
A „Na.se Pravice.”
Dr. Pero Magdié varazsdi ügyvéd és 

társai csak nem akarnak békében maradni. 
Lapjukat hol csolnakon hozzák át a Dráván 
és szórják el utakon s falvakban, a hegy
vidéken egy-egy fára vagy bokorra helyezik 
éjnek idején, a békés lakók ablakredői 
közé dugdossák lopva, a Varazsdon bevásárló 
népnek a markába nyomnak egy-egy pél
dányi, sőt egynéhány hazaáruló muraközi 
fizetett emberük el-ellátogat a varazsdi kiadó- 
hivatalba, a hol tarisznyáját vagy zsebjél 
teletömik pzzH a szennylappal s itt osztogat
ják tilokban az egyes példányokat a nép 
között. Nagyon természetes, ez a lap semmi 
eiedményl sem ér el a muraközi józan 
gondolkodású nép előtt. Magdié nagy igye
kezete kárba fog veszni, mert a muraközi 
nép nem reagál az ő nagy hangú irka- 
firkáira. Most már unni kezdi a dolgot a 
nép s a becsempészett lappéldányokat vagy 
eldobja, vagy a községházára viszi.

Magdié törekvéseinek tehát semmi 
sikere sem lesz a muraközi nép között, 
de neki haszonnal jár, mert egy kis pénzmag
hoz jut lapja révén. Magdié ugyanis fel
hívást intézett a horvát közönséghez, hogy 
anyagilag is támogassák őt Muiaköz elhódi- 
tásának a munkájában. A túlzó horvát test
vérek közül küldenek is neki pénzt, nem 
igen sokai, de mégis összejött már 2— 300 
koronácska Muraköz elhóditására. Erről a 
gyűjtésről —  természetesen —  Magdié ur 
épen úgy fog el »nem« számolni, mint a 
múlt évben lázongó és börtönbe került 
zagóriai szerencsétlenek számára gyűjtőit 
összegről Magdié ur a pénzgyüjtésnek egyik- 
másik nemét is gyakorolja, t. i pénzágenség- 
gel is foglalkozik szabad óráiban Ugyanis 
lapjában felhívást intéz a muraközi néphez, 
hogy a muraközi és a zagóriai nép meg
mentésére egy uj takarékpénztárai állítanak 
fel ő és társai Varazsdon, s a ki pénzt akar 
ebből a takarékpénztárból, az csak menjen 
hozzá, majd ő szerez neki elég pénzt. Magá
tól értetődik, hogy a szenzál-dijon kívül 
Magdié ur előfizettél a »Na§e Ura vicére« is.

Magdié ur a minap fellépett Zlatáron 
képviselőjelöltnek, de becsületesen megbukoll. 
Még annyi szavazatot sem kapott, ahányan 
ajánlották őt a képviselőségre. A »Hrvatsko 
Pravo« a f. évi szeptember 9-iki és a 
»Hrvalska Zastava« szeptember 8-iki száma 
bőven foglalkozik a zlatári választással. 
Elmondja, hogy miként csapta be a jog
pártot, amely tudvalevőleg szintén horvát 
ellenzéki párt. Leírják ezek a lapok, hogy 
Magdié »kiszámított ravaszsággal hazudott,« 
»szemtelenül rágalmazott,« »neveket hami
sított« stb. slh., hogy mandátumhoz juthas
son. Nem akarjuk tisztelt olvasóinkat ezen 
piszkos dolgoknak az elmondásával untatni,

csak rá akartunk mutatni arra, hogy miként 
vélekednek egy másik magyar ebenes párt 
emberei Magdié felől.

Ügy látszik, hogy a horvát hatóságok 
is megsokallák a »Na$e Pravicá«-nak az 
izgatásait, mert a varazsdi ügyészség a »Naöe 
Pravice« f. hó 8-iki számának vezérczikkét 
lefoglalta és kidobatta a lapból.

Megjegyezzük, hogy Magdié igazságtalan 
és jogtalan izgatásait nemcsak Muraközre, 
hanem Magyarország más vidékén élő hor- 
vátokra is kiterjesztette. így Sopron, Mosony 
és Vas\ ármegyében élő horvátokra. E megyék 
hatóságainak is figyelmébe ajánljuk az oltani 
postahivatalokat, a melyek megmondhatnák, 
hogy a »Naée Pravice« kiknek jár.

Magdié ur és társai egy újabb füzetet 
nyomattak ki. A lerjeszlését Magdié ur 
maga eszközli a többi között úgy, hogy 
Varazsdon felül a Csáktornyára menő 
vonatra, aztán ulközben kinyitja a robogó 
vonat ajtaját, s a vasút mentén dolgozó 
muraközi napszámosok, vagy földművesek 
köze dobálja röpiralál s lapját. A muraközi 
nép hahotával fogadja ezt a komédiát. Mag
dié ur meg azt gondolja, hogy valami geni- 
ális dolgot műveli.

Most csak ennyit erről az ügyről. Min
denesetre figyelemmel lógunk kisérni mindent 
s kérünk mindenkit, hogy Magdiééknak 
szemérmetlen betolakodását figyelemmel 
kisérjék s észleleteiket nyilvánosságra hozzák.

Megyei közgyűlés.
Klnöklő főispán a nagy számban megjelent 

bizottsági tagokat üdvözölvén, meleg hangon 
emlékezett meg a legutóbbi közgyűlés óta elhunyt 
Szabó Imre, Csillagh Gyula, Gaál Ödön és dr. 
liaudek Ágoston bizottsági 'tagokról, akik mint a 

j vármegye oszlopos tagjai, évek hosszú során 
keresztül a közügy szolgálatában önzetlenül fára- 

j doztak, továbbá Hertelendy István és Harkányi 
Kde bizottsági tagok elhunytáról s indítványára a 
közgyűlés jegyzóköny wileg örökilette meg elhunyt 

I 'agjainak emlékezetét.
A törvényhatóság állapotáról szóló alispáni 

í jelentést a közgyűlés tudomásul vette.
Az elhalálozás következtében megüresedett 

sümegi főszolgabírói állásnak választás utján való 
betöltése végeit megalakittatott a kijelölő választ
mány.

A kijelölő választmány működésének idejére 
a közgyűlést elnöklő főispán felfüggesztette

Á kijelölő választmány működését befejezvén, 
elnöklő főispán a közgyűlést folytatólag meg
nyitotta s kihirdette, hogy a kijelölő választmány 
a jelentkező pályázók mindegyikét kijelölte és 
pedig Sólyomy Tivadar perlaki, Szalmay József 
Csáktornyái, Dénes Sándor nagykanizsai, Bogyai 
György zalaegerszegi, dr Sághváry Jenő lapolezai 
szolgájáról és Hőd у Zoltán másodosztályú megyei 
aljegyzőt.

T íz bizottsági tag írásban névszerinti szava
zást kérvén, elnöklő főispán azt öt szavalatszedő 
küldöttség közreműdése mellett elrendelte я a 
szavazás tartamára a közgyűlést felfüggesztette.

A szavazás befejeztével a szavazatok öesze- 
számláltatván a folytatólagosan megnyitott ülés
ben elnöklő főispán kihirdette a szavazás ered
ményét, mely szerint a beadott 390 szavazatból 
Solyomy Tivadar perlaki ezolgabiró 139 szava
zatot kapott s igy mint a legtöbb szavazatot 
biró, a közgyűlés zajos éljenzése között meg
választott sümegi főszolgabírónak elnökileg 
kimondatott.

A választás következtében megüresedett első 
osztályú szolgabirói állásra dr. Sághváry Jenő 
lapolezai másodosztályú szolgabiró s az igy meg
üresedett másod osztályú szolgabirói állásra pedig 
Farkas Kálmán tiszteletbeli szolgabirö választatott 
meg névszerinti szavazással.

A központi választmányba a zalaegerszegi 
választókerületből Bosnyák Géza és a Csáktornyái 
választókerületből Varga János bizottsági tagok 
választattak meg a törvény által előirt titkos 
szavazással.

