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iMimódon védekezik a gazda ata- 
karműnyhiány ellen?

i.
Az időjárás változatlanul a régi. A gaz

dák forró imája még mindig nem nyilotta 
meg az egek csátornáit, a forróság már tűr
hetetlenné váll, növényzetünk sül, pörkölődik, 
a legelőről haza hajtott csorda bőgve kéri 
a takarmányt, hisz kin csak étien szomjan 
járkál egész nap. A kánikula sem hozolt 
változást; elmaradtak, legalább eddig, a szo
kásos nyári záporok, csak a hőség marad a 
régi

Néha beborull az ég, a gazda lesve 
várta könny hullatását, de hiába várta Jött 
egy szél, eloszlatta a fellegeket s forró lehe
letével perzselte végig határainkat.

E rettentő szárazság a takarmány nö
vényekre olyan káros hatással volt még itt 
a hő tnlajvizü Muraközben is, hogy nagy 
takarmányszükség állhat be, ha az ellen a 
lehetőségig nem védekezünk.

Legtöbb gazda úgy vél segíteni a takar- 
mányszükségen, hogy csökkenti állatainak 
számát, ezzel azonban csak magának okoz 
kárt, mert az állat létszám csökkentésével 
nagyon megcsappan a Irágyamennyiség és 
annak következtében talajának termő ereje. 
Az állatok ára pedig nagyon leszállóit. Ha 
megfogadják kedves gazdalársaim jóakarata 
tanácsomat, úgy nem az állatok számának 
csökkentésével igyekeznek a beállott takar
mányszükségen segíteni, hanem minden esz
közt felhasználnak arra, hogy a mennyire

az még a tél beáltával lehetséges, biztosítják 
állataik ki telel telésére szükséges téli takar
mányt.

Hogy ezt tehessék, a következőket aján
lom figyelmükbe: I a zöldtakarmányozási 
minél hosszabb időre nyújtani ki, hogy ez
által a léire már össze rakott készletünket 
növeljük; 2 olyan növényeket t rmeljünk, 
melyekkel a jövő év tavaszán a zöldtakar-' 
mányozást lehet megkezdeni és 3. a téli ta
karmányozás czéljaira minden olyan anya
got, melynek takarmány értéke van, fel kell 
használni.

E rövid bevezetés után áttérek azon 
növények termelésének ismertetésére, melyek 
még e hóban vethetők s még ez idén, vagy 
kora tavasszal nyújtanak bő jó izü takar
mányt.

1. A fehér mustár. Németországban már 
régebben termelik, mipl a fejős tehenek igen 
jó takarmányát. E növény előnye, hogy gyor 
san lejlődő és jó mióőségü takarmányt ad 
még silányabb talajokon is. Igen száraz klí
ma alatt a mustár termése nagyon bizony
talan, ezéit hazánk sik vidékein nem ter
melhető eredménnyel, a domb- és hegyvi
déken azonban termelésre nálunk is figyel
met érdemel. Legjobban éterem a jó erőben 
lévő szelíd vályogon, a homokos vályogon, 
nem különben a friss törésekben Kötött ta-1 
lajokra nem való, a homokon megterem 
ugyan, de alacsony marad. A fehér mustár 
igen gyors fejlödésü, vetés után 6—7 hét 
múlva már kaszálható, ezért mint tarló nö
vény nagyon ajánlható termelésre.

Vélni augusztus végén, szeptember ele

jén szakiák. 20—30 cm. sortávolra velőmag 
szükséglet kát. holdanként szórvavetésnél 
Hí—18, soros vetésnél 12—15 kg.

A mustárt legáltalánosabban zőldtakar- 
mányul használják, ritkábban készítenek szé
nát belőle, erjesztett takarmánykészitésére 
nem való, mert csípős iztkapés nem eszik 
az állatok. Termés hozama kát. holdanként 
60—80 mtrm.

A csibehur. A nyugoti államokban, kü
lönösen Hollandiában már régebb idők óta 
termesztik A csibehurnak előnye, hogy igény
telen rövid a tenyészideje s jó takarmányt 
szolgáltat, szaraz kiima alatt nem diszlik, 
és ezért szeptember elején vetendő. A C9i- 
behur szereti a jobb minőségű homoktalajt, 
a vályogos homokot, ha jó termőerőben van. 
A csibehur, ha néhány esőt kap, vetés után 
7—8 hét múlva kaszálható

Legegyszerűbb 11—13 sortávolra vetni, 
de lehet vetni szórva is, ennek egyik legjobb 
módja az, hogy a talajt előbb jó meghen- 
gerezik, a magot elszórják, könnyű boroná
val elboronálják és lehengerezik. A velömag 
szükséglet szórva vetésnél 12—lb, sorosve- 
tésnél 9 — 12 kg. A közönséges vállaján kí
vül van egy *óriá9»-inak nevezett faja is, 
ez valamivel hosszabb tenyészidejű s igé
nyesebb.

