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A  gyümölcsfák téli gondozása.
Sok gazda azt hiszi, hogy csak leszed

jük a termést a fáról s azután feléje sem 
nézünk a jövő gyűmölcs9zedésig, ezzel ele
get tettünk fáinknak.

Bizony ez nem elég, mert a fákat is 
kell gondozni. Télen a következő munkák
ban kell részesítenünk a fákat.

A fák alját felássuk. Lehetőleg olyan 
nagy kerületben jó mélyen, mint amilyen 
nagy körben terjednek szét a fa ágai. Ha 
ezt nem tehetnők meg, úgy csak olyan te
rületben ássuk fel, amilyenben a körülmé
nyek megengedik. Ne mulasszuk el, mert 
ennek nagy a haszna. Amilyen hasznos 
következményei vannak az őszi mély szán
tásnak a gabonatermésnél, ép olyan jó 
hatású ezen munka a jövő évi gyümölcs- 
termesztésre. A fák törzsét meszeljük be 
vagy mészezel, vagy pedig vízből, marha- 
trágyából és agyagból készült péppel. Sokan 
azt hiszik, hogy ezt a munkát azért kell 
teljesíteni, hogy a fa törzsét a nyulak kár
tétele ellen megóvjuk. Pedig ez nem áll, 
mert a nyúl éhsége ellen bizony nem ké
pez pánczélt ez a vékony mészréteg! Hanem 
igen is azért meszeljük be a fatörzset, hogy 
a rovarok téli lészkét pusztítsuk, hogy a rova
rok bábjainak helyet adó felrepedezett kérget

igy eltávolitsuk, a fát a napsugarak heve 
ellen megvédjük s igy a fagyíoltokat elke- 
i ülhessük.

Télen van ideje a iák trágyázásának 
is. A felásott földre trágyát teregetünk jó 
vastag rétegben. Az eső, a hóié kimossa 
a trágyából a tápanyagokat és leviszi a 
gyökerekhez. Ha szalmás trágyával e czélra 
n̂ m rendelkezünk, de van sok trágyalé, 
akkor az utóbbit is felhasználhatjuk és pe
dig úgy, hogy vízzel felhígítjuk és a fa alá 
ásott lyukakba öntjük. Hasznát a nagyobb 
győmölcstermés fogja igazolni.

A hernyójészkeket gondosan irtsuk. 
Nem elég csak levágni a fészkeket, hanem 
el kell égetni, megsemmisíteni, mert ha el
mulasztanék, úgy a következő évben bizo
nyos, hogy meg is bánjuk.

Az elmondottak azok a munkák, ame
lyeket a gazdának télen lehet és kell és 
végez'i

A  mélyiftivelésről.
A gazdaközönség felismerte a talaj 

mélymivelésének a termés fokozására gya
korolt előnyeit és általában ei lehet mon
dani, hogy az utóbbi évtizedekben e téren 
nagyot haladt. Figyelemre méltó haladás, 
mely a nemzeti vagyonosodást egy nagy

lökéssel vitte odább. A gőzekék és tökélete
sebb talajmivelő eszközök száma igen fel
szaporodott.

Az őszi talajmivelést általánosan kezdik 
alkalmazni, nélkülözhetetlennek tartják, ami
nek pedig eddig alig tulajdonítottak fontos
fontosságot Jellemzik a mély mivelé9 elő
nyeit, a rósz talajmivelés hátrányaival, tud
ják az őszi mélyszántás alkalmazásának 
czélját, ismerik fontosságát.

Azt azonban még a mai előrehaladott 
mezőgazdasági viszonyok között is alig ve
szik figyelembe, hogy a mélyebb é9 tökéle
tesebb talajmivelés fokozottabb trágyázást is 
igényel, mert e nélkül modern rablógazdál
kodást üzünk. Ez pedig igen káros hatású, 
mivel a talaj a tökéletesebb meg
munkálás folytán sokkal mélyebben aknáz- 
tatik ki, mint amúgy. így a talaj mélymü- 
velése a legveszedelmesebb fegyver, melyet 
a gazda maga felé fordít, míg helyes trá
gyázással kapcsolatban a legáldásthozóbb 
hatású.

A  talaj mélymiveléssel földterületünket 
jelentékeny mértékben növeljük, ha nem is 
terjedelmes, de mélységre, ami szintén bi
zonyos, lerméstöbblelet idéz elő. A  talajnak 
vastagabb rétegét tesszük ki a fagy, levegő 
és más mállaszó és korhasztó tényezők be
hatásának s igy a talaj nagyobb gazdasága 
s magasabb kész tápanyagtartalma a nővé-
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Elszállott a fecske m adár. ..
Kiszállott a fecske madár, messze napkeletre. 
Vele szállott az én lelkem nyugalma, reménye. 
Csendes eső hulldogál a kopár őszi tájra, 
Busszivemnek csak a halál az egyetlen vágya.

Ássátok meg a síromat, meghalok,
Mert egy hűtlen szőke kislány elhagyóit. 
Vigyeteket ki temetőbe engemet,
Sebzett szivem talán majd ott beheged.

Arra kérem utoljára anyámat,
Diófából csináltassa fejfámat.
Aranyszeggel veresse rá nevemet,
Három harang sírjon majd, ha temetnek.

Szenteh Dezső.

A  megsemmisülés utján.
Irta: Miekolczy Mihály.

Tudja Isten : talán nem is szerette azt a 
leányt ? Maga is sokszor tépelődött már ezen. 
Egyszer azt hitte, hogy nagyon szereti, máskor 
meg arra jött rá, hogy csak sajnálja. E két érzés 
között ingadozott folyton, de abban mindenkor 
szilárd maradt, hogy azt a leányt csak akkor 
hagyhatja el, ha már mindent elhagyott az élet
ben . . . Hogy szeretetből vagy sajnálatból törté
nik-e ez? nem kérdezte soha . . .

Ha hosszabb ideig távol kellett maradnia 
attól a leánytól, mindent hiányosnak látott. Al
kotni teremtett agya fakó gondolatokkal tépelő- 
dött; a szépség után fogékony lelke rideggé, érzé
ketlenné vált. Úgy érezte ilyenkor, hogy a lelke 
üres és az agya béna lett; úgy érezte ilyenkor, 
hogy nála nélkül az ő számára nincs, nem lehet 
élet . . • S mikor olt volt közelében : mikor lát
hatta merengő tekintetét, l önnyed termetét ; ak
kor ellágyult keble szenvedélye, mosoly ült ajkaira, 
elsimultak homlokán a redők, ruganyossá vált 
lelke és vidám képet öltött előtte minden. Ilyen
kor pedig úgy érezte, hogy csak itt a leány mel
lett lehet ő boldog. Hiába integettek felé a világi 
élvek ; hiába csalta pihenni annyi ölelésre tárt 
kar; hiába csalta édes csattogással annyi csókra 
illesztett beszédes ajak : 6 nem mozdult; ő csak 
ott akart maradni a mellett, aki nem ölelte, aki 
nem csókolta, aki keveset beszélt; 6 csak ott 
akart maradni — örökre . . . elválaszthatat
lanul . . .