A közgyűlés a vármegyei fószolgabirák közöl 
Gaál Miklós pacsai, Szentiniklóssy Gyula lapolezai, 
Takách Imre keszthelyi és Tassy Lajos zalaeger
szegi járási főszolgabirákat, mint a kik főszolga
bírói minőségben a vármegyét 15 évet meghaladó 
időn át szolgálják, a VII-ik fizetési osztályba 
választás utján előléptette.

Közgyűlési jóváhagyást nyertek: a szoboliczai 
jegyzőséghez tartozó községek módosított szabály
rendeletei.

A törvényhatósági közgyűlés jóváhagyta:
Szentmarja, Drávaegyház községeknek ingatlan 
vétele tárgyában, Muracsány községnek a köz- 
ségjegyző részére adóvégrehajtási dijak megálla
pítási tárgyában, Csáktornya községnek községi 
pótadó törlése tárgyában hozott képviselőtestületi 
határozatát.

Perlak község képviselőtestületének az ovoda 
helyisége tárgyában hozott határozatát a köz
gyűlés a gondnokság felebhezésére feloldotta.

A di á vaszen ti váni, beliczai, muraszentkereszti, 
murasiklósi községbiró kérelmének — felmentésük 
tárgyában — a közgyűlés helyt adott.

Légrád község tulajdonát képező gyógyszer- 
tár helyiség bérbeadását a közgyűlés jóváhagyta.

Bottornya községnek a mezőőrök fizetésének 
megállapítása tárgyában, Muravid községnek ezer 
korona kölcsön felvétele tárgyában, üporovecz 
községnek ingatlan szerzése tárgyában hozott kép
viselőtestületi határozatait a törvényhatósági köz
gyűlés jóváhagyta.

A körorvosok anyagi helyzetének javítása 
tárgyában a közgyűlés a belügyminiszterhez fel
iratot intéz.

A lapolezai járásnak kettéválasztása és egy 
uj szolgabirói járásnak Balatonfüred székhelylyel 
szervezése tárgyában a közgyűlés a belügyminisz
terhez indokolt előterjesztést tesz.

K Ü L Ö N F É L É K .

—  Választás Kotor nagyközségben 
szervezett adóügyi jegyzői állásra Hajdó 
Lajos oki. jegyzőt választották meg egy
hangúlag.

— Megyebizottsági tagok választása
A választolt törvényhatósági bizottsági tagok 
sorából hal évi megbízatásuk letelte folytán 
а í. év végén kilépő, továbbá az elhunyt 
és leköszönt tagok helyébe teljesítendő





Dr. Posilovics György zágrábi érsek nem 
küld egy száz koronát a nevezett tanítónak, 
mely segítséggel a nevezett tanító a buda
pesti Erzsébet királyné sanatóriumba fel
vétetett, a hol valószinű, az illető fel is fog 
épülni.

Magyar ember Port-Arturban. Az oroszok 
szorongatott végvárában naponkint felakasztanak 
néhány kínait, kiket kémkedésen érnek. Mint egy 
távirat jelenti, tegnapelőtt, azaz szeptember 10-án 
az elfogott kínaiak közt, kiket kihallgatása előtt 
Stössel parancsnok elé kisértek, egy európai ember 
is volt. »Micsoda nemzet tagja ön?« kérdezte a 
főparancsnok kemény hangon. »Magyar vagyok!« 
felelt a fogoly, bátran a szemébe nézett az élet 
és halál urának, »ön is kémkedni jött ide?« kér 
dezte tovább a parancsnok. »Szó sincs róla, 
kegyelmes ur, magyar ember ilyen mesterségre 
sohasem fog vetemedni.« »De hiszen rajta kap
ták önt, amikor fényképfelvételeket csinált a bás
tyákon, ahol a legvéresebb támadásokat állották 
ki csapataink. Mi szüksége volt önnek erre?« 
»Kegyelmes uram, szólt a fogoly, én amatőr 
fotográfus vagyok és mivel hallottam, hogy hazám
ban egy diszmű készül az orosz-japán háborúról, 
puszta kedvtelésből és kalandvágyból elhatároz
tam, hogy e diszmű számára eredeti fényképföl
vételeket fogok küldeni. Ott voltam a Jalú folyó- 
nál júliusban, ott voltam Ancsancsannál és Fön- 
hangcsangnál augusztusban, ott voltam Liaojangnál 
és a Jantai bányáknál szeptember elején és most 
itt vagyok, az elkészült fényképeimmel együtt, 
melyeken patakokban ömlik a hősök vére!« »Azt 
mindenki mondhatná — szólt barátságosabban 
a rettegett várparancsnok, de be tudja-e bizonyí
tani, hogy ilyen diszmű csakugyan készül az önök 
hazájában? A fogoly meghajtotta magát, benyúlt 
a zsebébe, kivett egy lapot és átnyújtotta. A 
tábornok odaadta a magyar tolmácsnak s ez igy 
szólt: Kegyelmes ur, a fogoly igazat mond. Ez a 
lap itt az Egyetértés, Magyarország legnagyobb 
lapja (Vármegye-utcza 11.) s a háborúról szóló 
diszművet ez a lap ingyen küldi szét Karácsonyra 
minden előfizetőjének, mint emlékalbumot.« »Ha 
igy áll a dolog, szólt a tábornok, akkor önt szaba
don bocsáttatom, de 24 óra alatt tartozik a várat 
elhagyni.« »Rögtön kérem, rögtön! felelt honfi
társunk s 24 perczet sem várva be, búcsút mon
dóit Port-Artur vértől áztatott falainak.Az Egyet
értés előfizetési árai: fél évre 20 korona, negyed
évre 10 korona. Papok, tanárok, tanítók, katona
tisztek, jegyzők és állami magánhivatalnokok részére 
kedvezményes ár, fél évre 14 korona, negyed 
évre 7 korona. Lcgczélszerűbben postautalványon 
lehet előfizetni.

Köszönetnyilvánítás.

Mindazok, kik szereteti felejthetet
len feleségem, illetve anyánk temetésén 
való megjelenésükkel fá jd a lm u n k a t  
enyhíteni igyekeztek, fogadják ezúton 
is hálás köszönetünket.

Csáktornya, 1904. szeptember 21.

Glád Ferencz és Géza

Csikónevelés.
(Folytatás.)

Amikor észrevehető, hogy a kancza 
lustul, lassabban, óvatosabban jár, az ostort 
felveszi, étvágya nő, még sem hizik. irigy 
természetű lesz, hamar megizzad, akkor a 
kancza vemhes

Az őszi takarmány átmenet alkalmával 
minden ló hasa karcsúbb lesz, minek a 
takarmány megváltozott tömege az oka 
Ezen krtrcsusodás a vemhes kanczánál nem, 
vagy csak kevéssé vehető észre.

A vemhes kancza minden káros kül- 
behatást hamar megérez és csikóját elvetéli. 
Ezért nagyon fontos a jó ápolás

Csak olyan kocsisra bízzuk a vemhes

kanczát, ki szereti a lovát, tisztán tartja, a 
a bánásmódja tűr Imes, az állatot nem üti, 
veri, rúgja, végül figyelmes természetű.

Az istáló tiszta legyen, jó levegőjű, de 
nem léghuzatos. Ezt úgy érjük el, ha napon
ként kitisztogatjuk, a trágyát azonnal elvisz- 
szük a. telepre, vagy legalább kivisszük az 
istálóból, ha minél többet szellőztetünk s ha 
az ajtók, ablakok nem záródnak jól, betöm
jük a réseket.

Mindazon tárgyakat, melyek veszélyesek 
lehetnek, eltávolítjuk A választóiét tartó 
oszlop (bálvány), az ajtófélta éleit legyalul- 
latjuk; jól, bőven almozzunk. Kényes vagy 
nem a lóra illő szerszámot з a rúdnak 
nagy játékot engedő nyaklószijat ne alkal
mazzunk.

