A megyei közlgazgarási bizottság.
A köz’gazgatási bizottság szeptember
havi ülését Svastits Benó főispán Öméltó
ságának elnöklete alatt f. hó 1 2 *én tartotta.
Az alispáni jelentés helyeslőleg tudó*
másul vétetett
Légrád község a Légrád bukoveczi
törvényhatósági útvonalon levő fekete hid
védmunkálatainak elrendelését kérelmezvén,
a közigazgatási bizottság előzőleg helyszíni
szemle megtartását rendelte el Eperjesy
Sándor bizottsági tag elnöklete alatt. A
helyszíni szemléről felvett jegyzőkönyv fel
olvastatván, a közigazgatási b zottság Légrád
községnek ajánlatát elfogadta s a védmunkálatok foganatosítását elrendelte.
A köz;gazgatási bizottság tudomásul
vette a Dunántúli h. é. vasút igazgatóságá
nak beadványát, melyben ez kijelenti, hogy
a h. é. vasút vonalain alkalmazottpályaőröket
a pályatesthez tartozó és nekik bérbe adott
területeken a legeltetéstől csak azon esetben
tilthatja el, ha azok a legeltetésre vonatkozó
szabályokat áthágván, a marhát felügyelet
nélkül vagy keskeny földszalagokon kötélen
való vezetés nélkül legeltetnék
Az állami utakon a lefolyt évben
eszközölt építkezések felülvizsgálatához bi
zalmi férfiakul a közigazgatási bizottság
részéről ki üldetnek : Nagy-Kanizsától Csák
tornyáig dr. Vizlendvay József, Zala-Lövőtől
Varnzsdig Orosz Pál bizottsági tagok
A keszthelyi járásban elhalálozás foly
tán megüresedett egy útfelügyelői állásra
Kemény Andort választotta meg a bizottság
A kir. tanfelügyelő havi jelentése
szerint a .Dunántúli Közművelődési Egye
sület" által Perlakon fentartandó községi
óvodának egyelőre bérházba elhelyezése,
felszerelése és októberben megnyithatása
ügyében a gondnokságot megkereste ; a
tankerület összes óvodáinak és menedék- j
házainak száma az őszkor megnyitandó
óvodáktól eltekintve — 26 ra emelkedett
Németh Jenő okleveles tanítónak a

<£ helybeli jbtckony nö-egy]et f. hó 18-án
d. u. 5 órakor taitott választmányi illést,
tárgyai valának • 1. Néhai Sárosy László
egyleti volt ügyvédjének gyászos elhunytát
fájdalom telt szívvel jegyzőkönyvileg örö
kítette meg 2 Az egylet alelnöke Sárosy
Lá^zlóné városunkból eltávozván, tiszti állá
sáról lemondott ; a lemondás szomorúan
tudomásul vétetett s a távozónak az egylet
körül több éven át kifejtett odaadó mii
ködéséért jegyzőkönyvileg köszönet mon
datott 3. Több kérelmező segélyben részesül
4 A legközelebbi ülés nov. végére tűzetett ki
— -A- m gAntisztviselők 'országos
nyutfdijegyesülete. Politikai és társadalmi
életünk, nem különben az ipar és kereskedelem
legkiválóbb képviselőinek támogatása melleit az
előkészítő bizottság eljutott végre azon ponthoz,
hogy hét hónappal ezelőtt megkezdett lárasztó és
nehéz munkálkodását befejezhesse. Ugyanis a
nagy jelentőségű nyugdijegyesület alapszabályait,
mely sok számítás és adatgyűjtés alapján Bogyó
akadémiai tanár és több más szaktekintélynek
közreműködésével készült el, felhívási és taggyüjlő
ivekkel együtt a szélrózsa minden irányábán most
küldi szót a bizottság. Az alapszabályokban végig,
vonuló czéltudatos intézkedések és a msgántiszt
viselők érdekeinek mindenképeni gondozása arra
hagy következtetni, hogy e szép eszme megvaló
sulásával, végre valahára egy oly intézmény fog
létrejönni- mely számtalan érdekeltnek biztos
menedéke lesz és igy meg fogja teremthetni annak
az osztálynak a támaszát, melynek komolyságától
és törekvésétől nem kis mértekben függ a hazai
ipar és kereskedelem fellendülése. Kégen érzett
hiányt fog pótolni ez a nyugdijegyesület és igy
nagyon természetesnek találjuk, hogy ennek meg
alakulása iránt mindinkább nagyobbodik az ér
deklődés, mely kifejezést talál egyes intézetek és
vállalatok vezetőinek, nemkülönben több magánczégek főnökének ama Ígéretében is, hogy az
hogy az egyesület alaptőkéjének gyarapításához
hozzájárulni és mint alapitó vagy pártoló tagok
az egyesületbe belépni fognak* de kifejezést talál
ez azon önkéntes adakozásban is, melyet az ügy
barátai az előkészítés költségeinek fedezésére tel
jdsitenek. A magántisztviselőket tehát csak buzdí
tani lehet arra, hogy tömegesen lépjenek be ebbe

mindenekben egyenlő jogokat és szabadságokat
élvező, románjainknak fölszabadítását tűzi ki
czélal s ennek örve a'att azután egyenesen a
magyar korona országainak területi integritása
ellen tör.
Mert a? az előkelő román forrás, melyre
előbb hivatkoztam, bátran, nyíltan, de óvólag
figyelmeztetve a románokat e mozgalomból szár
mazó, szinte kétségtelen mégsemmisülósük vészé
lyeire, egyszersmind leleplezi a mozgalom valódi
és igazi czólját, az annak elérésére használt mód
szerrel együtt s kimondja ; hogy a román Irre
denta mozgalma egyes egyedül s kizárólag csakis
Magyarország, a magyar állam ellen éa pedig
annak egy része, tudniillik Erdély elhóditására
irányul; mert már sikerült az Irredenta köreiben
általánosan elterjeszteni, elfogadtatni, a kedélyeket
megnyerni annak a nézetnek, hogy Erdély Romá
nia által megszerezhető, hogy Erdély Magyarországtól elszakítható, s Romániával egyesíthető,
de csupán szláv támogatássá!, szláv segélyezéssel.