Nem tartozott azok közé, kik a szeretetet a 
szépséggel és testi kellemmel szoros összefüggés
ben lévőnek hiszik; nem volt követője annak a 
hitnek, hogy a kit szeretünk, azt tartjuk a vilá
gon legszebbnek; azok közé sem tartozott, akik 
azért vadászszák a szerelmet, mert jól esik a 
lelkűknek, ha az azáltal nyújtott élvekben füröd
hetnek: 6 csak azt hitte, hogy a szerelem csak a 
kölcsönös és tökéletes megismerésnek és az egy- 
lelküség feltalálásának lehet a szülöttje. Azt tar 
tóttá, hogy megismerése nélkül nincs, de nem is 
lehet igazi szerelem; mert ha abban, akit szere
tünk s a mely a mi lelkületűnkkel ellenhangzásba 
van, azonnal bekövetkezik az elhidegülés első 
stádiuma : a csalatkozás. Nem lehet valakit csak 
a jó tulajdonságaiért szeretnünk, hanem gyengéit

is magunkévá kell tennünk. Ez pedig csak a köl
csönös és tökéletes megismerésnek lehet az ered
ménye.

0  azt a leányt tökéletesen ismerte. És ez 
neki elég volt ő  nem regényes epizódoktól hem
zsegő égető szerelmet hajhászott, mert ez —  
szerinte —  csak beteg agyú emberek körében 
létezhetik. Ha a csicsergő madárka megtér kis 
fészkébe csipogó fiókáihoz, elnémul ajkán a dal, 
csendes megnyugvás vesz rajta erőt: mert boldog. 
Ezt a boldogságot, ezt a csendes megnyugvást 
kereste ő és csak ezt várta ő a szerelemtől. És 
ezt a boldogságot, ezt a megnyugovást mindannyi
szor érezte valahányszor annak a leánynak köze
lében lehetett. Ezért nem akart ő a mellől moz
dulni, ezért akart ő ott maradni : örökre . . . 
elválaszthatatlanul . . .

Az ő ajkait nem érinték annak a leánynak 
ajkai soha; az ö nyaka köré nem fonódtak annak 
a leánynak gömbölyű karjai soha! az ó keblére 
nem simult az a leány soha sem ; az ő kesében 
nem reszketett annak a leánynak a keze sohasem, 
mikor kezel fogtak: ő mégis boldog, nagyon bol
dog volt, mert érezte azt a csendes megnyug
vást . . .  És látta, hogy az a leány szintén bol
dog: mert hiszen ők tökéletesen ismerik egym ást...

Ha egyedül voltak s csak az ég és boldog
ságtól csendes világűr vette körűi őket, nem be
széltek boldogságról, nem festették, nem hímezték 
rózsás színnel a jövőt, nem sugdostak egymás 
füleibe szerelemtől ittas szavakat, mert hiszen ők 
azt úgy is érezték: hiszen ők tökéletesen ismer
ték egymást . . .  ők  olyankor hallgatagon ültek 
egymás mellett, mint a madár fiókái ktyt, ha 
csakugyan boldog . . .

Egyszer csak azonban feléledt a férfiben



—  Erzsébet királyné emlékezetét Csák
tornyán a szokásos kegyelettel és bensőség- 
gel ünnepelte meg a közönség. Folyó hó 
19-én délelőtt 9 órakor a róm. kath. tem
plomban ünnepi istentisztelet volt, melyen a 
helybeli katonaság tisztikara és a tanuló 
ifjúság tanáraik s tanítóik vezetésével teslű- 
latileg jelentek meg. A szent mise után a 
tanuló ifjúság iskoláiba vonult vissza, hol 
iskolai ünuepélyek tartattak. A tanító képző
ben d. e. 10 órán г volt az ünnepély a 
múlt számunkban közölt programúi szerint.

—  Tanfelügyelői látogatás Dr. Ku- 
zsicska Kálmán királyi tanácsos, tanfelügyelő 
november hó 15-én este Csáktornyára érke
zett. Meglátogatta az állami polgári leány
iskolát s látogatásának befejezése után a 
tantestülettel az iskola összes viszonyait fel
ölelő értekezletet tartott ; végül pedig az

—  Anyakönyvi kinevezések A m kir. 
belügyminiszter Pintarics Pál orehoviczai 
körjegyzőt az orehoviczai anyakönyvi kerü
letbe anyakönyvvezetővé, Mészáros Mihály 
tüskeszentgyörgyí sedédjegyzőt pedig a tüske- 
szentgyörgyi anyakönyvi kerületbe anya- 

, könyvvezető-helyettessé nevezte ki.
—  A fegyvertartási engedélyről szóló 

megyei szabályrendelet A vármegye törvény- 
hatósági bizottsága a*on sajnos tapasztalati 
tényből kiindulva, hogy a forgópisztolylyal 
elkövetett bűncselekmények száma óriási 
módon szaporodik s a forgópisztoly annyira 
elterjedt és oly kezekbe kerüli, hogy sehol, 
senki egy pillanatig sem lehet biztos abban, 
hogy nem lesz-e orvtámadás czéltáblája, 
folyó évi május hó 9-én tartott rendes köz
gyűléséből feliratot intézett a m. kir. belügy
miniszter úrhoz a pisztoly, a íorgópiszloly

és a hozzájuk szükséges töltények forgal
mának szabályozása iránt, egyúttal pedig az 
dőre, mig a kormányhatósági intézkedési 
megtörténik, 1830. 904. jkv. 135 szám alatt 
szabályrendeletet alkotott a lőfegyver és 
lőszerek forgalma tárgyában. E szabályren
delet szigorú végrehajtása tárgyában az 
alispán a főszolgabirákal, polgármestereket 
és rendőrkapitányokat külön rendeletben is 
utasította. A szabályrendelet szerint lőfegy
ver alatt mindazok a kézi lőfegyverek ér
tendők, melyek magánhasználatb ;n szokásban 
vannak; tehát a sörétes és golyós puskák, 
pisztolyok és lövésre alkalmas botpuskák! 
Ily lőfegyvereket csakis allspáni engedély 
alapján szabad tartani s ez az engedély 
mindig névre és bizonyos fegyverre állíttat
ván ki, senkire át nem ruházható. Fegyver- 
tartási engedélyért a járásokban a főszolga- 
birák, városokban a városi tanács utján 
lehet az alispánhoz folyamodni, mely ható
ságok csakis olyanok részére véleményez
hetik az engedély kiadását, akiknek az 
egyénisége, összes viszonyai és körülményei 
biztosítékot nyújtanak arra nézve, hogy nem 
fognak semmi tekintetben sem visszaélni az 
engedélylyel, azaz minden tekintetben meg
bízhatók. Kiskorúak csakis atyai hatalmat 
gyakorló atyjuk, illetőleg gyámjuk folyamo
dása alapján kérhetnek fegyvertartási enge
délyt. A fegyvertartási engeoély csakis egy 
fegyverre adatik ki egy kérvény után és 
csakis azon fegyverre terjedvén ki, amelyre 
kiadatott, ennélfogva, ha az illető más fegy
vert akarna tartani, arra uj engedélyt kell 
kérnie. A fegyverlarlási engedélyekről a 
központban, a járásokban és községekben 
nyilvántartás vezettetik és elhalálozás vagy 
a vármegye területéről való eltávozás esetén 
a fegyvertartási engedély visszaadandó. A 
vadászati jegyek érvényességük tartására a 
fegyvertartási engedélyt pótolják.