A kanczának étvágya folyton nő. A 
kancza abraktakarmányát felemeljük s jó 
szálas takarmányt nyújtunk eledelül. Leg
jobb takarmány a jó réti széna és a zab.

Elegendő naponként háromszor etetni; 
minden etetést italás kövessen.

Nagy tömegű, továbbá romlott, penészes, 
iszapos, kiázott szálas takarmány, fagyott, 
fülledt répa elvetélést okoz. Takarmányt ha 
változtatunk, mindig átmenetet kell tartani.

Az ivóviz mindig kissé langyos legyen, 
de csak annyira, hogy a szomját mégis jól 
oltsa. Ezért télen jeges vályúból itatni soha 
sem szabad. Legjobb ha az iv ó v íz  az itató
vederben behozva, egy órahosszat áll az 
istállóban.

A kanczákat rendesen igázzuk.
Ez nemcsak nem baj, de tekintettel a 

mozgásra, szükséges is. Csak rossz időben, 
továbbá rossz, kátyus utakon, nehéz teher 
előtt vagy gyors munkában nem szabad 
használni a vemhes kanczákat. Munkaköz
ben álljunk meg pár perezre többször, hogy 
a kancza kifújhassa magát.

Munkában megizzadt kanczát mindig 
azonnal szárazra csutakoljuk, hideg őszi. 
téli időben jó meleg pokróczczal takarjuk 
le a kanczákat.

Minél inkább előre halad a vemhesség, 
annál inkább kímélni kell a kanczákat.

Legjobb, ha a kanczákat mindaddig, 
de kimélelH igázzuk. mig a közeledő ellés 
előjeleit észre nem vesszük. Ezután csak 
napi félórai jártatásban, sétáltatásban része
sítsük őket, de ezt is csak üde, szép, derült, 
napos, szélcsendes időben.

330— 345 napra ellik le a ló.
Ha hamarább ellik le ezen időnél,! 

akkor korai elléssel van dolgunk.
Ha a csikó a korai ellésnél nem éberen 

jön a világra, azt mondjuk, hogy elvetélt a , 
kancza De az élve világra jött. korán szüle
tett csikó is vagy kamar elhull, vagy ha 
felnevelik is »jó ló« ritkán lesz. Legjobb 
még csikó korában eladni.

Néha tovább tart a vemhesség. A mén
csikók 10— 14 nappal később jönnek a 
világra.

Az ellés előjelei a fiatal kanczánál 
sokáig láthatók, s már jóval az ellés ideje 
előtt kezdődnek, a már ellett kanczánál pár 
nappal az ellés előtt jelentkeznek.

Bőven kell almozni, Ha minden helyre 
egész évben szükség van, úgy a fal mellett 
szalmából készítünk. Ez igen gyakorlati, 
egyenlő hőmérsékletű, nem léghuzamos. 
Szükséges az elletőketrecz, hogy a csikót a 
többi lovak meg ne rugdalják.

A patkókat a kancza lábairól lehúzzuk.
A kanczát állandóan felügyelet alatt tart

suk. Közvetlen ellés előtt a kancza nyugtalan
kodik, topog, farkával csapkod.

Ellés után nyomban a csikó száját и  
orrát a benne levő nedves anyagtól meg
tisztítjuk.

Ezután a csikót anyja elé tesszük, hogy 
ez szárazra nyalja.

Sok fiatal kancza ezt nem akarja tenni, 
ilyenkor ne erőltessük, a csikó testét se 
hintsük be sóskorpaval vagy más anyaggal, 
hogy a kancza a nyalásra kedvet kapjon, 
hanem kendővel vagy szivacscsal mi magunk 
törüljük szárazra a csikót.

A patákat egy kocsonya nemű anyag 
fedi. Ezt leszokták venni. És ez nem helyes. 
Ne bántsuk, lehull az magától is, ha fölös
leges lenne, nem tette volna oda a termé
szet. Arra való, hogy a gyenge patákat védje; 
ha a pata megerősödik, leszárad magától. 
Ha erővel eltávolítjuk, magát a patát is 
megsértjük, vérzést kap, vérfoltok keletkez
nek, mi patabajokat idéz elő.

A csikót kimeríti az ellés, 1— l 1/* 
óráig egy helyben fekszik, azután az életre 
való csikó feláll és tántorogva az anyja 
tőgye felé igyekszik. Segítsünk neki. Ha 
magától nem kezdené el a szopást, úgy 
fejjünk a szájába pár csepp tejet s azután 
maga is elkezd szopni.

Fiatal, csiklandós kancza gyakran nem 
engedi szopni a csikóját. Egy ember egyik 
első lábát felemelve, ne engedje, hogy a 
kancza csikójához rúgjon. Mialatt a csikót 
a másik ember megszoptatja. Ha egyszer- 
kélszer alkalmaztuk ezen kényszert, látni 
fogjuk, hogy a kancza megszokta csikóját s 
nyugodtan engedi szopni.

Az első tejet kiszopni a csikó elől nem 
szabad, erre a benne levő hashajtó miatt 
szüksége van. Belei tele vannak egy sárgás 
vagy barna színű ragadós anyaggal, a bél
szurokkal s ez csak igy távolodhatik el.

Jóllakás után a csikó elkezd járni, 
hamar felbukik és azután aludni kezd. Leg
jobb ilyenkor magára hagyni.

ügy a sok, mint a kevés tej, a csikó
nak ártalmára van. Ha sok, vagy tulzsiros 
a tej, a csikó hasmenést kap, bélsara a 
hátulsó lábak ezombjaira tapad, a bőrt fel
edzi. sebek keletkeznek és a csikó leromlik. 
Ha kevés a tej, a csikó megint csak lerom
lik. Takarmányváltoztatással, vagy az abrak
adag (csakis zab) csökkentésével vagy fel
emelésével segítünk a bajon.

Egy hetes csikónak már annyira erő
södlek a lábai, ugrálni kezd a ketreezben 
és ki akar menni.

Szép, napos időjárás mellett, előzőleg 
kinyitjuk az istálló ajtaját, hogy a csikó 
hozzászokjék a külső levegőhöz, azután 
átkarolva az ajtó felé visszük, hbgy szeme 
is szokja meg a világosságot. Délben, szél
csendes időben anyjával együtt kivezetjük 
s az udvar oly részén, hol egyenes a talaj, 
kövek, gödrök nincsenek, jártaljuk.

A csikó előbb bután támolyog, később 
futkos, ugrál, felmelegszik, azután anyjához 
bújik, szopni akar. Ne engedjük, hanem 
szép lassan, lépésben vezessük az istállóba, 
addig lehűlvén, kedve szerint szophat A 
felmelegedett tej hasmenést okozna.

Ha jó  idő jár, naponkint ismételjük a 
jártatást. Később a déli órákban a kifutóba 
zárhatjuk őket

Két-három hetes csikónak az anyját 
újra be lehet fogni, lassú, könnyű munkára.

Ha a csikó már megerősödött, a kan- 
czával már nagyobb munkára is lehet menni. 
Munkaközben többször pihentetünk. Ilyen
kor a kancza előbb lehűl, azután engedjük 
a csikót szopni.

(Folyt köv.)
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XXI. teéaj.
Sve poáiljkese liéué zadráaja 
novinah, naj se poSiljaju na 
iine, Margitai Joiefa urednika 

Csáktornya,

Izdateljatvo:

knjiiara F isch el Filip o va, 
kam se predplate i obznane 

poáljaju.

MEDJIMURIE
na horvatekom i magjarskom jeziku ízlazeói druztveni, znastveni i povuöljivi list za púk 

Izlazi sv a k i tjeden  je de nkrat i to: vu sv a k u  nedelju.

Predplatna cena ja:

Na celo leto . . .  8 kor
Na pol leta . . .  4 kor
Na éetverl leta . . 2 kor

Pojedini broji koőtaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal raéunaju.

Slufcbeni glasnik: «Csáktornyái takarékpénztár» «Muraköai takarékpénztár» «Csáktornya Vidéki takarékpénztár» i t. d.

