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Sserkesztövel értekezni lehet min- 
dennap 11 és 12 óra között. — 
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény H a r g ita i  

J ó z s e f  szerkesztő nevére 
küldendő.

K iadóhivatal:

Fischel Fülöp könyvkereskedése. 
IJe küldendők az elöflzelési dijak 

nyiltterek és hirdetése*.

Hirdetések ju tá n jo sa n  szá m ítta tn a k .

■ M T A R  és RORVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISlIEItEITEIIJESZTŐ és  SZÉPIRODALMI HETILAP.
___  ^ I t^ jo le n il i  h H n i k i i i t  ó v s z e r :  v a sá r n a p .
A »Muraközi ti.-zli önsegélyző szövetkezet«, u »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi 

takarékpénztár« sat. hivatalos közlönye.

Előfizetési árak:
Egész évre . . . .  4 fii 
Fél évre . . • • 2 frt 
Negyed évre . . .  1 frt 

Egyes szám 10 kr. „

Hirdetések még elfogadtatnak:
Budapesten: Goldberger A. V. éa 
Eckstein B. hird. irod. Bécaben; 
Schalek H., Dnkes M., Oppelik A.,
Danbe G. L. és társánál és Herndl. 

Brünben: Štern M.

Ny üt tér petil.sora 10 Arr.

A második ezredév.

Egy kaszliliai közmondás szerint a 
fölemelt pohár és az ajak közölt sokszor 
mér!földek vannak.

Mennyi igazság e mondásban, ha a 
hidalgók tragikus sorsára gondolunk, akik 
hej ! — sokszor voltak közel hozzá, hogy 
a gyűlölt ellent kiverjék, — de azok a bi 
zonyos mértföldek mindég vágyaik elé tola
kodtak.

És mennyire hasonló a magyar nem
zet sorsa Cid ősnépéhez: mennyiszer mu
tatták jelző póznáikat ami bizonyos 
mértföldek. Tán egyesek a békés felvirágzás 
nyugalmas révébe gondolnak ju tn i: és a 
nemzettestet széllagol.a a konspiráczió és 
anarchia.

Nincs közéletünknek oly pegszimistikus 
féifia, aki negyedszázados alkotásain ne 
buzduljon föl. És a kuli urának leigázására 
oly nemes bajnoki fegyvereink vannak : 
szabadelvű intézm ényi és belső konszoli 
dációnkra a lételes törvények egész soro
zata.

És midőn nemzeti létünk korszakos 
ünnepén, ezredéves fennállásunk jubileumán 
a jövő reménye és hite akar ünnepelni: 
nemzeti kérdés üli fel hidra fejét, hogy 
jelezze a kasziliai mondás igazságát, hogy 
jelezze a mérlfö'deke! a pohár és ajak, a 
nyugalom és a visszavonulás között. Meddő

dolog lenne jeremiádot zengedezni. A baj 
meg van ; orvosolnunk kell

Micsoda ünnep is lenne az különben,ha 
egy ország ezredéves létének fordulatán 
nemzetiségi különleges aspirációkat táplál
va vesztére dolgozzanak az egységnek ?

Mi nem elégedhetünk meg azzal, 
hogy millenáris ünnepségeinken résztvevő 
idegen innen, csak azon impresszióval Iá 
vozzék. hogy a Kárpátok bérezés földjén a 
magyarság számbeli er jével nemcsak do 
minál, hanem épp oly nemzeti állam, 
mint a minő a frauezia az olasz, vagy 
akár a német.

Rossz ómennek tarlanók a második 
ezvredév megkezdésére, ha az elsőnek 
befejező ünnepén nem tudnók a világnak 
megmutatni, hogy az, mit a haza népei 
alkotnak, szigorúan magán viseli a nemzeti 
karaktert.

Nemcsak azért követeljük ezt, mert a 
magyarság egy maga több, mint az idegen 
ajkú nemzetiségek együttvéve; nem is 
pusztán azért, mert a hazát vérrel szerez 
lük és egy ezredéven át fönntartottuk — 
jól l^het ez már teljes jogezim lehet -  
lian.tn főleg azért, mert az országban csak 
a magyarság áll n modern müve’t-égnek 
azon magaslatán és bir kizárólag azon 
attribútumokkal, mik a második ezredévre 
biztos garancziákat nyújthatnak.

Nem tagadjuk el, hogy igaz gyönyörű
ségünkre szolgál Jász-Nagykun-Solnok, Ko 
los és Nógrád vármegye törvényhatóságának 
hazafias határozatai a nemzetiségi izgatások 
büntetése tárgyában. Vajha sikerülne az 
említett vármegyék hazafias halározatát is 
úgy valósítani, hegy lelkesedni tudjon érte 
minden megye, még Turóc is, még Foga. 
ras is.

Tudnivalók
a meteoi ologia köréből.

(Folyt).

Budapesten a központi meteorologiai 
intézet 1870. év óla közli az időjárási 
adatokat. A budapesti »időjelző intézel« 
újabb keletkezésű. 1880-ban jött létre s 
következő állomásokkal van összekötte
tésben :

Állomá-ok: Árvaváralja^ Trencsén,
Selmeczbánya, Magyar Óvár, Ó Gyalla, Bu
dapest, Sopron, Keszthely Csáktornya, 
Zágráb Fiume. Cirkvenica, Pancsova, Zsom 
bo'ya, Orsóvá, Arad, Szeged, Szolnok, Eger, 
D breczen, Késmárk, Ungvár, Akna Szlatina 
Szalmár, Nagy-Várad, Kolozsvár, Nagy 
Szeb:n, Bécs, Krakó, üregen, Salzburg, 
Klagenfurt, Pola, Lesina, Sarajevo, Torino, 
Flórencz Ráma, Nápoly, Brindisi, Caghari. 
Palermo, Malta, Zürih, Pari*, N zza, Biaritz,

A Juraki:" u  rmja
Hnrmatozzatok ejíek . • •

(Az adventi napokra.)

