom ! rekla je  ona priduženim 
glasom, prigibnula se i kušnula déle vu 
rujne vustnice.

Niti ju je  nije pogledal, nego je  otišel 
mali dečec sa svojom dadiljom po vulici. 
Gospodja je  iz daljega gledala za njim, a na 
očima jo j se pojavile suze.

Tad pošla je  za njim i pratila ga je, 
dok nije zameklo za jednu veliku hižu. onda 
se pvrnula i zaobrnula vu poleg stoječu vu- 
licu, išla je  gori do tretje kondignacije ter 
je  došla vu svoju sobu. Čekalo ju je  puno 
posla, ar božič je  blizu, a ona je  razmela 
izvrstno slikati, malati lepeze (legyező).

Premda je  vužgala svčču i počela mé- 
šati boje (farbe), ipák nije mogla da se pop
rime dela, ar je  svaki čas gledala dva črna 
oka, piave uvojke i rumene vustnice, koja 
su progovorala: »Moja majčica nije dobra!« i

Njezine misli bludile su do one velike 
hiže, gde vezda mor ti vu prvom spratu spava 
onaj plavokosi dečec, kojega je  srela na vu
lici. Ona je  dobro znala, kako je  vu onoj 
velikoj sobi, jer je  i ona tamo boravila. A 
vezda je  eto sama, a njezino jedino déte vu 
tudj ih rukah, koje se za njega brinu i koje 
ga njeguju.

On ju je  nekoč ljubil, premda je  bila 
priprosto siromašno djevojče, koje je  slikalo 
za peneze. On ju je  ljubil tolino vruče, da 
ju je  vzel za ženu, makar je  imal jednu 
od prvih novčarskih hižah vu préstolnici i 
premda su ljudi govorili, da niti sam nežna, 
kak je  bogat.

Iz početka bilo jo j je  težko, da se vu- 
puti va odnošaje, kojim nije bila navčena. 
On jo j se zmehavaj sbog njezine šparalji- 
vosti; špočitaval njoj je, kak se preprosto 
opravlja; govoril je  njoj, da se nežna izti- 
cati prama svomu položaju. Iz ovih rččih, 
koje su se izgovarale uz posmjeh, porodil«? 
su se malo po malo prepirke.

Napokon je  ona zašutila, ter je  živila 
samo svomu djetetu, malomu lveku, koji 
njoj je  bil sva sreča. Ona se je  pouzdavala 
vu budučnost; morti če déte biti čvrsti vez 
izmedju muža i žene.

Ali sbilo se upravo protivno. On je  
naručil dadilje i odgojlteljice, ne pojimajuč, 
kak je  težko rriajci, kad njoj se na taj na
čin otimlje déte. Njoj se sto put bilo milije 
sjedeti uz tnalu posteljicu, nego vu velikom 
i sjajnom družtvu glumiti ulogu domačice.

Napokon je  zaboravil, da ima ženu i 
déte, pak je  počel živeti kak neženja (le- 
dičen). Nije prešlo puno vremena, kad se 
poče!o šeptati po varošu, da je  bogati ban
kir opal vu mreže jedne ljepe, preštimanei 
slavljene gospodje pri kazalištu pri teatru. 
Našlo se docrih prijatelja, koji su to na 
znanje dali i Marijani, nu ona im nije iz
kazala te ljubavi, da je  na glas planula, 
nego ih je  slušala mukom i prež svakog 
saučešča.

Onda je došel dan, kad je  tovaroš od 
nje zaiskal slobodu, jer se prevkanil vu lju
bavi, ter mu je  ona vezda na putu do 
prave sreče.

Ona je  i to šuteč saslušala i odbila 
ponudjeni njoj novac (penez), zahlčvajuč 
samo, da njoj se dade njezino déte ; ali tu 
je  najšla na zapréke.

—  Ivek je  i moje déte, odgovoril je  on, 
obrnul od nje glavu. On je herb mojega 
imena i irnétka. Mužka djeca ostaju pri otcu, 
a ženska pri materi. Ti čes na skorom na 
njéga zaboraviti, pak ti bude poti i drago, 
kaj si popustila. Srdce li neče niti ona k 
puknuti, koliko bar ja  znadem iz izkustva.