az inlézetbe. De a mi a magántisztviselőnek buzditásu. szo'gáljon az egyszersmind szóaatul szol
gáljon a főnököknek a hatalmas pénz-, biztosító
intézetek és kereskedelmi vállalatoknak arra nézve
hogy minden tőlük kitelhető módon islépolják ezt
a nyngdijiutézetet és pénzbeli hozzájárulással
segítsék hatalmassá tenni. De nem kételkedünk
ebben magunk sem, mert soha társadalmi osztály
nak jogosabb igénye nem volt, mint a müveit
elemeket magába záró és nagy száma által az
államban is számot tevő magántisztviselők osztá
lyának akkor, midőn bölcs előre látással, késő
vónségére- napjainak nyugalmát akarja biztosítani.
A nyugdíjra való kilátás a magántisztviselő ko
moly törekvését fokozhatja, a föaökök támogatása
pedig hálás munkatársakat fog nevelni. Felvilágo
sítással szívesen szolgál a központi bizottság,
melynek hivatalos helyisége Budapesten a Páris
szállodában van.

Budapesti levél.

(Vége.)
A nyári idényben viselt világos ruhák, csipkék,
leginkább ki vannak léve pecsét vagy piszkolódásn&k, s tanácsos, hogy azok még az ősei időben
azonnal kiiisztittas*anak, mert a kitisztított ruhát
éltévé bármikor elő lehet venni s kellemes, ha
tavasszal nem kell várni a kitisztításra, a piszko
lódott ruhák vegyi tisztítás által ismét használha
tóvá, egészen az újhoz basooló széppé válnak
az e téren egyedüli speczialista L o h r M á r i a
ezelőtti K r o n t ú s z vegyészeti tisztító és műselyemfestő intézetében (Budapest, IV . kér.,
Ferenczieu-tere 4.). Ugyanitt ruhák, felymek,
kelmék s egyéb szövetek müfestése a legmeglepőbb
szépen eszközöltetik. Ruhák fejletlen állapotban
is testeinek. Vidéki megrendelések a legpontosabban
és jutányosán teljesittetnek.
Az elmúlt tavasz és nyár ismét megdöbbentő
— !Segy*t hiek B e t h l e n András
földm. miniszter a balatonmelléki homok nagyszámú és veszélyes tűzesettel vált szomorú
emlékezetűvé s még mindig az által lett a pusz
telepen 7 gondos, szorgalmas és munkaked • tulás nagyobbá, mert a kitört tüzet megfékezui
velő telepes között 300 korona jutalomdijat nem tudták, miután még igen sek község nincsen
osztott ki. — H o r n i g Károly, veszprémi ellátva kellő számú és jó tűzi fecskendővel. Most
püspök e hó 29, ét 27-én Sümegen bér az őszi időszakban kell, hogy gondoskodjanak a
málni íog. — K e s z t h e l y e n két uj iskola községek és elöljáróságok a hiányok pótlásáról,
jó tűzi fecskendőkről és felszerelésről, melyek
nyílt meg; egyik az irgalmas nénék zár megrendelésére legjobban ajánlhatjuk a T a r n ó dájában polg. leányiskola két osztállyal, c z y f é l e t ü z o l t ó s z e r - és g é p g y á r
a másik az alsó fokú keresk. iskola első r . é s z v é n y t á r s a s á g országosan legjobbnak
osztálya. — Z a 1 a-E g e r s z e g e n kisded elismert fecskendőit és felszerelési készítményeit,
melyek a magas kormány által hivatalosan is
óvónővé S z i g e t h y Elvira, el. isk taní ajánltatnak
a községeknek, jóságuk mellett pedig
tónővé T i k k Mariska N a g y - K a n i  főelőnyük olcsóságuk, s azon rendkívüli meg
z s á n pedig el isk. tani ónővé M a n n - könnyítése a fizetésnek, hogy a vételár 10 évig
t u a n o Anna
választatott meg.
— terjedő részletekben is tórleszthetö. A tűzi fecs
T a n u l m á n y o z á s czéljából a budapesti kendők és egyébb felszerelésekért 6 évi jótállást
vállal a gyár, úgy. hogy minden garancziáját
szőlőszeti és borászati felsőbb tanfolyam nyújtja
ami ily fontos és megbízható <ágot igénylő
hallgatói meglátogatták a badacsonyi, ’keszt- beruházásnál úgy egyeseket, mint községeket
helyi, továbbá a fonyódi szőlőteíepeket. teljesen megnyugtathat. Erre nézve idézzük a f.
évi aug 13., 14. és 15-én Szabadkán tartott
tüzoltó-kongresszusrol az „Egyetértés" jelentését:
— £gy szeglnysorsu, jó írással biró
„A múlt napokban lefolyt szabadkai tüzoltóképezdei növendék ajánlkozik oly irodai közgyülés alkalmából kiállított tüzoltószerelvények
munkák végzésére, melyeket esetleg lakásán és tűzi fecskendők versenyénél a Tarnócsy-fé e
is elvégezhet, vagy elemi iskolai tanuló tüzoltószer- és gépgyár részvénytársaság tűnt ki
az általa kiállított felszerelések s tüzitecskendők
mailé oktatónak.
által. Örömmel vesszük ezen bírt, a mennyiben
a versényen külföldi gyárak is voltak képviselve
s a kiállított tüzfecskendök és egyéb tüzoltóeszközök
Mérsékeltem fürdőjegyek
1összehasonlítása után bátran mondhatjuk, hogy
a Csáktornyái gőz és kádfürdőkbe, kaphatók hazai iparunk e tekintetben is nemcsak, hogy bátra
nem maradt, de a külföldet túl is szárnyalta. A
Fischel F-íéle liöwyvlifrpskedésbeii Tarnóczy-gyár gépei, azok csinos és praktikus
, kiállítása kitűnő működésük által tűntek fel, lóvén
azokban mindazon előnyök összpontosulva, a
melyoket úgy egyszerű községi mind pedig a leg
s mig egyrészről kétségtelen, szinte kézzelfogható nagyobb tűzoltó egyleti tűzi fecskendőktől csak
bizonyítéka az említett román politikusok által elvárni lehet, mit igazol különösen azon körül
föltárt törekvéseknek ; addig másrészről valóban mény, hogy h legtöbb versenyző jónak látta a
megdöbbentő tanúsága a magyar állam s annak megtartott versenytől visszalépni s csak a Trogterületi integritása ellen nemcsak tényleg (orrait, mayer Gyula újvidéki ezég vette fel a versenyt
de mint a terjesztés ténye bizonyítja, immár A jól ismert Magirus ulmi c/.ég is, mely czélszerü
meg is indított üzelmeknek.
létráival tűnt (el, szintén versenyezni akart kiállí
tóit tűzi fecskendőivel, azonban látva a TarnóczyS hogy azoknak a román politikusoknak a gyár által elért eredményt, a versenytől óvatosan
véleménye mennyire helyes és igaz, ezt legjobban visszavonult. u
bizonyítja az inkriminált könyvhöz csatolt etnográ
fiái térkép, melyen a román faj lakta összes te
rű etek kitüntetésénél a több százezer román
által lakott Besszarábiát egészen hiába keresnök.
Ama térkép szerint e tartományt egyetlenegy
Fájdalomtelt szívvel mondok hálás
román sem lakja.

