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Szent István napján.
Augusztus 20-án Szent István dicső 

első magyar királyunk emlékezetét ünnepli 
a nemzet egyházilag körmenettel az ország 
fővárosában s nemzeti ünnepként általános 
munkaszünettel.

Az ország herczegprimása mond misét 
ezen a napon, s az országzászlósok és mi
niszterek kisérik Budavárában a dicsőséges 
szent jobb kezet a Mátyás templomba, ahol 
néhány órán át zarándokolhatnak hozzá a ; 
hivő magyarok százezrei.

Ez a dicsőséges szent jobb kéz egyet-! 
len ereklyéje a magyar nemzetnek, mely 
mintegy csodaképen maradt a nemzetre, 
hogy időtlen időkig porrá ne legyen az az 
áldott jobb, mely annyi jót cselekedett, mely 
a bölcs koronás lő csodás gondolatait végre
hajtotta s megalkotta erős szilárd alapjait a 
magyar állam ma is rendületlen épületének.

S a magyar nemzet ma is áhítattal | 
tekint a szent ereklyére s a népnek száz
ezrei zarándokolnak hozzá, hogy az egyházi 
és nemzeti kegyeletet leróják.

A zsollárl az egész nemzet egyforma 
áhítattal énekelje azon a napon, amelyen a 
szent emlékű első magyar király érintetlen 
jobbját fényes proczesszióban viszik körül 
Budavára utczáin. Emléke is készül a szent 
királynak s az 1900. évben ott fog állani 
a budavári halászbástyán, hogy hirdesse az

időknek a nemzet soha el nem múló kegye
letét honalapító nagy királya, a magyar ko
ronát apostoli küldetéssel megszerzett szent 
király iránt. Ez időre az ország kalholikus 
klérusa tervez nagy országos zarándoklást 
a fővárosba s van valami fontos ebben az 
elhatározásban, mely ime ékesen bizonyítja, 
hogy a lelkészkedö papság erős érzékkel bir 
az egyházi ünnep nemzeti jellege iránt is

Maga a nemzet is igy ünnepli Szent 
István napját s nagyon kívánatos, hogy az 
ünneplés áhitatos, lelkes és lölemelölegven.

Nemzeti fohász.

Irgalmas Isten, osztó igazságod 
Eöntarlja bennünk a reményi, a vágyat. 
Téged imádnak népek és királyok,
Jóért akik jót csak tetőled várnak 
Irgalmas Isten, óvd meg jó királyunk. 
Érted harczolva érte síkra szállunk.

Egy ezred ő>ta Isteni, királyi, hazát 
Szolgál a nemzet égő honszerelme; 
Virrasztó lángja növelve önmagát,
Áldást hozoll az áldozó nemzetre.
Irgal inas Isten, ne fordulj el tőlünk. 
Most, mikor az uj ezredévbe léptünk.

Adj egyetértő szivet a magyarnak,
Adj a királynak tartós dicsőséget.
És akik nekünk ártani akarnak:
Engedd legyőznünk a joglipró népet.
Áld meg a vérrel sokszor ázolt földel, 
Melyet egymástól hősök örökölnek.

Egy ezred óta áll viharban, vészben.
És a királyban volt a nép bizalma;
Majd népetirtó karját tartú féken.
Majd a tatárral küzdeni hivatva.
Eldőlt a nemzet el nem hagyva téged, 
Irgalmad Isten, föntartá e népet.

Századok múltán nagygyá leli a nemzet, 
Ekkor irányzád karját a törökre, 
Föltartóztatta védve a keresztet.
S elbukott újra úgy látszott örökre ! 
Irgal mad Isten, löntartá e népet,
Mert rabigában sem hagyott el téged.

Irgalmas Isten, osztó igazságod 
Föntarlja bennünk a reményt, a vágyai, 
Téged imádnak népek és királyok,
Jóért a kik jót csak letöled várnak. 
Irgalmas Isten, olts reményt szivünkbe, 
Hogy szebb jövő vár hősi nemzetünkre !

H a v a s  A n t a l ,

T  Á R C Z A.

M ............nak.

Mint az ima, csendben némán, 
Áhítattal száll ajkáról;

Szerelme is bájos a rezan,
Beszél, regél boldogságról.

Nem tudom, hogy mi tart fogva, 
a z  a bübáj, vagy a bánat ?

Hőn óhajtom ébren, alva 
Valósulni azt a vágyat.

Okos fejéi némán, szótlan,
Nyugodni a hal vállamon;

Az ajakán mézes csókban 
Kifejezni vallomásom.

R é d e i  L a j o s .

Jolán regénye.
A táncz forgatagában merült el. Párás hom

lokai a márványoszlophoz támasztotta, a márvány
kő hidege szinte felüditette. Mintha kaleidoszkópba 
nézett volna, a színek töménytelensége izgatta pu

pilláját. Elandalodott. Egyszerre azonban fölriadt, 
háztól vert szép leány állott meg előtte, izgatottan. 
Jolán volt. Nappali és éjjeli álmainak Jolánja. 
Szemei jobban csillogtak, mint gyémántjai.

— Tanár I — beszélt szakgatottan - most 
nem érünk rá magyarázatokra. Sejtelmem azt 
súgja: szeret. Nos hát, bizonyítsa be. Tüntetőleg 
foglalkozzék velem az este. Érti ? Tüntetőleg.

Hámory Mihály, a keleti nyelvek és bölcsé
szeti tudományok tudora úgy érezte, hogy forog 
vele a világ. Azt hitte, halluczinácziói vannak. 
De nem ! Érzékei nem csalhatták, hiszen Jolán 
mosolygott rá biztatóan, ki eddig a tanár epedésél 
semmibe se vette. Az a Jolán mosolygott ő reá, 
a kit az udvarlók serege vett körül, mert szép 
volt és mert ráragyogott a Várady-czég kikiáltott 
gazdagsága.

