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A lap szellemi részére vonatkozó 

minden közlemény 

M a r g i t a i  J ó z s e f  szerkesztő 
nevére küldendő.

K ia d ó h iv a ta l:
Fischel Fülöp könyvkereskedése. 

Ide küldendők az előfizetési dijak 

nyiltterek és hirdetések.

M U R A K Ö Z
magyar és horvát nyelven megjelenő társadalmi ismeretterjesztő és szépirodalmi hetilap.

Hirdetések elfogadtatnak :
Budapesten: Goldberger A. V. és 
Eckstein B. hird. irod. Bécsben, 
Schalek H., Dukes M , Oppelik A. 
(Általános Tudósító« hirdetési ősz- 

tálya Budapest.

Hirdetések jutányosán számíttatnak. Megjelenik hetenk in t egyszer: vasárnap. Nyilttér petitsora 20 (III.

A »Csáktornyái Takarékpénztár«, »Muraközi Takarékpénztár«, a »Csáktornya Vidéki Takarékpénztár« s a t. hivatalos közlönye

Józan nemzet.
Ha nem is fűz bennünket a legbarát

ságosabb viszony a szomszédos Ausztriához, 
ez nem zárja ki annak lehetőségét, hogy 
egy és más tekintetben tanuljunk tCle. a 
minek hasznát láthatjuk.

Arról van szó ugyanis, hogy az osztrák 
birodalom kormánya egy figyelemreméltó 
és nagyjelentőségű javaslatot szándékozik 
parlamentje elé terjeszteni, melynek lényege 
jelenkorunk egyik számottevő nyavalyája: 
az iszákosság megakadályozására irányul.

A tervezet szerint minden 500 lakosra 
községenkint csupán egy korcsmái endedély 
adható. A törvénynek visszahaló ereje volna 
a már fenálló üzletekre is. A mostani ilal- 
mérökre. a kik üzletük gyakorlásában nem 
adlak okol panaszra, annyiban lesznek te
kintettel, hogy más engedély kérőkkel szem
ben, előnyben fogják őket részesíteni. Hal 
hónapig terjedhető súlyos börtönnel és 
ezer koronáig terjedhető pénzbírsággal súj
tanák azokat, a kik valamely büntetendő 
cselekményt köveinek cl részegségükben, 
valamint azok is meg lesznek büntetve, ki
kel nyilvános helyen többször részegségen 
találnak. Amaz ilalmérők sem kerülnék el 
a törvény törlő kezel, kik részegeknek és 
kiskorúaknak szeszes italokat szolgálná
nak ki,

A mint kitűnik c sorokból, meglehető

sen szigorú büntető intézkedéseket tartal
maz a törvényjavaslat s igy komoly tenden- 
cziája elvilázbalallan.

Csak ily erős megszorításokkal, kemény 
rendszabályok életbeléptetésével lehet az 
alkoholizmus nagyarányú elharapódzásának 
vészes lullengésének kellőleg útját vágni, 
nem pedig apró-cseprő intézkedésekkel, cse
kély összegű bírságok kivetésével, a mik 
vajmi kevés eredménynyel kecsegtetnek.

Egy időben nálunk is mutatkoztak 
némi törekvések, az iszákosság nagyfokú 
terjedésének meggállására: nevezetesen egyes 
törvényhatóságok rendeletileg kimondották, 
hogy a tizenöt éven aluli gyermekeknek 
tilos a korcsmázás, a mi mindenképpen 
okos, bölcs cselekedet volt. de még messze 
jár attól, liogy az alkoholizmus hathatós 
korlátozásának nemes eszméje dűlőre jusson

Már pedig égelö szükségünk volna oly 
üdvös rendszabályokra, melyek az iszákos
ság makacs terjengősén* k útját állanák, mert 
beláthatatlan bajok kulforrása.

Az általános koruipczió jórészt a sze
szes italok mérték leien élvezésére vezet be
lök vissza. Romboló hatását nemcsak a je
lenkor tálja, érzi, de megsinylik a következő 
generácziók is.