Köszönet nyilvánítás,

köszönetét a magam és családom ne

Ha tehát az összes románok egyesítésére
vében azon tisztelt résztvevőknek, kik
alakult „Ligau és az ez/.el páhuzamosan működő
felejthetetlen nőm elhunyta alkalmával
Iredenta nem törődik az ott lakó románok sor-,
részint személyesen részint írásban és
sával, úgy e könyv engedelmes szerzői egy lépéssel
már tovább mentek, s kitaszítva ott lakó fujrotemetése alkalmával, való megjelenésük
konaikat a románság érdekköréből, őket már
által adtak részvétüknek vigasztaló ki
A mit^pedig ez az előkelő román politikus egyenesen odaajándékozzák — Oroszország kar
fejezést.
mond, a mit ez leleplea, föltár s a melyet Jonescu jaiba dobják.
Csáktornya, 1893. szept 23-án.
román közoktatásügyi miniszter szintén megerő
De miért is foglalkozom ily nemleges ter
A d o lm a n n F o ren cz.
sít: mindezt tételről tételre, gondolatról gondo mészetű adatokkal, midőn e könyv szerzői, s az
lata, ama törekvésekkel a legteljesebb összhang « szolgálatukban annak terjesztői világosan, lep
bán föltaláljuk az inkrimináltjnyomtatványban, a
lezetlenül, minden félreértés kizárásával ki is
melynek terjesztésére a vádlottak, Magyarország mondják kompakt hetükkel hirdetik, hogy a
e hűtlen fiai, nemcsak az ország határain belül, j magyar románok az alkotmányos Magyarország
Podgajica/P- A. Ezután kívánsága szerint
de fordítás utján Európa nagy nemzetei körében |
polgárai; „inkább hajlandók oroszok lenni, fogunk eljárni. Üdvözlet! — L ú d br e g.
is vállalkoztak.
mint magyarok.- Inkább az orosz zsarnokság ! K. E. A sok szép közleményt megkaptuk.
E könyv, Magyarország halálos ellenségeinek alattvalói, mint a szabad Magyarország polgárai ! Örülünk, hogy lapunk horvát olvasóközön
könyve, a mely a magyar nemzet becsületét,
ségének alkalmat adhatunk, hogy jeles
(Folytatjuk).
tisztességét, múltját, nemzeti életének minden
toliadból Jókai Mór nagy írónk beszélyei
nyilvánulását, állami szervezetének, kormányzatá
Kiadja :
nak minden ágát, eddi*" nem ismert mértékben,
fordítását olvashatják
ígért jövetelednek
eddig nem ismert vakmerőséggel, eddig nem is
ejzy m a g y a r b izo ttsá g .
örülünk. Várunk! Z a 1 a-T e s k á n d. F.
mert szenvedéllyel a legbazugsbb rágalmak köl-j
A verseket köszönettel vettük.
lése, megtörtént tények hamis színben íöltünletése, i
gonosz, rosszakaratú elferdítése áltat beszennyezi,

Szork. üzenetek.

C l

1
tások í. szept 2 5 - okt 1 . napján tartat
nak, a rendes előadások okt 2 -án kezdődnek
A beiratás idejében vétetnek fel növendékek
az i n t e r n á t u s b a is.

Vu Čakovcu 24-ga septembra 1893

X. tečaj

Broj 39.
l * r e « l p l u ( u a c e n a fe j

8 urednikom moči je evaki dan
govoriti med 11 i 12 vnrom. —
Svo pošiljke tičuče se aadržaja novinah, naj ee pošiljajo na ime
H a r g i t a i J o ž e f a urednika vn
Čakovec.

