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legyen, már előre el kell készítenünk a 
rajbefogáshoz szükséges eszközöket.

Ezek a következők : Raj fogó zsák, raj- 
fogó kas, az ahhoz való villa és pózna, a 
létra, viz és fecskendő, egy fehér lepedő és 
a fejvéd.

Hogy a raj el ne menjen, vagy magas 
fára ne szálljon, legjobb azt raj fogó szákba 
fogni, de ha raj fogó zsákunk nincs, vagy a 
raj észrevétlenül kijött« az esetre a raj fogó 
kast előbb rajfűvel bedörzsöljük, a villa ágai 
közzé illesztjük s a póznával felnyujljuk a 
levegőben kóválygó méhek közé. A méhek 
a rajfü szagot szerelik, a kasba gyülekez
nek s ha az anya is oda téved, a kasba 
letelepednek*

Vannak méhészek, kik az elhullott 
anyákat gyűjtik össze; azokat megszárilják 
és porrá törik. Ezen anyaport azután méz
zel öszszekeverik s a rajfü helyett azzal 
kenik be a kast. Az anya pora szagára a 
méhek a legtöbb esetben beleszállnak a 
kasba. Némelyek több kast is megkennek 
a rajfűvel vagy anyaporral és az ilyen ka
sokat kirakják a fákra. Van rá eset, hogy a 
raj vagy az egyik, vagy a másik kasba 
beletelepedik.

Ha azonban a raj ekképpen be nem 
fogható, hanem letelepedik valamely fára, 
onnét az, ha jó helyen van, úgy fogatik be, 
hogy a kast alátartván, a rajt belezökkentjük.

De ha a raj valamely magas fának az 
ágai közé telepedett az esetben kivágunk 
valamely kasból egy méz és fiasitással telt 
lépet, azt belekötjük egy ritka szövetű (tűi
ből készült) ruhába s azt egy hosszú póz
nára kötjük és úgy függesztjük a raj fölé, 
hogy az rá nehezedjék Ha pedig keretes i 
kaptárokkal méhészkedünkt akkor kiveszünk 
egy olyan keretet, a melyikben mézes és 
íias lép van s ezt kötjük a pózoára. A mé 
hek a mint észreveszik a fejük felett a fia- 
sitásos lépet, lassan felhuzódnak és arra 
rátelepednek. Rátelepedve lévén a lépre a 
méhek, azzal együtt leemeljük.

Ugyanígy bánunk el velük akkor is, 
ha a raj kerítésbe szállott, csak azzal a 
külömbséggel, hogy ekkor a kivágott lépet 
nem kötjük póznára, hanem a nélkül füg 
gesztjük a raj fölébe.

Jó hordás idején az utórajok nem köny 
nyen telepednek le, hanem egy ideig a le
vegőben kóvályognak s azután utjokat fel- 
tartóztathatlanul az erdő felé veszik.

Az elmaradott méhészek az ellenébe 
kaszát, kapát, pléh kannát zörgetnek, sípol 
nak s port hintenek köz bük. De bizony ez

nem sokat használ, a raj — daczára a tö
rök muzsikának — ott hagyja a méhészt 
és elmegy világgá; legtöbbet használ még a 
fecskendő. Vizet fecskendezvén a méhek fö- 
libe, azok azt hiszik, hogy az eső esik, de 
főként a végett, hogy a lehulló vizharmat 
szárnyaikat és testüket megnedvesiti, a re
pülés nehezükre esik, e miatt sokszor lete
lepednek és a megszökéstől visszatartatnak.

Az ulórajok még a befogás után a 
kasukból is gyakran megszöknek. Hogy az 
ne történjék meg, nagyon tanácsos a kasba 
lépkezdeteket ragasztani be. Úgyszintén a 
kas alá üres lépeket tenni, — hogy a 
méhek azokba az útra felkapott mézüket 
lerakhassák. Mert ha egyszer lépeket építe
nek, azokat nem olyan könnyen hagyják ott.