Csak oly nemzet lehet nagy, telterös, 
szilárdan álló, melynek fiai erkölcsös, józan 
munkás férfiak, kikben a hamisítatlan haza
szeretet buzog Hol azonban az alkohol 
mértéken felüli élvezése meggyökerezik, rab

jává teszi az embert, ott laza erkölcs, inga
dozó jellem, lelkiismeretlen munka, fásult 
egykedvűség és megrögzött közöny szüle
tik meg.

E hazának sorsát nem lehet sikeresen 
intézni, ha fiainak jelentékeny része a fölös 
mennyiségű szesz élvezése okozta bárgyú, 
csökönyös, rossz inöulatu, bűnös szenve
délyű; e bonnak fölvirágoztatását, egészsé
ges fejlodését és haladását képtelenség el
érni az alkoholizmus rémséges követőivel, 
szerencsétlen áldozataival és szánalomra- 
rnéltó betegeivel; nemzetünk nagyságát, fé
nyes poziczióját és a jövő erős tundamen- 
lumát megvetni kóros egyénekkel, beteg 

| lelkű és gondolkodású, elfajult társadalom
mal meddő kísérlet; hanem igenis ép eszü 
és testű, igaz érzelmű és istenfélő férfiakra 
van mindenkor Szükségünk, kik a mostani, 
mint a jövő boldogulásunknak útját egyen
getik, a fokozatos emelkedés ösvényét, da- 
czolva vésszel, viharral, megnyitják és ér
demeikért bért, jutalmat nem kérnek, nem 
követelnek, — kik nem áhítoznak elért 
eredményeik és fáradtságaik fejében babérra, 
meri önzetlen hazafiak, lelkiismeretes, köte
lességtudó és nagyszivü férfiak, kik a hon 
javára, a haza jólétéért dolgoznak, munkál
kodnak.

Nemcsak a jelen a minden. A jövőre 
is kell tekintenünk és a jövőről gondos
kodnunk. mert ha a mai nemzedék telve 
van a kóros tünetek nagy sokaságával;

T  Á R C Z A.

Kelletlen lunlövcndrir.
Irla: Kincs István.

(Folyt, és vége.)

Az okos emberek alatt azl értette, hogy az 
orvos nem veszekedell vele. Első szóra elhitte 
neki, hogy beteg.

így teli el egy hét. A kis asszony boldog
ságban úszóit: a férfiak szinte versenyezlek egy- 
egj mosolyáért.

S most kellett leülnie a bombának. Az or
vos komoly arczczal szólította meg:

Nagysága, ugy-e meghocsájl egy őszinte
szót.

Ké-kérem — dadogta a doktoráé szinte 
szimatolva a veszély szelét.

— Egy bét óta figyelemmel kísérem nagy- 
sádat s engedje meg, hogy mint őszinte barátja, 
azt tanácsoljam, hogy

Hogy távozzam, különben megüt a guta 
ka|>ott az orvos szavába az asszony s görcsös 
baiiolába tört ki.

Az orvos gyanús pillantásokat lövell feleje 
s kicsit tétovázva hagyta rá:

— Sajnálom, de úgy van. f.sak kötelessé
gemet teljesítettem.

Ne féljen jutott végre szóhoz az asz- 
szony — ha éppen annyira vannak, hiszen me
hetek, csak azután önöket előbb meg ne üsse a 
guta mint engem.

Minden epéjét kiöntötte. Csomagolt és 
utazott.

Férje megint csudái kozva fogadta.
Hogyan kedves kicsikéin, le ilt ?

— Igen itt.
— Nem jól érezted magadat? Talán Bala- 

tonfüreddel tehetnél próbát ?
Meguntam, megutáltam a fürdőket. Nem 

! megyek én már sehova.
Megölelte a férjét és szent volt a békesség
Semmi sem zavarta boldogságukat, csak a 

fürdőorvosokat nem álhatta ki az asszony, mikor 
egyet bemutatlak neki, nagy erőfeszítésébe került, 
hogy gúnyosan a szeme közé ne nevessen.

l’edig hát, szegények, nagyon ártatlanok 
voltak mindenben. Üt évbe került, mig ártatlan
ságuk kitudódott.