—  A legtöbb adót fizető Muraköziek
Az állandó igazoló választmány folyó hó 
5-iki ülésében összeállított és folyó hó 26-ig 
a vármegyeházán közszemlére kifüggesztett 
1905. évi megyei virilisek lajstroma szerint, 
a következő muraköziek lesznek az 1905. év
ben adójuk alapján megyebizottsági tagok: gróf

egy szózat; »Hisz te nem vagy semmi sem.« 
Fájt, nagyon fájt ez neki, mert igaz volt. Ekkor 
érezte először, hogy még meg kell valamit szerez
nie, ha azt a csendes megnyugvást jogosan akarja 
élvezni, És feltámadt benue a férfi: »Hát meg 
szerzem!« — Megerőltette teremtő képességgel 
felruházott agyát és alkotott isteni dolgokat Szép 
érzésektől zsongó, idealizmustól teljes lelke mele
gét kedvesen csengő sorokba megírva osztotta 
szét a világ emberei között. így lett a semmiből 
valami, valami nagy, halhatatlan lény; költő. — 
S mikor a küzdéstől teljes napok után ismét a 
leány elé került, észrevette, hogy annak merengő 
szemei most a bámulás fényétől bevonva irányul
nak reá. És 6 mosolygott. Érezte, hogy most már 
a női hiúságot is kielégítette. Hiszen ők tökélete
sen ismerték egymást . . .  De azt is érezte, hogy 
most már az a csendes megnyugvás is édesebb 
volt, mint előbb. Jdl esett ez neki, mint a ma
dárnak, mely akkor tér csak meg csendes meg
nyugvást élvezni, ha a táplálékot megvitte fiókái
nak . . .

És ez megérlelte benne azt a tiszta gondo
latot, hogy azt a csendes megnyugvást osztó 
leányt örökre magához fűzze. Életében ekkor 
történt meg vele először, hogy a jövőre gon
dolt, S mikor már látta ébren-álmodozásában azt 
a leányt menyasszonyi ruhában; mikor máj hal
lani vélte a harang zúgását, az orgona mystiku9 
bugását ; mikor már látni vélte, hogy a pap az 
oltárhoz megy, mikor lelki füleivel már hallotta, 
hogy elmondják egymásnak a »holtomiglant, hol
todiglant;« mikor már érezte, hogy a pap össze-
Ц * wíí*f**e*’ m^ 0r m^r látta csendes, kicsi 
fészkükét és élvezte a néma megnyugvás boldog

érzését: akkor csapott le reá a n< m sejtett hul
lám — a leány édes anyja . , . Az anyai aggo
dalom vádló hangján mondta szemébe, hogy az 
ő eljárása biinös, czélhoz nem vezet; az anyai 
aggodalom vádló hangján kényszerűé, hogy leányát 
hagyja el, hogy annak a nevét soha ajkára ne 
vegye többé, mert az őket boldogtalanná teszi és 
sírba viszi; az anyai aggodalom vádló hangján 
mondta szemébe, bogy ő s e m m i !  És a 
szivében feldúlt, lelkében megalázott férfi elhalóan 
mondta rá, hogy igaz, . . . úgy lesz .

Azután téveteg lépésekkel ment ki az ut- 
czára, az éj vad selétségébe. Az éj csendes meg 
nyugvástól boldog világa vonta körül s fürtéivel 
az éj némán surranó szellője játszadozott ; ez 
csókolgatta sápadt arczát is. De ő neki már ke
serű volt a csendes megnyugvás, fájó a szellő 
néma surranásu, hangt-.lan csókja . . . Neki már 
zaj, pokoli lárma kellett: hiszen az ő keblében is 
az üvöltött, hiszen ő már nem volt boldog . . .

A süsogó szellő halk, korcsmái zenét hozott 
füleihez . . . Kiszorult a szive s mint egy szobor 
állott meg . . . Majd gyors léptekkel sietett oda. 
honnan a hangok jöttek . . . Sápadt arcza ki- 
gyuladt, szeméből vad szenvedély, lázas fény su
gárzott, midőn a czigányokra rá kiáltott: »gyöngy- 
virágos selyemkend6m«-et húzzátok! — És azok 
húzták. Volt abban panasz, keserv, siralom . . . 
De mikor odaértek: »Lebeszélték a rózsámat, 
visszaadták gyűrűmet« . . . belevágott a czimba- 
lomba és azt kiáltotta éktelenül: »Elég! .. Állj!«..

Aztán megint kirohant az éj sötétjébe . . . 
Hová. . . merre ? . . . Vissza . . . még egyszer. . .

ó hozzá . . És rohant . . .  De mikor az ablak
elé állott, hogy betekintsen, szivébe nyilallott va
lami . . Hiszen ő semmi . . . hiszen az ő eljá
rása bűnös . . KI . . .  el onnan! . . .  És futott 
azt sem tudva miért, nem kérdezve, hová?. . . 
Csak rohant . . . rohant . . .  A hömpölygő folyó 
hidjánál megállóit . . Hűs szellő áradt lel 
hozzá . . . Kádőlt a karfára és nézte . . . nézte 
habokat. — Hátha ő most beleugrana? . . . Nem 
. . . nein I . . . Hiszen ő semmi . . . hiszen az 
ő eljárása bűnös! . .

Aatán rohant tovább . . . tovább . . .

A »Szeplőtelen Szűz Anya« szobrával éke
sített Paulinus-kolostor zárt udvarán egy sápadt 
arczu fiatal barát állott fedetlen fővel. Szemeit 
hol a Szűz Anya szobrai a, hol pedig a falon 
függő homok-órára szegezte. Mintha alt mondta 
volna: »Nézüd, Szűz Anya, a homok-óra mindjárt 
lefut. Mondd, mikor fut már le az is, amely va
lóban az enyém?« . . Kgy darabig még bámult a 
Szűz Anyára. Feleletet várt . . , Majd elővett 
reverendája zsebéből valamit. Ajkaihoz emelte és 
elkezdett hozzá susogni . . . Imádkozott. . .Nem 
Hiszen nem olvasó volt kezében, hanem egy kis 
tűzdelő pamut gombolyag .•. . Igen az maradt 
csak rá . . . Ahhoz suttog most szerelmes sza
vakat, arról az eltemetett csendes megnyug
vásról .



Festetich Jenő, Hirschlcr Miksa, Ziegler 
Kálmán, Neumann Miksa, Filipics Lajos 
Langer Makár, Berg Bódog, Tannenbaum 
Efraim, Sipos Károly, Kollay Jeromos, Szabó 
Zsigmond, Morandini Bálint, Peczek György, 
Zozoly Ferencz, Zakál Henrik, Králics Már
ton, Vollák Rezső, Pethő Jenő, Imrey Fe
rencz, Antonovics József, Nussy Mátyás. 
Molnár Elek, Kohn Herman, Pecsornik Ottó’ 
Heinrich Miksa, Hencsey Gábor.

—  Uj ügyvéd. Dr. Schvarcz Lajos ügy
véd Csáktornyán a Deák-utczában (Ivacsics- 
féle házban) ügyvédi irodát nyitott.

—  M gőzfürdőtkedvelők figyelmébe A 
nagykanizsai gőzfürdő bérlője Scherz Emil 
lapunk utján arról értesíti a Csáktornyái és 
általában vidékünkben közönséget, hogy 
minden kedden és szombaton délben 12 
órától délután 2 óráig a vidékünkben kö
zönség számára nyitva tartja a gőzfürdőt. 
Ennélfogva, akik Csáktornyáról a délelőtti 
11 órai postavonattal utaznak Kanizsára, 
kényelmesen megfürödhetnek és a délután 
Kanizsáról induló személyvonattal haza 
utazhatnak. Ha valaki más napon óhajtaná 
igénybe venni a kanizsai gőzfürdőt s ha 
erről egy levelező lapon értesíti a gőzfürdő 
bérlőjét, bármikor nyitva tartja a gőzfürdőt 
az iletők számára.