Hámory egyébként határozott ember volt és 
hozzá szerelmes a végtelenségig. Odaszegődött a 
szép leányhoz és pehelyként vitte karjaiban. A 
szobatudós, ha éppen úgy fordult, nem tűnt ki 
azzal a szögletességgel, mint rendtársai.

A társaság pedig találgatta, hogy mi az ör
dög ütött ahhoz .i filiszterhez ? Mert csodálatosan 
jellemző, hogy a pénzarisztokraczia szemében a 
tudomány papja nem egyéb, mint liliszter.

Hajnal kezdte bontogatni fátyolét. A jutta 
függönyt fölbillentve, becsapott a liiis, reggeli ózon- 
dus ájér. Bágyadt a vigadós hangulat.

Jolán ezeket súgta Hámory fülébe:
Kedves Hámory ! legyen szives hívja ide 

Antalfvt. Egy barátnőm kért föl valami eszeveszelt- 
ségre. Bágyadt mosoly húzódott el arczán. Hiszen 
tudja ! Egy eleven postillon d' amour vagyok.

Hámory ajkába harapott.
Szívesen.
Az ördögbe is ! dehogy is szívesen. . . Hivő 

lelke bizonyos támpontokat keresett, de érezte, 
hogy imént betöltött szerepe nagyon hasonlít a 
balekslószokhoz. Nem olvasott ugyan sok regényt, 
de sejtelmeivel áttudta tekinteni a helyzetet. Nem 
volt ugyanis ismeretlen előtte, hogy Jolán és An- 
talffy között bizonyos intim viszony létezik. E vi
szony erre az estére fölfüggesztetett. Bizonyosan 
valami efemér szerelmi összekülönbözés az egész. 
És ez bántotta. Szertartásosan ment Jolánhoz és 
olyan hidegen beszélt mint egy jégcsap:

AntalITy ur bocsánatot kér nem jöhet. Vég
telenül sajnálom, hogy nem sikerült önöket üssze- 
békitenem. Nem rajiam múlott. Többre nem va
gyok képes. Ajánlom magamat.

Jolánt kissé megijesztette ez a kimért hideg
hang.

Tanár ! Az égre kegyei! félreért. Bebizo
nyítsam V Nos, holnap kérje meg a kezemet. Most 
arra kérem, kerítse elő a kocsinkat.

Hámory, a bölcseleti tudományok tudorához 
éppen nem illő exallációvnl szaladt le a lépcső
kön. A hó szitált oda künn. Behintette a foyer 

| lépcsőit. Hámoryl, a mikor kiért, valami meleg 
áram csapta meg és lankadás fogta el. Mennyire 
megijedt. A foyer hópelyhei között csomóban látta 
piros vérét. Az imént köpte ki.

A vér az szent dolog, mondja Turgenyev. 
Szent és félelmes. Nem termelt sem oly hérosza, 
sem oly cinikusa a földnek, a ki a saját elömlő 
piros vérétől meg ne ijedt volna, ha azt nem az 
elszántság fegyvere ontja. A vér jelentkezése a 
halál hírnöke, a halál eljegyzése. A tüdőből ki-



(iazdasáiri közlemények.

Egy uj növénytermelési ág meghonosítása.
Mindenki örömmel fogadja az orsz. m. 

gazdasági egyesület löldmivelési es növény
termelési szakosztályának azon intentióját. 
hogy a hazai orvosi növények termelésének 
ujabh fellendülését előmozdítani iparkodik. 
Ha a statisztikának az orvosi növények for
galmára vonatkozó adatait mely melles
leg megjegyezve eléggé homályos figye
lemmel kisérjük, a hoszuság bizonyos ne
mével töprengünk el azon valóban érthetet
len állapoton, hogy az orvosi növényekért 
százezrekre menő összeget dobunk ki a kül
földi piaczra a saját tehetetlenségünk, nem
bánom «-ságunk miatt. Valóban elszomorító 
a közönynek az az óriási mérve, mely e 
tekintetben a magyar gazdaközönséget jel
lemzi. Egy tekintélyes jövedelemtől fosztja 
meg magát akkor, midőn ahhoz könnyű 
szerrel hozzá juthatna: mert az orvosi nö
vényekre nézve bátran elmondható az, hogy 
jövedelmezőség tekintetében a legtöbb kultur 
növény felett állnak, művelésűk tekintetében 
pedig nem merülnek fel oly nehézségek, 
melyekkel megküzdeni képesek nem lennénk. 
Bizonyítja ez állítási Nyitra megyének több 
járása, hol Agnelli plébános buzgósága foly
tán a lakos-ág jó  része már teljesen ott
honos a gyógynövény cul ti válásában, s ezzel 
a kisgazda nem csekély mértékben mozdí
totta elő saját anyagi jólétét.

Rövid vázlatokban közöljük azon tudni
valókat. melyek a gyógynövény termelésnél 
figyelembe veendők: a gyógynövénynek talaj 
és climalikus viszonyok iránti igényei nem 
nagyok, amennyiben szelíd tekvésben úgy a 
szárazabb, mint a nyirkosabb talajon is ké
pes megteremni. Fö dolog a talajnak jó  
megnövelése, a mi különösen a mélyebb 
porhanyitásra vonatkozik.