Elgondolom a/.t négyszer ezer ével,
— Mielőtt egy szűztől az Ige testié led; 
Hideg, meddő korszak, gonoszsággal telve, 
Az eredeti bűn Atkával megverve,
— Oh hisz ismeretlen valál még, szeretet: 
„Harmatozzalok egek !u

A jogot az erő mérte kivont karddal, 
Vénusz szobra előtt felharsant a kar-dal,
A szüzek palláját rideg kéz szaggatja, 
Kéjelgés a vilAg esztelen ezélzatja,
— Aranyért reszketnek ifjak ós őregek : 
„Harmatozzalok egek“.

Népirtó kalonák járták be a földet,
Dalollak, dőzsöltek, bujálkodtuk, öltek,
A zsarnokokat, kik a népet zsarolták,
A bálvány istenek rendjébe sorolták,
Es imádták őket a botor emberek ; 
.Harmatozzalok egek“.

Ósvény volt az élet, mely mocsárba vezet, 
A semmibe nyitó kapu a bölcsöket,
Hajó, mely fekete vitorlával evez 
Sivatag, a melyben forrás nem csörgedez,
— A sáv  remény veszteit, kábultak a lejek 
„Harmatozzalok egek !*

N tgy b»teg (ekíiszik a földön fó holtan, 
Sebektől bo.itva, magára liagyo tan,J 
Maga erejéből nem bir állni talpra,
Hogyha e-mk egy Isten oem könyörül rajia,
— Az összemberiség vala e nagy beteg : 
„Harmatozzalok egek !“

Íme Augusztus c-iászár paranc-ot ád :
Hogy irasgék össze mind az egész világ... 
Mária és Jós^ef ki jpgyese vala,
Télviznek idején útra keltek vala ..
— Ide Betlehembe forduljon szivetek !... 
„Harmatozzalok egek !M

K o n t u r  Béla.

Miro is jó :i polgári házasság?
Ködös novemberi reggel volt, mikor Jobbláb Jeremiásné, született Nyelvvész Arabella úrnő 

őitagysága ballábával kelt föl az ágyból h e/eD 
•nyével arra indította Jeremiás urat, a férjét, 
ogy mélyebben húzza he fejét a takuró alá. Be 

s húzta, mert négy évi házasság alatt megis
merte a kedves óleje párját, hogy őnagyság* 
kedves nyelvének átlagos gyorsaságához képest 
az a gőzerőre alkalmazott kereplő, melyet egyéb
ként csak a jövő században fognak föltalálni, 22 
p. és 33 mp-cel késik.

Ebből n czáfolhatlan matematikai pontos
sággal megállapított eredményből nyilvánvalói 
dolog, ho*y Jeremiás nem esett a feje lágyára 
Mikor Jeremiás ezt a számi ást előző este a régi. 
vigcimborák hosszú asztalánál megtette, a meg-i

cmntosDdoit aggegények kitörő hahotájába bele- 
zugott egy érces hang.

— Fiuk ! Ezt a felfedezést megünnepeltük 
Reggelig senki sem megy haza, még Jeremiás 
sem, akir.ek igy hamarabb nyílik alkalma s/.á* 
miíásainak helyes-égéről újra meggyőződést sze
rezni.

Egyszerre siralmassá vált az ünnepelt férfiú 
mosolygó ábrázata. Szabódon. Menekülni akart. 
Nem azért, mintha nem tetszett volna régi le
génysége aranykorszakába vissza síró lelkének 
a kilátásba helyezett p:iráz*-muri hanem tisztában 
vo t számításainak pontosságával.

Nem menekülhetett.
Összecsengtek a poharak. A c/.igány nótát 

húzott a „zöld levelii piros -etekről14 s Jeremiás 
ur nemsokára azt is elfeledte, hogy már nem le
gény. Mire magukra maradtak a vendéglőben 
Jeremiásnál olyan magas fokra hágott a hangulat 
hogy egyáltalán nem is akart hazamenni.

Hanem hát hajnal felé elaludt s csak akkor 
kezdett elevenedni, mikor balíábbal kelt felesége 
— a ki a ben/akaü tetemeit a czimboráktól á t 
vette s nyugalomba helyezte — köllögetni 
kezdte.

— Jeremiás, kelj föl, beszélni akarok 
veled !

Jeremiás horkolni kezdett. — Az asszony 
ing rültsége fokozódott s tele tüdővel rivalt rá.

— No játsz komédiát vén lump, korcsma 
hős! mondd, miért nem a magad lábán éa miért 
nem idejében jöttél haza ? — Leittad magadat 
megint !

Mire a pergi nyelvű menyecske lélekzet 
szünetet t irtott, Jeremiás urnák volt ideje az 
egyik szemét kinyitni, egyet ásiini s gyorsan e -





bán tal mai, a gyermekek közt pedig a hasi 
hagymás, hökhurut, kanyaró és difteritiaz 
esetei fordullak elő Bonczvizsgálat 10, külső 
hullaszemle 9, öngyilkosság 4, elme kór ! 
esetbeu fórlult elő Z a l a E g e r s z e *  
g e  n iparkerületi belegsegélyző pénztárt 
alapítanak az ipari és gyári alkalmazottak 
betegség esetében vajó s gélyezése czéljá 
ból. — N a g y - K a n i z s á n  a népkonyha 
egyesület naponként 200iskolás gyermeknek 
ad ingyen ebédet.— B a 1 a t o n-F ( í r e d e n  
a szeretházban ünnepséggel összekötve tar
tották meg a fő-védnöknek, Erzsébet 
főherczegnőnek névünnepét, az ünnepen ft 
Kovács Ábel, elnök lelkes beszédében 
ecsetelte a nap fontosságát. — A k é s z t  
h e l y i  uj takarékpénztár az eddigi aláírások 
által már biztosítva van. — A b a 1 a t o n 
g ő z h a j ó z á s i  r. társaság a boglár — 
révlülöp Y badacsonyi járásokat a beállott 
téli időjárás következtében beszüntette. — 
D í s z e i  községb n a difteritisz oly erővel 
lépett fel, hogy naponként 3 4 gyermek
hal meg.