—  Varazsdon takonykor van. Varazsd 
városban újabban ismét takonykóros meg
betegedés fordult elő a lovak között, miért 
is elengedhetetlen, hogy a Varazsdon meg
forduló fogatok vigyenek magukkal etető 
abrakos zsákot és itató sajtárt, nehogy az 
esetleg fertőzött korcsmaistállók révén a 
lakonykórt áthurczolják.

—  TŰZ. Folyó hó 10-én d. u. y 4 3 
órakor ifj. Perkó István viziszentgyörgyi 
földmives szalma fedolü csűre kigyuladt és 
az egész csűr a benne volt mintegy 160 
korona értékű téli takarmánynyal együtt 
elégett, mi bizony ebben a takarmány szűk 
időben elég csapás. A tüzet a károsultnak 
5 éves János nevű fiacskája okozta gyufa 
gyújtogatással. A nevezett nap délelőtt
jén ugyanis Perkóék Csáktornyára mentek 
és a kisgyermeket magára hagyták, a szoba 
asztalán pedig gyufa volt. A kis gyermek 
megtalálta a gyufát, magához vette, kiment 
a pajtába játszani, mikor a gyufa gyújto
gatásával meggyujtolta a levelest s ettől 
azután meggyuladl a csűr is. Szerencsére a 
kis fiúnak semmi baja sem lett, mert mikor 
látta, hogy ég a leveles, ki futott a csűrből.

—  Szökevény katona Katanek János 
48. gyalog ezred 12. századbeli közlegény 
a folyó őszön vonult be sorhadi kötelezett
ségének eleget tenni, de sehogy sem volt 
ínyére a katonai szolgálat. Süketnek tetette 
magát, minek következtében a szombathelyi 
csapatkórházba vitték megfigyelés, esetleg 
gyógyítás czéljából. Innen azután tolyó hó
10-én megszökött haza Drávavásárhelyre. A 
község elöljárósága azonban elfogta a szö
kevényt és átadta a csendőrségnek s mire 
a hivatalos körözvény megérkezett, a szöke
vény már útban volt hüllenül elhagyott ez
redéhez.

—  Lopás. Pokrivás János, Zsnidár 
Imre és Vibovics József drávacsányi lako
soknak egy közös hajómalmuk van a Drá
ván Drávacsány község határában. Folyó hó 
1-én a malmot felügyelet nélkül hagyták és 
mind a hárman haza mentek Drávacsányba, 
hogy a halottak estéjét családjaik körében 
töltsék el. Ezen idő alatt Horvátországból 
ismeretlen egyének csónakon átmentek a 
malomhoz, az ajtót feltörték és onnan 6 
hektoliter kukoricza lisztet elloptak. A tette

seket nem sikerült eJdig kézrekeriteni s 
hogy horvátországiak voltak a tolvajok, azt 
is csak a horvát parton elszórt kukoricza 
liszt árulta el.

—  Végzetes szerencsétlenség történt 
folyó hó 15-én Felső-Muraközben egy lako
dalom alkalmával. Ugyanis Felső-Muraköz- 
az a szokás, hogy lakodalom előtt már há
rom nappal mozsaraznak a lakodalmas 
háznál s a lakodalom előtti estén pedig az 
egész násznép Együtt mulat már. így volt 
ez Feriin István V. hegykerületi legény la
kodalma alkalmával is, mikor a mozsara- 
zást Polonies Imre 16 éves farkashegyi 
suhancz kezelte. 15-én este, a lakodalom 
előestéjén vígan mulatott a násznép a meny
asszonyi háznál s a mozsársütögető is már 
nagyon előrehaladt hangulatban volt. így 
történt azután, hogy este 8/4 6 órakor a 
mozsárba több puskaport talált önteni, mint 
szabad lelt volna, minek következtében a 
mozsár az elsüléskor darabokra törött és 
az egyik vasdarab oly szerencsétlenül találta 
a fiatalemberi, hogy azonnal szörnyet halt. 
A násznép csak akkor tudta meg a szeren
csétlenséget, mikor a szerencsétlenül járt 
legény hosszú távollete feltűnt s a keresé
sére menve, a mozsár mellett holtan fel
találták. A szerencsétlenség, úgy látszik, a 
sorsnak bizonyos mérvű büntetése volt, 
amennyiben a lakodalmas népnek tulajdon- 
képen mozsara nem volt, de hogy nagyobb 
zaj nélkül még se múljon el a mulatság, 
hát a szerencsétlenül lárt P Ionics gyerek 
a szomszédos áll. szőlőtelep egyik viharágyu 
mozsarát lopta el a viharágyu deszkabódé
jának feltörési* ulán. A lopott mozsár azután 
agyonütötte a tolvaját. Különös és jellemző 
e vidék népének a gondolkozására az is, 
hogy a szerencsétlenség megtörténte nem 
zavarta meg a násznép mulatozását, hanem 
mintha mi sem történt volna, még kél napig 
vígan mulattak tovább.

—  A katonai (honvéd) élelmező rak 
tárak kézi bevásárlásai A hadsereg (hon
védség) élelmezési szükségleteinek a beszer
zése többféle módon, a többi között mező
gazdáktól kézi bevásárlás utján is történik. 
Kézi bevázárlásnak nevezik a cs. és kir. 
katonai- és a m. kir honvéd-élelmező rak
tárak részéről eszközölt beszerzések (vételek, 
vásárlások) azon módját, melynél az eladó 
gazda terményét (rozsot, búzát, kétszerest, 
zabot, szénát, szalmát stb.) megvétel végeit 
az élelmező raktárak valamelyikének szóval 
vagy Írásban felajánlja és a raktár azt az 
eladóval történt megegyezés után megveszi, 
az árut (terményt) azonnal átvesziés annak 
pénzbeli értékét az eladónak ki is fizeti, 
úgy, hogy a kifizetés megtörténtével az ügy
let teljesen be is van fejezve, le van bo
nyolítva. Ha a gazda terményét a katonai 
(honvéd) élelmező raktárnak kézi bevásárlás 
utján eladni akarja, kétféleképen járhat el : 
1. Az eladandó terménynek mutatványát 
(mintáját) legalább •/■ kilogrammnyi mennyi
ségben viszi, írásbeli ajánlat eselén az aján
lattal együtt küldi el az illető katonai (hon
véd) élelmező raktárhoz, és annak alapján 
ajánlja fel áruját (terményét) megvételre; 
vagy 2. az eladni kívánt árut (terményt) 
szekérre rakja és azzal együtt állít be az 
illető katonai (honvéd) élelmező raktárhoz. 
Ha az eladó gazda áruját szekéren hozza 
az élelmezési raktárba és szóbelileg ajánlja 
azt fel megvételre, akkor az áru elsősorban 
minőségére vizsgáltatik meg s ha az áru 
bevált, következik a vételárra való megegyezés 
alku utján A vételár kifizetése az eladó mező
gazda bélyegielen nyugtájára történik. Az el

adó csak saját termeszlményü gabonáját, szé
náját stb ajánthatja fel s ezt igazolnia kell a 
községe elöljáróságától vagy városokban 
a rendőrkapitánytól költségmentesen kiáhilott 
igazolvánnyal. Ami az eladandó áruk minő
ségét illeti, erre nézve a jegyzőségeknél levő 
s oda vonatkozó »ismértető« teljes felvi
lágosítást nyújt, melyet bárki, ha arra szük
sége van, dijtalanul betekinthet.