Férje egyszer arra kérte, hogy Íróasztalát 
rendezze. Sok kaczatot kipusztilott belőle s a 
többi között egy papírlap akadt kezébe. Eevél- 
fogalmazvány volt ákom-bákoin hyeroglifekkel.

Az asszony betűzni kezdte.
»Kedves Kolléga« — volt a megszólítás, a 

többi pedig igy következett:
— Feleségem megbolondult, fürdőzés a 

mániája. Ma vagy holnap érkezik az ön für
dőjébe, legyen szives azért segédkezet nyújtani 
a boldogtalan megmentésére. Tessék elküldeni, 
ha okoskodik, méltóztassék neki csak a gutát 
említeni. Attól nagy respektusa vagyon. Fo
gadja legőszintébD köszönetéinél előre is, ma
radtam kollégiális üdvözlettel

Róna Vilmos.

Az asszony a levélolvasás közben kéküll

zöldiül. A végén ökölre szorította kezét s úgy
I tipródott.

Hiszen ez árulás ! Alávaló árulás ! No 
megállj !

A júniusi nap mosolygón kacsintott be az 
ablakon.

— Marcoa ! Hallod te süket ? Egyszerre 
csomagolj: fürdőre utazunk.

Izgatottan futott föl alá a szobában, melle 
zilált, nem találta helyét.

Végre megállolt a tükör előtt. Belenézett. 
Megakarla ítélni, mennyi külömbség a hajdan és 

j most közölt. S a mint igy nézegette magát egy- 
I szercsak visszafordult és keserű rezignáczióval 
szól óvta a szobaleánynak, ki éppen az üres bö- 
röndüket czipelte:

— Vidd vissza őket, — nem megyünk
fürdőre.

Ő s z .
(Sz.) Sok mindenfélének jutott már hely la

punk hasábjain. És ha jutott az alkotások egy- 
egy töredékének, engedjünk egy kis helyet az enyé
szetnek is . . .

Ősz utólja felé jár az idő. I.oinha fekete 
felhők bontogatják szárnyaikat a nemrég még oly 
szép tiszta égboltozatján és hűvös őszi szél járja 
he a minden séget.

Már maga az idő is mintegy kényszerít, 
hogy elmélyedjünk önmagunkba; lehangolja az 
emberek kedélyét, némán, szótlanul sietünk az ut- 
czán hazafelé, hogy a meleg szobában keressünk 
menedékei az idő viszontagságai ellen.



mily vigasztalan, sötét, hazánkat veszélyez
teti $vj) képe tárul elénk.

Igen, a társadalmat meg kell tisztítani 
fekélyeitől, a rniazmás légkört fertőtleníteni 
kell, hadd legyen szabadabb a lélekzetvé- 
tel, nehogy belehelj ük a vészes baktériu
mokat.

Vezérlő férfiaink is belátják az alko
holizmus nagy elterjedésének szomorito kö
vetkezményeit és a legszigorúbb intézkedé
sekkel — Ausztria kormányának példájára 
— lehetővé teszik egy józan, munkás, lelI- 
erös nemzet kialakulását.

A helyzethez.
A modern áramlat kiszoritolta lassan

ként az ép szellemet és gondolkodást az 
emberiség erkölcsi életéből s az eszmények 
emelkedetlebb álláspontjait a sárba rántotta. 
Sőt tovább ment. Felemelte kezét még az 
oltár ellen is, hogy a mit ö nevelve rom
bolt szét, azt az utókor sírva állítsa vissza 
egykor.

Ki csodálná, hogy ily körülmények
között ez a század beteg és szenved? A 
hitetlenség romlott levegőjét szívjuk ma
gunkba, a melynek láthatatlan csirái olt 
szállonganak a szellemi légkörben, hogy
észrevétlenül terjeszszék az erkölcsi ragályt. 
A beszivott méreg ott kering azután a tár
sadalom vérhálózatában és fog konynyá
tesz bennünket minden erkölcsi kórságra,
mint a mocsárlázas vidék a járványos be
tegségekre.