Pri*tih ga je  rččih pogledala, karto da 
mu želi proniknut vu srdce. Pretnišljavala

je  hoče li mu kazati, da jo j se sa djetetom 
otimlje jedinu sreču vu životu, hoče li ga 
prositi.

Ali ona opazi porogljiv drhtaj na nje
govih ustnah i mjesto blage pomirljive rčči, 
odgovorila je  ona :

—  Ja  nepristajem na razstavu.
Razumije se, da je  on na to plánul, ali

mu srditost nije hasnila. Iste večeri ostavila 
je  ona veliku hižu i preselila se vu vez- 
dašnji stan.

Primekla se godina dana, što žive tu 
osamljena, ter uza sve nastojanje lovaruša, 
da ju  sklone na razstavu, ona neče da pris
tane. Njezino déle neče harem drugu nazi- 
vati imenom majke. Kaj pak vezda ona dela?

Na večer njoj nejde posel od ruke. Na 
ružice i potočnice padaju gustokrat pojedine 
kaplje.

Onda je  vzela najljepši komad atlasa, 
kaj ga je  donesla iz štacuna i počela po 
njemu risati. Izmedju lista precvele ruže 
naljukavala se je  dječina glava temnih oči- 
juh i plavili lasih, ter mulili prkosljivih 
vustnicah.

Ona se smijala dok je  risala, a rume
nilo je  obsipalo jo j lice, im to su bile črte, 
kojé su spodobne bile črtam lica njezinoga 
djeteta.

♦
—  Čim mogu da poslužim, gospodine ?
— Jednu lepezu (legyező), ali od bolje 

fele. —
—  Trgovec je  iznesel više komada, ali 

kupcu nije se niti jedna dopala.
—  Morti bude vam se zvidila ova, 

risanje je  vanredno nježno. On razširi Ijepo 
lepezu od ružičastog atlasa, na kojem je  bila 
samo jedna niža, ali preljepo izradjena, a iz 
nje je  preljukavala glavica Ijepotnog dečeca.

—  Ivek ! Težkim trudom svladal je  
kupec pok lik, koji mu je bil več na vustah.

—  Gdo je to slikal ? zapita on. sagne 
se, da pregleda bolje naslikano lišce svoga 
djeteta. Lepeza mi se dopada, ali bi još ne- 
naj naručil, zato molim za adresu slikarice.

Trgovec je  toj želji zadovoljil.
Novčar (bankir) vzel je  lepezu i ponese 

ju sam dimo. Nehotice počel si je  razmiš
ljati, gdo li je  tako Ijepo pogodil črte nje
gova djeteta i postavil ih na atlas. — 
Marijana ?

Ako njoj je  toliko do déteta, zakaj ne-
nasloji, da se izmirimo.

*
Tako je došel božični večer. Snég je  

zastiral gradske vulice i sa ternnoga neba 
padale su posvud vesele snčžne pahuljice.

Vu prvoj kondignaciji bankirove pa
lače stajal je  pri obloku mali dečec i buljil 
vu sumračje.

-  Kad budeš vužgal dragi otče, svje- 
čice na božičnom drevu ? On nije govoril



više o darovih, niti je  poslušal pripovest, 
kak uavadno ove večeri.

Cim nastupi noč, vužgala hude ih So
fija. Ja moram da otidem, Ivek.

— Kaj opet ? zapitalo je  déle, a vu glasu 
opažala mu se zabrinutost. —  A ’ hočeš li 
li se skorom povrnuti ?

—  Neču tak hitro, a svejedno ti je, ti 
češ se i onak veseliti darovom.

Dčte mu je  zavilo ruke okolo vrata.
—  Još nekaj imam da te pitam, japek, 

pokloni mi za božič majčicu, onu moju, 
makar je  i zločesta, samo da nisem tuliko 
sam. —

—  Ne govori tak. Ivek ! otresel se oteč. 
Kaj li znamenuju te rčči ?

—  Stara Brigita mi je govorila, da bi 
moja majka bila vrlo dobra, pak zato neka 
molim Boga, da mi ju  povrne.

Detetu je  glas podrhtaval, a oči su mu 
se punile suzami.