A mélyen rnivelt talajban egészséges, 
szép. gyors fejlődéséi és különböző beteg
ségektől mentes növényeket lehet producálni. 
melyek jó  zamatuk miatt kiválóan jól érté
kesíthetők. Ha a talaj nem rendelkezik ele
gendő tápanyaggal, úgy aannak pótlásáról 
gondoskodni kell. de nem annyira istáiló-

köpött habos vérrel egész lényed csodálatos me
tamorfózison megy keresztül. Csodálatosan mon
dom. A kinek tüdejéből egy csepp piros vér ta
padt a zsebkendőjéhez, annak homlokára a fagyos 
halál ül. Nem kell nagy megfigyelő tehetség, le
olvashatja bárki.

Jolán is leolvasta. Meleg részvéttel szólt:
— De édes Hámon ! Mi lelte önt Sápadt.
— Csekélység. A halál jelentette be, hogy 

kérlelhetetlenül el akar vinni.
Jolán gúnyos mosolylyal nézett az érzelgős 

fiúra. S magában ezt gondolta: A fiú észvesztőén 
belém bolondult. Kitűnő lesz tartaléknak.

Igyekezett méltóságos nyugalmat színlelni. 
De mily kegyetlenül nehéz volt az. Az a nyomo
rult sziszegte fogai közölt, végsőig viszi a játékot.

S nemének kitűnő ügyességével, szinte elke
rülve a figyelő szemeket, odaszólt sétaközben egy 
sugár barna férfiúnak, ki egész estén tüntetőleg 
férfiak társaságában! mulatott.

Antalffy t Tehát kérlelhetetlenül szakit V
— Igen. Nagysád akarta, kérlelhetetlenül.
A szőke gyeinek daemoni volt e perczben, 

kezeit ökölre szorította. Szeme villogott. Az érzel
mek egész orkánja viharozott át egész testén, sze
rencsére a mai tökéletes leánynevelés korában, 
még ily beszáinithallan lelkiállapotban sem tör
ténnek botrányok. A lányok manapság kitűnő ne
velést kapnak.

Pedig Jolánt nagy és elpaláslolhatlan vere
ség érte. Nemcsak irigyelt és szeretetnie érdemes 
lovagját űzte el szeszélyeivel, de ellene legjobb

trágya mint inkább műtrágya segélyével. 
Ugyanis az istállótrágya némileg árt az or
vosi növény minőségének, ellenben pl. a 
chilisalétromnak es szupertoszfálnak együttes 
alkalmazása nemcsak hogy nem áll. söl 
ellenkezőleg hasznos, a mennyiben a mennyi
séget is nagyban emeli

A szaporítás részint magról, részint pa
lántákról történik. Utóbbi előnyösebb s biz
tosabb sikeire is vezető. Agnelli plébánosnál 
jutányos áron szerezhető be a palánta, 100-ál 
5 írtért, 1000-ét 25 írtért szállítja ab Csári, 
via Sasvár. Nagyobb vételnél engedményeket 
nyújt.

A kiültetés idejétől az aratásig azon 
növények kivételével, melyek széles sorok
ban ültetettek, ápolásra nincsen szükség. 
Legnagyobb gond az aratásra fordítandó, 
különösen az aratási idő megválasztását ille
tőleg. A nagyon korai aratásnál kevés a nö
vény zamata. nehéz a szárítása s kevés a 
mennyisége. Vannak oly gyógynövények, 
melyek virágzás előtt szedendök. vannak 
olyanok, melyek a teljes virágzás ideje alatt, 
s olyanok, melyek megélés után.

Az aratást a szárítás követi, a mely 
eszközölhető szabadban, továbbá fedél alatt, 
s végül fűtésre berendezett helyiségekben. 
A szabadban való szárítás nem a legjobb, 
mert a növény a megromlás veszélyének 
van kitéve. A ki sikeres eredményt akar el
érni. az vagy fedeles s oldalfalakkal biró 
pajtában szárítson, vagy pedig fűtésre be
rendezett száritó helyiséget használjon. A 
szárításnál az u. n. száritó (-serényeket hasz
náljuk, a mely cserények gyalult léezre erő
sített zsák szövetből állanak. E (-serényekre 
a növény mintegy 4.5 cm. vastag rétegben 
helyeztetnek el s a külömbözö igényekhez 
képes 3 — (j óráig szárittatnak.

A száritolt orvosi növény zsákokba cso
magolva kerül a gyógytárakba, illetve dro- 
guisla üzletekbe.

II.
A rozs mint takarmány.

Kalászos növényeink között a rozs annyi
ban bir nagyobb jelentőséggel a búza felett, 
hogy azt nemcsak liszt készítésre használ-

ülőkártyáját, Hámon l is elakar la venni a sors. 
Hámon ugyanis végigrótta a lassú hervadús szo
morú idejét. A orvosok önmagukban lemondottak,

| őt meg Rivieriával. Arcoval, Abbáziával hizlalták.
És Hámon lassú agóniájának ezt a modern 

Colgolháját végig élle. A nyár már Clelchenberg- 
i ben találta. A szelíd stájeri levegő Magyarország
ról előtörő fuvalma szepegetl fülébe édes ábrán
dokat. —

Képzeletében, mely oly buja a tuberkulózi- 
kusoknál. egy lány jelent meg. Szép életteli szőke 
gyermek. A reggeli zene elmosódó accordjai tör- 

| ték csak át az erdők koszorúját. Sehol senki. És 
a bölcseleti tudományok profeszora elé a báli ví
ziók rellexe ragyogott.