A csibehur igen jó legelöl ad, de ete
tik zölden vagy szárazon, sőt be is zsom- 
bolyozható. Szénatermése 8—15 q. zöldta- 
karmánytermése ppdig 25—35 q. kát hol
danként.

3. Tavaszi borsó és őszi árpa keverék 
szintén nagyon alkalmas arra, hogy vele a

T  Á  R C Z  A .

Hazaszeretet.
Irta: Max Nordau.

Már jó  ismerősök voltunk ás egészen bizal
mas hangon beszéllünl egymással, midőn egy na
pon, miután az egész délután alatt felolvasott ne 
kein, hirteleniil azon kérdéssel fontull hozzám, 
engedjem meg hogy egy szivárra gyújtson.

— Hogyan, — kiáltottam majdnem megijed
ve, — ön dohányzik Aliiért?

Tudniuk kell ugyanis, hogy nagy ellenszen
vet éreztem a férfiak iránt, kik dohányoznak. Nem 
tudtam eléggé dicsérni bátyámat, mert teljesen 
felhagyott a rossz szokással. Többszőr ki is jelen
tettem, hogy mindent inkább tennék meg, mint 
egy férfiul megcsókolni, a ki dohányzik.

Persze nem tudtam, hogy Albert is dohá
nyozik, mert a szobámban sohasem dohányozott, 
különben nem volt alkalmam e tulajdonságát ész
revenni.

Izgatott hangom zavarba hozta Albertet.
— Igen dohányozom, de mi különöst talál 

ebben? Mondotta Albert.
— Mindenesetre semmi különös sincsen e 

dologban, de annyit mondhatok, hogy sohasem fo

gok nőül menni egy férfiúhoz, ki szivart vesz szá 
jába. Ki nem állhaloin az ilyen embert.

Albert ijedten nézeti reáin, de nein szólt 
semmit, hanem visszalette a szivart a zsebébe. 
Kgy ideig szótlanul ült mellettem s azután elbu-
CSIlZOlt.

Másnap isinél eljött és minden bevezetés 
nélkül elkezdett beszélni a dohányzásról.

Megemlítette, hogy ugyancsak megijedt sza
vaimra, de azt hiszi, hogy talán még sem mond
tam az egészet komolyan és reményh, hogy hoz
zászokom a rossz szokásához sat. De én nem is
mertem tréfát e dologban és még nagyobb ko
molysággal kijelentettem, hogy ki nem állhaloin a 
dohányzást, és nem is fogok hozzászokni. Sőt épen 
elenkezőleg elvárom, hogy a férfiú, a ki engem 
szeret, felhagyjon e rossz szokással.

К kijelentésem nagyon leverte Albertéi, — 
a mit most komikusnak tartok, de akkor nagyon 
komoly volt az egész dolog. Albert szomorú volt. 
és egy szerencsétlen ember arczkifejezésével tá
vozott tőlem. Albertet elhagyta jókedve, szemei
ből látszott, hogy nagyon boldogtalan. Körülbelül 
egy hétig tartott ez állapot és én magam is — 
bánkódtam, de nem tudtam és nem is akartam 
rajta segíteni. Vagy leszokik Albert a dohányzás
ról, vagy vége köztünk mindennek.

Kgy napon hozzám jött bátyám és megdor
gált, hogy ilyen ostobaságokat csináló!. Kibeszélte, 
hogy Albertet teljeeen leverte viselkedésem S már 
nem is mer hozzám jönni. Keikért, hogy Isten ne
vében engedjem meg néki, hogy szivarozzék, mert

már egyszer megkísérelte, hogy felhagyjon a do
hányzással, de a szokás hatalma nagyobb, mint 
az akaraté.

Nem tudtam magam visszatartani, és kijelen
tettem, hogy tehát ez az az erős férfiú, ki nem 
ludja leszokni rósz szokását? Ha szeret, úgy le kell 
szoknia róla, most már követelem, mert ha iga
zán szerel, úgy bizonyára megteszi.