—  1 ti odhajaš tak gusto, otče ?
Novčar nije rekel niti reči, nego je  kuš-

nul sineka. Vu to su se začula kola pred 
hižom, vu kojih je  bilo puno škatuljah, a 
vu njima skupočeni darovi za onu, koja ga 
je  vlovila vu svoje mreže.

Vu prostorijah slavljene umjetnice sja- 
jila su se dva velika izkinčena bora. Sluge 
su dolazili i odlazili predavajuč bogate da
rove. Kad je  vidita novčara, pregovori tu- 
galjivo :

—  Nevoljni prtjatelju !
On se je  lecnul čujuč ovaj pozdrav, 

ali zaboravil je  hitro nanj, gledajuč njezini 
preljepi obraz. Kad su ostali na samo pro- 
govoril je  njoj:

— Klemence, dozvolite. da vam ovo 
postavim okolo vrata vu znak zahvalnosti.,

I on je  odprl Ijepu katulju. vu kojoj 
je  bil preljepi djerdan, okinčen dragulji, koji 
su zasvčtili pri svjetlu.

—  Niste pravo napravili, Hugo, što ste 
odebrali tak skupocčnu stvar. Vu istinu, taj 
me dar plaši.

On se nazmejal.
—  Još nekaj rajši bi vam donesel, 

Klemence, a to je  moja sloboda, nu nje 
žalibože nisem još izhodil. Kad li hude došel 
dan, da . . .  .

— Prestanite, prekinula mu rčč Ijepa 
gospodja, uzpraviv se vu naslonjaču. Vidite, 
Hugo, vsaki mora da nastoji o tom, da bude 
srečen vu življenju. Ja sam srečna vu sjaju 
i bogatstvu. Vi ste me h teli i odpravili ste 
zaradi mene svoju zakonitu ženu. Istina, ja 
bi bila pošla vu vašu liižu kakti tovarušica 
onda, dok ste još bili bogati. Sad se ima 
stvar drugačije. Vi sle osiromašili. Meni vas 
je  žal, ali vam sudbinu nemogu premeniti.

On se hotel iz početka razsrditi, nu 
primiril se i odluči, da ju sasluša do kraja.

—  Anda vi ste me samo ljubili zaradi 
bogatstva, Klemence ?

—  Ljubila sam vas i vaše bogatsvo, 
Hugo, prež loga nebi mogla živili. Jeden od 
vaših prijatelja mi je  netom rekel, da je 
vaše hiža na rubu propasti.

Novčar se je  stal.
— Moj se je  prijatelj prevaril, on je  

moju hižu zamenil sa hižom mojega rodja- 
ka ; nu ja  sam previdel, da je  najbolje da 
otidem i da sc više nepovrnem. Sbogom, 
Klemence, cil je  to sen, koji se je  vezda 
razpršil.

Ljepa je  gospodja šutila. Miriš boriča 
širil se po sobi, a iglice su na njima puc- 
ketale. Nehotice moral je  pomisliti na svoj 
dom gde mu je  déle staja lo pod no božič- 
noga drčvca prež otca i majke, On se maši

vu žep za lepezom, koju je  natrag ponesel, 
i povrnul se dimo.

Gospodjica Soiija svršila je  upravo mo- 
litvu, ter pošla po vratarevu tovaricu, staru 
Brigitu, neka pripazi na déle.

— Spavaj Ivek, premrmlja starica. 
Zapri oči i spavaj !

Glavica dečeca počivala je  na bčlom 
vankušecu.

—  Brije se hudem pomolil Bogu, 
Brigito.

Male se ručice sklopiše i začul se jasni 
dečinji glas :

— Dragi Bože, povrni mi moju majčicu.
Vu to se polugano odprla vrata, Brigita

okrenula glavu i namegnula onoj, koja je  
došla, nek pristupi.

Tihim korakom došla je  visoko vitka 
žena do posteljice, pokleknula je  poleg i 
poeme javkati.

Mali razkolači oči, počme sprsteki pre
birati po sagnutoj glavi, ter zapita ponekaj 
plahim glasom :

—  Jeli te Božič donesel, jesi li ti moja 
majka ?