Jolán, édes menyországom ! susogta.
Gyöngéden érintették vállait.
A tanár megrázkődott. Látományai alakot 

j  öltöttek. Egy szőke gyermek mosolygott rá, Jolán.
Gondolta-e, hogy találkozónk ?  s ú j 

totta a leány a vigasztalás balzsamát.
— boldoggá tett. Kijött, hát szeret. Ks még 

mindig nem tett le a döro álomról V K roskatag 
emberé akar lenni ?

A leány megrázkódott, de egy mély te
kintet a tanárra és belátta, hogy a beteg emberre 
mindent rá kell hagyni.

Az öné édes Mihály.
A tanár sápadt arczán kigyult a láz. Mámo

rosán fogta meg a leány kezeit.
Utánam jött ?
— Utána.

hatjuk fel, hanem értékesíthetjük kitűnő ta
karmány gyanánt is. A rozs mint ilyen, ki
váló jelentőséggel bir oly viszonyok közölt 
hol az állattenyésztés jórészt istállózásra 
van alapítva. Az istállón tartott állatok ta
karmányozásánál ugyanis igen gyakran me
rülnek fel calamitások a lakarmányozás he
lyes keresztülvitele tárgyában; s különösen 
az őszi és kora tavaszi hónapok azok, melyek 
bekövetkezte nem egyszer aggodalommal 
tölti el a gazdákat az iránt, hogy tejelő mar
háinak tejelő képességét hogyan tarthassa 
fenn. A rozs van hivatva e tekintetben se
gítséget nyújtani; sőt nem nagyítunk, ha azt 
mondjuk, hogy rozs nélkül korai zöldtakar
mány nem is igen létezhetik. Takarmány
rozs gyanánt a különböző varielások közül 
legmegfelelőbbnek mondható a Szt.-lván-rozs, 
mely a többi takarmány-rozszsal szemben 
azon elönynyel is bir, hogy korai nyári ve
tés mellett már azon őszön is kaszálható, 
a mely a vetés évére esik s ezen kívül a 
vetést követő évben elég jó  magtermést is 
adhat.

A Szt.-lván-rozs a talaj iránt nem nagy 
igényű, termelhető az bármily talajon, de 
különösen jó  termést ad a könnyebb minő
ségű homokos vályog talajon. Ilyen talajon 
többnyire zöld ugar után következik, melyet 
istállótrágyával, vagy még helyesebben nitro
gén és foszforsav tartalmú műtrágyával trá
gyázunk meg. Számos kísérlet bizonyítja, 
hogy ily trágyáknak alkalmazása a termés 
mennyiségben óriási kai. holdanként 
!U) — 40 mm. —  többletet idézett elő. Vetése 
június derekától szeptember derekáig esz
közölhető; és pedig leghelyesebben 12 cin. 
sortávolságra, kát. holdanként 115 liter mag 
felhasználásával, vagy esetleg szórva 140 liter 
mag alkalmazásával.

Ha a velés június derekán történt, akkor 
•szeptember hó vége felé, vagy október hó 
elején már bő kaszásállást nyerünk, ugyanez 
a velés április hó folyamán még egyszer 
kaszálható, sőt julius hóban, ha az időjárás 
kedvezett neki. még magra is aratható. Utóbbi 
eredmény elérésére kívánatos lesz kora ta- 
vaszszat mintegy 25 -40 kg. chilisalétromot 
elszórni fejtrágyaként, s azt aláboronálni.

Leült mellé. Az azúrkék égen áttetsző, fehér 
felhő terült el. mint egy menyasszonyfátyol. Erdei 
madárkák vígan csicseregtek. A nap a fák gá
lyáin megszül ödött és csodálatosan világította he 
a tanár homlokát. Mint a hogy a szentek glóriáit 
festik ezredek óta. Es mellette valóságos meséket 
mondott a lány. Beszélt szerelemről, egészségtől.

Olvadva, megittasodva, zakatoló tüdővel hall
gatta ez a jóhiszemű fin.

Milyen szép is lesz az.
*

Másnap a barátok templomában lélekharang 
szólt. Egy reménykedővel ismét kevesebb. Ilire 
járt, hogy nem közönséges ember halt meg. Egy 
fiatal profeszor, a kit a tudomány keseregve gyászol.

Délután a korzón Várady Jolán kissé 
mosolyogva beszélte (»I lány barátnőinek, hogy a 
fiú menny ire és mily észvesztőén belé volt bolon
dulva. sőt annyi önteltség is lakott benne (a mi 
igazán nem illik egy profeszoi hoz) hogy azt hitte, 
ő, Yárday Jolán érette jött a Lázárok ezen egyéb
ként nagyon kellemes fürdőjébe.

Hogy is ne, érte. A papa nagyon meg
ijedt egy kis torokkatharus mialt. A torokatliarus 
pedig afféle képzelt baj volt. Ellenben a nyári 
üdülés igen jelentékeny sikerekkel járt. A saison 
közepén már mint menyasszonynak gratuláltak az 
irigységtől pukkadozó barátnők.

Verner László.



Ha pedig a vetés szeptember hó folya-1 hivatal, grófi urodulom, adóhivatal, pénzügy- 
mán történnék, akkor április hó elején nyer-1 őrség, csendürség slh. hatóságok és hivatalok 
jiik az első kaszálást, a melynek befejezte-j képviselői, kik alattvalói hűséggel foglalták
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateijs tvo:
Knjižara Fi schel  Filipova 
kam se predplate i obznane 

pošiljaju.

M E D I I M U R J E
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni znanstveni i povučljivi list za puk 

I z l a z i  s v a k i  t i j e d e n  j e d e n k r a t  i t o :  v u  s v a k o  n e d e l j u .