Na celo leto . . .
4 írt
Na pol leta . . .
2 trt
Na četvert leta . • 1 ht
Pojedini broji koltaju

Izd a te ljstv o :

10 kr.

Obzitane ae poleg pbfodbt I faJ
računaj n.

dl nji žara Fiscliel Filipova kam M
predplata i obznane pošiljajo.

n a h o r v á tik o r g | mag; fa r sk o m j e z ik u iz la z e é i d r u ž tv e n i z n a n s tv e n i I p o v u é ljlv l Hat za p u k .^
^ I z l a z i s T r a lc i ^ t lj e d l e n j e & e n l g r a t

1

t o : ttu . g ^ a l c u . n e d e lj - o ..

Službeni glasnik: ..Medjimurskoga podpomagajučega Činovničkoga družtva‘ C,,Čakovečke Sparkasse'4, „Medjimurske sparkasse14. i t. d.

zato, takva su déca, pak kaj jim hočemo ? človeka, kakov tréba da bude, Dom i
A poleg vsega toga ima pak takvih rodi- Škola moraju biti navék na vuzko spojeni.
teljov, koji grde példe vu svojem vsak- Kada pak neznai, kaj imaš činiti, da izdašnjem življenju davaju svojoj déci, a koreniš koju zlu falingu iz svojega déteta,
Nekoji roditelji, imajuči décu, veliju . déca pak pazljivo glediju i paze vsaki potrudi se k navučitelju ili k plebanužu ;
„Kaj bi ee mi za nju tak zagod brinuli," pogled svojega otca i matere, a kak nebi ovi dva ti budu za segurno dali navuk i
zato au škole. Kad bude dete sedmo Ijeto na druge poglaviteše stvari pazili ? ! Vsi naputek, s kojim budeš postigelj cilj.
navršilo, damo ga navučitelju, naj ga on smo više na z’o, nego pak na dobro nag
Kaj je postalo iz déce zanemarene
te^e i premlati !* — To nevalja. Kak god njeni. Ako oteč gdé malo odviše pije, pak
moraš na isto živinče, dapače na vsako ako je oštre nature, kai dimo dojde, onda domaj, mogel bi éovök vnogo toga pripodrévce paziti, da ti dobro i Ijepo zraste, larma i psuje vse i Vtakoga vu nazornosti védati! nu kakve su više puti zle pos jedice
tak isto, dapače vnogo više treba ti paziti, svoje déce, verujte, da jeden večer pokvari za décu i zločesta navada otca ili matere,
da se dčca vu prvih ljet»h svojega življenja déte za više liet Nekoji dapače vodiju i kakovu neizmernu žalost more ona ronepokvare- Nekoj veliko vučeni čovčk re svoju décu sobom vu krčmu, pak dok se dite jem zrokuvati, videli budete iz ove
kel je ovak ; Déca su kakti vojsk ; kam oteč nasladjuje vinom, dčte si tu pobere istinske pripovesti :
god s prrom pretisneš, pozna se utisek. vu glavu puno zločestih navadah, kojih se
Pred nekoliko Ijetmi, nesel je sabol
Kak goder moreš od vojska vsačesa na potlji nigdar više odevčiti nemre.
(šnajdar) sgotovijenu opravu vu jedno selo.
praviti, tak isto od deteta, — a naši
Veliki posel bi si zavdal, kada bi ho Prejdi, nek je s doma otišel, rekla mu je
ljudi veliju vezda: lehko je mlado drévo tel našim roditeljem vse pripovedati, kak njegova briiljiva žena : Matija* vezda je
izravnati i prignuti, ali prigni ti staro!
moraju s décom baratatati, dok su pri njih Ijepo vréme, vzemi našu Janiču sobom!
Vu našem narodu vidimo décu v»Se- domaj. Samo budem ipak nekaj na kratko Dobra žena poznala je svojega muža, da
put vu najvekšem neredu. Boso, gologlavo njim rekel : Nepuíéaj déte nigdar izpred se s vincem nemre tak lehko rešiti, pak
i vu razdrapanoj rubački skače jedno po oéih, vsaku zlu navadu, koju pri dčtetu je znala i to, da ga Janiča višeput pri
mlakah, drugo mési kruh od blata, tretje opazi y taki s početka zateri, a to probaj takvoj priliki opomene na „m am uidom *.
se igra s ognjem, četvrto nosi te?ke sekire, najprejdi s Ijepom rečjum a potli i oštro — Ovi dva išli su anda črei polje i seostre nože i t. d prež da mu gdo nepri- Šibu naj šparati, nego ju hasnuj, gda opO* nokoše, prék dvé vure daličine. Kad su
s'ojne i pogibeljne takove stvari bi prepo menki nehasne. Pazi, da se nigdar iz tvo* j došh vu se'o, predal je šnajdar opravu i
vedal- Oteč se sméje, kada dčte materi jih vust bezbolna i mrzka réö pred décom prijel je zaslužene peneze. Truden od danepristojnu réC veli, a gda kupicu vina ali nečuje, a osobito se čuvaj, da déca tvoje lekoga puta, pomislil je vu sebi : Prav bi
žganice spije, gladi ga po glavi» veleč : Na$ zločeste navade neopaze, koje morti imaš. mi se jedna kupica vina prilegla, pak bi i
Mi>kec bude borme junak na glasu ! Ako Pred détetom naj te bude tak sram, kak Janiči Pel v tek kruh i meso. — Korači s
dojde suseda déte tužit, da se grdo i pred najvekšim poglavarom 1
Janicom vu krőmu. zove vina — popije,
mrzko ponaša, da starešem odgovarja, da
Samo iz dobro odhranjenoga déleta zove, pije — i pozabi, da mora dimo iti.
bije koga, da kvara déla, — eh — kaj more kesneše navučitelj vu &koli napraviti Janiča ga višekrat opomenula, kaj bi dimo