Olyan kasba azonban, a melyben sok 
lép van, kivált ha abban mézes lépek is 
vannak, utórajt nem tanácsos tenni mert a 
méhek az anyát azonnal petetojásra kény
szerítik. Minélfogva az nem repülvén ki pá
rosodási, terméketlen marad. Megesik néha 
az is, hogy a fiatal anyák, mikor pároso
d á s i indulnak, zaklatva lévén a herék ál
tal, — ha a kason más nyillás is van, p. 
o. a kas aljában, azon is kiosonnak. Mikor 
pedig már megtermékenyedve visszajönnek, 
nem ismerik meg a röplyukat, hanem ott 
tévedeznek a kasok körül fel alá. Ha ide
gen kasba tévednek, abban okvetlenül meg-

i  „ M i n k i ?  t i n t á j a
Dráva partján.

Elmerülve mély gondolatokba,
Dráva partján lassan föl-alá 
Járdogálok csak ugv egymagámba, 
Nézek merőn a mély viz alá.

Tépő gondok, mint a rohand ár 
Zűgvn-búgva rohannak tova.
Örömeim s reményeim is immár 
Eltűnnek a messze távolba'...

Terentiuí.

A tanító családja.
— Életkép. —

I r t a :  V I L L Á M  B A N D I .

Ugyan kit ne érdekelne egy egy régi várrom, 
vagy dicsőn elhunyt ősök omladozó emlókszobra ? 
Hiszen a kegyelet oly érzés keblünkben, mely 
megrezdül a múltak édes emlékein. Ezeket visz* 
■zaidézni, a nagyok példáján buzdulni s képzelet
ben odaszállni a véráztaiia mezőkre — oly ked
ves, oly magasztos gondolat t

Avagy van-e önök közt csak egy Is, ki 
Ürömmel ne sietne valamely letűnt korszak tanul« 
•ágos történetén elmerengni ?... Bizonyára nincs j

hisz azon képzelegni, abba néhány pillanatra bele- j 
élődni oly élvezet, mely erősen nemessé teszi a 
gyönge szivet, szilárddá a csüggedő lelket. — —

És ennek a szent hivatásnak megőrzésére 
vágyó emberek iránt a kikelet mégis oly szomorú 
volt; az égen ólomnehéz felhők úsztak, a nap 
sötét lepel alá rejtőzött s szerte a láthatáron per
metező eső szórta tele vizpárával a hideg légkört.

A mező zöldjén fázva reszkettek a tarka 
virágok.

Szegények t a nap melege nem szállt le hoz
zájuk fölszáritani harmatos ruháikat.

A pásztorfiu lombokkal letakart vessző-gunyhó 
alul terelgette p ó r á z r a  kötött sovány barmait 
s a  z i m a n k ó «  időben csak a károgó varjak 
szálltak a közeli erdő felé, — hova mi is tar
tottunk.

A tavasz legkedvesebb énekese, a pacsirta 
a sűrű utszéli bozót védelme alá szorult...

Az egész természet komor volt, mintha leg
alább is gyászolni készült volna.

Egy vasárnapon, meglehetős n y i r k o s  uta 
kon indultam el Béla barátommal a közelvidék 
ő s e r d e j é b e ,  hogy a h a l l o t t a k  után 
szív szorongva tűnődjünk egy „romlásnak indult 
hajdan erÖau emlékkő elhagyatott voltán.

Az erdő alatti faluban megállottunk , veze
tőre volt szükségünk. Nehány mezillábos gyermek 
lubiczkolt az utczai pocsolyában, kik kocsinkat 
megpillantva, annyira szájtálva bámultak, csak
nem sóbálványnyá váltak.

Hajtunk akadt-e meg szemük, vagy hintón- 
kon, azt már ők tudják.

Elég az hozzá, barátságosan' megszólítottuk 
őket, mire — mintha 'indiai vadak lennének — 
szei lefutottak. Sikerült mégis egyik kamaszlegényt 
nagy ügygyel-bajjal magunkhoz csalogatni, kitől 
a tanító lakása után kérdezősködtünk.

Ez a suhancz egészen az iskolaházig el
vezetett.

Jól kiesik a faluból; mondhatnám a legelő 
közepén fekszik a hosszú alacsony épület, mely 
minden oldalról kerttel van övezve.

A legelőt országút szeli ketté, erre nyúlik le 
véggel a tanító lakása.