—  Az anyák büszkesége a szép és egész sé
ges gyermek, hogy ez elérhető legyen, igyék a 
gyt*rmek a hidegebb évszakban állandóan Zoltán- 
féle csukamájolajat. Táp6reje nagy, szaga, ize 
nincs és könnyen emészthető. Üvegje 2  korona a 
készítő Zoltán B. gyógyszertárában Budapest és 
kapható a helybeli gyógyszertárakban is.

—  A tapolezai borvásár Holnap, folyó 
hó 21-én nyílik meg a borvásár. A rendező 
bizottság igen ízléses kiállításban, a város
háza tanácstermében adja a vásárlók ren
delkezésére az eladásra bejelentett bormin
tákat. A vásárt Hertelendy Ferencz megyénk 
főispánja fogja megnyitani. A borvásár iránt 
igen nagy az érdeklődés. Messze vidékről 
jelentkeztek vásárlók. Bejelentetett mintegy 
60 ezer hektoliter bor.

—  Aki ingyen szeret utazni Vukelics,
Árpád főkalauz a budapest-zágrábi vonalon 
f. hó 7-én megfogta Ebenspanger Sándor 
perlaki lakosi, mivel jegy nélkül utazott. Folyó 
hó 11-én ismét csak Ebenspangert fogták 
meg jegynélküli utazásáért Kőrösről Zág
ráb felé. És ugyancsak most is Vukelics 
íökalauz bukkant rá, hogy Ebenspan
ger igen szeret jegy nélkül utazni és a 
közönség közé vegyülni. És Ebenspangernak 
Zágrábon mégis csak sikerült megszökni. De 
a rendőrség, a kinek át lett adva az ügy, 
megfogta és letartóztatta. —  így írja ezt a 
»H. P.« zágrábi lap.

—  Vármegyénk hölgyei a tüdőbetegekért
A József főherczeg Szanatórium Egyesület 
védnöke József főherczeg meleghangú fel
hívással fordul vármegyénk kölgyeihez, hogy 
segítsék a nép-szanatoriumok létesítését, e 
végből a jótékony czélu sorsjáték érdekében 
alakuljanak meg Zalamegyében is a hölgy- 
bizottságok. Értesülésünk szerint az egyesü
let azoknak, akik nemes czélját pártolni 
sietnek, főherczeg védnök aláírásával művé
sziesen kiállított oklevelot kapnak, ezen kí
vül az egyesület úgy rója le háláját, hogy 
azon hölgyeknek nevét, akik legkiválóbb 
tevékenységet fejtik ki, a népszanatóriumok 
márvány tábláján örökíti meg. Értesülésünk 
szerint Nagykanizsa és Zalaegerszeg váro
sokban a hölgybizottság már megalakult, 
úgyszintén a keszthelyi, sümegi és tapolezai 
járásokban is, az alssólendvai, kanizsai, le- 
tenyei, pacsai perlaki és zalaszentgróli já
rásokba most mennek széjjel az egyesület 
felhívásai. Csáktornyái és novai járásokba a 
legközelebbi napokban fog megtörténni az ala
kulás. Megjegyezzük, hogy a szanatóriumi 
hölgyhizollsági tagság anyagi kötelezettséggel 
nemjár, hanem azzal az erkölcsi kötelezettség
gel, hogy az egyesület emberbaráti akeziója 
sikert lásson, hogy a tagok a maguk állo
másán lelkes harezosai legyenek a tuberku
lózis elleni küzdelemnek. Perlaki járásban a 
következő hölgyek lettek felkérve : Perlakon 
dr. Böhm Sidneyné, dr. Tamás Jánosné, dr. 
Kemény Fülöpné, dr. Szabó Zsigmondné, dr, 
Fischer Józsefeié, dr Drahamovszky Gézáné, 
Szabó Győzőné, Márkus Péterné, Mesriczky 
Jenőné, Rotoron : Mayer Nándorné.

—  Fogfájást és szájbűzt azonnal megszűn
tet a »Plombus« amerikai önplombázó szer. Bőveb
bet a lapunk mai számában közzétett hirdetésben.





toáni Ivan konoplje je  vuZgal i vu ognju 
dvoji sinóici na vuglenje zgoreli jesu. Na 
veliku kriku maii je nuter dobeZala, nego 
veö onda svojih decah samo zgoreto njiho- 
vo telő naála je. Med pomoőjom mati i 
dvoje vékáé njezine detce takaj teZke Zgeöe 
rane trpele jesu.

Beátia/aki o tec .
íz Deve telegrafiraju: Vu Kristyor ob- 

Cini po imenu Illeáa Nyistor poljodelavec 
öve dane vnoői sa pijanom glavom je do- 
áel dimo i zbog deöinjega plaöa, nije mogel 
spati. Nato dete za noge prime van cukne 
iz zibelji, к steni vudri, opet na zemlju 
hiti i na smrt pogazi ga. Fiákaliat deöinjega 
krvoloőnika otca je zadrZal

Z d r a v j e  a  ve  t o g a  o t c a  p a p é .

Papa, как iz Rima telegrafiraju je be
leién.. Dr. Lapponi njegov hiZni vraCitelj je 
konfttatiral, da svetoga olőe beteg nije tak 
pogibeljen. Lehka protinska bolest ga muci.

L u k a v n i  t e ia k .

Zsemba Andraá, koj je radi napadnosli 
vu reátu bil zapert, joá on veöer kad su 
ga bili prijeli, dojde jeden po teZaökom ob- 
leőeni ölovek к Zemba Andrása Zeni i véli 
da je od 2emba poslani iz reáta i nalo pro- 
si Zenu, da neg mu poále 60 korun za nje- 
govu stran, sa kojimi bude se mogel zdr- 
Zavati. Zena peneze odmah dade teZaku i 
zvan toga joá 2 korune njemu za njegov 
trud. TeZak sa penezi lepő otide. 2embanica 
drugi dán pohodi vu reátu svojega muZa i 
zasnalo se, da muZ nikoga nije poslü  к 
svojoj Zeni. Od pripeőenja Zena je odmah 
javlenje dala na redarstvu. Redarstvo sad 
to misli, da krivotvorac je Paszik Ferencz 
jeden teZak bil, koj sa Zsemba Andraáom 
skupa vu reátu je bil zaprt. Pasik joá on 
dan posle podne se iz reáta bil oslobodil i 
buduő poznane bile jesu njemu napadnosli 
strani, izraven к 2embanici ide za peneze 
vkaniti. Sad ga traZi redarstvo.

K r a l j e v  p r J k a z

Kralj budapeálanskomu zviérinjaku iz 
schönbrunskoga zvérinjaka viáe redkih stva- 
rih je prikazal. Od kraljevoga prikaza nu- 
ternjih poslov minister je javlenje dal glav- 
noga grada poglavarstve i zajedno poziva, 
da zviermjaka ravnateljstvo naöini polrebne 
korake, da prek zeme prikaz.

O a e m a a ja t  r u d a t  о v Je v u m rlo .