Bátyám szidott és haragudott, de ez nem 
használt semmit és én szilárdan megmaradtam 
a mellett, a mit mondtam.

Nem akarom részletesen elbeszélni haragú
kat. Végre Albert eljött személyesen hozzám és 
kért; hogy ne legyek már olyan kegyetlen, én erre 
— mint rendesen történni szokott — elkezdtem 
sirni.

— Jól van tehát, őn az én kedvemért nem 
tudott lemondani rossz szokásáról, én szerelem
ből ön iránt, meg akarom pröbálni hogy ellenszen
vemet le tudom-e győzni.

Nem sokára reá meg volt az esküvőnk és 
Albert vigan tovább dohányzott és én boldog vol
tam.

Teljesen elfelejtettem a néhány napot, a mely 
alatt a dohányzás miatt annyi bánatunk volt.

Kgy fél év múlva azonban egy este észre
vettem, hogy Albert szokása elenére nem dohány
zik. Csodálkoztam rajta, de azt hitlem, hogy ez 
csak véletlenül történt.

He a legközelebbi napokon sem gyajlottszi
varra. Hogyan, gondoltam magamban, Albert ta
lán meghozza feleségének az áldozatot, a melyet





vármegye törvényhatósága a lelenyei járás
orvosi állásra pályázatot hirdet. Л járásor
vos javadalmazása 2000 kor. 350 kor. lak
pénz és 000 kor. uliállalány Д pályázók 
szabályszerűen felszerelt kérvényeikéi Her- 
telendy Ferencz főispánhoz ezimezve az al- 
ispáni hivatalnál nyújthatják he szeptember
4-éig.

— TŰZ. Kolorban tűz ütőtt ki e hó 7- 
éu és elégelt Tus Rókus ottani korcsrná- 
ros pajtája. Szerencse, hogy vasárnap volt 
s a derék tüoltók mind otthon voltak, mert 
a nagy szárazság tovább vitte volna a tű
zet a szomszédos épületekre. így is csoda, 
hogy közvetlen a tűz mellett levő szalma 
épületek megmaradtak. A mi annak köszön
hető, hogy az ügyes tűzoltók 8 perez alatt 
már három íecskedővel vették körül a tü
zet, védve a szomszédos épületeket és pilla
nat alatt lerombolva az égő pajlal, górét, 
kerítést, a mi tovább vihette volna a tüzel. 
A tűz oka ismeretlen. Valószínű, hogy az 
összehalmozolt széna magától gyuladl ki a 
rekkenő (orróságban.

—  Áthelyezés A vall és közokt. m. 
kir. miniszter Hajabács Iván Csáktornyái áll 
polg. fiúiskolái tanítót az orosházai in kir. 
áll polg. isk. helyezte át

—  Uj takarékpénztár Perlakon. Van 
már Muraközben elég takarékpénztár, mind
azonáltal Perlakon ismét van egy keletke
zőben. Mivel a vidéki takarékpénztárak sza
porodása a legtöbbször a nép vagyoni álla
potának a negativ fokmérője, ez uj takarék
pénztár keletkezése is csak a muraközi nép 
folytonos szegényedésének a bizonyítója 
A keletkezőben levő társaság elnevezése: 
»Perlaki Takarékpénztár Részvénytársaság 
Perlakon» és bizonytalan időre alakul. A 
társaság részvénytőkéje 80000 korona, mely 
400 darab 200 korona névértékű névre 
szóló részvényből fog állani. A részvények 
jegyzésére most hirdetnek felhívást l)r. Ta
más János és l)r Zakál l/ijos perlaki ügy
védek az alapítók nevében A részvények 
jegyzésénél kötelesek az aláírók azon alapitó 
kezeihez, kinek a birtokában az aláírási iv 
az aláíráskor van, minden részvényre a név
érték 50 százalékát, és részvényenkint 10 
korona alapítási költségei lefizetni. A rész
vények jegyzésének zárhatárideje 1004. évi 
augusztus 31-ének déli 12 órája.