Ahogy fogatunk megállt a rácsos kapu előtt, 
hatalmas komondorok csaholva rohantak felénk, 
de a zajra nyomban ott termett egy középtermetű 
barna fiatal ur, ki egyetlen tekintetével visszapa
rancsolta a kuvaszokat s nyájas mosolylyal kö 
zeledelt hozzánk.

Át is fáztunk, szívélyes fogadtatásban is ré
szesültünk, — hát miért ne ugrottunk volna ke
délyesen elé? kitől azonnal a tanító után fuda- 
kolóztunk.

— Én vagyok, — mondá — tessék belül
kerülni, bent barátságosabb az idő.

De mi, már csak szokásból is, kissé s z a 
bó d t u n k s kirándulásunk czélját kezdtük előtte 
föltárni; hanem biz’ ö egy s z i k r á t  sem tágí
tott és vendégszerető otthonába tuszkolt ; — ter
vünkre nézve úgy mellesleg negédesen odavetvén : 
»majd ráérünk arra még« !

A meleg szobában vidám külsejű fiatal nőt 
találtunk, ki picziny porontyát karján riogatta s 
dajka danákat zengett a parányi jósiágoak.

A tanító neje volt. — — —.



gyilkoltatnak ; minek folytán a saját népük 
anyátlan marad. Ugyanazért, a kason a 
röplyukon kívül — más hézagot ezen szem 
pontból tűrni nem szabad.

Sokszor van rá esel, különösen ha né
hány napi esőzés akadályozta a méheket a 
rajzásban, hogy egyszerre több raj jön ki, 
s azok egy csomóba összeszállnak. Az ilyen 
összeszállt rajok szétválasztása nem könnyű 
dolog. Van mégis egy módja, a melylyel 
könnyen boldogulunk az ilyen Összeszállt 
rajokkal- Ugyanis segítséget híván. a rajo
kat két vagy három külön kasba rázzuk 
bele. Ekkor mindegyik kasban a méheket 
erősen meglocsoljuk és kiborítjuk egy fehér 
lepedőre, hol az anyákat kikeresvén, azok 
közül választunk annyit, a hányfelé a rajt 
szétválasztani akarjuk. A kifogott anyákat 
egyenként betesszük kalitkába s így kalit- 
kástól külön külön kasokba tesszük és a 
lepedő három sarkára egy darab fával vagy 
kővel feltámasztva, felállítjuk. A méhek a 
szerint, amint nekik egyik vagy másik anya 
tetszik, önmagoktól három vagy annyi rész 
re, a hány anya van szétoszlanak. Ekként 
nagyobb vesződség nélkül megvan a szét
választás.

A tartalékanyáknak igen nagy hasznát 
vesszük. Különösen késő ősszel és kora ta
vasszal, a mikor termékeny anyákra még 
nem olyan könnyű szert tenni. A rajzási 
időben azonban igen könnyű szerrel gyűjt
hetünk tartalékanyákat.

Tudjuk ugyanis, hogy az ulórajokkal 
mindig több anya, 4, 6, 10, néha 20 is 
jön ki.

Mikor a raj letelepedik, nem minden 
méh ül egy csomóba. Függnek a nagy raj 
mellett kisebb csomók is. Ha ezeket szét
bontjuk, mindegyikben találunk egy egy a- 
nyát. Minthogy ezek mind fiatal anyák, ép 
pen jók lesznek tartalékanyáknak. Fogjuk 
be azért a nagy rajt egy nagy kasba; azo
kat a kis csomókat prdig kicsiny egyenest 
e czélra készült kasokba- Ezen kis kasok 
bán a kis rajok, ha egy kis gondot fordí
tunk rájok, szintén megélnek- Ezek fognak 
nekünk szolgálni tartalék rajokul.

Áldozócsütörtökön reggel érkezett Hu 
dapestről a szomorú távirat: hogy Királyi 
Pál kerületünk orsz. képviselője életének 
72-ik évében elhunyt. A szomorú hír vá 
rosunk és vidékünk minden egyes lakóját 
mélyen érintette, mert Királyi Pált senki 
sem tekintette választó kerületünkben egy 
politikai párt kiküldöttének, hanem az e- 
gész választó kerület megválasztottjának, 
kit, mint a haza derék, a közügyekért bűz 
gó, hazáját szóval és tettel híven szolgáló, 
kipróbált fiát s vidékünk érdekeit, annak 
hazafias előmenetelét mindig szivén viselő 
leledhetlen orsz. képviselőjét kivétel nélkül 
mindenki tisztelt és szeretett.