„Nase Pravice*
To je samo ime onih novinab, kője 

dr. Pero Magdié fiákai daje vun vu Varaz- 
dinu. Zaislo pák tak stoji stvar, da one pra
vice, kője Magdié vu táj list piáé, su samo 
pravice Magdiéeve, kője su dobre zato, da 
Magdiéa к nekojumu groáeku pomoreju, ali 
nesu priliéne, da bi duáevnom hranom medji- 
murskog puka sluSile, jer gdo Cita te Mag
diéeve »Pravice», mu hudo postane i zelu- 
dec mu se pokvari. То smo mi véé vno- 
gokrat povedali Magdiéu, ali zabadava. On 
ostane onaj, koj je, íz vraga angel nemre 
postati. Pod silóm riva svoj list vu Medji- 
murje, Jer pák za peneze nigdo neée jesti 
njegove bedastoée, on je dobrostiven, zaba- 
dav da svoj list. Рак как joá? Niti je ne 
potrebuo, da medjimurci u VaraSdin idejű 
po Magdiéeve Pravice, on je sam da donesti 
к nam. Na éunu po Dravi je doneseju i 
po nőéi je áiriju tu Magdiéevi pajdaái. Neko- 
|iko njih poznamo iz Magdiéeve garde i 
moremo reéi, — da su svi sliéni svojemu 
meáteru. —

Ovi Magdiéevi pajdaái po putu razte- 
peju njihove Pravice, vu obloke je navtiécju, 
na drevje je obesiju i tak hoéeju svoje nőre 
gobe spraviti vu 2aludec medjimur^kog puka.

Na sreéu je medjimurski púk vnogo 
spametneái, da bi takove bedaste gobe, как 
su Pravice Magdiéeve vu se vzel, pák zato 
se samo smeje na 2alostnim kupicaniu Mag
diéa i njegovih pajdaáih. Medjimurski púk 
previdi kaj je cilj Magdiéev. Medjimurski 
púk jako dobro zna, da je i Magdié onaj 
svetec, koj к sebi drai гике. I lo zna med
jimurski púk, kam bi ga Magdié zapeljal, 
ako bi za njim iáéi.

lm to znamo dobro, kaj je napravil leni vu 
Zagorju. Napravil je bunu, peneze je v2ep 
del i doáel je da punta medjimurski púk. 
To mi sve dobro znamo, pák zato se saino 
smejemo na nesreéni halabuki Magdiéa. One 
»Pravice» рак, kője tu po Medjimurju áiri, 
svigdar na svoje meslo dojdeju, púk ili nje 
zkuri, ili pák je na obéinske hi2e nosiju. da 
pokaSe sa tém, kaj su njemu Magdiéeve 
pravice ne potrebne.

Magdiéeve Pravice dakle nikakvu svrhu 
nepostigneju tu vu Medjimurju, ali ipák 
nekakov mali hasén doneseju Magdiéu, jer 
ga к neáteromu krejcaru pomoreju. Jer 
Magdié je pozvp.l » hrvate da rnu peneze 
daju, kaj bude mogel puntati vu Medjimurju.

Pa zaisto se je naálo nekoliko takvih, 
koji su Magdiéu poslali neáteri groáek. Так 
se je nabralo do 2— 300 korun za predob- 
ljenje Medjimurja. Moremo si misliti, da 
Magdié od teh penez ravno tak nebude dal 
r&éuna, как je lani né dal, kadaje za spun- 
tane zagorce nabiral. Ali Magdié i drugaé 
zna к penezom dojti. Sa spravljanjem pene-

zah se bavi tojest agent je postal. Vu svo- 
jirn listu je pozval medjimurce i zagorce, 
gdo hoée peneze, naj samo к njemu ide 
on mu spravi peneze. Pák joá как! Так 
oguli si roma к a. da bol je ne treba. Ali to 
nepiáe on vu svojim listu. Mi ipák vidirno, 
kaj mu je cilj njegov i njegovoj kassi. Daju 
peneze, pák kada siromak nemre platiti. ga 
zgrunta stiraju i zagorce naslaniju sem. Так 
bi radi z Medjimurja Zagorje napravili.

Ali Magdié je né zadovoljen sa tém 
bavljenjem kaj ima, on bi i ablegat rad biI. 
Proále dane je vu Zlataru bil stupil gori, 
ali je poáteno propal. Niti tuliko volumov 
je ne dobil kuliko njih ga je preporuéalo. 
On a stranka proti kojoj je on stupd gori, je 
lakájáé hrvatska levastranka (pravaái), dakle 
nemre Magdié reéi, da ga je vlada buklé- 
rala. Njegovoj propasti je jedini zrok ono 
njegovo »bezoéno i beznaéajno* ponaáanje 
(vidi Hrvatsko Pravo), kője su véé spoznali 
poáteni hrvati. »Hrvalska Zastava» zva ne 
novine piáeju, da |e Magdié lagal pred zbi- 
raéi i kr»ve podpise hasnuvr.l. »Da su u 
islinu krivotvoreni dokazuje najbolje, áto je 
Magdié dobio kod ízbora samo 37 glasova 
a proglas je podpisan sa 44 izbornika . . . 
Jeli je to poáteno? Jeli je to kráé.-nski?» 
Druge takaj lirvatske novine »Hrvatsko 
Pravo» zvane piáeju, da je Magdié bezoéno 
klevetal na drugu s ranku, da tak more к 
mandátuma dojti. Ali »Bog nije dal közi 
dugi rep» pa niti Magdiéu neda ono, kaj 
on nije vréden J* su drugi, poáteni hrvati. 
koji akoprém nisu najbolá: prialelji magja- 
rom. ipák nepuntaju ljudi, sa nepoátenun 
naéinom nespravljaju si peneze. tak как 
Magdié.

Sa tém smo holeli pokazali. как Iju- 
biju doma Magdiéa hrvati. Mislimo, da ga 
iz teh njegovih delah spoznaju dobro i med
jimurci —  Od Magdiéevih pajdaáov smo 
véé viáekrat pisali. Nikaj su viáe ne vredni 
te ljudi, как sam Magdié. Skrivaju se как 
cigan pnd grmljavicom.

Так se vidi, da su véé i hrvalske 
oblasli se navoljile Magdiéeve larme, pa к 
su mu zato vu njegovih »Pravicah» prvi 
élanak septembra 8-ga vun dali hit ili íz 
novin. Ako véé tak straáne norosti piáé. kaj 
se hrvatom preveé vidi, как bi to mogli 
nutri vzeti od njega mi ?

Viriö, Ivié,

Tabor vu AZiji.
Japanci su véé poéeli navalivati pri 

Mukdenu na ruse, koji su lu sedem stopi 
visoke áance napravili, da se lak braniju 
od japancov. Velika bilka je dakle tu opel. 
Как piáeju novine, samo jedna voda raz-

deli dve vojske, tak zvana Hun voda. 3-ja 
japanska trupa, koju Nodzu vodi se proli 
ruskomu centrumú, a 2 . vojska pod vod- 
stvom Oku-a se proti desnom krilu ruske 
vojske pribltáava. 1 . japanska vojska, koju 
Kuroki vodi, vebju, da je véé prek otiála 
éez Hun vode i ruse hoée obkoliti. Так 
piáeju novine, da je japanska vojska osam- 
deset jezer novih soldatov dobila, koji su 
véé na bojno poJje doáli.

Oyama japanski glavni vodja ovoga 
meseca 2Ü-ga sledeée javi vu Tokio: Jedna 
nepriateljska trupa, koja je íz éetiri ákadro- 
nah iz osem konjeniékili coinpanijah, iz 8 
átukov stala, je od Takua doála pia ma 
Mukdenu i sa jednom drugom tak velikom 
trupoin je navalila о m. 17-ga proti japan- 
com. Pri Fönsiku se je  na to tvrda bitka 
napravija, koja je od poldana do 3 vure 
odveéer diftala. Husi su se tvrdo dráili, ali 
su je japanci pretirali.