Nemarnost vu odhranjivanju
dece.

ostali zgrada bil je klošter „Zek* pobožnih dievojkah. Ako sad biegunci do tog kloštra dojdu,
tak su do sutra skriti, jer opatice nebudu
Ali ovi trideset i dva bili su moguéi
mogle vrata svojeg utočišča, (zavetja) pred
neopisivom hrabostjum, svojega vodju iz
junaki hetairie, (svete vojne) zapreti ; nego
stostruko pretežae moči neprijateljske izbabudu mogle, ako tak sadbina potegne, iujimi
viti, dapače njim je sreča poslužila, da su
Hintoriéka pripovest od J ó k a i-a M oora.
zajedno umrieti.
hrabroga Bega Tyudari, najmlftdjega SultanoPreveJ na horvatski K m . K o lla y .
Žalosten glas zvona čul se je iz turna
voga zeta u bitki zarobili, te se skup znjim
ričenog kloštra n dolinu.
Sve je bilo zgubljeno! Čast taborska, Čez janičarske redove proturali i sobom ga
„Mrtvec u kloštra", veli jeden izmed
patriotsko ufanje, cviet svete vojne. — Sve odvlekli Dok je boj bil uajljutji, nisu si
to je bilo uoišteno a bitki kod Dragasana, pustili zarobljenika odvzeti, nego su skup sa mladičev.
hrabrim neprijateljom proti dragasauskim
Zemlja je opet pala u turski jaram.
„Na skoro ih bu više,* odgovori polag
brdinam biežaU, kojih poznate čpiljc i drugi
Trideset i tri mladi junaki iz svete zakutki su im dovoljno sigurnosti za uiekoje stoječi.
vojne, koji sn se znamenjem sv. križa na vrieme pružali.
Zvon je baš dokončal svoje zvonenje,
prsih, za sv. vieru i domovinu borili, predrli
kad je Jordaki Sakom po vrati lupajuč pro
Do
kesue
noči
bili
su
od
obladavcev
sil, da je nutar puste.
su si érez redove ljutih jamčarah put, te su
svojih progoujeoi. Komaj da si za kakovim
pobegli u gore.
„Tko je dotr’el ?“
Culo se je iz
peöin8 kim kainenom malo odpočinuli, ve so
Svi su bili još posve mladi, niti jedan bili larmom od ouud protierani, koju su pro- nutra.
izmed njih nije bil prek dvadeset godioah Igonitelji činili zastopce je sliedeči, te im
„Jordaki i hetairia.*
star; dapače i sam Jordaki, njihov junački dragovcieni plien, najmre visokog zaroblje
Pri tom odgovoru su se vrata odprla.
vodja, stoprv je izpunil osamnajstu god nu nika, oduseti hoteči.
Jedna častna matrona u bielora talaru, sa
svoje starosti.
črnim akapuliarom ua glavi, prime došavše.
Succe
je
zafrlo,
ali
izdajnički
miesec
je
To je bila abatiša kloštra.
Kada je bitka bila zgubljena, vdrapi
Jordaki zastavo junačkih borilcev iz njezinog zižel, koj je prognanim bežečim potrebnu
„Zdravo, baš si u pravu uru došel,*
držala te si ju kakti pojas, okolo sobe omota, tmiou skratil. Podjednom su je razjareni ja- veli ona Jordakiu.
ničari
iz
njihovih
skrovištah
preplašili.
zatim vzemc u svaku ruku sablja, zavikne
„U gorje vrieme nebi bil mogel dojti,"
svojoj bojnoj brači čversti „Zamenom" ! te
Mod dragasanskemi brdinami videli su odgovori on žuhko.
navali kroz sredinu janiöarah. Kad se je* sc pri miesečini turni stanovitc temne zgrade,
Njegovi pajdaš su po redu za njim črez
pretukel, ogleda se sve na okolo sebe- Samo na najvišešem jc bil dvostruki križ. Ova vrata nutar išli — abat ša ib je brojila.

ZABAVA.

Jordakieva glava.

trideset i dva pajdaši su ga sliedeli,
su na bojištu za uviek ostali.
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iáli, ali joj je vsaki put oteč odgovoril:
taki, —'čekaj čerkica, samo jod malo! I
taj „malo® i opet „malo® zavlekel se do
noči Komaj vu črnom mraku ostavil je
Matijaš s težkim srcem nesrečnu krčmu,
pak se odputil s kče»kicom proti domu.
Zevrelo mu se vino vu glavi, a on se
poprikavajuč n ti né ogledal nazad, jeli
Janiča za njim ide Sirot ca se od otca
zgubila.
Za nekoliko vur do el je blizu doma
latom vezda ze zastavil i čekal je Janiču,
ali nje néga, ter néga. Išel jo dosta dalko
nazad, zove, viče, ali Janiče néga Do el je
prež nje dimo. Brižljiva mati ga najenput
zapitala : Gde ti je Janiča? .Morala je
negdi vu selu ostati, došla bu več za
menőm.“ — odgovoril je na kratko oteč
OtiSla je mati vu selo, zalukne vu vsaku
hižu, ali od Janiče nije nigdo nikaj
znal.
Siromašna mati nije od velike brige
cčlu nőé spala. I drugi den sirota mati po
célom se’u je bégala i za Janiču spitavala,
ali vse je bilo zahman. Susedam se je
smiluvala zabrinuta mati, pak zato su i
one inj m idle iskat Janiču. — I /a istinu
bu ju našle po poldan i to — jaj i poroagaj — našle su ju mrtvu vu jednoj
mlaki (kalauži), — žalosti i plača nemrem
vam zadosta opisati.
Sigurno je nedužna Janiča, dok nije
svoju čistu duiicu izničila Bogu, vu naj
g ro z o vitedib mukah vikala: „japica, dragi
moj japica, zakaj ste me oatavili, im sam
ja bila navčk dobra pa oslušua?!®