Predplatna cena je:
Na celo leto . . . . 4 frt 
Na pol Icla . . . .  2 frt. 
Na četveri leta . . . | fVt

Pojedini broj: koštaju K) kr

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

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

Dojna koza.
Poznam jednoga premožnoga varaškoga 

gospona, koj kad letni dob dojde i s obi- 
teljom svojem se Ijetovati spravla, za prvu 
brigu drži, da obitelji svoji dobru dojim 
kozu priskrbi. Znato je. da varaščani, koj i 
posle svoje v pozaprtah stanab obavlaju i 
kad na vulicu dojdu. opet su prisiljeni onoga 
stišnjenoga lufta podihavali, koj je več po 
varaših poznat; pak zato po letnih dobah 
na sela, ali med brege idejű stanuvat. Ko- 
govata marba po celim orsagu su betežna 
na plučah i tak sigurno je, da táj beteg po 
mlčki lehko v človeka zajde. Nega prilike, 
da bi koza toga betega imela, pak zato i 
oni, koji su na prsati betežni, pijeju kozinu 
mlčku. Zato čisto pravu dajem onomu otcu. 
koj, da na seli osjegura zdravje svojeli sinov, 
kozu si priba ve. Dojna koza čez leto daje 
toliko mleka, da cčnu svoju nazaj povrne.

Jedno-drugo hudem pripovedal od te 
stvari.

Koze su troje fajte: europejska. ažiatiska 
i afrikanska koza. K nam se s oneh bregov 
splodila, koji od nas na zapad stojiju, koji 
štajersku i švajcku zemlju zakrivaju. Visoka 
mesta ima rada, pak zato takve paše, na 
koje ovce iti marha poleg visočine nem rej u 
zajti, za koze moči hasnuvati. Drugo dobru 
stranku ima koza, da njoj trave ne škodiju. 
Jesu takve trave, koje su giftne i marhu

moreju vrnoriti. kozi niti tčlu niti mlčku ne 
škodi.

Afrikanska koza je puno menjša od 
naše. Z njezine kože delaju naši rukotvorci 
dragoga safijana, koj jako lepo igra za obuču: 
koji su na jezero-letnoj izložbi bili. mogli 
su dosta videti na nogah banderialištih.

Iz Ažije najznameniteša koza je  Angora 
zvana koza. Jako finu dtaku daje i puno 
mleka. 1855. leta su ju k nam probali plo
diti. Istimi, živela je pri nas, ali dlaka njoj 
je ne bila več tak fina, kak v Aziji. Kvar, 
jer pod vremenom brija do 4 funte dlake 
fine pušča sebe, z koje delaju orni fina 
sukna. Kavno tak je  glasovila »chachimir« 
koza. koja davlje onu dlaku, iz koje delaju 
drage kašmir rubce.

Koza rada pohodi vrte. Mleko njezino 
je lehko i hranljivo. Kojim želudec boli, je 
pravi blagoslov kozino mleko. Deca, ako se 
privčiju na kozino mleko, niti se ne dotek- 
neju druge mlčka. Znamenito, du na Alföldi! 
nekoja gospodska obitelj hasmije kozu za 
dojkinju. gde je premalo materske tnleke. 
K njezinimi cecki privčeno déte na llet- 
noma poče rada imeti, z med drugeli decali 
ga prepozna, rado ga koji. i vidljivo se ve
seli. ako dčte pri njoj ceca.

V Erdéljskom tečnoga sira delaju s ko- 
ziuoga mleka. Kri kozi ravno tak treba gle
dati dojevnu sposobnost, kak pri kravi. Glavna 
pozornost da gledimo na formu vimena.

Vime da mehko, veliko hude i cecki jed- 
nako dugi.

Kozinoga gnoja moči hasnuvati. Gnoj 
njezin je tuliko vréden, kak mladinski gnoj.

Zdržanje puno ne košta. tli na pašu 
ju pustimo ili pak v štali držimo. Ko Sla
voniji je koza siromaškomu puku krava. 
Kak zaislo i tak baratuju žnjom, kak s kra- 
vom. Hraniju nju s luščenjem, zeljovom 
listjem, droždjom, meloni, Šrotom, posejami 
i s listjom. Hranu polejeju s čavum. Koleg 
takve hrane na Ijeden 10— 12 litrov mlčka 
daje.

Dakle koza jo ipak hasnovita jedno za 
gospodarstvo, drugo pak za zdravje. Vnogo 
krme dojde pod kvar. to sve moči pohraniti 
s kozum. Dakle malo troši, ali više da. Gud- 
novato, da ravno prosti puk, komu pak 
najbolšega liasna bi dala, se nestara žnjom 
i nju si ned rži.

Kak moremo dobiti dobro seno.
Za korist odgoja domačeh živinah treba, 

da se obrinimo za dobru krmu. Jer čim 
več i bolšu krmu imamo, s tem bolje mo
remo osigurali zdravje i vrlo jako razvija- 
nosl. živine i zotirn uspeli odgoja. Dobro 
sčuo čini temelj onomu, da polje nam je 
mogučno dobro roditi. Jer ako je dobro 
sčno i živina se dobro more hraniti; ako

Z A B A V A

0 mazanju.
II. Kada nevalja mazati ?

Več sam prije napomenul. da mazati, 
nije uviek dobro.

Zamazana šupla glava nije nigde ob
ljubljena, a nečistomu zamazancu, koj ima 
zamazano lice i ruke, te nosi štumfe i cipele 
iz blata, a k toniu cieiu godinu okolo hoda 
u zamazanoj odeči, takovomu se ljudi, koji 
nešto do čistoče drže, opravdanom ogavnošču 
svigde radi ugibaju.