— Jövő vasárnap nincs teljes munka 
szünet. A hivatalos lap f h 11-iki sz.-a a ke
reskedelemügyi miniszter rendeletéi közli, 
mely a Szent lstvánnapol követő vasárnap 
munkaszünetének részleges felfüggesztéséről 
szol. Szent István napja ugyanis az idén 
szombatra esik és igy két munkaszüneti nap 
közvetlenül követi egymást. Hogy az ipari 
munka és az üzleti forgalom - lóképpen 
az élelmezéssel kapcsolatos ne szüne
teljen két teljes napig elrendelt ’ a miniszter, 
hogy mindaz az ipari munka, mely a ke
reskedelmi miniszternek mull évi rendelete 
szerint vasárnap csak délelőtt van megen
gedve, az augusztus 21-éré eső vasárnapon 
kivételesen reggel 0 órától déli 12 óráig és 
este bórától kezdve zavartalanul végezhető

Az engedetlenség vége Hmsz Jó
zsef őrsvezető és Abola csendőr I hó n-én 
Légrádon porlyázlak, miközben azt is vizs
gálták. hogy a tűzrendészed szabályoknak 
mindenki eleget telt-e. Zsumer Mihály gaz
dánál semmi biztonsági intézkedést nem lát
tak, azért kérdőre vonták. Zsumer azonban 
gorombán rátámadt a csendőrökre: Ki
innen kutya csendőr! Nekem ne parancsolja
nak! Hiába hívták fel Zsumert az engedel
mességre, ez csak tovább gorombáskodott,

inig nem lliusz őrsvezető a gazda elővezc-| 
tésél rendelte el. Bekísérték a községházára, 
de a 72 éves Zsumer ott is folyton gorom
báskodott. Kkkor az őrsvezető kijelentette, 
hogy letartóztatja. Mikor Zsumer ezt még
ha Holta, el akart szaladni, Abola csendőr 
azonban útját állta. Az öreg ember e sza
vakkal: Kutya csendőr, most meghalsz! — 
neki ugrott Abolának és fojtogatni kezdte 
A szurony hegye a Ital kar könyök-csontját 
falába, majd innen lecsúszva, mélyen beha
tolt a felső lábszárba. Zsumer rögtön össze
esett. Gyorsan lakására szálilolIák, majd or
vosi hívták, ki a súlyos sebet bekötözte. 
Szauer Jenő nagykanizsai csendőr tiszthe- 
lyeles még az nap Légrádra utazott és a 
vizsgálatot bevezette.

Déli vasút Szí. István ünnepnap al
kalmából a déli vasul magyar államásairól 
f évi auguszlusztns hó 17-töl kezdödóleg 
Budapest déli vasútra mérsékelt áru menet
térti jegyek adatnak ki és pedig oly módon, 
hogy az utasok az I. kocsiosztályban kél 
II. osztályú, a II kocsiosztályban két III.osz
tályú egész jegygyei. A III osztályban pedig 
egy II. osztályú rendes meneljegygyel utaz
hatnak Budapest déli vasúira és vissza. A 
szomszédos forgalom ezen m meldijkedvez- 
ménybjl ki zárva. Gyorsvonalok a megfelelő 
gyorsvonali jegyek váUása melleit használ
hatók. Oly megálló helyekre nézve, melyek 
rendes meneljegykiadással nem bírnak, ezen 
menelkedvezmény ki nem terjed. Ezen ked
vezményes jegyek f. évi augusztusztus hó 
17—20. napjain, az utóbbi napon azonban 
legkésőbb a délelőtti órákban Budapestre 
érkező valamennyi menetrendszerű vonalhoz 
adatnak ki A visszautazásnak augusztus hó 
20. és 21-én kell megtörténte és pedig oly- 
kép, hogy augusztus hó 20-án legkorábban 
a Budapest déli vasut-álhullásról ugyanaz
nap délután induló első vonat,ellenben aug. 
hó 21-én legkésőbben a Budapest déli va- 
sul-állomásról ugyanaznap este induló utol
só vonat használható. Útmegszakítás sem az 
oda-, sem a visszautazásnál nincs megen
gedve. Gyermekek részére külön kedvezmény 
nem engedélyeztetik A váltott menetjegyek 
Budapest déli vasútra való érkezés alkal
mával nem adandók le, minthogy azokat a 
visszautazás alkalmával is tel kell mulatni.

Kérelem A tüzoltó-parancsnokság 
felkéri mindazon háztulajdonosokat, kiknek 
háza elölt vert kút van, arra telügyelni és 
azt különösen attól megóvni, hogy gyerme
kek kavicsokat vagy egyébb szemetet bele 
ne dobjanak.