Od strahovite nesreőe davaju glasa po 
brzojavu iz New-Jorka. Vu Pensylvaniji 
Auchinios zvanoj rudi 18 rudarskih ljudih, 
kad su nje vu koáari po maáini gori bili 
potegnuli, vu glublinu rude su spokapali i 
svi do jednoga svoje Zivlenje pogubili.

N a p a d  p r o i i  J c d n o m u  v ia a ie i in u .
Vu Tomaáevac torontalvarmegjinskoj 

obőini, как odonut javiju, slrahovilo uboj- 
stvo se bilo pripetilo. Hetzmann György ta- 
moánega —  vlastelina preko obioka 
prestrelili jesu. —  Vu desno ruku dva- 
desetosem, vu prsa pako trinajst zajeőjih 
áprihov ga pogodilo. Naprvo pozvani dok
tor rane za smrtne je sudil, nise vkanil, 
jerbo ranjenik za kratko vreme je vumerl. 
Krvoloönosti Cinitelj je nepoznat Heitzmann 
György je vu Zitnici za sejanje odluőeno 
páenicu iz mudrim galicom dal fajtati i med 
posluvanjem njegovem dostigli su njega 
smrtni áprihi

J e d n e  ia m i i i j e  n e a re é a .

Nemilostivno krvno prelevanje naőinil 
je öve dane v jutro vu Kaptalanu Nagy 
JoZef penzionirani redar. Redar vu turob- 
nosti bil trpel, od kojega vremena svoju 
Zenu, koj a je samoubojnica postala sad vu 
Ijetnoj dobi je zgubil. Joá od svoje sluZbe 
ostatim svojim revolverom strelil je svoju 
troju decu Najprije je iz svojim dvanajst 
Ijet starim Karoly sinom zvráil, zatim 15 
Ijetoánega Mikloá sina, napokon 18 Ijetoá- 
nu Anna zvanu svoju к őerku je strelil. 
Iztraga je ustanovila bila, da po svakoj je- 
dinoj strelbi iz svojega revolvera je van bil 
vzel ponucane patroné i znova je nabil. 
NesreCne mrtve drugi dán su bili pokopali 
sa otcem za jedno koj takaj je strelil bil 
sebe.—

К о  Ja bi kralJicH h otel a biti.
Öve dane posle podne je jedna pono- 

rena kuharica doála vu kraljevsku kancel- 
lariu. Ljepo opravljena kuharica reóe da kra- 
Ijcva zaruőnica hoöe biti. Vu novinah je ői- 
(ala nesreöna beteZnica, da se kralj hoöe 
Zeniti i jedne poátene kuharice poznanstvo 
iáóe. Odluőno je potrebuvala, da naj nju 
pelaju pred kralja, medjutim na prvo poz
vani redar nju na kapilanstvo pelja gde su 
bili konátatirali, da pameti zmeáana Zena je 
Braunátedter Franciska 32 Ijet stara kuha
rica. Odpeljali su nju vu hiZu norih.

Viliié na buna vu Z a g reb u .
Как iz Zagreba javiju, realskih ákolah 

navuöniki kesno vnoői vuliőne proáecije su 
odredili i htiákajuő i vikajuő odhadjali su 
vulice. Na Jellaáics pijacu medjutim puta 
njim bilo prepreőilo redarstvo. Pobunjemki 
nit na redarsku opetuvanu opomenu nisu 
se hoteli raziti i vu tem sluőaju redari svoje 
oruZje su morali hasnuvati, tri vuőenike su 
ranili, med kojemi jeden je teZko postal 
ranjeni. Petdeset dijakov su polovili i ovim 
zakljuőkom posle polnoői je  red na mesto 
bil nastal.

i r t v a  p i ja n a t v a .

Öve dane na veőer su jednoga pijanoga 
őlovcka dotirali na kapilanstvo, koj je zev- 
sema nemoguően bil sobom. Tarn su ga za- 
prli, da nek se prespi. Koma da su ga bili 
ostavili samoga pijanomu őloveku medju
tim je takvo zlo dospelo, da izbavitelje mo
rali dozvati. Doktorska pomoő medjutim je 
veő badava bila, ar dók su doktori na ka- 
pitanstvo bili doáli areátant je veő mrtev 
bil. Da gdo je joá do sada nisu znali us- 
tanoviti. Na njegovem telu izvanska zna- 
menja nisu naáli, i takaj je  vjerojatno da 
ga srőni Zlak b'l tréfli.

N a p a d  p r o t i  J c d n o m u  n o ta r iu á u .

Vu borsód varmedjinskoj Belső Bölcs 
obőini, как iz Miákolca telegrafiraju, napad- 
nost naőinili jesu proti tamoánjemu notari
uáu. Vécsey Mihály belső bőlcsiiski slanov- 
nik veliki srd imái je na obőinskoga nota- 
riuáa, na Szabó Gyulu navadno zato, jerbo 
ga zbog prestupka bil javil. Szabó notariuá 
öve dane posle podne je peáice iáéi iz 
Külső Bölcsa vu Belső Bölcs. Med putova- 
njem poleg jednoga plota je napazil Vecsey 
i áprihom nabitom puákom je strelil na ni- 
kaj misleőega notariuáa, koga hit je na ái- 
njaku pogodila i na Zivlenje pogibelno ra- 
nila. Napadnik je odskoőil, notariuáa pako 
su dimo na njegov stan bili odpeljali. U- 
n ítélj a sad poglavarstvo traZi.

U p a d n ik .

Torontal varmegjije vu Jakabfalva zva
noj obCini nepoznani őinitelji vdrli su Igna- 
őev Sava bogatoga vlastelina vu njegovu 
hiZu i jezerodvesto korun gotovih penez, 
vnogo dragocenjenoga blaga i kajkakva dru- 
ga dugovanja su spokrali. Razbojniki hiínu 
stenu su pedkopali i tak su doáli nuter vu 
stan. Zandaratvo traZi razbojnike.

S t r a é i j i v o  v i d  je n je .

Petra srbskoga kralja i njegov tronuá 
как se vidi, nije najmirneáa kraljevska sto- 
lica. Kak da bi ga straáila vzela na okolo 
podjednom straáljiva vidjenja vidi. Sad ta
kaj davaju glasa, da Peter kralju se pogibelj 
grozi. Krvno vidjenje je ovo, íli pako istini- 
tost gdo bi znal povedati. Glas po dugim 
okruZnim putu iz Pariza dohadja i od toga 
véli, da srbska vlada, na nőve urole doála 
je na trag, koja Peter kralja prigodom pu- 
tuvanja hotela je prebosti. Urole njeni pri- 
pravnik ni Milan i KristiC Artemazija nje
gov lastoviti sin, bi imái biti nego Miklóá 
herceg nekakov jako daleánji njegov rod, 
koj za ovo vreme vu magjarskim orsagu 
Zivi. Srbska vlada bez svakoga dvojenja 
je osvedoóena od urole, kojoj iz svakog 
razreda puka jesu Clani.

N a g i a  a m rt

Baumliak Frigyeá drávavaáarhelyski 
oátarijaá tekuCeg meseca 5 dneva posle 
podne srónoga krőa nasledbe je dobit i vu 
32 Ijetnoj dobi svoga Zivota vu Dravavasar- 
helju je preminul. Za pokojnika se tuva- 
ruáica i njegovo i dvoje male dece tuguju.

P r  от Jen  a  m e d j im u r a k ih  k a p e ia n o v .