Je, nekoga namazati, to je znak vre
mena. Baš nije pogibeljno nekoga namazati, 
ako to u šali biva. ako n. pr. prvoga Aprila 
koj dijak nekoga u apotheku pošalje po 
litru puževe krvi, ili k-mesaru po kilu mu- 
tiinih moždjanov. Takovimi prigodami neču 
nikaj reči proti namazanju, jer je  to sve 
samo šala, koja nemre nikomu škoditi; samo 
toliko ipak i ovde valja, da dotični namazani 
mora šalu razmeti i koncem konca se i sam 
sa ostalimi skupa smejati.

Ali ako je namazanje u trgovini i pro
metu »athut«, ako se svakom prilikom mo
ramo bojati, da za naše dobre novce zločestu 
robu dobimo, ako se židov i krščenik nat-

ječu u tom, koj bu kojega prije i bolje 
namazal, ako skupe čižme za četirinajst dni 
postanu luknjaste, jer su miesto iz dobre 
kože iz beleša načinjene, ako nam seljak 
miesto mlieka biclo pofarbanu vodu. a miesto 
vrhnja iz biele mele žlititu proda, ako krč
mar od prevelikog strahopočitanja prama 
krščanskoj vieri i od prevelikog štovanja 
prvog sveta šakramenta, samo krščeno 
vino toči, jer se tobože bez krsta nije mo- 
guče spasiti, ako u oštarijskoj kuhinji miesto 
zajcov mačke čvrče i. t. d. onda takovo 
namazanje i takove mazitelje nek on črni 
odnese i svojoj babici je  nek proda, ako ju 
bu mogel time namazati! Zlo i vrlo zlo 
je mazanje, ako netko hoče raznovrstnimi 
prikazi iz črnoga bielo, iz grbavoga jednako. 
iz nepravde pravico načiniti. Krikazi jedino 
liečniku nikaj neškode, i lo več potvrdjuje 
latinsko prirečje: »Kraesente medico nihil 
nocet.« Dakako, da su to nekoji latini pre
vodih na hrvatski ovak. »Gde je liečnik 
prisutan, neškodi (zdravlju) nista«. Ali ja, koj 
sam lakaj još iz one stare škole. kad je 
latinski jezik još bil u cvietu, anda prilično 
dobar latinac, sam to na hrvatski prevodil 
ovak: »Krezenli liečniku nikaj neškode.« 
Anda prikazi se nikomu drugomu. izvan 
liečniku, nesmeju da vati.

Žalibože ima još i danas ljudih. koji 
sa prikazi dili mazanjem hoču sva vrata 
otvarati.

»Mazanje« -  misle oni nemekša samo 
kožu nego i ljude, pak onda: »Krikazi nev- 
riedjaju nikoga«. — »Tko dobro maže, dobro 
se i vozi.« —  Namazana kola lahko idu.

Tu si zabrinuti otac utvara, da če svo
jega sina od assentacije izbaviti, ako doktoru 
kaj u ruku porine, jer on če onda za lo 
pri viziti na njegovem sinu falingu najti le 
ga spustiti; tu misli nekoj prevejance, da 
ako tiškališu ruke namaže a sudeu usta, da 
bu onda iz njegovoga gnjiloga processa od- 
mah friški postal: tu pošalje nieka mati 
gosponu školniku korpicu jajec i jednoga 
kuglufa i onda ni malo nepodvoji. da njezin 
mali sečkar, koj je do sad uviek bil pivi 
od odzad, od sada poslie izdašnog mazanja, 
bude prvi od spreda; —  tu vodi netko dvo- 
nožno tele desnom rukom, a četveronožno 
lievom u gymnazium. i misli, da hu ono 
četveronožno tele načinilo ono dvonožno 
dokiorom ili svečenikom. Ovakova mišljenja 
i čini izhadjaju iz trojega, naj me: iz nez- 
nanja. drugo iz zločestoče i tretje iz potmajnosti.

Medjutim mnogi ljudi nemisle nikaj zla. 
kada lioču sudeu ili navučitelju kakov pri
kaz načiniti. Oni bi najine radi bili onomu,



se dobro hrani, dobroga gnoja da. Dober 
gnoj je na hasén poljatn.

Dakle to je pitanje, kak moremo dobro 
seno predstaviti? Na ovo pitanje bi najviše 
gospodari o v odgovor dali, da dobrota sena 
najviše od narave, a osobito od vremena 
visi. Ali stvar ipak tak nestoji. Istina, da 
narava i vréme jako uticaju sposobu sena, 
ali zvan toga i zvanjske okolnosti su ne s 
najmenjšim uticajom na sposobu sena.

Ova prva okolnost je, da kakva bilja 
zberemo k sastavanju trave. V oviin ugledu 
su najviše težkoče. Ako gdo novu senekošu 
predloči, v najvišem slučaju se k trgovcu 
zrnjam obrne za navuk, da kakva bilja seme 
bi zel za senokošu. Trgovec daje nav uka, 
ali nega vu njem zahvalje, jer on vu tem 
ravno tak slabo more dati navuka, kak on, 
koj jošče v tern poslu malo znanost ima. 
K senokoši potrebne trave sam gazda mora 
znati. Najprije najde odgovora v oni travi, 
koja poleg na divjom raste. Ako ova bilja 
séme kupi, onda je priskrbel si dobni krmu. 
Dakle za krmu je najbolša ona trava, koja 
sama zraste po pašah.