Как zadnje novine piáeju, Kuropalkiu 
ruski glavni vodja je zapoved dobil, da 
Mukdena svikak mura obraniti i samo onda 
dal|e iti do Tienlinga.

Pri Forth Arturu japanci rnarljivo juri- 
áaju tvrdjave. Как novine piáeju, Porh-Ar- 
tura neinreju dugó Jráali rusi, jer japanci 
su véé I lakva mesta osvojili, koja svikak 
njim polekáaju bombadéranje grada.

К aj jo novoga?

Okraíni bulgnrski hnndlsti
Íz Salonike javiju, da vu Chirdeber 

selu minuéu nedelju na veéer jedna iz pet- 
deset ljudih stojeéa bulgirska banda je — 
vuderla nuler Selnski stanovmki bulgarov 
na briblifcavanja njihov glas, svi se jesu 
poskrili. Bandiáli na dve slrani razdehli se 
jesu, jedna stran po redu je vuáigala hi2e 
druga pako jednoga selskoga mu2a nosila je 
sobom da nek njim on pomaÉe к jednoga 
uglednoga purgara hizu dojti, koj je tamo 
narodni slrani vodja. Kad je banda sa sobom 
po silnim naéinom peljanim éloveku к onoj 
hi£i doála, gospodar, koj je ovoga éloveKa 
po glasu bil póznál, b* z svaké sumnje odpre 
njemu vrata Bulgari su namah nuter vudrli 
napali su na staroga cloveka, svezali su 
njega i sulicami tefcko ranili. Zatim pako 
odrezali su njemu njegova uha i spehnuli 
su mu óéi. Nesreéna 2ena, koja branila je 
svojega m ala i za pomiluvanje prosila sulié- 
nimi prebodki dobila je odgovor. Opet bili 
su nju slekli i odrezali su njoj njezina prsa. 
Zatim pako napali su na njihove sine jeden 
2 1 . drugi pako 26 Ijet stari bili jesu i obod- 
vojica ofcenjeni éloveki. Na ovih na celim 
njihovim telu naéinili su s noäom rane, od
rezali su njim nosa njihova vusta i straáno



okrnjavili su nje. Bandiétov druga stran dot 
Cas vuZigala je hiZe, od kojih stanovniki 
medju'im sreCno oslobodili mogli se jesu. 
Sada zahm obodve strani skupa, med straá- 
nom larmom na sve strani poCeli su stre- 
lati i vnogo ljudih postalo ranjenih. Napokon 
v julro okolo tretje vure od toga se bojali 
jesu, da nie soldati poloviju pobegli su Tak- 
vom delaju bulgari vu svetim irnenu slobode.

K rvn ik  I sn m ou bojn i sveöenlk .

Od straénoga pripeCenja dohadja glas 
iz Frankfurta. Egerlötleiski evangeliCki sve- 
Cenik strelil je svojega, za svoje vzetoga 
sina, zatim van odide na belezne ceste áinje 
i tarn se pred lokomotív legne. Vlaka vodi- 
telj medjutim spazi ga na Smjah i zastavi 
vlaka. SveCenik ovo videCi, van vzeme revol- 
vera vu zube se streb i odmah vumre. Za 
svoje vzetoga svojega sina zato je skonCal, 
jerbo sin nakanil ga javiti pred sudu zbog 
toga, da navodno hotel je otrovili svoju gaz- 
daricu.

Novi sep eék i bläkup.

Iz Igló-e telegrafiraju: da dr. Párvy 
Sándor, növi sepeéki biákup, septembra 14. 
dneva slupil je na biákupsku stolicu. Inála- 
lacija, glede orsaga na sve strani CuteCe 
nesreCe i osobilo vu njogovoj biákupiji Zivu- 
Cega puka kojega velike nesreCe dostigle 
jesu vekáa sveCanost nise bila obsluZavala. 
Vnoga Clanska pozdravlenja, posleniClva pri- 
sutnost takaj iz ovom prilikom je za ostala. 
Biákup vu njogovoj biákupiji stanujuCim siro- 
makom za podporu veliku áumu ponoz 
je izruCil. Biákup vu svojoj biékupiji kod 
preátimaneáih sad как najprije bude zapo- 
Cel svoje pohadianje zvráavati.

Gdo je  krvoloőn lk  ?

íz Temeávara telegrafiraju: VeiszFerencz 
temeávarmegjije skulyaiskoga zerneljskoga 
gospona öve dane po 110C1 kad se iz Galtay 
zvanoga svojega imanja domom bil vozil, 
negdo vu kmici ga bil strolil. Vlaslelina 
kuCiáu se nikaj ni bilo pripetilo. KrvoloCne 
napadnosti pripeCeni kuCiá jako neverojatno 
daje naprvo i zato ravno misliju, da je del- 
nik bil krvoloCnosti.

S n m ou b ojstvo .

Öve dane straáen pojav pripetil se vu 
Ujpeátu. Jeden do 45 ill 46 Ijet star teZaCki 
Clovek na sredinu Dunaja stojeCim borovom 
stupu je slal gde Cisto mimo se poCel sla- 
Citi. Dőli si potegne svojo cipele, kaputa i 
mirovno nakani vu Dunaj da skoCi. Za ovo 
vréme na bregu vnogo ljudi se skup bilo 
ziálo, da рабе nekoji se vu Cun takaj spra- 
vili bili. Zivota sit Clovek modjutim nije 
poCekal, dók ga dostigneju, nego na bregu 
prama gledajuőemo puku se obrne i zakri- 
Ci: Bog z vami! Tini vu Dunaj skoCi i vto- 
pi se vu slapih. Samoubojnik je visokoga 
téla, crnimi mustaói i bradom teZaCki Clo
vek bil.

A n glesk i m in ister vu K csxtbciyu .

BeCki obavestnik javi, da sir Chaplin 
lord angleski poljodelstva poslov minister 
je öve dane ta bil doáel i joá on isii dán 
dalje je putoval vu Keszthely na pohod 
gróf Festetics Taszilója.

L ordm n jora к éerk a .

London vu viáeáe Casti krugu takovu 
senzaciju ima od kője joá dugog vremena 
budu se spominali. Londonskoga iordma- 
jora kCerku pred zdavanjem od dán je

ostavil njezin mladoZenja. Miss Constanco 
Hitche, lordmajora kCerka, sajednim Macal- 
man zvanim egyiptoniskim viáeáe Casti 
drZavnim Cinovnikom bila je vu zaruki i 
öve dane bi imalo biti venCanje. Londona 
od najviáeáe Casti poljeg delniótva na veCer 
obdrZavala se sveCanost, nego mladoZenje 
niti onda ni bilo prisutnoga. Na venóanja 
dán takaj badava bili su Cekali mladoZenju, 
koj vu novinah dal je glasa, da odstupi od 
Zenitbe. ZaruCnica jako bolestna leZi. kod 
svojega olca hizi.

Svndijivi brxoplscl.

Sad ni davno putovali su skupa May- 
wald Józsel, Bogdogh János i Baján Gyula 
brzopisaóni »Híradó» zvanih novinah ured- 
nik. Maywaldu je volja doála, da Baján 
Gyulu jedno malo rezdfaZi i pita od njega, 
da kakove vere Clovek je ong Baján Gyula 
je spoznal tendeciju i bez toga, da bi nje 
bil póznál, na sledeCi naCin je odgovoril. — 
Как mi je moj nos odvaZan, po izhodnom 
zavijen morete videti, da Zidov jesam. — 
Nevidi se, odgovori Maywald po malicioz- 
nom. —  Nego Baján se nedade i na sle
deCi naCin odgovori mu nazad. —  Ako sad 
Slobodan jesam pitati gospoda, Maywald i 
Bodogh, kakovoga druátva sveCeniki jesu ? 
—  Bodogh se veselil, da Baján za sveCe- 
nika njega bil gledal i jednostavno udgo- 
vorili jesu. — Mi, Jezuáevoga druátva sve
Ceniki jesmo. — Tako, véli Baján. 1 dakle 
Jezuáa к kojemu druátvu spadaju? vu prvo 
ili vu zadnje njegovo druátvo? —  Ja vu 
prvo véli Maywald. — Ja vu zadnje odgo
vori Bodogh. — Zato pitam, véli Baján, jerbo 
Jezuáa prvo druátvo osli i voli bili jesu, ar 
se JezuS vu jaslici bil narodil, zadnje drué
tvo pako, lopovi i lebudikakvi ljudi bilo je, 
ar prije nek su Jezuáa na kriZ bili razpeli, 
med nje su njega zapi»h. Bodogh Janóé t 
Maywald József poparjeni lamo ostavili jesu 
Bajána i kod najbliZeéega kolodvora na 
druga kola otíéli jesu. Poljeg ovoga dogodjaja 
rezéiril se je glas, da Maywald nije pijariéta, 
nego jeZuiteZki svoCenik. Nad Cim medjutim 
nise nil tudil nigdo.