Meghívó A Csáktornyái iparos tekézö- 
egyesűlet 190 L évi augusztus hu 14 én Hor
váth Géza vendéglőjének kerlhelyiségében a 
helybeli lamburás zenekar hangversenyével 
egybekötött' versenylekézésl A hangverseny 
kezdele délután 4, a versen у dobásé délután 
(i órakor. Kedvezőtlen idő esetén lolyó hó
21-én larlatik meg. Beléplidij nincs.

Uj orgona a Csáktornyái róm. katli. temp
lomban. Pestalics Fábián a Csáktornyái szent- 
ftrenczreiidti zárda az idei ház főnöke »és ádmi- 
niszlálora alaposan hozzáfogott a rendház kör
nyéke, és a templom restaurálásához. Május és 
június hó napokban újjá alakította a templom főhom
lokzatul, s a főhomlokzat, mely előbb egy maga 
zili falához hasonló puszla sima fal volt, most 
csinos, ízléses külsővel bir s csak a zárdafő szép 
Ízléséről tesz tanúságot. A templomhoz tartozó 
kis terel, igen helyesen, a zárda épület előtti ke
rítéssel egy vonalban csinos vasrácsozattal elke
rítette, miáltal a város főterét szépítette, és a 
templom falától s ajtajából kiszorította az oda 
nem való vásári árusokat. Most pedig, mint hall
juk, a templomba a régi avult s már alig hasz
nálható orgona helyett, egy teljesen uj orgonát 
készíttet. Az uj orgonára Brandt inarburgi orgona

készítő és Ankszter pécsi orgona készítő adtak 
be ajánlatokat. Mindkettő 8400 koronát kért, de 
mivel az előbbi 20 regiszteres orgonát lOévi jót
állással, az utóbbi pedig csak 18 regiszterest 5 évi 
jótállással hajlandó készíteni a fenti összegért, a 
marbfirgi Brundl fogja készíteni az orgonát s az
zal körülbelül fél év múlva lesz kérzen.

I R O D A L O M .  •
A júliusi forradalomból egy színes kép

ragyog elő, s a polgárkirályságnak, a leg
prózaibbnak, szintén meg volt a maga épo- 
sza: Lajos Fülőp király útja a Palais Roy- 
állúl a városházig.

»A követek kíséretében, mellette a be
teg LaíTittel, kit zsőlyén vittek, lóháton in
dult meg a veszedelmes útra a leendő ki
rály.» Mindjárt megérkezése után irt volt 
Lafayettenek, ki a váiőshazán commune! 
szervezett az 1793-inak módjára. A tábor
nok nem feleli. Későbbi két levelére sem 
kapott választ. Roppant tömeg lepte el az 
egész utal. Egész a Gréve teréig — hol haj
dan a guillotine állott — a herczeget nagy 
örömmel és hódolattal fogadta a tömeg. De 
lassankint a kísérel lelkesedése átragadt re
ájuk és mire a herceg leszállóit lováról, 
mindenfelől éljenezlék a helytartót. Ekkor a 
herceg a tanácsterembe ment, karonfogta La
fayette tábornokot, kivezette az erkélyre, ott 
megcsókolta és vége volt a köztársaságnak.

A júliusi forradalomról szól a Nagy 
Képes Világtörténet 201. füzete.

Lengyelország A júliusi forradalom hire 
napok alatt végig repült egész Európán. A 
lengyelek büszkén nevezték magukat a Kelet 
francziáinuk. A íránczia nyelv is nagyon el 
volt közlük terjedve. Sok műveltségi kapocs 
is fűzte őket az igazi forradalmi nemzethez.
Л júliusi forradalom hírére megmozdult ná
luk minden A belgiumi felkelésnél biztosra 
vették az orosz beavatkozást s igy a nagy 
háborút Franciaország és a czár között, a 
mely visszaadja Lengyelország függetlensé
gét. Épen az orosz hadi készülődés, mely 
azzal a veszélytyel fenyegetett, hogy az or
szágot muszka katonaság szálja meg, a 
nemzeti hadakat pedig külföldre viszik, tette 
szükségessé a forradalom gyors kitörését. 
Ezt a franczia titkos társaságok küldöttjei 
is sietették, hogy megakadályozzák a muszka 
seregnek nyugotra vonulását.