„Samo trideset i dva ? A gde su
ostali ?®
„Oni su več doma,® odgovori Jordaki i
pokaže prstom na nebo*
Abatša je hetairiste sprovadjala po
štengah gore. Pri vratih refektoriuma postane
te proti Jordakiu opet v e li:
„Zdravo, baš si u prava oru došel. Ona
dievojka, koju si včera sim dopeljal, je danas blaženo u gosponu preminala.®
Jordaki so pobožno prekrii te stiha odpre
vrata.
U sredini šale na skolkah je počivala
mrtvica. Nježna biela spodoba iz drugog
svieta- Bitje, koje je mugnčc rukem pipati,
čije ledene ustnice još kušca čute, od kojega
medjutira bitja naše srdce podpuno znape, da
je več svoj daleki put nastupilo.
Jordaki stupi blizu k mrtvici — bila jc
još na pol diete, komaj šestnajst godin stara
— zruši se na njezine grudi te ostane duže
vriemena ovak ležeči. Pokojnica je bila nje
gova sestra ; za svog života se je Irena
zvali.
Jedan drugi mladič, kojega oči su bile
nepomično u lice mrtvice uprte, je Mariotis
Naszta, zarnčuik ledeno zaručnice. Po Uh ko
lebdi njegov pogled nad dragom epodobum,

K A J

J E

N O V O G A ?

Stolni kaptol zagrebe* ki i svečeniki jubilarci
Tekučega Ijeta vumrla sa obedva posve
čet.a biškupa i kapitularna vikara, Gasparič
Ferenc i Pavleőié Janko, ter kanoniki Lon
čarič Marko i Mikič Mihalj. S tim je broj
kanonikab stolnoga kaptola spal na šestnajst.
Denes je vu kaptolu zagrebečke nadbiškupije
poknnjeno samo mjesto kanonika lektora
(naslovni biskop, opat i vezla kap tularui
vikar presv. p. Gugler Pavel) i kauonika
kantora (preč. g, Horvat Nikola) ter 14
mje3 tah kanonikab magistrah i kanonikab
mlajših.
Po svom imenovanju redaju se vezda
živuči kanoniki prvostolne cirkve ovak : preč
gg. Gugler (1860 ), Rumpler (1864.). Hor
vat (1870.), Vučetič (1870 ), Tallián (1872 ),
Matunci (1872 ), Raöai (1877 ), Šiap
(1879.), Badicki (1880.), Smetiško (1880.),
Švinderman (1883 ), Ivekovič (1885.), Vrevc
(1885-), Barabaš (1886.), Suk (1890 ) i
Krapac (1890.).

Ivnuiéu ; Karol Jangber (rodj, 181!., sveč.
1836 ), plebauoš vu Pisarovini; Franjo
Tastanie (rodj. 1812., sveč. 1835.,) plebano*
vu Vrdju; Ludvik Jelenčč (rodj. 1 8 1 3 ,
sveč 1838 ), izslažen plebanoš; dr. Stefan
Ilijašcvič (rod. 1814., sveč 1836 ), opat i
kan. vu Varaždinu; Franjo Podel (rodj.
1814, sveč 1838.), plebanoš vu Kapali ;
Juraj Švelič rolj. 1816., sveč. 1840,), 1867.
kapelan vu Sobotic, a vezda izsluženi plé
bános vu Hlebiuah ; Antun Glasič (rodj.
1815., sveč. 1838.), izsluženi plebanoš vu
Saraoboru ; Peter Bučar (rod). 1815., sveč.
1839 ), izsluž. pleb. vu Sv. Petru na Mrež
niči ; Leopold Crnkovič (rod). 1815., sveč.
1839.), izsl. pleb. vu Martinskojvesi ; Ignac
Neralič (rodj. 1816 , sveó. 1839 ), izsl.
pleb.; Stefan 8 abljak (rodj. 1816., s/eč.
1841.), začastui kauonik senjski; Karol
Janda (rodj 1816, sveč 1839), izsl. pleb
vu Zaprudju; Eiuard Zebié (rolj. 1817*,
sveč. 1842 ), izsl. pleb. vu Radoboja; kano
nik Radoslav Barabiš (kio gore); — Karol
Vran (rodjen 1817., sveč. 1840.), pleb. vu
Cazmi; kanonik Adam Rumpler (kao gore) ;
Jakob Cerovski (rodj. 1 818, svvč. 1841),
opat u Zagrebu ; Jožef Valantain (rodj. 1820 ,
sveč. 1842.), pleb. vu Garešuici ; b Skup
Pavel Gugler (kao gore) i Stefan M >lnár
(rodj. 1820 , sveč. 1843.), izsluženi plebanoš
vu Subotici.
Još je zanimivo spomeuuti, da je po
kojni biškup Pavlešič bil po redu 53 veliki
prepošt, a o zalujih sto ljetah osmi. Zad
njih sto ljetah bil: su véliki prepošti afolnog
kaptola i priori vranski: Ivan Šibirič
(1793 do 1800), Antun Mand č(1801—1805),
kesneie b Skup djakovački; Imbra Raftaj
(1806 -1816), kesneše biškup djakovački;
Aleksander Alagovič (1821—1830). kesneie
biškup zagrebečki; Jaraj Haulik (1832—1873
kešnešj biškup, nadbi&knp i kardinal zagre
b e n i; Jožef Š ott (1839 —1853), biškup
bigradski i smederevski kao i PavlrSič ; Ivan
Kralj
(1854 — 1878) i Janko Pavlešič
(1878 - 1 8 9 3 ) .