— & közönség köriből Felkérettünk a
következő sorok közlésére A megyei köz 
gyűlésre felmenő vidékiinkbeli bizottsági 
tagok szives figyelmébe ! Csáktornyán fel
állítandó 2-ik gyógyszertár ügyében beadott 
folyamodványt a városi képviselő testület 
elvettette a köv< tkezo ineokok alapján: A 
váioz lakossága nem elég arra, [hogy két 
gyógyszertár a tisztes ég határai közt exis 
tá hasson. A járáshoz tartozó vidék pedig 
a sokkal közelebb eső gyógyszertárakból 
szerzi be szükségletét — Tekintve, 
minden oldalról 12 15 kilométernyire
gyógyszertárak vannak, sőt Stridón a kör- 
orvosnak kézi gyógyszertár tartása is enge
délyeztetett, igy a Csáktornyái majdnem 
egészen a helybeli 4000 lakosságra van 
utalva. — Miután pedig az említett okoknál 
fogva e téren létre öhető koncurrentia a 
lakosság s egyáltalán a közegészségügy nek 
ĉ ak hátrányára, előnyére pedig épen nem 
válna és a jelenlegi gyógyszertárral különben 
is minden tekintetben megvan a város kőzön* 
sége elégedve, ennélfogva a város képvisel0 
testületé a második gyógyszertár felállítását 
engedélyezhetnek nem tartja.

— 1848-  49-iki magyar szabadság 
harc töiténete cinrü illusztrált munkából, 
melynek szövegét Gracza György irta most 
jelent meg az első füzet a Ltmpel R 
(Wodianer F és Gia) könyvkereskedő cég 
kiadásában. A füzet külső kiállítása igen 
diszes, az illusztrációk pedig művészies ki 
vitelüek. Nem kevesebb, mint 15 egykorú 
kép van benne, tehát majd mindegyik 
második lapra e*ik egy egy illusztráció. A 
füzethez egy szinnyomatu kép is van 
csatolva, a honvédtábort tüntetve fel. Petőfi 
nemzeti dalát nemcsak a költő kézírásában 
mutatja be a tüzet, hanem abban az ere 
deli nyomtatású alakban is amint a „sza
badsajtó első fecskéje* a Landerer és 
Heckenast nyomdából márc 15 én kikerült, 
dó öllet az 1848-iki naptár közlése is. a 
melyből az olvasó mindjárt a dátumokra 
nézve is nyerhet tájékozást E naptárból 
tudjuk meg, hogy márczius 15-ike 1848 bán 
szerda nap^a esett Gracza Gyö gy mindjárt 
a márcziusi mozgalmas nanok leírásával 
kezdi el müvét ; számos, eddig ismeretlen 
uj adatot használva fel a nagy napok 
leirásánál. A munka, amint az az első fü
zetből megítélhető, úgy könnyed, vonzó 
modorban tartott szövegére nézve, mint 
dús illusztrácziót tekintve kétségtelenül elő
nyösen elüt az eddig megjelent hasonló 
♦á'gyu munkáktól s bizonyára kapós lesz 
a közönség közt A munka kéthetenkénti 
dízelekben jelenik meg és egy füzet ára 30 kr.

— £eino, Igen, valóságos ternót csinál 
az, a ki u „Szabad Szó« czimü politikai 
napilapra előfizet E lap. mely szines ké 
peivel első volt a világ sajtójában bámulatos 
és hihetetlen sok előnyt nyújt előfizetőinek 
Első sorban ad naponként pompás szines 
képpel illusztrál*, minden irányban az igazat 
kimondó, mindenről kitünően értesült lapot 
két-bárom regénynyel a legjobb Íróktól E

fények közül kettő könyvalakban jelenik 
. az egyik sz nes képpel van illusztrálva. 

Ad továbbá hetenként „Koszorú" czimü 
gazdagon illusztrált szépirodalmi hetilapot 
s „ Kalapács" czimü élczlapot karikatúrákkal 
Minden negyedéves előfizető kap ezenkivül 
egy kötet becses szépirodalmi müvet legjobb 
hónktól tetszés szerinti választásban Úgy
szintén egy gazdag tartalmú és minden 
tudnivalót magában efelölelő naptárt. De 
a mit egyetlen egy magyar lap még eddig 
nem nyújthatott ad a »Szabad Szó" előfi 
zetőinek oly fényes és nagybecsű ajándékot, 
mely minden magyar családnál hazafias 
örömöt fog okozni A „Szabad Szó* ugyanis 
hogy viszonozza a magyar olvasó -közönség- 

| nek azt a rendkívüli pártfogást, m elybe  
I fennállásának aránylag rövid ideje alatt 
részesült, elhatározta, hogy minden előfize 

■ tónek, ki legalább 3 hónapra fizet elő a 
.Szabad Szóu-ra egy „Magyar Történeti 
Album" ot ajándékoz Ez album, mely a 
nmgyar történetnek egy k:tüno iró által 
irott :észét foglalja magában, ötven sz:nes 
k ppel van illusztrálva, m*lyek mindegyike 
egy-egy remekmű Az egész mii kiállítása 
valóban pazar és bátran elmondhatj ik, hogy 
magyar történet ily pompás, d szes kiállí
tásban m^g nem jelent meg. A »Magyar 

jTörténeti Album" természetesen aranyozott 
diszkötésbon lesz, díszét fogja képezni még 
a lege’őkelőbb szaló inak is A „Szabad 
Szó" ily sokat azért nyújthat olvasóinak, 
mert pé ditlan az a támogatás melyben 
a közönség részesíti. A „Szabad Szó" ma 
Magyarország legelterjedtebb és legkedvel
tebb lapja Nem is csoda. Az itt fölsoroltakat 
megkap a ha 3 m>nd: három forinttal 
előfizet egy évnegyedre bármely naptól 
kezdve Most tehát kérdezzük a „Szabad 
Szó" ra előfizetni nem valóságos ternó e ? 
A „Szabad Szó" kiadóliivatafa : Budapest, 
Teréz körút 41-