Jedn oga nadiupana sinn p rlp eéen jc .

Iz Szabadke javiju: Latinovics Pál nad- 
Zupana JoZef zvani 19 Ijet star sin öve 
dane kod jedne bácsalmaáke gospodske fami- 
lije na pohodjanju bil. Na veCer kad je 
tamili)a na poCinek bila otiéla, on takaj vu 
svoju sobici je spavat otiéel. Kasnije medju
tim si je nekaj drugo bil zmislil, vnoCi 
preko obioka odide vu jednu oétariju, gde 
su se évabi zabavljali. Da zakaj je otiéel 
tamo, to se nezna, drugi dán vjutro okolo 
Celrte vure medjutim svega spikanoga vu 
bersvestnim poloZaju naáli jesu nesreCnoga 
mladoga Cloveka. Sa pogibelnimi ranami vu 
njcgovoga otca boráódski kaételj su ga 
odpeljali i po telegramu jednoga iz glav- 
noga] grada professora pozvali su к njemu. 
Cinitelji su nepoznani.

P okinni m ission eri.

Jeden telegram javi cnu strahovitu 
krvoloCnosl. koju vu Novoj Guineji divji 
ljudi vCinili jesu. Ovoj strahovitnoj okrut- 
nosti dva sveCeniki, tri patri i pet apaticah 
postalo je aldovom. Baéáer i Batten posve- 
Ceni sveCeniki, Bley, Plaéerth i Sellekens 
patri, как takaj Anna, Ágotha, Angela, Ágneé 

I i Pofija apatice, kakti missioneri, vu Novoj 
I Guineji zdrZavali se jesu. Havno onoga hipa 
kad vu Gazella zvanim otoku raztolnaCuvali 
jesu reC boZju, od divjakov jeden Сорог

napadne nje i sve izkonCali i pojeli jesu. 
Missioneri Jezuéa eveloga srdca к frater- 
skomu samoslanu spadali jesu i svi do jed
noga fini i verni sini bili su samostana. 
Okrutnost onoga otoka na jednim najviöe- 
éem mestu se pripetila bila. Vu célim otoku 
divji Bauingi stanuju. Na otoku prvlje Ra- 
mandu i Ural zvani ljudi su stanovali, nego 
Bauinigi su nje napali i spomorili. 1 tak su 
anda posvojili otoka i tamo se nastanili jesu. 
Missioneri 1897. Ijeta na otoka jednu stran, 
se jesu nastanili i tamo svetoga Pavla ime- 
noni katolicke vere postaju naCinili jesu. 
Missionerov vodja Rascher pater sa velikom 
skrbljivostjum vuCil se je Bainingska jezika. 
Za ovo mu je jako potrebno bilo, da raz- 
meju stanovniki njega i da svoju duínost 
leZe spunjava. StanoviéCe njihovo pred divji 
stanovniki nije bilo segurno i zato su pro- 
sili od némáké vlade, da se njihov stan sa 
baétom okolo zazida. Vlada je odredila i 
tako za kratko vréme jedno do 250 metrov 
dugu baétu dobili okolo svojega stana mis
sioneri. Óva baéla na veliki hasén sluZila, 
jerbo po takvim su mirneée mogli Ziveti. 
Proti missioneri napadni zrok как veliju je
—  táj bil, da —  missionerih —  vodja 
Raééen jednoga dvojaka koj je s dverni 
Zenami Zivei, ga bil opomenul da jednu nek 
odtera. 1 kad ovaj ovo \Ciniti nije hotel, na 
tuliko je strog postai da ga dade s korba- 
Com s bili. Otoka divji stanovniki na to 
su osvjetu prisegli i konec je táj bil naCi- 
njen, da su vse tnissionere bili skonCali.
— Naselbine redarslvo samo drugi dán bilo 
je saznalo od strahovitoga pripeCenja, na 
éto velikom pripravom iéli su iskat krvoloC- 
nike kaj nije tak lehko bilo. Naselbine redar- 
stvom i med divji stanovniki pravi boj je 
bil nastal, vu kojoj bitki je áestnajst divjih 
ljudih opalo, trideset áest pako koji su del- 
niki bili vu krvoloCnosti su nje prijeli bili. 
Prijeti su bili valuvali, da missionerov skon- 
Canost samo da je poCetek bil, na otoku 
stanujuCi divji stanovniki svi oblubili se jesu 
da sve na selbmi slanujuCe bele ljudi spo- 
moriju. —  Badi ovog valuvanja vuzuikov 
dr. Zahl redarski —  vodja — se obrnul 
к nemékoj vladi za pomoC. Dot Cas sa svo- 
jinií redari i na se'bini slanujuCemi beli 
ljudih pomoCjom i jakostjom trsi se na 
otoku reda i mira sdrZiti.

[Budim grndn n azad p rcd ob ijen je .

Dvesto osemnajsta Ijetoánica )e ovomu 
glasovitomu dogodjaju, kad su magjarske 
vojske 1686. Ijeta szepternbera 5. od pogan- 
skoga lurCina nazad zauzmele. Budimskoga 
grada za nas je to jako znamenito, i zato 
svaki magjarski Clovek dragovolno i rado 
se spomene iz toga. íz Cudesami i zname- 
njami puna bila jesu nebo i zemlja. Jedno 
Cndnovito dogodjenje takaj zaznamenuvala 
je onda krónika Budavarsku íarnu cirkvu 
poslje mohaCke krvne bitke turCini su za 
meCeta, lursku cirkvu obrnuli. Sve kráCan- 
ske spomenike su uniétili, samo blaZene 
device Marijo spomenika ^ostavili jesu. Da 
ga pogansk« turCin nevidi, su spomenika 
obzidali i tak je ost d spomenik skrit pod 
celim turskim vladanju. 1686. Ijeta med tvr- 
djavnom bitkom, kada viteZki magjari grada 
su bili izprsnuli. meCet se onda takaj bil 
poruáil. Device spomenika pokrita sténa se 
takaj sruáila, nego spomenik je celi bil ostal. 
Fred ovim spomemku sada je meáu sluZil 
dr. Nemes Antal abaá plebanué.

Ju bileu m a d r ie é l  sü lt ли.

Vu proáastnom tjednu bila je sultana



na tronuá stupljenja godiánica i ovo sa veli- 
kom sjajnostjom prosavljali jesu. Как pri 
svakoj godiánici, Ijetos takaj takove uredbe 
otvorili jesu, kője na godiánicu, se uzpo- 
meneju. —  Ovako otvorili —  su Mekka -  
zvane belezne ceste jedno stran vlaka. Nőve 
zavode ustanovili как takaj otvorili jesu 
slepih i gluhonemih njihove zavode lakaj. 
Za jedno dopuslili jesu ono takaj, da púk 
iz ognjometom pozdravljuje sultana. Najmre 
radi od örménjske pomutnje ognjometno 
uredjivanje su prepovedali i na ovo odlu- 
Cene peneze na meőete i na dobre svrhe 
zavode morali su obrnuti. Nu sad veő onda 
blaíeni je púk.