E romlott levegőben terem magi a 
ragály csirája, maga a rágalom

Mindenki elégedetlen, kíván valamit, 
valaminek a hiányát érzi s üsszeroskad az 
égető szomjúságtól gyűlölteivé, mint Agár a 
sivatagban. Nincs harmat csepp, a mely 
enyhitné kínjait; nincs üdítő árnyék, a hová 
fejét lehajthatná a tikkasztó l'orróságban. 
Mindazok az alapok, a melyeken a mai

Mily boldog az az ember, ki nem nélkülözi a 
meleget, nem kénytelen versenyt dideregni a fázó 
madarakkal, hanem szépen meghúzva magát a 
kályha mellett s gyönyörködve nézi, miként om
lik össze az elégett, elenyészett fadarab a könnyű 
lángok sorvasztó terhe alatt.

De nem mindenki élvezheti a kellemes me
leg szobát. Százezrek vannak olyanok, a kik 
kénytelenek a zimankós idol minden védőeszköz 
és oltalom nélkül átszenvedni. Szinte megesik a 
szivem, midón az ulczán sietve elhalad mellet
tem egy-egy ilyen szegény teremtés, kiskahátja 
zsebéhe rejtett kézzel és felgyürl gallérral, vagy 
pedig kis kendőbe hurkolva, könyes szemekkel, 
sóvár tekintettel figyeli a jól felöltözött embe
reket.

Bizony az ősz boái távul megkezdődött, az az 
fokozódott az Ínség, a szükség és a nélkülözés. 
Nagy a nyomorúság mindenfelé, bármerre tekin
tünk, bármerre lépünk

Hogy ezen a szánalmas állapoton mégis né
mileg enyhítsenek, egyes helyeken osztogatnak 
ugyan az éhezők között egy-egy darab kenyeret, 
egy-eRV adag tejet, de mi ez a százezrekre menő 
éhezőknek ? Ebből bizony felének se jut elegendő, 
de nem is juthat és hogy minden egyes éhezőnek 
enyhítsük az éhségéi, elviselhetőbbé legyük az 
életét és megmentsük őt a társadalomnak, min
den egyes család tegye kötelességévé, hogy ha 
egy ilyen szerencsétlen bekopogtat lakása ajtaján, 
szánja meg a szegény teremtést és körülményei
hez képest segítsen rajta. Ha ezt megcselekedj ük, 
megnyugtatjuk egyszersmind lelkiismeretűnket is ! 
Nem kell magunkra vetnünk majd, ha olvassuk 
az újságban, hogy egy ember az éhségtől össze
esett és meghalt az emberek könyörtelensége 
folytán.

társadalom szervezete nyugszik, recsegnek 
és ingadoznak. Tekintély nincs. A vallás 
gyermek mese, a haza nevetséges érzelgés, 
a melyet megmosolyognak és iparkodnak 
megélni belőle, a vagyon lopás, a családi 
élet békó, az erkölcsi rend bilincs, a me
lyet össze kell törni, mert egyedül az iz
galom az élei és gyönyör minden. Az em
beri lélek minden nemesebb felhevülése 
nevetséges idealizmus; s mind az a bűn, a 
mit eddig minden népnek erkölcstana meg
bélyegezett. az ö szemükben haladás

Szomorú állapotok ezek; feltűnő jelei 
a rohamos erkölcsi hanyatlásnak, a mely
nek naponként szaporodó botrányai mel
lett tanácstalanul és tájékozatlanul állunk. 
Mint a kiégett erdőségből a nemes vadak, 
úgy pusztulnak ki a közfelfogásból is a lé- 
leknemesilő erények. Önzetlenség, nagylel
kűség, önfeláldozás, kötelességérzel. erkölcs 
és erény, meghaladón fogalmak; s az em
beri nagygyá s tekintélyessé nem jellemének 
nemesebb tulajdonságai leszik többé, ha
nem vagyoni helyzetének külsőségei.