A Csáktornyái választó kerület párt 
külömbség nélkül Kirttly Pál személye i- 
ránt a szó valódi értelmében ragaszkodás
sal és szeretettel viseltetetett, azért őt két 
ízben egyhangúlag kiáltotta ki orsz. képvi 
selőjének. Halála hírére Csáktornyán a köz- 
és magánépületekre kitüzettek a gyászlobo 
gók. A városi tanács még az nap gyűlést] 
tartott, hogy küldöttségileg képviseltesse 
magát a temetésen. A választó kerület kö 
zönsége szeretett orsz. képviselőjének ko
porsójára díszes koszorút tétetett.

Sokat fáradozott Királyi Pál kerülete 
érdekében. Nem volt ügy, nem volt intéz
mény, mely iránt érdeklődéssel ne viselte
tett volna, s nem volt ember aki, ha hozzá 
fordult, hogy érdekében el nem járt volna 
Nem csak az értelmiséghez tartozók, hanem 
a Muraköz földnépe is felkeresték őt — 
gyakran jelentéktelen ügyben — ; s ő elő 
haladott kora s beteges teste daczára a 
legnagyobb búzgósággal eljárt ügyükben 
Felkereste pártfogolja érdekében a m:nis 
téri fogalmazót, titkárt, tanácsost, államtit
kárt, ministert, hogy a kerülelbelieinek ó 
haját, kérését teljesíthesse. Jótékonysága 
határt nem ismert. Anyagi körülményeihez 
képest fényesen segítette a városunk s vi 
dékünkbeli nőegyleteket, óvodát, tűzoltó 
egyesületeket, melyekről újév napján min
dig megemlékezett. A kisebb községbeli tűz 
oltóegyesü’eteknek megállapításukkor mindig

A felsorolt nemes vonások vidékünket 
érdeklik leginkább, de a veszteség a nemes 
férfiú elhunytával nemcsak a mienk, hanem 
az egész haza s főleg a fővárosé. A haza 
érdekeit ötven (50) éven át teljes odaadás
sal szolgálta. Buzgó, lankadatlan, szünetlen 
a munka embere volt ő, akit mindig he
lyén lehetett találni. Jó hazafi volt teljes 
életében, aki ifjú korától kezdve élete vé
géig hazájának szentelte minden tehetségét. 
A szabadsághatcznak mindvégig harczosa 
volt, később a kardot a tollal váltotta fel, 
irt önálló müveket s szerkesztett lapokat ; 
a magyar országgyűlésnek 1861. óta tagja 
volt. Egész életét ö r * Ka közjónak, 
barátainak s emberflWáJtílíj? sfcéqtelte. Még 
az állatoknak is mint az
orsz. állatvédő egyesület 'ljuzgo tagja az 
állatkínzás ellen hathatósan küzdött.

Királyi Pál 1821 ben született Zalame • 
gyében, Szepelneken. Jjgi tanulmányait 
a pesti egyetemen végezvén, mint joggya 
kornok résztvett az 1843 — 4 4-iki pozsonyi 

'országgyűlésen »Robot és Dézsma» czimü 
művével pályadijat nyert 1845 tői 1848 -ig 
a »Jelenkor* politikai lap külföldi rovatá
nak s később a lapnak szerkesztője. 1848- 
ban a honvédség sorába lépett s mint őr 
nagy a világosi fegyverletételnél bajtársaival 
a császáriak foglya lett, a 49. sz. gyalogezred • 
be soroztatotl, hol is mint közember, ké 
sőbb altiszti kitüntetéssel egész 1856. vé 
geig szolgált. Haza bocsáttatván, a hírlapí
rói pályán talált ismét munkatért, s 1858. 
nyarán átvette a »Pesti Napló* felelős 
szerkesztését .1861-ben az alkotmányosság 
ideiglenessége alatt megválasztatott Pest 
váro3 főjegyzőjének s ugyanekker mint Za* 
lamegye letenyei kerületének képviselője 
résztvett az 1861 iki országgyűlésen. 1865* 
ben másodszor is megválasztatott Letenye 
kerületi országgyűlési képviselőnek, s ez 
időtől fogva — az 1884. év kivételével — 
tagja volt minden országgyűlésnek ; — kél 
ízben 1878-tól 1881-ig a főváros belvárosi 
kerületét képviselte. A legutóbbi választá
soknál a Csáktornyái kerületnek lett képvi
selője.
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IX- tečaj Vu Čakovcu 29*ga májusa 1892. Broj 22.
B urednikom moči je svaki dan 
govoriti med 11 i 12 varom. —
Sre poliljke tičale se zadržaja no- 
▼inah, naj se poiiljajn na ime 
H a r g ita i J o ž e fa  urednika vn 

Čakovec.