— K a r á c s o n y  m i n d i n k á b b  k ö z e 
leg. és ezzel sok szii'ő részére a karácsonyi aján
dékok helyes kiválasztásának gondja sürgősebbé 
vá'ik. Ha mi mostan igen ajánlatos ajándékképos 
3 év n felül lévő gyermekek számára a R chter

1 féle Üorgony-Köépitőszekréuyeket megu vezziik, 
igen iól tudjuk, hogy uj játékra nem utalunk. Ha 
nem éppen az eme kitűnő jálék-íoglalkoztatószer- 
nek nagy és titka előnye, hogy mindig uj marad. 
Az elmés kiegészítői rendszerek által a Horgony- 
Kőépitőszekrónyek mindig uj alakot nyernek, 
mivel mindegyik kiegés/ilőszekrény újat hoz ; sőt 
a régi szekrények e berendezés által mindig 
értékesebbnél értékesebbekké és mulattatőbbakká 
lesznek.

C S A R N O K .

Két sőliaj.
i.

Méri nem száll le néha, néha 
Egy angyal a földre ?
Minden árva szivet,
Beírni egy könyvbe . . . .

Hadd Írna be engemet is 
Az első levélre,
Annak is, annak is 

A legelejére.

If.

Mért nem száll le néha. néha 
Egy angyal a földre?
Minden csalfa kis lányt 
Beírni egy könyvbe.

Hadd irná be a rózsám is 
Az első levélre,
Annak is, annak is 
A legelejére.

Szabolcnka Mihály-

Dal egy erdőről.
Sohse láttam én erdőt 
Olyan szépet:
Mint a melyik arra visz 
Ti felétek.

Rózsafából van annak 
Minden fája,
Zöld selyemből minden kis 
Fűve szála.

Gyémánt tüzii sugarán 
Ott a napnak 1 
Szivárványszin virágok 
Nyitogatnak

Paradicsom madarak 
Énekelnek,
Árnyában az illatos 
Leveleknek.

— Engemet ha néhanap 
Arra járok,
Bólingalva köszönlnek 
A virágok.

Köszöntének vidáman 
A virágok,
M nlha tudnák felőlem,
Hova járok ;

Mintha látnák, mi lobog 
A szivemben ;
Mintha tudnák; hozzátok 
Mi visz engem !

S z a b ó to k k á  M ih á ly .

Mutatványul szerzőnek „Hangulatok" 
czimü, .sajtó alatt levő verskötetéből. Ára fűzve 
3 korona, diszkötésben 5 korona. Megjelenik még 
ez év folyamán. Megrendelhető „Szabolcska 
Mihály, Szász-Régen“ czimzéssel. Előfizetéseket 
szívességből lapunk k'adóhivatala is elfogad.

NYÍL I TÉR*

Bali selyemszöveteket méterenként 45 
krtól 11 írt 65 krig. valamint fekete, fehér 
és színes selyemszöveteket is méterenként 
45 krttl  11 frt 65 krig — sima, csíkozott, 
koczkázott mintázott, damaszolt stb. minő
ségben (mintegy 200 különböző fajta és 
2000 különböző szín s árnyalatban) pósta-* 
bér és vámmentesen szá ll í t : H e n n e b e r g  
Gr. (cs. és kir. udvari szállító) H e ly e m -  
j j y á r a  Z ü r i c h b e n .  Minták póstafordu’ó 
val küldetnek. Svájczba czimzett levelekre 
10 kros bélyeg és levelezőlapokra 5 kros 
bélyeg ragasztandó.

* E rovat alatt közlőitekért nem válal fe- 
elüsséget a Seerk.

—v ** -■*
FELELŐS SZERKESZTŐ 
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Sijanje u stenište
U jednom predidučem broju ovog 

lista bilo je več rečeno, da u ovom s 
krmom tésnom létu, na takvih mestih, gdč 
jeseo zna dugo potrajati, i gde zemlja do« 
voljno gnojne snage ima, mnogo si more 
pomoči gospodar, ako i u strnište sija 
krmno rašče. Ova u jako shodnom vremenu 
iztaknutu opomenu rado bi s ovim s onim 
popuniti, osobito gledeč nato» kak je po
trebno zemlju prirediti i pripraviti za 
sijanje u strnšte, i koje regule držati na 
umu prigodom sijanja.

Naravski u strnište samo onakov seme 
mosemo sijati, kano jesensko zrnje 
nedojde one jeseni, ar posle pospravlenja 
sa strništa i onak bi zakesniti sa sijanjem, 
a zatim pák strništna sčtva i mnogo vlage 
povleče iz zemlje, tak, da jesenska sčtva 
u njoj nebi mogla dobro iz zemlje izit?.

Prlje prašenja strnete dobro pognojiti, 
čmnu je najprikladneSa gnojšnica za polé- 
vanje buduč je ista i ODak s vodom trčba 
razrčditi čime gnojšnicu u vis pustimo, 
raztopimo po priliki pred jednim tjednom 
tak 50 60 kilah lahko raztopivog super-
fosfata. Izuzem i nadalje grahovičnog ječ 
mena, čemu salitranBkog gnoja nč je po 
trbno; pod ostalo sijunje bude dobro na 
1 katastralnu ral jedno 50 kili chilinog salitra 
poslé p ) ‘Janja gore posipati Po ovakvom 
gnojenju stmištni usjev se mnogo brže i 
1 pše razvija, a onaj tro’ek Stcga takvo 
gnojenje potrebuje, naplati veči prirod; 
dapače od umetnoga gnojenja i potlaš» ji 
usevi imaju korist. Naravski umétnoga gnoja 
več je sad treba, nabaviti, da za vremena 
more dospeti.