A polgárságnak is szükséges a morál: 
összefügg ez az ő léiével és abban áll: le- 
gy°n tisztességes foglalkozásod, iparod; be
csületes mesterséged: élj erkölcsileg fedd- 
hellenül.

Az ilyen polgárság elölt erkölcstelen 
az iparlovag, tolvaj, rabló, gyilkos, épp úgy, 
mint a kéles liiiii no. a kártyás, a köny- 
nyelmü. léha és Ibglalkozásnélkiili ember.

És a becsületes polgár kifejezést is ad 
az ilyen erkölcstelenségek ellen: teszi pedig 
azl legmélyebb megvetéssel s azérl, meri 
tudja, megvan győződve arról, hogy mind
azoknál hiányzik az ipar tisztessége, a be
csületes élei. biztos jövedelem, a szilárdság 
és a jóhilüség. Szólal az ilyen emberek 
tartoznak veszedelmes magánosokhoz, elha
gyatottakhoz. a legveszed« Imesebb proleta
riátushoz: meri nincsen szilárd alapja cxis- 
teneziájuknak: ok olyan szájliösok. a kik 
nem nyújtanak; i.mesén vesztenivalójuk és 
semmit sem koczkázlatnak

így nem is csoda, hogy a liszlességcs 
emberek mindezek I gyaníts, ellenséges, 
söl veszedelmes elemeknek tekintik és sok
szor csak csavargóknak nevezik őket

Vannak azonban szellem erkölcsi csa
vargók is. kiknek uz örököli atyai lakhely 
nagyon szűknek és fulaszlónak látszik ah
hoz. hogy ók azon korlátolt térrel megelé
gedjenek: s a le lyell. hogy a mérsékelt 
gondolkodás halárai közt maradjanak s 
érintetlen igazságnak elfogadlak azl. a mi 
ezer meg ezer ma- embernek megnyugvást 
és vigaszt nyujl: »»k a régi tradicziók min

iden halárán lullcvén magukat, nyers 
kritikájukkal és féktelen kétkedésükkel 
czél nélkül elcsavarognak

Ezek képezik az állhatatlan, nyugtalan 
változó embereknek, vagyis a proletároknak 
osztályát és joggal nevezik ökel nyugtalan 
telkeknek.

Sokan ugv nyilatkoznak, s arról pa
naszkodnak. hogy Ok korunk czivilizáczi- 
ójának daczára. rabszolgáknak érzik ma- 

i gukal.
Hát micsoda erők azok. a melyek ezl 

az állapotot előidézik V
Ha a munkásemberekel ugy a gyárak

ban, mint egyéb szolgálatokban, varosokban, 
vagy faluhelyeken megkérdezzük: mi indí
totta, mi kényszeriletle ökel arra, hogy vá
lasszák azt a helyzetet, a melyben jelenleg 
vannak ? Akkor mindnyájan azl fogják fe
lelni, miszerint erre kényszeritelle őket vagy

az a körülmény, hogy nincsen földjük, a 
melyen dolgozni s igy kenyerüket keresni 
akarnának; vagy pedig az a körülmény, 
hogy oly egyenes és nem egyenes adókat 
követelnek tőlük, a melyeket csak ugy fi- 
zelhelnek. ha díjért mások munkáját vég
zik. I)e nézetem• szeriül lehel az is oka a 
mostani helyzetüknek, hogy érzéki gyönyö
rök megszokásai odacsábítják s otl tartják 
őket - a gyárakban; a mely megszokáso
kat maguknak elsajátítottak s a melyeket 
csak ugy elégíthetnek ki, ha eladják saját 
munkájukat és saját szabadságukat is.

Amaz első két ok vagy föltétel, t. i. 
a föld hiánya s az adók, rossz helyzetbe 
hozzák az emberi; de az általam felhozott 
harmadik csábítja őket ezen helyzetbe s ott 
fogva is tartja. Söl meggyőződésem szerint 
éppen ez a harmadik képezi a rabság leg
keményebb. eltávolíthatatlan okál.