Po svojoj dobi redaju se ista prečaatna
gospoda ovak: Tallian (1816), Barabaš
(1817.), Rumpler (1817.), Gogler (1820 ),
Matunci (1823 ), Horvat (1823.) Budicki
(1826.), šnap (1825.), Rački (1828 ) , 8 raetisko (1833.), Ivekovič (1834.), Vrevc (1834.),
Vučetic (1836 ), Švinderman (1842 ), Kra
pac (1843), 8 uk (1845.).
Svečenici jubilarci jesu prcčistnagospoda
Tallián (1839.), Barabah (1839.), Rumpler
(1848.) i Gugler (1843).
Vu statusu od 590 svečenikab, kaj ih
zagrebecka biškupija broji po najnovefcem
izkazu, ima ih 23 svečenika jubilarca, od
kojih je najstarefti i po dobi i po rodjenju
Fridrik Ulses, rodjen 21. decembra 1805.
IIjeta vu Pečuba, zaredjen za svečenika Ijeta
1829* Nestor klera nadbiškupije zagrebečke,
izsluženi podarcidjakon i pleaanoš vu Petrovu
selu, vezda živuči vu Oriovcu. — Za njim
sljedi po dobi: Antun Kožič (rodjen 1809.,
Orsački obračun.
svečenik 1835 ), izsluieni plebanoš medju
Magjarski
orsački obračun za ljcto 1892.
riöki; — Ivan Samuel, (rodj. 1810., sve .
1833.), arcidjakon i plebanuš vu Kloštru izkazuje višak od 191 milijona forinti, a

nad pleraenitog izraza obervami. nad liepim odbili. Kad su turci uvideli, da na ov na
ustima, kak da bi ju tira hotel od dojduče čin proti zdvojnomu odporu obkoljenih, nikaj nemreju včiniti, pošalju nekoliko ljudih
gujileče saöuvati
doljo u Dragosan po kanone.
Dvie svieče gore pri glavi pokojnice, a
Skoro zatim su Stanovniki kloštra vitreča je bliedi miese/, koj ee črez oblok nu deli, kak vuz strmnu brdinsku stezu, dva
ter sveti- Četiri opatice popevaju u klečalu kanona gore vleču Njihov krvožeinji pcoklečeč žalostno popevku.
tivnik aga Girlet, dal je iste na naproti le
Na jedan krat pukne vani puška i žečem brežuljku postaviti i onda med glasom
stekla od obloka padnu žvenčeč u sobu Ja trumbentah mladč>m slicdeca na znanje
dat' : Pošto sad vide, da im je svaki odpor
ničari su taj mali klošter obkolili.
beiava, nek onda svoj prah i svoju krv dalje
Jordaki se zdigne iz mrzlih grudih svoje zab9 tunj netroše, neg) rajši nek svoje oruije
liepe bliede sestre, stisne Mariotisu ruku i i sultanovoga zeta, bega Tyndaria predaju,
bez da bi i jednu rieč koj rekel, stupi svaki onda dobe s vi milost. Na to prime Jordaki
k jednomu obloku. — Osam oblokov je imal bega Tyndaria za ruku, pelja ga u kripta
taj mali klošter, sve po dva mladiči su se (gruft) pod kloStrom, te onde ziigne pokrov
k svakom postavili, dva drugi se za njimi jedne kamenite rake i pokaže mu, da je ova
postave, za da budu im mogli hitro puške do gore puškinim prahom napunjena. „ S li
nabijati.
idi gore u turen* — veli mu Jordaki —
Izvana i irnutra pacale su puške, te je „pak se svojim begom do9 pomeui. Reči mu,
več mnogi tarski junak, koj se je nfal tri- da 9 e mi niti na milost niti nemil ist nepro
umpf pobiede doživeti i videti, pred kloštrom dani), nego ako h)č), da tebe živogi od
mrtev lež-d. Janičari polag sve svojo mno ovud pustimo, tak on nek sa cielom svojom
žine nisu bili moguči
klošterska vrata vojskum odide od ovog kloštra, za da i mi
oboriti. Koj se je podufal m\ puškinu hit u miru dalje oditi biidcmo mogli. Ti medjudalečinc dojti, bil je siguran imrtoi aldov od tira ostaneš ovde. Ako pak on iz svojih ka.
dobro naciljanih kuglah hetairistah.
nonov samo jedan jedini krat na klošter
Dok je taj divji b"j trajal, popevale su pukne, tak odleti ciela zgrada skup stobom
i s nami u zrak. Idi pak mu to reči, ako ti
po tihom apatice „kyrie clejson*.
Do pol noči su mladici četiri mvale je življenje drago.“ —

polučeni dohodki iznosi 436*7 milijuna for.;
t. j. 36 mil. for. više, nego li je bilo protaGunano. Izdatki iznose 417 6 mil. for., t.
j. za 117 mil. for. više, nego li je bilo
proračunano. Prema tomu kouačni je rezultat
povoljneši prema preliminaru za 24*3 mil.
for. 8 naknadnimi krediti imal se je pokriti
manjak od 5 * 2 mil. for., — a faktično je
polučeu višak od 19*1 mil. for. Zaključni
računi za Ijeto 1891. donesli su višak od
35 5 mil for. pri izdatku od 406*3 mil. for.
i dohodku od 441*8 mil. for. Prema tomu
iznosi blagajnički višak za ljeto 1891. i
1802. — 54*6 mil. forinti.