1830 deczember 10-ikére határozta el 
a carbonarik társasága, mely tagjai közé szá
mítolta a legtöbb tábornokot és lisztet, a ki
törést De mivel a rendőrség több összees
küvőt ellogolf, siettek hogy az egész tervük 
dugába ne dőljön. November 29-én este egy 
csapat deák és kadét beront a nagyherceg 
palotájába, leöli az örökét és maga a kor
mányzó is csak nagy hajjal menekül, háló- 
köiilösben. A munkások a mozgalomhoz 
csatlakoznak; a lengyel ezredek egy része 
is. Az ellenkező tábornokokat megölik. Éjiéi 
után Konstantin kihivalja az orosz őrséget 
és Varsó minden raktárával és hadi készle
tével a forradalom vezetőinek hatalmába 
jutotl.

A lengyelek szabadságbarczával foglal
kozik részletesen a Nagy Kepes Világtörténet 
202. lüzele.

A 12 köteles nagy munka szerkesztője Mar- 
czali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal a kötet 
írója is. Kgy egy gazdagon illusztrált kötőt ára 
díszes fél bőrkötésben 16 korona; füzetenkint iskap- 
haló 00 fillérjével. Megjelen minden héten egy fü
zet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Iro
dalmi intézet Részvénytársaság Budapest, Vili., 
fjllői-ul 18 sz.) s minden hazai könyvkereskedés 
jután, havi részletfizetésre is.



mi dopusli «Medjimurski hrvat* da mii jednu 
kratku pripovedku povem. (Magdié et comp. 
ilak radi imaju «abe: njim je svaki list pun 
od «aball). Videla je «abe vola. Mislila je 
vu sebi, da bi i ona mogla lak velika pos- 
tati, pák se je zato iz sve jakosli poéela na- 
puliavati. Ali nikak Ilije dostigla velikocu 
vola, pák se je zato jós bolje napuhavala. 
Nazadnje se je razpoéila: — Jeli nebude lo 
i tvoja osnda t Medjimurski hi vat*? I ti bilde« 
se lak dugó naduval, da se jedenkrat razpoéiS..

Cdrié tv  lé

Как se naj brani gazda od zmenj- 
kanja krme?

Vréme je po celim orsagu lak как je 
bilo. Vruéa molilva gazdov je do sada ne 
mogla odpreti nebeske «lel»'*, vruéina je ver 
za neprestati, siljese lak rekuc peée íz pa«e 
dimo dognaua marva ruéeé prosiju za krmu. 
im su vuni zedne i gladne hodile sem-tam 
celi den. Nikak se neée preobrnuli vreme, 
nega mii onih straánih ploliah, kője pák su 
svako Ijeto navadne bile, sarno vruéina ji* 
pod jednim stalna.

Negda, negda se je zaoblaéilo nebo, i 
gazda je komaj éekal. da bi curel de«dj, ali 
zabadav je éekal. Dosel je veter, razliral je 
obiaké i za vruéiin slapom je osmodil na«e 
krajine.

Óva siratna vruéina je lak «koddá se- 
nokoáam i pri nas vu dosta dniénim Med- 
jimurju, da veliko zinenjkanje krme more 
biti, ako se proli lomu, как je same moguée, 
nebranimo.

Najviáe gazdov si lak inisli pomoéi, da 
poinenjáa broj marve, ali sa lem samo sebi 
«kodi, jer sa pomenjSanjem broja zivinab 
budi* i tnenje gnoja imel i lak si mii zemlje 
nebude mogel popravljali. A marve cena pák 
je jako dőli vudrila.

Ako posluhuele dragi gazdi moje dob- 
rovoljne navuke, lak ne sa poinenjSanjem 
broja «ivinali зе trsile na potrebi krme po
rnóéi, nego svako sredslvo pobasnujete na 
lo, da как je samo moguée pred zimom, dosla 
krme priskrbite za marvu.

Da to vcinite, na sledeée vas opominam: 
1 zelenom krinom, как je sarno moguée 
naj du« e brande, da vám lak suba krma na 
zimu preoslane; 2. lakove biljine sejamo, sa 
kojiini na protu lelje zagod moremo zapoéeti 
zeleuo krmljenje i .4. za ziinsku krmu sve 
rnoramo pohasuuvali, koja samo krminii 
vréduonl ima.

Zalem kralkim navukom vám razlozim 
one biljine, kője je véé vu lem mesecu moéi 
sejali i kője jo« letos ili zagod na proluletje 
daju dosla dobni krmu.