Ona ga privinula na prša i malo ga 
nezadušila s kušuvanjem :

— Ivek, moj Ivek, drago moje déte.
Novčar je  došel dimo. Cul je  jasno,

kak odbija dvanajsta vura. Hazočaran i zban- 
tuvan vu svom preštimanju, pretegnul se na 
divanu. Nije mogel spavati. Mislil je  na prvu 
ženu, ter pri tom izvadi lepezu iz žepa. 
Ako je  ona slikarica, ter je  toliko ljubila 
svoje dete, da mu je  pogodila svaku ertuj 
na licu, onda jo j je  nanesel pretežku bol. 
Gde li je  ona vezda? Njegovo dušno spoz
nanje počme su buditi, pade mu na pamet 
prošnja odleta i on išel je  da ga još vidi.

Vu poltemnoj sobi opazi on poleg pos
telje črnu priliku, kojoj se okolo vrata ovila 
dečeca ruka. On je  došel polagano da ih 
neprebudi, kad li vu to pridigla žena Ijepu 
svoju glavu.

— Ti si to, Marijano V zapital je  on 
pridušenim glasom.

—  Oprosti mi, Hugo, molila je  ona, 
bilo mi je  da poginem od čežnje. Morala 
sam, da ga večeras vidim. Ti neznaš. kaj 
je  majčina ljubav. Budi slobodan. ali daj 
mi moje déle !

Suze njoj potekle po licu. On je  nije 
nigdar videl da plače.

Ivek se genul vu snu, zagrli još jakše 
majčicu i pregovori vu pol glasa :

—  Ostani ovdi, majkica, i ne odidi više 
odovud, ar te ja  jako rad imam.

Ona sklopi šuteč ruke i pogleda ga 
molečim pogledom.

— Marijano, zapital je  tiho novčar, jesi 
li me ljubila onda, zdavnja, kad si ono 
pošla za me ?

- Jesam, Hugo, Zar bi ti inače postala 
suprugom makar nas je  tvoje bogatstvo de
lilo. Ti si držal, da ja  nejman srdca, nu 
lomu nije tak. Tvoj penez zatvaral je meni 
vusta. Ali vezda te zaklinjem, da mi dadeš 
déle, jer kaj čo medju stranjskom družinom, 
a ti budi srečen.

—  Ne, rekel je  on blago i prijel ju  za 
ruku. Ostani ovdi, Marijano, i oprosti mi, 
jer ja  sam proti tebi silno pogrešil.

Ona se preplašila, ter je  ne odgovorila 
nikaj. Vu to se prebudilo déte i počelo ribati 
oči ručicom :

— Otče, gledi, Božič mi je  poslal moju 
ljubljénu majčicu. Kaj ne da ona neče više 
oditi.

Onda je  pokleknul njegov oteč. poprijel 
rukom svoju tovarušicu i zapital nju:
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—  Marijano, moreš li mi oprostiti ? 
Ona kirnnula glavom suznih očijuh i 

kušnula ga na čelu.
Ivek je  obedva zagrlil.

Priredil: Glad Ferencz.

Z A B A V A

Božična popevka.
Glasi veseli 
Iz neba doli 

Čuju se ;
Traki pak svetli 
Mesec i zvezde 

Vide se.

Déva Marija 
Sina rodila,

Jezu ša ;
V Betlehem štali
V priliki mali,

Iščite ga !

Dečaki stante,
Brzo hodite 

Za nami;
Dare nosite,
Tam ga hočete 

Videti.

Za vekšu hvalu 
Detetu malomu 

Spe vaj te!
Prvič mužike 
Za vekše dike 

Igrajte !

Blažeku bubnja, 
Gregoru fruglja 

Najbude ;
Lov reku hube 
Dajte vu zube 

Naj puše !

Mihek pak bude 
Napuknul dude,

Kaj brže.
Štef nejdi dalko, 
Ravnaj merčalku,

Naj breše.

Bartoka nega,
Velkoga snega 

Boji se,
Reči Mikuli,
Naj ga na koli 

Poveže.

Oh striče Franje! 
Uhvati jan je

S Gjurinom,
Reči Gergine,
Naj ga zašine 

Sekirom.

Jaka je  zima,
Opanke néma 

llija ;
Ves je  ozebel,
K peči je  legel 

Jožina.