Srečen varod.
Orsačka kasa (blaganja) vu varašu Čikagu, neče prijimati peueze vu srebru.
Izpravu su nekoji držali, da je obaljena
cina srebru, ali potlji su doznali pravi zrok,
zakaj vu Čikagu neprimaju srebro- Zrok je
taj. kaj se vu toj kaši naskupčalo toliko
9 rebra, da več neiraaju mesta
za nje, kam
bi ga deli.

Više od milijuna — vdovicah.
Više od milijona — vdovicah ima vu
Englezkoj i Walesu. Onde ima prema zad
njem pučkom popisa 8,716.368 ledičnih i
8,851.548 oženjenih možkarcov i 4,916 694
z&mužuih ženah, nadalje 484.991 vdovcov i
onda 1,124 310 vdovicah.

Proti ženitbi dece
Proti ženitbi déce, kak je to do vezda
bila navada vu Indij’, maharadži od Mosyre
izdal je prepoved. Po toj naredbi je vu cčloj
Mosyre pokrajini prepovedano, da se več deca
ieniju i zamuž idu. Nsjmenjša doba, vu kojoj se devojka more udati (zamuž iti), je
osem Ijet, a dečak da se oženi more imati
najmenje 14 Ijet. ÍJovék 50 ljet star nesme
se oženiti 8 devojkom izpod 14 ljet.

Aldovi morja.
Londonska pomorska oblast daje na
znanje vu vezda izdanom izvešču o upravuom
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A Csáktornyái kir. já rásbiróság mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Koruek G y ö rg y dráva-szent iváni lakos végre*
hajtatoknak Körűnek István dráva-szent iváni
lakos végrehajtást szenvedett elleni 29 írt
22 kr. tőkekövetelés és járulékai iránt végre*
hajtási ügyében nagy-kanizsai kir. törvényszék
— a Csáktornyái kir. járásbíróság — terüle
téu lévő ivánoveczi 28 tk. 129 hrsz. a. 85
í r t ; 161 hrsz. a. 47 í r t; és 124 hrsz. a.
ingatlan 34 frt becsárban, továbbá az ivá
noveczi 382 tk. 118 hrsz. a. ingatlan 65 frt
885 hrsz. a. 107fit becsárban az árverést
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte
és hogy a fennebb megjelölt ingatlan az

1Ji

d.

u.

3

ó ra k o r

£

küldetnek.

ItllC Š e

1’ a í ‘ I I I I U l Í .

M ustre gdo h 'é e , more zabadava dobiti

S r e y e r Sándor és fiai

(Sándor i sini

bornagykereskedők

veliki trgovci s vinom

K ő r ö s — Kri ž o v a c

vu

&
X

w
X

Križevci.

^

é

DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX^

*
(
\

goooooooooooooooooooooooooooboocooo

(
(3
(
(
(
(
(
(
j
j

3
g

g
□

Haszonbért hirdetmény.

§

Dráva-Vásárhely község tulajdonát képező — varazsdi
drávahid melletti

O
O

KORCSMA

Q

0

I
I
(
(

S
0
D

g

a hozzá tartozó 4 hold szántóföld és réttel együtt

3 í. évi október hó 4-én d. e.

I

az ivánoveczi községbiió házánál megtartandó j
nyilvános árverésen a megállapított kikáltási .
áron alól is eladatni fognak.
0
Árverezni szándékozók taitoznak az in*
gatlanok becsáráoak 10° Q-á t készpénzben
vagy óvadékképcs értékpapírban a kiküldött
kezéhez letenni.
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Koj od deset hektolitrov više kupi. njemu X
budemo jo&
X
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Árverési hirdetményi kivonat,
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a községi irodában megtartandó nyilvános árverésen 2 5 0
Irt kikiáltási ár mellett
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haszonbérbe fog adatni.
Kell Dráva-Vásárhelyen, 1893. szeptember 15-én.

A Csáktornyái kir. járásbíróság, mint tk vi .
hatóság.
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ÉRTESÍTÉS.

!

OGLAS,

fr
A . tisztelt örlőközönség szives tudomására adom, hogy

D ajem pošt. občinstvu na znanje, da sem

GŐZMALMOM
a legczélszerübb malomgépekkel felszerelve működését meg*
kezdette, k u k o r ic s a d a r á lá s és lis s tö rle s e n k ív ü l ro s s és b u z a ó rlé s e k e t
kisebb és nagyobb mennyiségben a leggondosabb szakszerű
személyes felügyeletem alatt bármely igénynek megfelelően
pontosan teljesíthetek.
ni
ulonos újdonságra [e 1
.
. A ,
iJLj
a?
A í í eze u d a r íip g f p e ^ r e ^ e ly ^ ^ j ^ 4} ^ ^ ^ *
és őröl, mi az idei takarm anyszukségben igen nagy előny
Az őrlési dij természetben fiz százalék vám, esetleg az
őrlés készpénzért is teljesitletik.
Tisztelettel
Csáktornya, 1893. szeptem ber hó 14-én

Molnár Lajos.

PAROM ELINA

(d

a m p f m e l i n a

s najbolsemi mašinami vuredil i š njim radnju počel.

)
g u ru s a

tak lakaj h í z i p š e n ic a s a m e lja vu
menj§oj j vekáoj kolikoči se more pri meni mleti i to pod
svojom ,astovitom pažnjom dobro j tož„o.

na

s ro t

( s it n a

kasa)

i m e lju ,

mašinu za kuruzni Šrot mleti, koja kuruzu s kocenom skupa
^<>ta 1 melje. kajJ letos, kada Jje malo krme, vnogo je vrédnoi
Vu ime plače beremo deset percentov (deset na sto) ili
vu ^itku, ili pák vu penezi, koj kak hoče.
S pozdravom
Čakovec, 1893. 14*ga septembra.

Molnár Lajos.