Vagy talán ez nem igaz?
Cselkó József.

K Ü LÖ N V&  L É  K.

Előléptetések. Ö felsége Ee Cay 
Albert ő-ik uhlánus ezredbcli kapitányt ör-
nagygyá, — Fejér Dénes pécsi J9-ik hon- 
védgyalogezredbeli főhadnagyot, Fejér József  
helybeli uradalmi mérnök (iát. másodosztá
lyú századossá — és Vlasics Ernő nagy
kanizsai 20-ik honvédezredbeli lisztnelyetlesl. 
Vlassics György ujudvari uradalmi ispán li- 
ál. hadnagygyá léptette elő.

Kinevezés. A kereskedelemügyi m. 
kir. miniszter dr. Gsury Jenő ezimzeles mi
niszteri titkárt a kereskedelemügyi minisz
tériumba valóságos titkárrá nevezi«? ki. — 
Gsury J«*11 ö vidékünk szülötte « s kizárólag 
hutása és szorgalma által érte el azt, hogy 
aránylag fiatal kora da« zára már is ily szép 
előmeneteli t«*ll.

Tanító-választás. Az alsódomhorui 
üresedésben volt községi osztálytanítói ál
lasra Módly József oki tanil«) s a mura- 
vi«Ii üresedésben volt osztálytanítói állásra 
Duday Lászl«) lamtoj«,lölt választatott meg. 
Mindkét tanit«) a mull évben végezte a hely
beli áll. tanítóképzőt

Hatarrendörség A belügyminiszter 
az ország halárain előforduló teendők vég
zéséinek egységessé tétele czéljából halárren- 
dörség«*! óhajt szervezni, miért is f hó ;V 
en «‘gy törvényjavaslatot terjesztett a kép- 
viselöliáz elé. E javaslatban a határrendé
szeti l*,«iiidök«,t a szervezendő hatúrrendőr- 
ségre bízza, melynek feladata lesz ellenőrizni 
a haláron átkelőket, külföldieket, kémeket, 
nyomozott és bünteteti egyéneket, lolonczo- 
kal, hadiszerek csempészeit, nőcsempészetet, 
az nIlevélszabályokat és a dugám csempé
szetei. Ez a «lolog a csáklornyaiakal annyi
val is inkább közeliül érdekli, mert a szer- 
vezendö 11 határszéli rendőrkapitányság 
közül egynek székhelye Csáktornya lesz.

Felhívás. Az DSK9. évi VI. I. ez. 
Öf>. $ értelmében lelhivatnak mindazon 
Csáktornyán tartózkodó hadkötelesek, a kik 
a legközelebbi ujonczállitásra felhiva van
nak, hogy beírás végett a nagyközség elöt- 
jámságánál N napon belül a hivatalos órák 
alatt akár írásban, akár személyesen, még 
pedig a vidéken szülöttek igazolási okmá
nyaik elhozatalával — annál is inkább je- 
lenlkczzenek, miután az említeti törvény
szakasz a mulasztókat lO-löl 200 K.-ig ter
jedő pénzbüntetéssel sujlja Csáktornya, 1902. 
november f>. Az elöljáróság.



—  K i a k a r  egyéves önkén tes le n n i?  Bizo
nyára van olvasóink között több fiatalember, ki 
annak idején tanulmányait lélbenhagyta s igy a 
3 éves terhes katonai szolgálatnak néz elébe 
Debreczenben már évek óta sikeresen működik az 
országszelte kitűnő hírnévnek örvendő Lichlblau 
Albert-féle miniszteiileg engedélyezett katonai elő
készítő tanfolyam, (lanbizottság : eddig Draugentz 
János nyug. magyar királyi honvédezredes és 
Mayer Adolf nyug. cs. és kir. őrnagy), melyben 
azon ifjak, kik még sor alatt nem állottak; foglal
kozásukra és előkészültségükre való tekintet nél
kül röviden megszerezhetik az I éves önkéntesi jogot 
Felvilágosítást és prospektust készséggel küld 
IJehtblau Albert igazgató Debreczenben.