1. Béla muátardn. Vu Nemákoj zem- 
Iji nju véé zdavnja plodiju, как izvrstnu 
krmu za dojne krave. Ta biljina je zalo 
dobra, da friáko zraste pák jako dobru krmu 
daje i vu hujáoj zeml|i Pod jako suliim 
zrakotn je njeni plod ne sigurni, zalo na 
ravnici ju je ne vredno lak sejali. ali na 
bre«nalib meslab nju je i pri nas moéi se
jali. Najbolje plodi vu dobroj jakosli ilovaéi, 
na pesnaloj ilovaéi, vu hamuénoj zemlji, na 
vapnatoj ilovaéi pák i vu iz nova podoranih 
zemljah. Vu «ilavu zemlju je ne dobra, vu 
pesku isiina da rasle, ali slaba, niska ostane. 
Béla muSlarda jako liitro raste, po setvi za 
(»-7 Ijednov nju je véé moéi kosili, zato kakli 
strniánu biljinu ju jako preporuéamo.

Sejali nju je na koncu Augusla ili na

poéetku septembra na vada na 20-30 cm. rede, 
semena je polrebno na kalastersku mekolu, 
ako sa rukom sejamo 15-18 kilogramov, akó 
pák na rede 12-15 kgramov.

Belu muátardu osobito za zelenu krmu 
hasnujeju, rédku, da seno delaju iz Kije; jer 
ako je skladjena, lehko dobi «arkoga téka, 
pa ju marba nepojeju. Na jednoj rnekoti 
zraste 00-80 melercenlov.

2. l'rotulétnog gralni i jesenskog 
jec/rwnn zme&unje je takajáe jako pribéno 
da sa njem zeleuo krmljenje do kesne je- 
seni nategnemo, i moéi je sirovo vu kozlice 
deti za zunu. To zmeéanje lak rnoramo se- 
jati, da 1 hekloliter protuletnog graba i pol 
bekloliter jesenskog jeémena skup zmeáamo 
i vu augustusi! mesecu sejamo, kada zide, 
onda rnoramo sa branom povlaéiti. Ako vre
me slu«i, or.da budemo véé vu oktobru i vu 
noveiubru vnogo krme nnali Vu ziiiu se 
grab zmrzue ab jeémen ostane, pák nam na 
proluletje zelenu krmu daje, ili pák ga mo
remo za seme ostaviti.

Ovik bilj inait séma se more dobiti 
vu Budapesti, vu trgovini seine mi Muu- 
thner uddn-a.

Kak öve rede piéem, je poéelo se ob- 
laéiti, grmeti i pocel je lepi de«d)ek padati.

(Drugiput dalje.)
Szenteh Dezső.

gospodarstveni professor.

Iz őrs;léke liize.
íVu  proslim  tjednu.)

Uvoga mesecu li ga je hilo zadnje or- 
saéko spravi«ée. Od orsaékoga razmeéká za
kón su prijeli, sada pák budu na slobodu 
i«li ablegali. Та létna vakacija bilde dr«ala 
do oktobra 10-ga, kada se bude ablegali opet 
skup zi«li, da zakone délaju i da se razgo- 
varaju о orsaékib slvarib i poslov

Gróf Tisza István minister predsednik 
bude na svoje imanje iáéi vu Geszt. Ali niti 
lu nebude on pocival, jer éez celo vreme 
budeju ga vu dein dr«ali va«ui orsaéki posli. 
iniuisterpredsednik bude se prije, как bilde 
olisel na svoje imanje i pred kraljom javil 
na audieuciju.

Politika vu stranjskib zemljah.

Vatikan i Francuzka Med francuzkom vla- 
dom i Vatikánom se je cista razlrgel dober 
stall«. Jer Vatikan uije hotel nazad vzeli one 
pozive, da dva biákupe pred se pozove, obe- 
dvéli minislri su olisli iz svojih mesta. Lo- 
renselli nuncius je véé i vu Kimu, gde je 
osobno refer érái sv. olcu papi о céloj slvari.

Turska Macedonskog «audarstva slranjs- 
kill oficérov broj hoéeju povekáali slranjske 
vlade. Turki lo boéeju pripreéili, ali austro- 
magjarski i ruski povjoreniki veliju, du budu 
slranjski oficéri i onda i«li na svoja mesta, 
ako к lomu turki neprivoliju,

Vu macedonii как najzadnje novine 
piseju. je stall« med turki i kréeniki vnogo 
bolái, как je bil. Poboláanje slaliáa se iz toga 
vidi, da su lurki obdelati pomogli kráéeni- 
kom zemlje.