Tak ti Ivane,
Stari čubane 

Obuj se;
Čudo videti,
V Betlehem iti,

Mora se.

Zovi Petreka,
Naj za šerbeta 

Zezvéda;



Vikni za Doru,
Naj nam čuturu, 

Sobum da.

Hej Martin brate ! 
Vi pako dajte 

Purane ;
Vlovi je  Kata,
Daj dva falata 

Slanina

Jela preteči,
Margeti reči 

Za melju; 
Zpeči pereče 
I devevice

Na maslu.

Prež sve norije 
Marko rakije,

Naj nam da. 
Počem i kakvo 
Jelo je  sladko,

To on zna.

Ti pako Grga,
Napij se zhrga 

I poglej
Po svetli zvezdi 
I lepi stezi

Nas pelaj !

Vi Tomo, Mato, 
Ljepo nam notu 

Svirajte,
Juriča spevaj,
V cimbulje vdiraj ! 

Igrajte !

Rečte Jankice,
Naj si žveglice 

Napravi;
I hegedice,
Štrunje i žice 

Vse s lo ž i!

Doklam vu štalu, 
Mladomu kralju 

Dojdete;
Naklon mu dajte 
Hvalu s mužikum 

Spévajte.

KAJ JE  NOVOGA?

Svim našim poštuvanim čitateljem. pred- 
platnikom i priateljem željimo sva dobro na 
božične svetke! Naj mali Jezušek daruje 
svakoj hiži i svakoj familiji mir, zdravje, 
zadavoljnost, radost i blaženstvo! Srečne 
božične svetke željimo !

Imenuvanje.

Dr. Wlassics Gyula minister je  Szakonyi 
Gézu navučitelja lendavske gradjanske škole 
vu čakovečku gradjansku škola premestil, a 
Szmodics Szilárd navučitelja za IV. dištrik- 
tus postavljenu ors. školu, vu Željeznugoru 
imenuval.

Novi put.

Vu Čakovcu družtvo za polepšanje va- 
raša je  odlučilo, da bude na protuletje novi 
put dal delati do Mihovijane kre varmegjin- 
ske ceste. Ov novi put bude tak izgledal, 
kak na željeznički kolodvor vodeči peški- 
put Hvalje budu vredni oni, koji delanje 
toga, na groblje vodečeg puta izpeljaju, ar 
ne samo varaš, nego skoro céla fara bude 
ga hasnuvala osobito pri sprevodih.

Iz varmegjinske hiže

Pri varmegjiji se je  dokončalo, da bude 
za novu željeznicu, koja bude se na télu 
varmegjije zidalo, pomoč dala. Ova nova 
željeznica išla bude iz Radgovine vu Mura- 
Szombat, Belatinec, prek Lendave i Letenye 
vu Kanižu. Dokončalo se je  nadalje, de bude 
se od novoga leta 4 veliko spravišče obdr
žalo i to vu februaru, majušu, szeptembru 
i decembru. Varmegjija bude prosila minis- 
teriuma, da bi se telefon iz Budapešta vu 
Fiumu prek Egerszega i prek Čakovca vo
dil. —  Odlučili su, da budu svakoga kotara 
glavnog varaša jednoga s drugim i s Eger- 
szegom s telefonom skup skapčili; tojest iz 
ovih mestih bude svaki mogel s Egerszegom 
ih s kojim drugim varašom vu varmegjiji 
na drotu se spominati ili razgovarjati. —  
Kr. školski inšpektor je  javil, da budu Kris- 
tóffalva, Nyirvölgy, Sobotica i Dráva-Vásár- 
hely orsačku školu dobili.

Odlikovani ministri.

Njegovo Veličanstvo podelilo je  kra
ljevskim magjarskim ministrom Vlašiču, Da- 
rányiju i Perczelu red željezne krune I. 
razreda.