Iz datelj st vo:
ffnjižara Fischel Filipova kam se 

predplata i obznane poSiljajn.
un h orvátik or  i i m agjarsk on i j f z ik n  iz lazoci d ru žtv o n i znnn .itvt‘iii i p o iiií'I j li i l l i l  za |>uk.

, I z l a z i  s v a l c i '  t i j e d e n  Je d -e rO cra t 1 t o :  tt u . B r a l c u . a e d e l ) u
Službeni glasnik >ed,iimurskoga pol^magajurega tinovnižkoga druživa C „CakoviaMte žpark:isse“, ..Medjitniirske sp .n k n ss e i t. d.

poleg Kogodbe i fal 
račnnajn.

I



ne kasé uz naknadu njihove nutreinje 
vrrdnosti, ter je budu, kak je gori usta
novljeno, odpraviti, da se pretope.

§ 8. Zlatni penezi kuiu se na račun 
orsaga. I na račun privatnih o obah budu 
se kovali zlatni penezi i to vu obsegu, vu 
koliko ni je kr. magj. penezni ured zaokup 
Ijen poslom za orsag.

Pristojba, koja se bude pobirala za 
kovanje penez na račun privatni, ustano* 
vila se bude naredbenim putem; ona med 
tim nesme pri komadih po 20 krunah pre
koračiti maximum od 0 3 ° . ,  a pri koma
dih po 10 krunah maximum od 0*5°|o 
vrčdnosti.

§ 9. Zvun spomenutib zlatnih pene 
zov kovali se budu prema zaključni čla- 
nak II.: 1868,, odnosno § 3. zik. čl. II. 
cekini, kak i do vezda, i to kakti trgoveč- 
ki penez; nego zlatni penezi, vpeljani zak. 
čl. XII: 1869., po 8 i po 4 forinta nebu 
du se više kovali.

§ 10. Sreberni penezi austrijanske 
vičdnosti po 2, i 1. i 'I, foiinta, kovani 
na osnovu zak čl VII : 1868 , odnosno 
X II; 1869 , cs'a’i budu i vu buduče do 
da<e~nje odredbe vu prometu. Sreberni pe
nezi austrijanske vrednosti nebudu se dalje 
kovali, zvun iz one vnožine srebra, koja 
se več nabadja vu posjednu flnancijalne u* 
prave, ili koju je ista nabavila za taj cilj, 
da kuje peneze. j

Dok se spomenuti sreberni penezi ne- 
povleéeju iz prometa, imadu ih orsačke i 
javne kaše, kak i privatne osobe, primati 
pri vsih placanjah, koja se po zakonu ima- 
*ju obav(ti vu krunskoj vrednosti, i to tak, 
^a se taduna:

komad po 2 forinta =  4 krune,
komad po 1 forint =  2 krune,
komad po '/* f°r- — 50 hellerab.
§ l i .  Zvun zlatnih penez kovali se 

budu za vezda ovi penezi vu krunske 
vrednosti«

1. Sreberni penezi :
a) komadi po 1 krunu,
b) komadi po 50 hellerah.

2 Penezi od nikla :
a) komadi po 20 hellerah,
b) komadi po 10 hellerah.

3, Penezi od bronza :
a) komadi po 2 hellera,
b) komadi po 1 heller (krajcari)*

(Drugiput dalje).

K A J  J E  N O V O G A ?

tom budemo vu dojdučem broju naš h novi« 
pisali. Ne samo mi, koja je pri ors. saboru 
zastopal, nego cela domovina se tuguje za 
njega, koj je vu svojem življeuju na peldu 
svib drugih vu krSčaoskoj ljubavju, vu lju« 
bavju svojih poznancov i na basen i pomoč 
ljudih živel. Daj mu Bog vekivečni raj.