Ako u strnište sijamo strništno 
séme, nepuščajmo prezoriti, nego ga po
kosimo za žutne zrelosti gda budemo i 
naroči to lépSe zrnje dobili, slama nam bude 
bolja te i strništni usčv brže dospe u zemlju 
Kavno na to gledeč požurajemo uvažanje 
snopja na koliko je samo moči ar i drugačije 
ako križaki dugo leže na zemlji, to toliko 
škodi, da se zemlja jako osuši, i skupi na 
toliko, ako bi i u ostalom za vremena 
mogli strništno séme posijat. njegvo bi zrnje 
u ovakvom zemlji tu na zločesto mesto dos 
pélo.

Strnište zatim po priliki 10 centimeter 
gliboko obrnimo anda nekaj glibleše nego 
je navada poaarjati ako se nikaj nulri 
nesija.

Nego samo za jesensko oranje pripra
vimo zemlju sa obračanjem, gdo ima dvo 
ili trokrajnoga plaga ovdč more dobro dčlo 
izvršiti s njim.

Zrnje za sijanje/ naravski, da je vre 
vezda treba nabaviti, te se tak trsimo, da 
čim iriflkiše zrnje sijamo ar postajalo, ili 
višelčt staro zrnje treba par dana više vre 
mena da zid<\ Zrnje sémenato dobro

sprekušnmo kakve je vrčdnosti glede kli- 
janja, da nam tak nebude sétva prerédka, 
ako svako zrno nesklije dobro. Sa zrnjem 
né je smčt, dalje škrtariH navlastito, za 
krmnate fele potrebno, da gušre stoji, čim 
je gušče, s tim brže se u visinu diže sétva 
do im rédka sétva mnogo zgubi vremena: 
na to da se sgusti obgrmnati. Čim kesniše 
dospémo k sijajanju, stim guste'e moramo 
sijati, dapače na ovakov način, ako se joč 
k deždju ravna vrčme, zrnje pred sijanjem 
jedno malo prefeichtamo, da prije izide 

ji klije.
Potle sijanja, navlastito ako je vreme 

k suhomu nagnjeno, povaljajmo zemlju/ 
ar se ovak zpodnja vlaga bolje gore povleče, 
zrnje brže klije. Na takvih mestih medjutim. 
gdé se zem ja slrdniti znala, pos’e povaljanja 
jod i pozub jajmo, čemu je inače i taj ha 
sen da odo*poda po*léd povaljanja gore 
nagibajuču vlagu nepmti tak fletno iz 
hlapiti.

Izvan onih davniŠe preporučani strništnih 
sčtvah pripominjem još, da i pripovanje 
krmne repe, moremo dobiti još na strništnoj 
zemlji, ako repno séme sad po vrtnih gredah 
posijami, te u drugoj polovici méseca juli- 
uša mlade šmutkece poleg dovoljnog zale 
Vanja van presadimo tad iste do jeseni dosta 
velike narasteju,te njim listovje, kad navlas
tito repa dovoljnom krmom naplatiju trud.

Najpotle pako neprepustimo potlje 
pospravlanja strnKtnog sčmena zemlju a 
jeseni još gliboko izorati, da u nju zimska 
vlaga dobro more unutri predirati, nado 
mčščuje onu pitkost, što ju ie strnišlna 
sétva iz zemlje izsisala, izvantoga pak blago 
dčlujuči upliv smrzljavice čim više hranive 
stvari raztvara slobodno u zemlji, da kam 
protuletni usevi toga nép éutiju, da smo 
sa štrništnim sömenom jakost uzeli iz 
zemlje.

N.

Kak su se s ta rc i posvadili. 
n .

„K&kova tvoja stvar ? Ka neve liš, gde 
lipa stoji ? Nije h skupna ?a hotel je Vinczek 
da ga izpravi.

„Skupna ?a — occril se Štrbec. — „Nebi 
li rajši, da je tvoja ? Nepokažujc li plot, 
čija je ?*

„Plot? Je plot ; nu nevili li slépec, da 
plot ide vu moje ?• odgovoril je Vincék sa 
prisiljenim mirom.

Nu Štrbec sc stepal i zaviknul : „Ande 
ti veliš, da sem lakoven za tvojim ? Kaj ja 
nemara dosta svojega? (Dak li potvarjaš 
svoga negdašnjega još prijatelja i su* 
seda ?■

Vincék je bolno rekel ; „Nisi li ti za-

počel svadja? Kaj si na me nihrupil; kaj 
ti je ta lipa zakrivila ?u

„Nisi li ti prvi mene potvoril, da gradim 
s v oj plot na tvom gruntu, a vezda na me 
hlčeS krivicu ?y odrezal je Štrbee čerlen od 
jada.

„Jeli nevidiš, kak plot ide ?• opet je 
rekel Vincék.

Hočeš li, ja ti budem i na mapi doka
zal, da plot nebi snrel ovu 1 biti Jeli se 
nezmidljavaš, da si gu sam gradil, kad sam 
ja betežen ležal ?a

Ove ičči izgovoril je Vincék, a da nije 
niti sam zrni, kak sa mu vasta dospele. 
Podignuv&i oči, spazil je, kulike je Strbca 
razljutil i kak se ovai ő sto vu licu preob- 
raz 1 od srditosti, spogital je vu duši san 
sebi, kaj nije jezika zavuzdal.

„Ti se anda i na raapu pozi vijeéa za
viknul je Štrbec Dobro anda ; morti bum i 
ja našel pravicu. Ja sam anda otel tvoj 
grunt — Ijepu mi svedočanstvo izdaješ. 
Z-pameti si Andra:, kaj si rekel 1“

„Je, tak ti sad misliš. Nu krivo delal, 
kaj krivnju na me navaljuješ. Kaj si me 
začel pehati zbog te nedužne lipe i da je 
tvoja, da buš nju pesékel. Kaj tak delaju 
pravi susedi ? Sto put si priznal, da ti je 
da ti je lipov evét pornogel i sto
puta si si mustače osladil s medom stoga 
ljepoga dréva, a vezda hučeš, da ju rušiš 
samo zato, da dokažeš da je tvoja ? Ja ni
sem déte, da se zakaj god pravdam. Kad je 
lipa tvoja, nek ti je ; ueg) kaj inje visi na 
moj vrt, to imaš dati poseč', ar si i sam 
priznal, da vu hladu neraste tram. Ovak se 
budi mo izmil ili. B g s tobom !“