Turska vlada, как se Cuje odgovor, lioée 
dali slraujskib zemljah minislrom, da vi«e 
stranjskib «andarskih olicérov nemreju bas- 
nuvati vu Macedonii

Srbska Kak iz Belgrada javiju, sedmca 
ministrov je odluéila, da bude se okorunenje 
Petra srbskoga kralja septembra 21 *ga obdr- 
«alo.

VTvá
Tabor vu A2iji.

Na bojnom polju se svaki dén jako 
ozbiljna pripeéenja dogadjaju. Kuski general 
grol Keller je vu boju opal. Keller je blizu 
Takubana se brauil proli japancoin. Vile«ko 
se je dr«al sa svojom vojskom, ali japancoin 
nije mogel proli stali. I njega je trefila smrtno 
jedna japanska kuglja . . .

Kellorova smrt nam more kazali, kakov 
stali« more ondi bili, gde japanska kuglje 
véé i üo generalov dojdeju. Jer to si sami 
od sebe moremo mislili, da ruski generali 
odzadi zapovedaju vojski t ne vodiju nju za 
soboin, lak как japanski.

Kuroki japanski general j(* nadvladal 
pri Jusulikinu i pri Janéelingü. To dvoje 
mesto jako blizo sloji к Liaojangu, i za malo 
vréme bude se spunila rec onib, koji proro- 
kujeju, da su japanci ruse obkolili

Pri Porl-Arlburu su takaj blizo, toga 
japanci. da njim grad (feslung) vu ruke opadne. 
Jos kakov Ijeden dm se moreju rusi jo« 
di «ali

Od Port-Arlhura mkakvi glasi nedojdeju, 
kője bi veruvati moéi bilo. Japanci svako 
gibanje vu lajnosti dr«iju, a rusi pak nem
reju uikaj vun poslati iz íestunga, jer su 
ovoga oklobli tak na morju, tak na suhoin 
japanci. Samo vun iz Feslunga skoéeéi ki- 
nezeri donesejii glase, ali ovim je veruvali 
né moéi, jer kinezeri malo gda poveju istinu.

Vu zadnjiin broju budapeátanskib novin 
citamo, da su ruskoga vodju sa svemi nje- 
govimi ol'iceri japanci obkolili i prijeli. Taj 
glas je jo« ne potvrdjeni, pak zato ga niti i 
nil nemremo za istiuiloga pisati.

Kaj jo íwvogaV

Aeiuoff/uliili Zenit hu.

Vu Nagyváradu — как odonul javiju — 
jako zammljivo «enitbu sklopili jesu pred 
larno bivajuéem malice vodileljslvu. Jedna 
slaroviéna «еча i jeden mu«karec peljali su 
«enitbenike pred matice voditelja i zaruémkov 
ujibovu «euitbenu uakauujesu tolnaéili. Jerbo 
mladenci sa «ivueotu reéjurn nisu znali izra- 
zenost dali svojoj nakani. Obodvojica je ne- 
mogluba. Mlado«enja je Telegdi Lajos zidar- 
ski delié, zaruénica pako Vadas Hozalija. Za- 
ruénice, njezina majka je sa znamenjami 
bila rekla «enilbenikom, da nek dadu na 
znauje, как znadu matice vudilelju od svoje 
«enitbene nakane. Ovdi takaj sa ruénim svo- 
jim kazanjem izrazili su óva. Zaruémce majka 
iz prisegom je polvrdila, da ono, kaj su mla- 
dici sa zuamenjein bili izrazili, nije drugo 
«eiiilbena nakana. Matice voditelj poljeg reda 
i nacina je mladoga para zdal.

lirubJnnskJ doöki.

Mmuéeg meseca 25. dneva po poldan 
veliku hilvinu naCinili jesu éetiri pijani ljudi 
vu Cakovcu pred Friedl zvanom oStarijom. 
Naj prvljt* nasunjavati se poéeli jesu, iz éesa 
je silovita bitvina postala i vnogo gledalacab 
sc nu«lo. Nego gledalaci, как se bilo vidilo 
nisu njim bili povolji, jerbo i ove takaj poéeli 
su banluvali, da paée kre njib inirno idu- 
éim «ivlenje nphovo je vu pogibelji bilo. 
Vkroliti samo lak je moguée bilo nje, da naj- 
pogibelneSeg», Sollies Jakob muradiklodkoga 
stanovnika je «andarstvo prijelo i vu varadki 
reál zaprlo do drugoga jutra, dok se bil iz- 
treznil, i kada radi nemira moral je raCuu 
dali pred sudom.
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