Barun Fejérváry i huszár

Minister honvédstva barun Gejza Fejér
váry išel je  ovih dnevov vu pohod svomu 
sinu vu Pečuh. Hodajuč po vulicah, hotel 
je barun da zapali cigaru, nu neimajuči 
šibice, izkal je  čovjeka, koji bi mu dal 
»ognja«. Najenkrat opazi minister, koji je  
bil vu civilu, mladog huszara ter pristupil 
k njemu poklikne: »Stani sinko moj !« Sol
dat stane, omjeri civilistu i zapita ga dosta 
surovo : »No kaj je ? «  Smješeči se odgovori 
minister : »Daj mi da pripalim !« Huszar 
odvlačil je  jen  čas, jamačno indigniran, kaj 
mu je  civilista rekel »ti«, ali napokon, pob- 
jedi dobrota huszarova ter pruzil svoju 
»kratku« ministru, da pripali, nemogavši se 
ipak uzdržati, a da mu ne reče : »Drugi 
put, ako izlazite, kupite si šibice !«

Novi vračitelj

Vu Štrigovi su vu štrigovski vračiteljski 
krug spadaj uče občine 21 -ga o. m. izebrali 
za vračitelja dr. Csillag Dezső budimskog 
lččnika, pod predsedničtvom lvolbenschlag 
Béla varmegjinskog velikog sudca.

Nesreča

Iz Dolnje-Dubrave nam pišeju, da je  
; Varga Jožef zvani poljodelavec iz legradske 
gore vino peljal. Pri kakonyskom brodu pol- 
jeg svojih kolah iduči človek se je  popičil 
i pod kola opal. Kola, na kojih je  17 ved- 
rov vina bilo, su nesrečniku prek tela išla. 
Nesrečnik je  za par minut vumrl. To se je  
18-ga o. m. pripetilo.

Vuki.

Vu okolici Magyar-Sárda je  toliko vu- 
kov, da po dnevu diraju vu občine. Vu 
Szent-Pál zvanoj občini su prošli tijeden 
takaj probali sreču med birkami, ali su je  
psi reztirali. Ljudi su četiri vukov na pijacu 
zatukli.

Strelil se je

Vu Szarvasu se je  Bankó György bogat 
človek vu pijanstvu strelil. Predi si je  vre 
sedemnajstput hotel živlenje vzeti.

Veliki vkanjlivec.

Nekakov Guerin zvani egžekutor vu 
Parižu si je  pred četiremi leti lépi kaštelj,

imanie, lépe, konje kočije kupil. Nigdo nije 
znal, odkud ima toliko penez ? Svaki ga je  
poštuval i rad imal, ar ako je  potrebno bilo, 
i na dobre cilje je  alduval. Ali nezdavnja 
se je  zeznalo, odkud, dobiva on peneze. 
Našli su se, koji su jezere i jezere k njemu 
dali na kamaté. Platil jim  je  prvič 2 5 — 30 
frtov od stotine, ali pofiam nikaj nije plalil, 
niti kamaté, niti kapitale. Tristo jezer forin
tov je  tak na posudu vzel i nikomu nikaj 
plahti hotel. Vkanjlivca su vlovili i vu rešt 
zaprli.

Na galge obsudjeni

Vu sjenici (Horvatska) su se ljudi 
pobunili i tri orsačke činovnike, koji su tam 
posel imeli, zatukli. Pri zagrebačkim kr. sudu 
bil je  23-ga o. m. sud izrečen. Izmed 36 
krivcov su 11 na smrt obsudili. Dva su na 
3, dva na 10, četiri na 2 leti težke temnice 
obsudili. — Vu Bicski (Fehérvarmegjija) je 
Gáncs Dániel zvani težak Tolnay Jožefa 73 
letah staroga poljodelca pomoril i porobil. 
Fehérvárski kr. sud ga je  na galge obsudil.

Dobre žepne i  sténe vure za fal 
céne moči dobiti pri P o l Ifik B erna  tu vu- 
raru vu Čakovcu (Pijač, Šparkassa). Pri 
njem se u zim ljeju  vure ta k a j za popravek 
za fal cénu.

Nekaj za kratek čas.
Z a b a v a  ve se lim  i batrivenej 

ža lo stn im . P rired il G lád Fe rencz  
ško ln ik . Izdanje. t iska re  F ische l 
F ilipa  (S tra u sz  Sándor), céna öO 
kt\ V u  maloj ovoj knjižici sa b -  
rano  je vn o go  šale i dosjetke, 
pak se  za fal cénu, kaj košta, —  
m ore  v sa k o m u  o sob ito  p repo- 
ručiti.