Ali to samo nije dosta. Prvo je, da 
gazda pripravi dobro zemlju za senekošu, 
a ne samo zasejati seme. Zemlja se pripravi 
svakojačkemi gospodarstvenimi sredstvi. V 
jesen se gluboko podorje zemlja, a na pro- 
tulelje pak prije nego bi se sejalo, se mora 
zdrobiti zemlja. Poleg onoga gnoja, koja z 
stale zide vun i moramo v obzor zeti um- 
jetnoga gnoja. Jer stalni gnoj sam nemože 
dati sve ona hranjiva, koja bilja potrebuju. 
Brazde za vodu doli vpelavanje moramo 
napraviti, krtove kupe razširiti. Po protulet- 
jah pobraniti moramo senokošu. Jednu, da 
drače vništimo, mehina čistimo, da korenje 
podrapamo i stim presilimo bilja, da jače 
i širje raste.

Ako ova dela od leta, do leta zvršimo, 
gnojimo, onda budemo i mali dobni krmu i 
dobro seno.

Tantalus.

KAJ JE NO V 00  A ?
S v e č a n o s t i.

Vu célim orsagu svetkuvali su 18-ga
o. m. rodjenden Njegovoga Veličanstva, apoš- 
tolskoga kralja I. Ferencz Jozsefa. Vu cirk- 
vah bili su Te Deumi, millióm i in i11ioni 
izmed Njegovih podanikov molili su se Gos- 
podinu Bogu, naj ga vnogo letali za sreču 
domovine poživi! n

20-ga o. m. su svetkuvali spomenek prvoga 
kralja Magjarskog orsaga, svetoga Štefana, 
koj nam je našu Ičpu domovmu do kmja pris
krbel i pri našem narodu krščansku veni 
v temeljil. Jezero let hude tomu, da je počel 
sv. Štefan kralj vladati i za svoje velike čine 
od rimskoga otca pape ime apoštolski kralj 
i svetu kuninu dobil, a potlam sveti postal. 
Njegova sveta desna ruka je i den denes 
cčla, koju herceg primaš vu Budapesti s ve- 
likom prošecijom i paradom svako leto po 
Budimu pokaže puku i občinstvu. Kurunu 
njegovu pak vu kraljevskim gradu Budimu 
i den denes čuvaju stražari kuni ne.

Vnbipnjučn s trt'In.

Prošli fjeden je pri grof Festetics Tassilo, 
v lljmajor zvani pusti strela v jeden veliki 
stog vudrila. Ognjogasci z Keszthelya su se 
na tletnoma zišli pri ognju, ali sloga su 
več ne mogli obraniti, jer je celi jeden pla
men bil; branili su dakle druge poleg sto
ječe sloge. Kvar je 1800 Irte. Zgoreti stog 
je bil osegurani.

Ytopi H  s u sr.

Od više strauih orsaga čujemo glas, da 
se v vnogih mestah pripetila nesreče okolo 
vode-tojest, da su se vtopili; ali kak bude
mo vidli. v nesreču je svaki sebe poleg 
svoje nemarljivosli i lehkoči rinul. Nemesik 
István s Kisújszállása je s nekojimi pajdaši 
na biciklu k reki Tisza otišel. da se kupa. 
Med kupa njem je pajdašem svakojačke pro- 
dukcie kazal; nazadnje se zavadlal, da tri- 
put ta i nazaj bez pocinka preplava vodu. 
Dvaput je i srečno preplaval, ali tretjiput. | 
na sredini vode ga je krč prijel. Nemesik 
je za pomoč kričal, ali pajdaši su mirno

gledali, kak se prehiti dvaput-triput v vodu. 
Kad je več ne došel gori, su se prestrašili 
i išli na pomoč, ali vre kesno.

V Mohácsu se Bátaszéki István 18 let 
star zidar kupái v Donavi. V jeden forgov 
je zašel, odkud je ne mogel vun zajli. Za 
pomoč je vikal, ali dok su mu na pomoč 
došli, vtopil se. Telo su jo.1 ne našli.

YT Fázmándu se kopala jedmi 18 let 
stara devojka. Med kopanjem se posmeknula 
v jednu globoko jamu. Vrtlarski slugi i koji 
su se v oviin vremenu tam kopali, su to 
v pamet zeli. Jeden zmed njih je išel na 
pomoč devojki. ali skorom, da bi se i on 
vtopil v oni globoki jami. kam je nesrečna 
devojka opala. Pajdaši su ga s velikum tež- 
kočum koma oslobodili od sigurne smrti. 
Ali devojka je s življenjom svojem plat i la 
kopanje.

Žn  h n j r  poputnoin.
Brankovics Mihálya mlada žena s Csalin 

občine poleg Mitrovicze je z vrča vodu pila 
i med tem toga i jednu žabo, koja je zne- 
nada vu vrč skočila, pogutnola. Žena je 
omedlčla i skiif) opala, samo težko su ju 
mogli k sebi nazad dobili. Ali žena či duže, 
slabeša i betežna je počela bili i uvek se 
lužila. Batrivili su ju. ali zabadava, žena si 
je v posteljo morala lečti. Doktora su zvali, 
koj je žabo s ženskoga šinjaka zvadil srečno. 
Čudno, žaba je IS? dane bila v požaraku, 
pak njoj je nikaj ne bilo. Žena je ozdravila. 
Doktor je žabo v špiritus del.

Vnxf/nl s i j r  svoja hib ti.
Betko Antala z Szabolcs, je jako raz

žalostil ona misel, da samo još jeden den ima 
pravo bili v svojem stanju, onda pak s praz
nimi lukami, a još s praznešem žepom 
mora oditi po svetu. Sve su mu zliciterali. 
Zadnjo noč si je premislil nekaj. Krova od 
hiže je vužgal, i poleg loga hiža slalom 
skopa je čisto zgorela tak, da v jutro samo 
jedno črno mesto su našli. Froli Felku 
su lužbu podigli.