Obrnul se í otiáéi ogorčen. Nigdar nije 
čul takvih rečih od suseda, od prijatelja, 
s kojim je tuliko ljet mirno živel. Kak se to 
dogodilo ? Kazljutil se Štrbec, kaj mu pastivi 
vu goricah avar su napravili, a vezda hoče 
da izkali srce na lipi. Na lipi, koja niti no
rodi. Da je to jaluka ili hruška — _ ali
lipa ; Bnže moj — lipa 1

OtiSel je vu drugi kut vrta. Imal je tu 
Ijepih mladih cčpov vsako fele. Višekrat je 
vse to razgledaval sa Štrbcera, ter se štimal, 
da si je toliko plemenitih šibicah priskrbel. 
Vezda je koracal od stebelca do stebelca ; 
razgrneč zemlju, da vidi niša li se gde 
mravlje nakupčale. — obrnul je gdó koji 
listek, jeli nebi koja vuš na njem bila. Poleg 
toga je zlovoljno jednim okom pogledaval na 
lipu, pod kojora je opal mraz na staro prija
teljstvo.

Oiida je pi ék plota ogledal na gorice, 
gde je opazil pastil e, kak prevzetno puščaju 
krave na goijčki put i doviknul im, kaj je 
mogel : „Bude opet tužbe i narčkanja, kad 
budu starci pbčili kaštigu zbog vašega ne* 
mara. Odvud vi lopovi !* — Vmiril se, kad 
je opazil, da ga slušaju i krave vleóeju ua 
stran.



Povračajue se iz vrta vu dvorišče, 
ogledne se i opet na tu lipu, koju je os- 
včtilo zahodajuče sonce. Kak li je Ijepa, 
uznoseč se nebu pod oblake ; ostalo diévje 
okolo nje, to su selske hižice, a ona je 
turen, kaj ih sa prcširaanjem pod sobom 
motri.

„Ipak sam ga nagnul vu strah* rekel 
je na zadnje sam sebi. Takvu lipu klaštriti ! 
Kla tri ju, Štrbec, klaštri. Nego prvlje se 
buš ti ponizil pred Andrašora, a on bude | 
zadovoljen, kaj ti je nalejal vodu vu 
opaDjke.“

Nu Štrbec nije bil tak mehke šege, 5 
bi se vugibal svadji. Kad Vincék hoče, nei 
mu je. Kad se je povrnul dimo dugo nije 
pregovoril niti tčč*. Ali kad su neprestauce 
uavaljivali žena i déca, kaj je to bilo, rekel 
je slugi odrešito : zutra rano da okhSniš 
lipu, da nevi8i nijedna svrŽ na Vinceka s 
nekoliko ne Ijepini pridavki : bedak, vucibatina 
stari lenjak itd.

Niti pri Vinceku nisu znali, kaj se je 
pripetilo. Staii je otišel na vulicu i nije se 
iz sela povrnul.

Martin je bil vu drugom selu, za bre
gom, pri rodbini. Dojduói dimo, pozdravil je 
mater i otišel je taki vu štalu, da odredi, 
kaj tréba za sljedeči dan. Kad je posla vre iil 
dcšla je več i ncč. Na nebu pl<>vi malo ne 
pun mesec, a ljudem sj ne da vu poete)ju.
Im malo ih ima, koji nisu za sparivan> ha
rem koji čas, dremali, ter vezda skozni na 
vulici popévaju, šale se i sračjeju. Samo pri 
Štrbčevih nema šale ni smčba. Anka si je 
sela na klup pred bižom i zamislila se K 
njoj se dožetal Ma»tin ; a ona je ljepo za 
pitala :

„Nisu te zadr/.avali, ar si se tak zagod 
povrnul ?u

„Jesu : ali zutra ima posla i ri njih i 
pri nas* : odgovoril je njoj mladi de!ko.

„ A kak je pri stricu Ivauu V“ pitala 
je Anka.

„Dobro ; bude vn jesen i ljepse. Mi ka 
Be žrtni.a ltekel je Martin.

„A koga uzimlje?* opet je za pitala 
Anka.

„Mariču Žerjavovu — gdo bi si mislil ? 
— Pretekli budu nas, ako naši starci ostanu 
ovak bezbriini,a odgovoril je Martin, koji 
nije znal, kaj se je pri biži pripetilo.

„Kaj je to denes bilo, Martin ?* vlovila 
je priliku Auka, da se potuii na obedva 
starca, kaj se eto prav vezda počiml u raz* 
hadjati, kad se sr c ̂  njihove dccc jeden dru- 
gomu tak blizu se primeknula. „Oteč je 1 jut 
ter je oštro naložil slugi, da zutra rano 
oklaštri lipu.u

„Čudnovito ; nišam svoga otc* ni videli 
ili spava, ili je gde vu selu na razgovoru 
Tim bolje; zaboravil bude na svadju ; a i 
tvoj oteč bude premenil odluku.w

Iz ozbiljoa razgovora predli su obedva 
mladi opet vu šeptanje i bili bi šeptali j< š 
dugo, da su Martina né pozvali dimo,

Vincék je vre se Id vu h:ž ; nu bil je 
malo dobre volje, pozvali su ga Vukovič*, 
da pije žnjimi aldomaša, ar su prav vezda 
prodali mesaru vu varas vole.

Martin ga odmah zapita), kaj je ínul 
sa Štrbcem : videlo se, da sina boli nespora 
zomlieuje izmedju starcev. Nu oteč ga vmiril, 
da se budu i ov krat pomirili susedi, kak su 
se več vnogo krat ponrri'i.

Vu to stupi vu hitu Strbčev dcčak, 
izruči pozdrav od gospodara i zanioli Vinceka

vu njegovo ime, nek bi vu zorju došel vu 
vrt, da mu pokaže, koje se svrži imaju na 
lipi poseč'.