Nečovečen sin.

Iz Szegedina telegrafírali su, da je vu 
občini Zebely nekakov Mikloš r Ardelan 
vužgal hitu nad glavom svoje 82 ljeti sta
re matere. Žandar Béla Vidac opazil je to, 
ter je skočil vu goruču hižu i oslobodil 
staricu. Nečovečen sin je zaprt.

|  f  Királyi Pál. |

Királyi Pál čakovečkog zbirnog kotara 
orS* ablegat je 26*ga o. m. vu Budapršta 
vuin 1. Drugi don je pi telegrafu doflel ža
losten glas vu čikovec, koj je srce svakoga 
Stanovnika gliboko diniül. Vu Királyi Pálu 
zgubili smo znamcnitoga domorodca i dobro- 
ga prijatelja puka, koga je vu našem zbir« 
nom kotaru svaki poštuval i ljubih Vu Cv 
kovcu su se na hiže na prvi glas šalostuog 
dcgodjaja črne zastavo dele, varai je spra- 
višče d'žd i prslal vu Budape t komišiju Da 
sprevod i to: gospodu Pruszatz Alajoša va
raskor birova, Deák Jožtfa kassira, Ben
c ik  Ferenca, Z egler Kálmáua kr. notari- 
uša, Sárosi Lászlói, Wollák Itezsőa i Zaká' 
Kemika fiškaliu e i varoške seuatore. Vu i- 
me zbirnog kotara se je lépi venec del na 
raku pikojnog, a črna medi bude se zutra 
ob 8 vuri obdižala vu Čikovcu. Kdo je bil 
Királyi Pál i kaj je Dam i okolici našoj 
dobrega činil ? to svaki Medjimurec dobro 
zna, ar skoro neiraa ob ioe, gde nebi bil**, 
za koga ntbi on nekaj dobroga zpeljal. Sko* 
ro neima obč ne za koju oo n.bi kaj daru
val, prem za družtvo ognjogasno. Kaj je on 
za domoviuu a osobito za Budapest varrá* 
dobro vč uil i kakov je bil Kvot njegov, o

Pojasno vreme.
Vu noči od 31. májúvá na 1, juniuša 

stupilo bude vu kréposti pri svih poštar
skih i telegrafičkih uredah vu Magjarskoj 
pojasno ili tak zvano srédnje evropsko 
vréme, kojega se budu i od istog dneva 
počenili držali i vsi orsa ki utedi i zavo
di vu Budimpešti.

f  Klapka György.
Poznati gl so viti magjarski general iz 

tabora ljeta 1848. i 1849. i branitelj Ko- 
mároma Klapka Gjura, vumrl je 17 ga 
majuša ob 5 vuri vu Budimpešti vu hote
lu Nadvojvoda Stefan vu 72. ljeti. Klapka 
rodil se je 6 ga aprila ljeta 1820. vu Te* 
miš varu od otca Jožefa, koji |e bil ondi 
občinski načelnik, i majke Juliáné, rodjene 
Kehrer, lene madonske Ijepote, koja je vu* 
mrla 20 Ijet stara. Klapkov oteč je bil 
Čeli. I on je zagod vumrl. Mladi Klapka 
nije znal ni rí»éi mag arski, več jedino 
nemški i dijački Njegov tutor, kanovnik 
Lebzeltern hotel ga je dati za svečenika, 
no on je nagnjen bil za soldačtvo, pak je 
ljeta 1838. stupil kakti lajtnant vu bom
bard irski šereg magjarske plemenita ke 
garde vu Beču. Nekoliko Ijet kesneše hotel 
je stupiti vu službu lahorskog kralja, no 
na putu na izhod zatekla ga átaféta —

nevolji zapustil, samo ako sem ga ja zapro
sil. Hodi idemo skupa vu kapelicu, pomoli
mo mu se i ja sam siguran, da od svetoga 
Alfonzuša dobimo novac.

Iz početka se je seljaku taj predlog 
sumnjiv videl, ali kad mu je liusar za stalno 
tvrdil, da njim bu sveti Alfoizuš obodvem 
peneze dal, nekaj iz zuatiželjnosti, a nekaj 
opet iz pohlepnosti za penezi, odlučil s  ̂ je 
na zadnje s husarom, koj ga je na po) vle
kel, iti k 8vetomu Alfonzudu po novce.