Belgradsko korunjenje.
Íz Belgrada javiju: Korunjenosti zna- 

menja, koruna, áezlo i kuglja öve dane 
doále jesu iz Pariza. Svi tri komadi iz jed- 
noga starinskoga Stuka jesu zlejani, kojega 
pod Karagyorgyeviői maőevanja za slobodu 
bitki jesu hasnuvali. Znamenja su jakojed- 
nostavna i njihovo priredjenje 20 jezer korun 
je koátalo, koju áumu iz onih sto jezer korun 
platili budu, kője dráavno spraviáőe za koru- 
njenost je odluőilo. Pokorunjenosti 27. dneva 
bude kralja pomazanje vu zitőaiskom kloá- 
tru, kojega Innocent belgradski pátriárka 
bude zvráaval.

Napad proti Jednomu rabbinuéu.
Od Nyíregyháza ni daleko leáeőoj Nyir- 

mada obőini krvoloőna napad se pripetila. 
Brak zvanoga nyirmadaiskoga rabbinera, kad 
je poldnevu vu ritualiáku kupeliáőe bil iáéi, 
do sad nepoznati Cinitelj, dvakrat jeden za 
drugim strelil je na njega. Proli rabbineru 
kupeliáőa prek obioka naőinili su napadnost. 
NesreCni Clovek vumira.

Medve dk
Íz Lugoáa javiju, da medvedi vu Kras- 

sószörény vármedjiji opet poőneju kvara 
delati. Gorko se tuáiju sad pod kornjaré- 
vaiskih sneánih planinah bivajuői > bőinski 
stanovniki, koji svoju áivinu po lelu po 
planinah pasiju, da naplodjeni medvedi jako 
deámaju njihove ovce i órede i da svaku 
noő po dva tri volov takaj raztrgaju. Na 
medvede sad goniőno hajku na redjivaju.

Dar.
Menyhárt Sándor uőilelj je Cet ri Ijeta 

vuőil vu murakirályskoj puőkoj ákoli, ali 
pod zadnje vreme se mu je pluőni beteg 
na tuliko ojavil, da je duáe nejmogel vuőiti. 
Jer néje bil joá uőiteljskog penzie zavoda, 
tak niti odonut nije mogel Cekati nikakovu 
pomoő, pák bi lehko vu najvekéoj nevolji 
moral áiveti, ako se mu nesmili veleCastni 
nadbiákup Dr. Poszilovics, koj mu je 100 
korun poslal za dar. Sa térni penezi je vu 
Budapeátu otiáel i vu Erzsébet— sanatorium 
se gori dal vzeti, gde budu ga sigurno 
zvraőili.

Prekanjc jabuke.
К őakoveőkoj preparandiji je ministar- 

stvo za poljodelstvo dve maáine poslalo za 
preäanje jabuke. I to jedna maáina izdrobi 
jabuke, a druga izpréáa. Öve, najnoveáe 
maáine svaki more pogledati vu preparan* 
diji. Takaj svoje jabuke izpreáati more, ako 
je preparandiju dopelja. Hasnuvanje maáine 
i preáanje nikaj ne koáta Maáine za pre- 
áanje jabuke budu jeden mesec dugó vu 
preparandiji ostale. Koj bude se predi javil, 
bude predi preáal. Na |maáinah moéi je 
jeden den 10 vederjabuőnice izpreáati. Na 
jednu vedru se raöuna okolo dva i pol 
dervenke jabuke. —  Ravnateljstvo prepa- 
randije.

Z А В A V A.

Koj je prevejaniji?
U jednom manjem ruskom varaáu bil 

j ' sajam i na lom sajmu je neki gospodin 
spazil cigana, gde sa poljskirn áidovom trguje 
za nieko kljuse. Как — su óva dvojica na 
strani slajala te se neáto potihije spominjala,, 
nije mogel gospodin tok pogadjanja pratiti. 
ali znatiáeljan je ipák bil, koj bu u toj trgo- 
vini kojega vkanil, jer poljski áidov i cigan, 
—  to nije áala.

Dakle, koj bu prevejaniji ?
Kad je anda pogodba bila dogotovljena 

i trgovina períe.tna, pristupi reőeni gospo
din к ciganu te ga zapita, za koliko je 
poljaku konja prodíil? Cigan olvori stisire- 
nu áaku i pokaáe gospodinu banku od 10 
rubaljah.

»Ali ja misliin, da je to za jednoga 
konja prtmalo* —  véli gospodin.

»Nije!» —  odgovori cigan —  »jer konj 
je od svojili átrapacah na prve noge posve 
razbili,»

Gospodin se sada odputi do poljskog 
áidova, koj si je baá kupljenoga konja 
kefom éistil, pák ga zapita:

»Jeli priatelj, vi ste danas na sajmu 
kupili za 10 rubeljah razbitoga konja?»

Poljak poámrkava oőmi, nasmieái se 
zadovoljno, pogladi i potrepőe svoga netom 
kupljenoga konja po hrbtu leveli: »Razhiti? 
Táj konj je tak zdrav, как ste vi gospodme 
moj. Ja sam opazil, da je na lievu prvu 
nogu krivu podkovan ili bolje rekuő, da je 
zakovan, рак zato áepesa, а о razbitosti tu 
néma niti ácipe.»

I opet otide gospodin к ciganu. Em ori 
mora saznati, koj od ovih je i na koje sito 
prevejan i koj je kojega vkanil, pak mu 
reCe: »Vi ste prodali konja posve zdravog 
a ne razbitog. Vaá konj je bil krivo zako
van pak je zato áepesal, a vi sie rnislili, da 
konj zato áepesa jer je razbit.»

Sada prieme opet cigan oőmi poámr- 
kavati i podsmiehavati se, как se je prije 
poljak, pak veli gospodinu:

»Dajte vi gospone tomu mir! To vi 
nerazmete! Konj je vierujtc mi tak razbit, 
как stari dvonoáni stolac; a ja sam ga holo- 
mice da! krivo podkovati, za da bude >vaki 
misül, da je to zrok njegovomu áepesa- 
nju.»

Gospodinu su se veő priőele te lopov- 
áline sve őudnovalije postajati, ali joá nije 
bil na koncu, da najme sazna, koj je od 
ovih dviuh veCi lopov, pak otide к poljaku 
te mu ovu stvar razjasni, da je najme konj 
na vlaá krivo podkovan, za da kupecnebu- 
de videl, da je to razbito staro kljuse, veő 
da öe misliti, da konj zato áepesa, jer je 
krivo podkovan iliti zakovan.*

Kad je poljak to őul, rnalo se je osup- 
nul te je pustil zamiáljeno glavu viseli; ali 
na skoro dojde к sebi, zdehne si i mono 
veli: »No, neka bude, nikaj zato, ein je 
baiijka, koju sam mu za konja dal bila 
krivotvorena!» —

Iz kiäice u plohu.
Bila je sednica iliti skupátina peätan- 

skih mesarah radi poskupljenja mesa, а к 
toj skupőini su doáli i zvanjski mesari, tak 
da je sala gde su se sakupili bila puna.

Baá je bilo potrebno, da je u tu tmur- 
nu razpoloáivost, u kojoj su svi prisutni

radi skupoőe marhe bili, jedno malo vese- 
lost doála, koja je ipák uöestnike u dobru 
volju spravila i razpravljanje olahkotila.

Jer, jedan mesar je med ostalemi se i 
prituáeval, da od strane obőinstva se puno 
krivice mesarom öini, pak je rekel, da mu 
je poznato, da se u oböe veli, da mesari priva- 
gu (Zuwage,) как najfinije rneso tráe; dapa- 
őe doálo mu je do vuh, da nekoji takove 
komade nogah, gubca, glave i ostalog po 
drugih mesnicah jeftino kupuju a onda vu 
svo)oj mesnici kakti privagu na prve vrsti 
meso, za skupe novce tráe. —  Ova potvora 
da neodgovara Cinjenicam, jer se stvar ima 
ovako razumievati:

»Ako ja n. pr. pokupujem viáe teleőih 
glavah, to ja neőinim zato, jer si hoőu óim 
viáe kosti pribaviti, kője Cu onda toboá,ékakti 
privagu к prve vrsti teletini, pod istu cienu 
ánjom zajedno tráiti, veő ja kupujern leleöe 
glave za to, jer mi moádjani manjkaju! . . 
—  (Silan smieh nastane u skupátini a 
govornik se uzbuni. U glavi mu se sad 
blisne i on dojde u se, da je zlo rekel te 
se odmah i izpravi onamo, da je mislil reői: 
*ja kupujern teleőe glave za to, jer mi leleői 
moádjani manjkaju! . . .  » —  Dakako da
lim nije bilo nikaj popravljeno, a smieh je 
nastal joá veői.