Knjižara i štamparija
S t r a u s z  Š a n d o r a

Č akovec.

Nekaj za kratek čas.
Čovjek mora piti

Sastala se brača,
Vu jednom malom selo,
Da se napiju žedni 
I stopiju télo.

Pili su i pili,
Sve do rane zore,
Onda išli dirno,
Kako koji more.

Drugi dan več graja,
Kak na bele vrane,
I još denes zuji 
Ne če da usane.

Svét je  ovaj čudan,
Vsakom prigovara,
Al bi bolje bilo,
Za se, da se stara.

Muder čovjek svaki,
Taj se samo šmije,
Ar on i sam rado,
Rujno vince pije.

Čovjek mora piti,
Ar je  zpraha stvoren,
A prah pravi žedju,
Sluga sem pokoren !

G lad  Fe rencz.

Odgovorni urednik 

M A R G 1 T A I  J Ó Z S E F .
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Nyilttér. *
E rovat alatt közlőitekért sem alaki, sem tartamli 

^kintetben nem Tállal felelőiiéget A Szerk.

Foulárd-selymet 60 krtól 3 frt 35 krig méterenként 
— japáni, chinai sat. a legújabb mintázattal és szí
nekben, u. m. fekete, fehér és színes Ifenneberg 
Helyemet 45 krtól 14 frt 65 kr. méterenként sima, 
csikós, koczkázott, mintázott damaszolt sat. (mintegy 
240 különböző minőségben, 2(XK) szili és mintázattal 
sat.) a megrendelt árukat posta hér és vámmentesen, 
házhoz szállítva, valamint mintákat postafordultával 
küldenek Henneberg G. (cs. és k. udvari szállító selyem
gyárai Zürichben. Svájezba czimzett levelekre 10 kros, 
levelező lapokra 5 kros bélyeg ragasztandó. Magyar 
nyelven irt megrendelések pontosan elintéztetnek. 2

Hirdetések.
1122/vh. 1897,

Árverési hirdetmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1881.! 

évi LX. t. ez. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir. járás
bíróság 1894-. évi 11 bő/p. 91. szánni végzése 
következtében dr. Kemény Fülöp perlaki ügy
véd által képviselt Tertenyák József rotten-j 
bergi lakos javára Újlaki Lőrincz perlaki 
lakos ellen 160 frt s jár. erejéig 1891. évi 
márczius hó 11-én foganatosított kielégítési 
végrehajtás utján lefoglalt és 382 Írtra be
csült 1 ló, 1 tehén. 1 pajta, 1 szekér és 
2 kukoriczakasból álló ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbíró
ság 6692/p. 1897. számú végzése folytán 160 
frt tőkekövetelés, ennek 1890. évi julius 
hó 21. napjától járó 6 %  kamatai és eddig 
összesen 36 frt 13 krban biróilag már meg
állapított költségek erejéig beszámításával 
a már íizetett 22b frtnak, a helyszínén 
vagyis Perlakon leendő eszközlésére 
1 8 9 7 . é v i  d e c x r m h e r  h ó  H l .  n a p -  

J ó n a k  d é lu t á n i  1 ó r á ja  
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándé
kozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-ez. 
107. és 108. §-a értelmében készpénzfizetés 
mellett, a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul 
is el fognak adatni. 930

Perlakon, 1897. évi deczemb. hó 19-én
S t e r n  F r ig y e s ,

kir. bir. végrehajtó.

W
E l ő f i z e t é s i  f e l h í v á s

„KÉPES CSALÁDI LAP0 K“
szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra.

A , , Képes Családi Lapok“ már a X X - ik  évfolyamába lépett. Önérzettel jelent
jük ezt a tényt a magyar olvasóközönségnek akkor, midőn egyúttal felhívjuk, hogy legyen 
szives továbbra is azon érdeklődést tanúsítani lapunk iránt, melyet eddig tanúsított.

A , , Képes Családi Lapok“ múltja logjobb bizonyíték a mellett, hogy mig egy
részt hézagot pótoltunk, másrészt az olvasóközönség igényeit tökéletesen kielégítettük. Ismé
telten elmondhatjuk, hogy kitűzött czélunkat elértük, mert lapunk jelenleg már az ország 
mindtm vidékén a legtöbb müveit magyar család kedvelt házibarátja.