ZagrebaCki duhovni stol Lovrec Ferenc 
kapelana je  iz MreZnice vu Dravavasarhelj, 
В )zetli Gyulu kapelana iz Dragoneca vu 
Draákovce, Tkalec Ferencz kapelana izSvete 
Marije vu R metince, Magjeriő T. kapelana 
iz Remetinec vu Svelumarju premestil.

P o m iv .

Cakoveóke velike obőine poglavarstvo 
poziva porciju plaóajuőe obóinstvo, da buduó 
tekuőega Ijeta 4 ti fertalj za izplatiti drZav- 
nu obóinsku i varmegjinsku porciju je  veö 
minul, radi toga, tak minuöeg Ijeta, как i 
za tekuöeg svi duZniki se opominaju, da svo
jega duga pri oböinski peneznici tim bolje 
izplatiti naj nezamudiju, ar po suprotivnim 
naöinom budu ekZekuciji podvrZeni. Oni 
átibre plaöniki kojih za jednu Ijeto porcija 
do 24 korun nije vekáa, oni poljeg ovoga 
zakona, na drugo posebno opomenu naj ne 
óekaju nego pulem ovim se opominaju, da 
öim prije duZnosti svojoj za dosta vöiniju.

P o h o d  n a  d m  to ra .

Od öudnovitoga pripeőenja javi öabais- 
ki dopisnik. Gjucha Pál óabaiski gospodar 
pred dvemi Ijedni prije toga vumerl je  vu 
bludnosti. Njegova Zena veö pred dvemi 
tjedniprije toga pokopanoga svojega muZaove 
dane vnoöi je opet videti hotela. Van olida 
dakle na groblie i groba odkopa. Prvlje van 
pobere vu raku poloZena spomenita dugo
vanja, zatim skuáuje mrtveca i znova ga 
pokopa. Prama ovomu öudnovitomu pohod- 
jenju se redarstvo takaj zanimiva i podiglo 
je iztragu.

P o g o d j e n i  k r v o i o é n i k  k a k á i  a n o b o k .

Poleg Békéácsaba leZeöim Pusztafőid



marofu iSteneá Tóth Istvana Zena pred tre- 
mi Ijetmi prije toga za trideseti forintov 
pogodila je  Tordai István biroáa, da neg 
skonCa njezinoga pijanoga muZa. Tordai je 
prijel pogodbu, jedne noCi je skrivoma do- 
Sel vu gospodarov marof i kad je on spal 
bil, svoju duplenku pomoCjom jedne palire 
je  tak bil sproZil na njega, как da bi gos- 
podar samoubojstvo naCinil bil. JoS istu 
puSku je takaj к rukam i med nogam bil 
poloZil, как da bi on sam bil drZal. Krvo- 
loCnik zatim Ijepo mirno se van bil poteg- 
nul na oblok i buduC je poglavarstvo vu 
tom miSlenju bilo, da Toth István samouboj
stvo sam naCinil je, njegova grehota je ta
kaj vu tajnosti ostala. Samo sada po tri 
Ijetah zeznala se strahovita pogodjena kr- 
voIoCnost. Tordai Jstvan najmre se bil za 
ljubil vu Istenes Tóth Istvána Zene lediCnu 
kőerku, koja snoboka iz tim je bila odpra- 
vila, da svoje kCere blaZenstvo nebude iz- 
ruCila vu jednog krvoloCnika ruke. Tordai 
Ietvanom se sad preobrnul s jednim svel. 
Ide i javi celu krvoloCnost. KrvoloCnike koji 
su svoji grehotu bili prepoznali, taki su nje 
zadrZali i sad vu reátu Cekaju zemelske 
ietinitosti zasluZenu svoju plaCu

H a sa i li vino ?

Jeden genteiski gospodarstveni novinar, 
sad ovo vreme iz nova nastavi pitanje, da 
hasni li vinska pitvina Cloveku za njegovo 
zdravje, na koje pitanje osemdeset Svajcar- 
skih i francuskih doktorov odgovora prosi. 
Izvrstni novinar je veC na pre bil izrekel 
svoje irmenje, po kojem svakomu izraáCe- 
nomu Cloveku svaki oan jeden liier vina 
potrebno ie popiti, da dugo bude njegovo 
Zivlenje. Ovo je opitanih doktorov vekSa 
stran nepoznava za hasnovito. Jedino samo 
jeden se ail naSel med njimi, koj je  to bil 
potvrdjaval, da svaki dan jeden liter Clo- 
veku na zdravje ni samo da je hasnovito 
nego po istini nezapuStivo takaj. Vina ovaj 
apostol je Charcot Ferdinand francuski dok
tor, koj vu Arteranebi deli svoje znanosti 
blagoslove. Dr. Charcot to potvrdjava od sa- 
moga sabe, da on svaki dan jeden i pol 
itra vína popije, njegova tuvariáiCa i dvoje 
detce neka malo menje i da sedobro Cutiju 
poleg njega

Vina ljubiteijni vraCitelj ktomu dodaje 
da ni proti vinu trebalv bi boja voditi, nego 
proti svakojaCkoj zelenoj, 2utoj, mudroj i 
Crlenoj 2ganici. koje osobito po varoSi ljudi 
pijeju njihove kotrige na nikaj deneju. Ce- 
tirinajst drugi doktorov poleg segurnih uv- 
jetov ne spoznavaju za zlo jedno litro na 
dan, 46 pako to veli; da pol litra na dan 
je najvekSa kulikoőa,koju Clovek svojega 
zdravja bez pogibelji popiti more. Ustanov- 
Ijeni neprijatelji od svaké vinske pitvine 
med pitanih doktorv vsih skup samo 12 
se bilo naSlo, 7 pako povsema nikaj nisu 
hoteli oCituv&ti.

K rvoiodn i s e t

Iz Rozsnyó javiju, da Polyak István 
bogatoga poljodelavca öve dane vu Andrási 
obCini iz baltom vubitoga naSli jesu. Sud- 
öija je Kelcman JanoSa, kakti vmorjenoga 
njegovoga zeta prijela, kajti ovaj zvrliom 
imetka sa Poljakom se navek bil pravdal i 
pred ovim dánom na veCer su se takaj 
jako bili posvadili. Helcman taji ubojstvo, 
nego krvavu njegovu baitu je onda skrival 
kad su 2andari к njegovoj hizi bili doSli.

Z  A  B A  v A .

Husarska prefriganost.
Lukács Géza je  pri gospodinu Rittmaj- 

steru postal furiáeC. Dakako, da bi toj kape- 
tanovoj odluki straZmeáter Sram mogel bil 
prigovoriti, jer je Gezu póznál, koj je joá 
к tomu od pokolenja bil cigan, da on ima 
Cudan pojam med reCmi »moje» i »tvoje» 
—  Ali kaj si je gospodin ritmajstor predu- 
zel, od toga se veC onda nije dal odvrnuti. 
I ovak je anda Géza, kojega su njegovi ka- 
meradi kratko »cigan» nazivali postai »po
krovec“ gospodina kapetana baruna Holl.