Originalna prevara.
Prije niekog vriemena bila je u Buda- 

peáti u kerrpeákoj ulici originalna prevara 
izvedena. Dojde tu к niekom slaninaru 
(trgovcu sa prevudjenim mesom) meáterski 
inaá, koj je u ruki gusle nosil. Deőko se je 
áalostno dráal te je slaninaru pripoviedal, 
da ga je njegov majstor simo poslal, da za 
áestdeset krajcara prevudjenog mesa kupi i 
zajedno da* öve gusle odnese к instrumen- 
laru na popravak, jer se je na njih nekaj 
neznatna pohabilo. Uzput je negde trideset 
krajcarah izgubil i sad néma dosta za pie- 
vud|eno meso. Nu cn slaninara prosi, da 
mu za áestdeset krajcarah, mesa vague, a 
za omh trideset krajcarah koje je  izgubil 
le sad ovde fale, da uzme öve gusle u 
zálog; on őe tih trideset krajcarah za pol 
ure donesti, negde őe je dobiti, i onde őe 
gusle к inslrumentaru na popravak odnesti.

Slaninar deőka nad njegovim gubitkom 
milujuői pristane na lo, vagne mu prevud- 
jeno meso a gusle pridrái u zalogu, dók 
manjkajuőih trideset krajcarah donese.

Dok je slaninar joá gusle u rukah dráal, 
slupi u átacun bepo obuőeni gospodin. On 
si kupi za petdeset krajcarah áunku, te 
zapita slaninara, jeli jc muzikalan, jer ima 
u rukuh gusle. Slaninar mu pripovieda о 
deőku, koj je novce pntern izgubil te öve 
gusle sad za 80 krajcarah pri njem zalozil 
i obeőal iste za pol ure izkupiti.

Gospodin sad vzeme gusle u ruke te 
je sa svih slranah pornno pregledava, jer 
veli, poáto i on gusle igra hoőe da vidi, 
kakovu vriednost imadu öve popravka pot- 
rebne gusle?

Potlamkam bi je dugó sa svih stranah 
promatral, veli slaninaru: »Znate vi,da su to 
stare tinije vrsti gusle? Ako bi bile na pro- 
daju, ja rado darn za nje 120  forinti.» On 
ostavi ovde pel forinti *i íme kapare, pak 
ako vlastnik gusle áeli prodali, onda őe se 
dojti sutra opitati te őe odmah i gusle izplatiti 
i sobom ponesti.

Slaninar, koj budi mimogred reőeno,od 
instrumenlah nikaj nije razmel, privolil je 
na to i kad je poslie kratkog vriemena

r \



deöko sa duínimi tridesetimi krajcari doSel, 
da gusle izkupi te je instrumentaru odnese 
zapita ga slaninar jeli su gusle z i prodati.

Dakako, gusle nisu bile deókove, anda 
on niti vrhu njih nije odluőiti ntogei, set 
odgovori da te odbiefcati domov i majstora 
popitati, kaj odmah i uöini. Nakon kratkog 
vriemena dojde deőko natrag tűm porukom 
od majstora, da su gusle za prodati ali cie- 
na im je osamdpset forinti, posto su to stare 
kremonske gusle.

Slaninar u misli da te dobru trgovinu 
naöiniti, jer sada gusle za 80 forinti kupi 
a veC sutra je za sto i dvadeset proda pet 
forinti kapare veó ima u *epu —- to se 
mora dobrom trgovinom nazvati, jer prijed- 
noj stvari öeterdeset forinti u dvadeset i 
Cetirih urah profitirati, to níje svakdaSnja 
stvar. On anda deóku izplati osamdeset 
forinti i ov otide.

Sada slaninar őeka gospodina, koj je 
ovde dapaCe za te dragocienu gusle i kapa- 
ru oslavil, ali gospodina néma, niti drugi 
nití tretjí, niti Sesti dán. — Slaninaru se 
je to ipák sumnjivo priCinilo te otide s gus: 
lami к iuslrumentaru i dade nju na vried- 
nost procieniti. Ali do vuh probliodi, kad 
mu je instrumentar procieni i reCe da su 
gusle najviáe tri lorinta vriedn<\

Sad ie tekar slaninar doáel u se, da je 
najme dvém lopovom kakli *rtva u ruke 
dospel, a povrh tóga su ga joá i njegovi 
prijatelji draáili, da se je polag svoje trgo- 
vine suliim mesom, jo$ na trgovinu drago- 
cienimi i instrumenti dal i sad te morati 
bogát postati, i t. d.

Slaninar pake brS da od onda na 
svaké gusle tako srdito i tmurno pogleda, 
da se cigani, kad popoldan u kojoj kafani

igraju a u to dojde slaninar u nju, pred 
njegovim pogledom na njihove gusle lecaju

Em. Hni lay.

Nekaj za kratek éas.
Ide jeden seljak u VaraSdin na sejam 

pák v sému se zide svojim kumom.
—  Kuliko vur more biti véc? zapita 

ga kum.
— Borme ja vám nemrem povedati, 

znam da je nezdavnja bila vura vu turnu, 
ali vrag zna, tu i vure po hrvalskim bijeju 
jer je őetiri po tenkim i osem debelo 
vudrila.

Kukec Miáka nije jako rado plaCal por- 
ciju, pák zato mu je pod ekSekuciju njegvu 
svinju zel v zapisnik ekfcekutor. Za par 
dane zatem se zide s ek*ekutorom.

—  No Miska —  pita ga ekíekutor, kaj 
dela svinja?

—  Oh, oh gospon moj — si zdehava 
Miska, naj me nekaStiguju oStro, jer sem 
se ja prosim ponizno naravnal s mojom 
svinjom. Njoj je s falila kuruza, rneni pák 
slanine, pák lak sem onda sirotu zaklal.

Nekoji bezboáni zivani su razbili cirkvu 
jednu i porobib.

DojduCu nedelju med prodeStvom je i 
to opomenul plebanuS, rekuó:

— Zakleta je ora cloveéja ruka, koja 
od oltara nekaj odnese i nedonese nazaj.

Pocuje to jeden poboznjak, dimo odbe*i 
i dopelja na fletnoma о cirkvu svoju 2enu, 
pák véli:

—  Otec duhovni! ovu osobu sam ja

od oltara odpeljal, ali mije set jako 2al, 
kaj sem to vőinil, pák sem njim ju evő 
nazaj donesel.

—  Im je ui íudo, da je moja draga 
Zena tak íletno vumrla, ali tugujuői dovec, 
—  sirota se je jako Zurila Ziveti.

—  Как —  как? —  zapita ga drugi(
—  Так —  odgovori dovec, — prije 

nek sem ju Zenil, se je od mene za tri 
Ijeta rnlajSu valuvala, pák da je vumrla, za 
devet Ijet je stareSa bila od mene.

Nikak nise vidlo GuslaC Iviju Zeniti se. 
Pák jer ga je otec pod jednim nanujaval 
nazadnje se poóel plakati

—  Vrag ga dal! —  véli starí, pák kaj 
sem se ja ni oZenil ?

—  Im je vám japa Iehko bilo! odgo
vori sin, —  vi ste zeli moju rnamu, a meni 
pák ste őisto stranjsku pucu zebrali!

Skup spostrugal: 
3IaJcxen Ferencx

uCitelj.
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