( 'ir k vrn i ra  /  hoj n i k.

V Ujvideku je Vorkics Izidor štacu- 
narski pomočnik, po lehkem putu hotel k 
penezom dojli. Jeden dan je otišel v aimensku

koj im je kakovu uslugu učinil, zahvalni, 
dapače mnogi još živu u onih liepih i dob
rih (!!) starih vriemenih, kada je gospon 
školnik niešto manju plaču imal od občins- 
koga kanasa, pak je onda s potom na ple
čih ili košom od hiže do hiže, od kleli do 
kleti si živeša skup k veslal i ovak svojemu 
stališu nedostojno životariti moral. Iz toga 
si svaki more izvodili, da je školnik u ono 
vrieme od naprasitih. gizdavih i bez srdca 
ljudih bil zahitavan i mržen, a od plemeni- 
tije čutečih milovan i almuštvi podupiran. 
Tko tu školničku nevolju hoče poznati, neka 
čila ganutljivu pripovest u nemačkom jeziku 
»Jung Stillings Leben«, a može ju u sva koj 
knjižari za 30 krajcara kupiti.

Takove dobro misleče ljude, koji pri 
tom niti nesanjaju, da bi tim nameravali 
koga podmiliti, je morati liepo podučiti.

Makar su i plače za sadanje skupa 
vriemena baš na ošpitno zračunane le im 
malo povišenje nebi baš nikaj škodilo, zalo 
ipak hlava Bogu nestoji tak zlo, da bi ivle 
Sledljivi činovnik se na almušlva stranakah 
vezati moral, izuzev izvanredne nesretne 
slučaje. Zato zakoni propisuju, a to pu
fi im pravom , da ni jedan činovnik u 
svojem službenem svoj st vu nesme od 
strankah prikaze prijem ati, jer samo na

taj način može u vodjenju službenih stvarih 
podpuna nepristranost vladati

Tko anda činovniku nosi dare, taj ga 
kani zavesti, makar i nepromišljeno, na pre- 

istupak zakona, koj bi ga pod stanovitnih 
prilikami i odnošaji mogel i službe lišiti. 
To pak dobri ljudi ipak uežele, pak budu 
sloga, kad je čoviek o zakonitih posliedieah 
radi mite poduči, svojih sedem sliv doma u 
ormaru ostavili, a time Imdu ononiu, komu 
su tobož hoteli veselje učinili. velike nepo- 
voljnosti i neprilike prišparali.

Žalibože ima ljudih i to ne mali broj, 
koji dobro znadu za malovriednost svoga 
čina i dobro znadu. da ako činovnik mitu 
vzorne, postaje krivcem paragrafa, koj to 
zabranjuje, pak oni ipak nastoji raznimi 
prikazi i mitami svoj nevaljani cilj posti či. 
Ovakovi ljudi neimaju nikakove čudorednosti 
te su i drugim ljudem pogibeljni. Oni u svojoj 
crnoj duši misle; »Jedna ruka drugu pere«.

Ali pravedan čoviek znade, da u tako- 
vom slučaju jedna ruka drugu nepore. n(‘go 
oblati.

Ovakov onda čoviek pravice si u tom 
slučaju nepromišljava dugo, več tomu Ja- 
nošu Mitiču pokaže onu veliku luknju.kojii 
je za takove prigode tesar da svakoj k uči 
napravil i kroz koju se nutar i van hodi.

Takovo postup.uije i jošošlrije  se pre- 
poruča proti onim bezdiišnim mazačem, koji 
nastoje jednoga siromaškoga činovnika pod- 
militi.Olji kruh uslied logajerima mnogobrojnu 
obitelj zdržavali, više visi, nego li bi ga žirafa 
svojim dugim vratom mogla dosegnuti. i koji 
to čine samo, da tim siromaka činovnika 
zavedu i u svoju vlast predobe, le ga ko
mično, ako im se onda cieli nepovda u nji
hovi! nevaljanu stvar, skvari*.

Jaj si ga onomu, koj takovim vragom 
' u ruke dospe!

Froli takovim skušateljem je najbolje 
sredstvo balinu okrenuti i nje samo pred 
sud staviti; jer zavedenje činovnika na zlo- 
porabu uredovne v lasi i je zločin, i to ne 
mali. kak si to svaki u kaznenom zakonu 
prečteti more. Koj pak bi to moje pisanje 
za kakovu šalu držal, pak bi uzprkos hotel 
službeni! osobu podmiliti. njemu bi se moglo 
dogodili, da bi mu državni odvjetnik pri 
sudbenoj razpravi dotičnoga paragrapha pro- 
čital, a onda bi mu bilo prekasno. makar 
da bi se i za svoj zamazani čin požaluval.

I baš bi im prav bilo lini zavedačem i 
mazačem, ako bi sami jedno malo u mazalo 
dospeli.

A sad pak mislim, da sam o mazanju 
dosta govoril. Mozbit moji vriedni čitalelji
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h rovat alatt közlöttokért som alaki, sem tartalmi 
tekintetben nem vállal felelősséget a Szvrk.

Henneberg-selyem
4á krtól 14 frt ttó krig méterenként — csak akkor valódi, 
ha közvetlen gyáraimból rendeltetnek, - fekete, fehér és 
szines, a legdivatosabb szövés, szín és mintázatban. Pri
vát-fogyasztóknak póstabér és vámmentesen valamint 
házhoz szállítva, mintákat pedig postafordultával

küldenek. 1

Henneberg G. selyemgyárai <cs.es mt. udvari számtól

Zürichben.
Magyar levelezés. Svájczba kétszeres levélbélyeg ragasztandó.

Hirdetések.
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