StraZmeáter pako svojim mnienjem, da 
bi najme táj izbor Geze znamenuval uniá- 
tenje imetka kapitanovog, nije imái pravo, 
jer »pokrovec» Géza je bil na toliko pame- 
tan, da je svoju meStriju pri kapitanu vrlo 
polagano tieral a i onda je bil na toliko 
prefrigan, da se nije dal u Cinu zateéi. Red- 
ko kad mu se je pri tóm neprilika pripe- 
tila te je onda nosil na licu kapitanovih 
pet prstov kakti vidlivo znamenje prekráe- 
ne sedme zapovedi. ProroCanstvo straZmeá- 
trovo glede »pokrovca» je za kratko vrie- 
me podpuni fiasco naöinilo, jer svriemenom 
se je kapitan na toga okretnoga Crniáa, koj 
je joáőe к tomu i izvrstan jahaC u jaSilnici 
bil, tak priuCal, da skoro bez njega nije 
mogel biti, a opet Crni »pokrovec» je svrie
menom svojemu gospodinu na toliko vie- 
ran postai, da je imetak gospodina kape
tana postal za njega nedodirljivo svetstvo, 
kojega se on niti po danu niti po noCi veC 
nije hotel dotaknuli, izvan —  cigarah i 
cognaca.

Ovak je doálo trieme velikih manö- 
verah. U jednom álovaCkom selu je naSa 
husarska eskadrona noCila. Glasno su u ju - 
tro trubente zvale husare na okup u friáki 
jutarnji zrak. Od svih stranah su se pod- 
punom ratnom spremom husari s konji za- 
jedno Zurili na pijac, koj je bil miesto sa- 
kuplanja. Drugi signal trumbente je raztre- 
Sene husare postavil u red, koji su sad tu, 
kakti iz Zeljeza zlejana fronta stali i Cekali 
svojega komandanta gospodina rittmajstora.

Zadovoljnim pogledom preleti barun 
Holl husarske redove »krasni deCki» —  
misli si u sebi i bas hoCe ónak po rillmaj- 
storski poduljim govorom, nad drZanjem 
soldatah i konjah svoje prodeCtvo drZati 
te svoje zadovoljslvo izraziti, kad bude u 
tóm hvale vriednom Cinu nenadano pretrg- 
njen.

Dojde tu nieka stara Zena te med za- 
gluánim klaíranjem u magjarsko —niemaC- 
kem— slavjanskem jeziku, priobci kapitana 
Zalostnu viest о zniknenju iz komoré jed
nog osobito Iiepog i velikog »Presswursla » 
Nekoliko oátrih rieCih sa strane kapitana 
ravniC utihnu uzrujano staricu, ali on ipák 
mora iztragu i pretragu svih husarah pod- 
uzeti tim viáe, jer starica tvrdi, da je  Curke 
danas nestalo, a vCera je joá liepo mirno 
u 9Vojoj komori na dreti visela, anda bi 
se sada joá pri kojern hudoodelniku mogla 
najti.

»Ja bum pák ipák videl, jeli ja öve 
lopove te srakiro navade neoduóim. Vi Cete 
mi u zatvoru sami joá как »presswursli» 
na dretah viseli, dók se na suhe síivé ne- 
posuáite!» —  vikne kapitan srdito prama 
nekojim u blizini stojeCim husarom i to po 
prcti takovim tmiCnim pogledom, da je svim 
u prvoj glidi stojeCim husarom postalo 
zima.

Medjutim je pretraZivanje svih vreCah 
Zepovah u sedlu u kabanici teklo, dapaCe 
i plehnate áalice straga na sedlu su bile 
preiskane, ali sve badava. Iskano pako je 
bile tako pomno i temeljito, da niti mali 
jedan »Krenwürstel» nebi bil mogel sakrit 
ostati, a kamo ti tri do Cetiri kile Zmehki 
»Presswurst.»

Kapitan anda nad bezuspieánim pre- 
traZivanjem skrene spleCi i dade za mar- 
áirati zapovied. Joá podjednom klairajuCu i 
tuleCu staricu prestraái nekolikimi Cvrstimi 
rieCmi a zatim si samosviestan podpunog 
izpunenja svoje duZnosti, na celu svoje es- 
kadrone ostavi selo.

Táj dugoCasni mará, poslie trih urah 
na kratko vrieme pretrgnjeni, za da si ljudi 
i konji odpuhnu, nije imal u sebi nikakove 
znamenitosti. Soldati su iza poCivanja reme- 
nje na svojih konjih odpustili. Géza cigan 
je  dapaCe kapitanovomu Ali-u i sedlo malo 
podigel, za da se na hrbtu prehladi te ga 
i falatom platna pod sedlom od moguCeg 
znoja pobrisal . . . .

Kad su ovde odpoCinuli, posedali su 
se opet na svo:e konje i dalje jahali. Uz 
put je medjutim kolonu zakljujuCemu i na 
zadnje jahajuCemu oberlieutinanlu Lonay-u 
u oCi palo Cudno nieko gibanje husarah 
okolo, »pokrovca» Geze, koj je nekoliko 
métrov pred njim jahal. To je bilo smie- 
huékanje, posiganje rukom prama Gézi od 
—  strane husarah, a opet pruZenje ruke od 
njegove strane prama husarom, как da ne- 
kaj dieli. To je uCinilo oberleitinta znatiZelj- 
nini te dade konju ostruge i on hip je u 
galoppu bil pri Gezi, kojega vidi da nekaj 
zvaCe a polovicutraZenoga presswursta ima 
na sedlu pred sobom te ga na liepe jed- 
nake ánite reZe, da nebude nikomu krivo 
valjda za ostale husare.

OfTicir hitrom rukom pograbi »corpus 
delicti», рак nepazeCi na tmurno Gézovo 
lice, donese ga i pokaZe kapitanu te pri- 
povieda na koj naCin je zgubljenu Curku 
pri Gézi odkril.

»Ah li sveli Bim bam! To pák ide joá 
preko pasje repe. Anda ju je taj oberlopov 
ipák siroti Zeni ukral!» —  zakriCi rittmaj- 
slor sav zaCudjen i gledi sad oberlieute- 
nanta a sad opet Curku. I odmah zatim 
dobi straZmeáter nalog, da »pokrovca» Gezu 
u najkraCem vriemenu pred kapitana do- 
vede.

»Taj lopov mora coprati znati“, — 
mrla straZmeáter Sram u odhodku, a toga 
istoga mnienja je  bila ciela eákadrona, jer 
prí vizitiranju je takova toí'nost viadala, da 
bi se na to rekuC i ukradena gumbovaCa 
bila inorala najti a kamo li ne Cuika preko 
tri kile teZka. Husar Nyári se je dapaCe 
pred strahom coprije prekriZil, kad je о 
cieloj stvari zaCul.

I sad je straZmeáter Gezu pred kapi
tana baruna Holl-a dopelal kapitan je u is- 
tinu pun znatiZeljnosti na razjaánenjem tu 
stal i srdito pred sobom u strahu átojeCega 
krivea gledal.

„Anda si i opet kral, ti zreli galZe- 
njak“ ! —  priCme kapitan posve mirno go- 
voriti Itako da se je isto polag stojeCi 
straZmeáter —  nad ujegovom mirnostiu 
Cudil. —  „Na koj naCin si Curku —  ukral, 
to mi je za sada sve jedno, ali k&k, gde i 
kam si ju spravil, da se polag sve toCnosti 
vizitiranja po straZmeátru nije mogla najti, 
akoprem je tak velika bila?,, —  pita kapi
tan na odgovor u istinu znati2eljan.“ —
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Mindennemű üve-

gezési és keretezési

munkát elvállalok,

azt jutányosán és

pontosan teljesítem

Kívánatra a meg-

rendelő lakásán is
— — —

dolgoztatok.

Todor R. utóda
czégtul. Kraschovetz József-
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