Martina zaboli do dna srca. Kad stari 
Strbec vu noči šalje glase susedu, mora da 
se je silno razljutil. Gledal je otca, kak da 
bi čeka), nek mu stvar razjasni. Nu ni pet 
ni sest več odsčče deeaku :

„Dobro, reči gazdi, da bura dogéi !*

Martin je želel otcu lehku nőé, i otišel 
vun iz hiže, a otcc je ostal zamišljen još 
nekoje vrčme,

(Drugiput dalje.)

K A J  J E  N O V O G A ?
S previfinjeg dvora.

milijon listov, 112 miliunov dopisnicah 62 
milijuua t skanicah) 16,490 238 poštanskih 
naputnicab, 4,216 824 pnšteuskik naputuicah 
s pouzečem (Nachnahrae), i 33,624 480 
onotah vozne pošte. Med potonjimi nahadjalo 
se je 5,298.480 listov s penezi, vu vrélnosti 
od 3281 milijun forinti, 7,954 430 pošiljkah 
s oznakora vrédnosti, i 20,370 570 prež 
oznake vrednost*. Po tom je dozoačeno vu 
vsem 423 milijuna, a izplačeno 509 miljuna 
forinti. Telegramov predano je vu vsem 
10,835.302 (Ijeta 1891.: 9,661.297). —
Dohodki pošte i telegrafa donesli su 32,993560 
for., stroška je bilo 31,750 837 for.f viška 
1,242 723, for. Vu v§em je prodano pofltuv- 
mh biljegab 319 milijunah komadih, zaprtih 
dopisnicah 13 milijunah, dopisnicah 92 
milijunah, novinske biljege 87 milijunah 
komadah.

Gdo bude buduéi papa ?
Njezino Veličanstvo kraljica p« irnila je 

26 novembra po poldan izmed 4 i 5 vure 
vu posebne audiencije japinskog nuncija 
Agliardija, engelzkog poklisara Edmonda 
Mousoua sa tovaruč com, španjolskog poklisara 
Juana Va’eru sa tovarušicom i ministra- 
prezeba kneza Wind'Sgreca. — Vu četvitek 
30. novembra odputovala je Njezino 
Veličanstvo vu Miramar, a od onud bude 
na ladji putovala dalje po sredozemnom 
moiju.

Magjarski orsački stjegonoše-

Magjarski orsački stjegonoše, koji su 
pozvani, da usljed previšnjeg ’ésenja od 20. 
novembra vrše dvorsku službu kod vsake fele 
diživopraviiih Činah, tičučih pe zemljah krune 
magjarske jesn : magjarski palatin fmedo 
nepopunjeno), — vrhovni peharnik grof Ni
kola Bánffy, — vrhovni truchses grof Albin 
C'áky, — vrhovni konjušnik grof Štefan
Erdődy, — vrhovni komornik barun Béla
0  czy, — kapetan k . magj. télesne garde 
grof Audiaš Páiffy, — vrhovui nadvornik 
grof Ge]za Szipáry, — vrhovui vratar grof 
Julio Széchenyi, — požunski grof Ferdinand 
grof Pá tfy, — judeks kuriae (vezda izpraž- 
njeno mesto), — vihovni tavernik grof 
Ferencz Zichy, — obedva čuvati korane barun 
Niku h Vay i Jožef Szlávy ter ban kralje 
vinali II »rvatske, Slaveni,e i Dalmacije grof 
D.agutin Khuen — Hódervá'y.

Novi kardinali

Najnoveša vest iz Rima javlja, da je 
papinski kons'storij urečrn za polovinu januara 
1894. Papa kani vu tom konzistoriju prokla 
mir-ti obedva 1892. in petto zadržana kar- 
danila i to bivarskog jezuitu Andraša 

iŠteinhubera i b škripa Antuuskoga  ̂ ter k)t 
tiga francezke akademije Perrauda. Na dalje 
budu iinenovaui kardinali nadbiškup vu Kar* 
tagi, Msgr. Combes (oasjednik Lavigenov)
1 anditore santissimo Msgr! Fausti, Pogovara 
s*, da bi linrčki biškup dr. Doppelbauer 
mogel postati kardinalom. Potvrde li se ove 
vesti, onda bude broj inozemnih kardinala)] 
narasel na 34- a talijanskih na 36.

Poštovni i telegrafički promet Austrije vu 
Ijetu 1892.

Poštarskih urcdali bilo je 5068 (na 
prema 4866 vu Ijetu 1891) telegrafičkih 
uredrth 4084 (na prema 3905 vu Ijetu 1891) 
Vu vsili uredih postavalo je koncem Ijeta 
29.185 č:novnikah i službenihah. Pošta jo 
odpremila vu vsem 662 350 275 pošiljkah 
Ijeta 1891 : 621,919 964), a od toga bd" 
je 608 024000 listovnih pošiljkah (421