Dojduči vu kapelica klekuu si obodva 
pred kameniti pilj svetca i pričmu moliti. 
Na jedan krat veli busar stiha seljaku : S\d 
mi je Alfonzuš megnul, da idein k njemu — 
tim se digne i otide do pilj«, te prsloni vu- 
ho svetcu na vusta, kak da posluša, kaj mu 
kameniti pilj šepče. Zveseljem se sad povrne 
k seljaku te mu prišeptoe :

Jeden forint nam je prikazal i ostro 
naložil, da ga bratinski med se razdelimo 
— forint več mora biti v mojem žepu. S 
tim posegne v žep i zbilja potegne iz njega 
deset sekserov, od kojili odmah po nalogu 
Alfonzuáevem seljaku polovicu t j. pet sek
serov preda, koje ov zveseljem prime i vu 
svoj žep spusti.

To je bilo seljaku skupcu po volji i on 
odmah pristane na hasai o v predlog, još jeden 
krat Alfonzuša za noVce prositi.

Opet si pokleknu pred pilj i mole, i 
opet husar ide k pil ja poslušat, kaj mu bu 
piišeptoul. Sad medjutim još vekšim vese
ljem dojde nazad i veli seljaku : Ov put je 
Alfonzul jako darežljivi postal, — sto fo * j 
rinti nam je daruval i rekel, da su več vu 
Tvojem žepu.

Seljak se pričme ves bled zpričavati, 
da neiraa uiti krajcara, ali husar mu odgo- 
vara, da Alfonzuš nik&d nelaže, i da mu je 
novce nevidljivim načinom vu žep metnul, 
kak i prije onoga forinta njemu, neka samo 
išče po žepih, jer kad Alfonzuš veli, tak 
moraju nutri biti.

Seljak ili je hotel ili ne, moral je svo
je žepe obrouti i pokazali su se sto forint«, 
koje je Seljak za seno dobil.

Sad je bil moj skupec vu pravem škrip
cu, jer sad od špota i srama nije hotel svo- 
ju skupost ua videlo iznesti i priznati, da je 
prije lagal, kad je tvrdil, da neima niti kraj
cara, a jer pak je forinta iz husarevoga že
pa zveseljem delil, moral je i ovih sto fo
rinti, po Alfonzuša tobož obodvem prikaza
nih, bratski podé'iti dati.

Sad su obodva otišli iz kapelice i za* 
putili se vu bližajo csirdu gde su si kupili 
svaki zž svoje novce vino . i do večera 
se krepili.

Na koncu, pri razstanku veli liusar se
ljaku : Kedves Földim I Ako te bu drugi

krat koj siromaški sóidat prosil na kupicu 
vina, a ti je buš ima) vu žepu, kak si i sad 
imal sto forinti, tak se nemoj skratiti mu tu 
malu ljub&v uč«niti i prošnja izpuniti, jer 
nijednomu soldatu neide tak dobro, da nebi 
bil vreden od svojega zemljaka na holbu vi
na dobiti, uajrnre pak pri takovoj vručiui i 
žedji, kakva je dauas, — Stim mu preda sve 
još preostale novce nazad, a sebi samo avo* 
jfgi forinta pridiži.

Seljak od veselja zazove još jednu hol
bu za srečen put, zatim se s busarvm srdža- 
uo zrukuje i veselo otide doma. Po putu je 
više krat klimal zglavum i mrmljal posmeh- 
ce: „De hunezvut a világ.*

E. K.

Velika starost.
Néki potnik je jednoó po Torontalsko] 

županiji pntuval, i jednoga okolo sedamdeset 
let staroga človeka, koj se je žubko plakal, 
na putu srel. Na pitanje kaj mu fali i za
kaj ae plače, odgovori ovaj, da ga je otac 
njegov kečkal i šapil.

Putniku se je to čudnovito i skoro ne. 
verojatno vidilo, da bi ovakov starec još ot
ca imal na životu, koj bi ga ovak strogo 
vu redu držal.

I Zapita ga and* n  zrok, zakaj ga je o«
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