A „K épes Családi Lapok“ fennállása óta már több hasonirányu vállalat tá
madt, melyek részben megszűntek, részben tengődnek. Nem kutatjuk az okokat hanem egy
szerűen megköszönjük az olvasóközönségnek bizalmát s újból kérjük: előlegezzék azt nekünk 
lapunk X X - ik  évfolyamára is.

A „K épes Családi Lapok“ a legolcsóbb és azért a legelterjedtebb képes he
tilap! Megjelnik minden héten bő szépirodalmi és ismeretterjesztő tartalommal és külön be
köthető regény melléklettel.

A „K épes Családi Lapok“ havonként kétszer »Hölgyek Lapja« czimü félives 
mellékletet ad, párisi divatképekkel és bő divattudósitással s igy egy külön divatlapnak 
tartását feleslegessé teszi.

A „K épes Családi Lapok“ olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy 
ifjú és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja.

A „K épes Családi Lapok“-ba a régi és újabb irói és költői gárda minden
számottevő tagja dolgozik.

A „K épes Családi Lapok“-nak regényei, elbeszélései, rajzai, humoreszkjei köl
teményei kedélyneinesitő olvasmányok. Irányczikkeiveí a társadalom minden kérdéseire kiter
jeszkedik. Orvosi és egyébb czikkci pedig tanulságosak.

A „K épes Családi Lapok“ minden évben négy külön beköthető regényt ad 
mellékletül előfizetőinek.

A „K épes Családi Lapok*4 boritéka szellemes és szózakoztató csevegések, illetve 
kérdések és feleletek tárháza.

A „K épes Családi Lapok1* előfizetői díjtalanul közölhetik gondolataikat az »Elő
fizetők postájáéban.

A „K épes Családi Lapok“  képei lehetőleg alkalomszerűek, díszesek és tanul
ságosak.

A „K épes Családi Lapok** a lehető legjobb czikkeket igyekszik nyújtani s hogy
hivatásának megfelel azt legjobban bizonyítja immár XX. évi fennállása, mit eddig hazánkban 
egyetlenegy hasonló irányú lap sem volt képes elérni; bizonyítják továbbá azon előkelő és 
kitűnő irók és írónők nevei, kiknek nagybecsű müveit csaknem minden számban élvezheti 
az olvas«') s a kik közül büszkén említhetjük fel dr. Tolnai Lajos szerkesztőn kívül: Jó k a i  
Mór, M ikszáth Kálmán, Jiadó Antal, Itákosi Jenő, Temérdek (Jeszensz Dániel), Lauka 
Gusztáv. Rudnyánszky Gyula. Tölgyesi Mihály, dr. Keleki Sándor, Mérv Károly, Jámbor 
Lajos, Gombai Hugó, Kenézy Csatár, Pécsi 1). Anselm, Kosa Ede; — üeniczkyné Rajza Lenke, 
R. Rüttner Lina, G. Bttttner Júlia, Tutsek Anna, Rudav Sándorné, Cserneczky Gyuláné, Nagy
váradi Myra, K. Beniczkv Irma, Mericzay-Karussa Irma, Fanghné Gyújtó Izabella, Ábrányiné 
Katona Klementin. H. Havassy Ilona, V. Gaál Karolina, Karlovszky Ida, Harmath Lujza, Kéray 
Elza, Vörös Juliana neveit stb.

A „K épes Családi Lapok** előfizetési ára a »Hölgyek Lapja« czimü divatlappal
és regény melléklettel együtt:

Egész é v r e ............................6 frt — kr.
F é l é v r e ........................................3 frt — kr.
Negyedévre ............................ 1 frt 50 kr.

A „K épes Családi lapok** annak a ki az előfizetési összeget és azonkívül még 
80 kr. csomagolási és postaszállítási dijat egyszerre beküldi, elismerésül 4 regényt küld 
díjtalanul.

A „K épes családi lapok** mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld mind
azoknak, a kik eziránt — logczélszerübben levelezőlapon — hozzáfordulnak.

A „KÉPES CSALÁDI LAPOK" kiadóhivatala
B udape st, V., V adá sz -u tcza  I4. (Saját házában).
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