Eughzki listovi (novine) bave se usled 
zadnjih vjestih v slabu zdravju pape Leona 
XIII. budučim konklavora. 1 oni drže, da 
hoče papa biti Talijan, a od 33 talijanska 
kardinala, koji danas živu, ima ih komaj pet 
do šest, ua ko;e bi se mogel uzet' obzir kod 
budučeg izbora. Ima vu svetem sboru muže* 
vab velikoga glasa s vučenosti, óudoredja, 
mudrosti i drugih ksčpoatib, ali od budučeg 
pape potrebuje, da bude i diplomat kak je 
je L°o |X I l l .y makar * uesledil zevsema 
njegove trago, — i da nebude odviše pro- 
noDCirana peršona makar vu kojem pravcu. 
Odboju li se kardinali, koji su 70 i više ljet 
navršili, a to su : Mertel, Serafiui, CanoRa 
Celesia, Roggiero, Biaush5, |Dusmet, Baus1, 
Galeati Mocenni, i Pe sico, ter su po tom 
prestari, ostvja još dvadeset i dva Talijana. 
Kuk gol su oviti jedenajst prestari za tiaru 
tak su prema tradiciji još premladi Roffo- 
Sciila, Malagola, Rampola i Siciliano di 
Reude. Kad i nebi bilo ovib prččkah njihovu 
izboru, markez Rampola kakti vezdašni 
državni tajnik papiu i vodja Francezkoj prija
teljske politike, nebi našel podpore ni vsih 
talijanskib, a karao li inozemnih k&rdinalah, 
kojih se ov čas nahidja vu sveom sboru 
dvadeset i devet, Podpiral bi ga Franeczi i 
morti koji Španjolec, ali bi žito bezuvjetoo 
bilo proti njemu deset do p tnajst Tal jauah. 
Niti Mocenni, dugotrajni suradn k Rompolin, 
niti Persico, koji je posredovel za Irce, nebi 
innli ufaoja. Roffo Scilla je aristokrat, ali 
čovčk tih i čeden ; Reude je prijatelj Fran
cezke, gde je bil nuncijem ; Malagola je samo 
vučenjak. Od preostalih oscmiajst Sanfelice 
je razglašen kak prijatelj sporazumka s 
Iialijom ; Bonapartu je na putu d čuu ime; 
Oreglia se je kompromotiral zadujom svojom 
pravdom ; betežljivi su Vorga i Mazella: 
premladi su novaki vu svetom sboru Guarino, 
Graniello i Serto; prež vekšega su upliva 
Ricci, Mačehi, Masella i mla,ši Vannutelli 
(Vincenzo).

Ovako nam je prestalo samo šest tali- 
janskih kardinalah koji su papaLi i : Oapecc* 
latro, Monaco, Di Pietro, Parocbi, Serafino 
Vannutelli i Galimberti. 01 ovih je Cagcce- 
latro najvučeneši; ovi tri bili su i najozbi- 
ljneši kandidati vse do najnovešega vremena, 
no za Monaca se denes tvrdi, da je ozbiljno 
betežen. Purocchi da je izgubil vnogo prista
vah zaradi svoje prevrtljinosti, a Capecelatro 
neltini se za drugo, nego za vatikanska 
knjižnica (bib’ioteku). Tak su izplavala na 
povriinu tri nova imena, a dopisniki cuglez- 
kih novinah tvi de, da se med njimi ima 
poizkati bodoči papa. Jesn to obedva prveiuji 
nunciji vu Boču, 8. Vannitelli i Gallimberti, 
i bivši nune j vu Madridu Di Pietro. Potonja 
dvojica dobila su kardinalski škerlak stopram 
vu jauuaru ovoga Ijeta, a Vannutelli vu mar«





állapított árverési feltételeit a perlaki ki 
járásbíróság telekkönyvi osztályánál és Szt 
Má n  község elöljáróságánál a hivatalos órái 
alatt megtekinthetők.

K elt Perlakon a kir, jbiróság, min 
tkvi hatóságnál 1893. évi október 23-án
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3 kukoriczagóré — továbbá 5 hold szftiilöföld réttel, az 
egyik réten több mini 200 (rt értékű (atörzsek. 2 és fél 
hold erdő és 8 hold legelő — azonnal eladó Bővebbet 
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tiszta e c z e t e p z e n c z iá t  kellemes i/ü boreczet 
és közönséges eczetek gyártásához. Leiuv-ok és 
használati utasítások ingyen mellékelteinek. 

K iv á ló  e r e d m é n y é r t  b c / e . l i t  deli
Árlapot bérmentve küldők.

Pollák Károly Fülöp
Eszencziák - különlegességek gyára 

878 1 2 -0 0  P R A (i.
M egbizbató ügynökök kerestetnek

r u m  , c o íin a o  
mindennemű s z e 
s z e s  ita lo k , a s z 
ta li  l ik ő r ö k  és 
k iilö n le g je sp é -  

írek azonnali elké
szülésére a legkitü: 
nőbb minőségben 
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Azonfelül ajánlok 
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Árverési hirdetményi kivonat.
A Csáktornyái kir. járásbíróság mint 

telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Ha* 
dellán Jakab és Hadelláu Róza férj. Vojkovics 
Ádámné őrségi lakos végrehajtatnak, Horváth 
Lukács beliczai lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 100 frttókekővetelés és járulékai iránti 
végrehajtási ügyében n*kanizsai kir.törvényazék 
a Csáktornyái kir. jbiróság területén lévő be
liczai 86 tk. 67 hrsz. a. ingatlannak és az 
ezen tjkvbeu felvett legelő illetménynek Hor
váth Lukácsot illető egy harmad része 203 
írt ; 585 hrsz. a. ingatlanuak egy harmad 
része 78 frt; és 995 hrsz. a. ingatlannak 
egy harmad része 73 frt 33 egy harmad kr.; 
becsárban ; továbbá ugyanezen tkjvben 245 
hrsz. a, egész 74 frt; 287 hrsz. a. ingatlan 
54 fit; 597 hrsz a. egész 122 frt; 781
hrsz. a. egé3z 32 frt; 812 hrsz. a. egész
36 frt; 890 hzsz' a. egész 120 frt; 915
hrsz* a egész 181 frt; 952 hrsz. a. e^ész
59 fi t; 975 hrsz. a. egész 94 fit és a be 
liczai 463 tk. 345 hrsz. a egcsz ingatlan 
120 frt becsárban az árverést ezennel meg
állapított kikiáltási árban elrendelte és hogy 
a fentebb megjelelt ingatlan az

1893 ivi dtczember 30. napján délelőtti 10 öiakoi

beliczai község bíró házánál megtartandó nyil
vános árveiésen a megállapított kikiáltási áron 
/alól is eladatni fog.

Árvei ezni szándékozók tartoznak az ingat 
lau becsárának 10°l0*át készpénzben, vagy az 
1881 : LX. t.-cz 42 §-ban jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l*én 
3333. sz' a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 
8 §»ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, vagy az 1881. LX. 
t-cz, 170. §*a értelmében a bánatpénznek a 
bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított 
szabályszerű elismervényt átszolgáltatni.

Kir. jbitóság mint tkvi hatóság. Csák
tornyán, 1893. november 19 én. 929

Nyomatott Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.
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