—  H a lo tta k  e s té je . Halottak napja alkalmá
ból mint minden évben, úgy az idén is nagy 
számmal zarándokolt ki a temetőbe Csáktornya 
közönsége leróni kegyeletét elhunyt szerettei iránt. 
A tanítóképző növendékei is vasárnap délután 2 
órakor róták le emlékező kegyeletüket Bárány 
Ignácz volt lanilóképzöinlézeti igazgató és Bányai 
Árpád volt lanilóképzöinlézeti tanár iránt. Testü
letileg jelentek meg nevezettek sírjainál a nö
vendékek, hol zenetanáruk vezetése mellett gyász
dalokat énekellek. Ugyanezen alkalommal szépen 
feldíszítették és kivilágították két volt társuk sír
ját s azokra koszorúkat helyeztek.

—  E lje g y zé s  Janda Károly Csáktornyái 
m. kir. postatiszt eljegyezte Knorlzer Margit 
kisasszonyt, Knorlzer György takarékpénz
tári igazgató és tűzoltó tőparancsnok leá
nyát Nagykanizsán.

—  K a to n a i eskü. Az idei októberban 
bevonult katonai ujonczok ünnepélyes es
kütétele Csáktornyán is Mindenszentek nap
ján délelőtt a kaszárnya udvaián az összes 
tisztek jelenlétében katonai parádéval meg
történt Az ünnepélyes esküi istentisztelet 
előzte meg.

—  P u g ac s e v. Az orosz nemzeti jelle
mek érdekeo típusa Pugacsev jelleme és 
sorsa Felkelő volt Kalalin királysága alall 
és trónja és koronájára vágyott. Csak Orosz
országban képzelhető el oly bizarr és érde
kes élet; a milyen Pugacsevé volt Pugacsev 
közönséges kozák volt. ki mint katona szol
gált. aztán többféle kihágásért száműzetésre 
Ítéltetett. Sikerült megszöknie, az ázsiai ha
láron a Jaik folyó mellett, csakhamar egy 
egész kozák csapat velle körül és mint 111. 
Péter czár. tábornokoknak és grófoknak ne
vezte ki több híveit. Kifoglalta az Orenburg 
vidéki kisebb erődítéseket és mint a nép 
felszabad dója lépett lel a nejével, a czár- 
nővel szövetséges nemesek ellen, hgy idő
ben Pugacsev hatalmában volt a Volga 
egész középső inedenezéje. De a rendes ka
tonaság elölt nem állhatlak meg a barbár 
csapatok és a kormány szigorúsága és ere- 
lye nagyon csökkentette a lelkelök számát 
és bátorságát. Kgy döntő csata után magok 
párthívei adták ki Pugacscvet, hogy amnes- 
tiál nyerjenek. A trónkövetelőt, ki magában 
eszközt látott Oroszország megrontására, ki
végezték Moszkvában. Pugacsevről és korá
ról szól a Nagy Képes Világtörténet most 
megjeleni 171 füzeie.

A 12 köteles nagy munka szerkesztője 
Marczali Henrik, egyetemi tanár, ki egyúttal 
e kölel Írója is. Kgy-egy gazdagon illuszt
rált kötet ára diszes félbör kötésben lő ko
rona: lüzelenkénl is kapható 60 fillérjével. 
Megjelen minden héten egy tüzel. Kapható 
a kiadóknál (Révai Testvérek Irodalmi In
tézet Részvénytársaság Rúd pest, Vili. Kilói
ul IH. sz.) s minden hazai könyvkereske
dés utján, havi részletfizetésre is.

—  M in de n szen tek és H a lo ttak n ap ja  
alkalmából a temetői halottas házban kitett 
perselyben a Csáktornyái szegények számára 
71 kor. r>() fillér gyűlt össze, mely összeget 
az elöljáróság a szegények közölt már lel 
osztotta. Az elöljáróság a szegények ne

vében is ez utón őszinte köszönetét nyilvá
nítja a nemesszivü adakozóknak.

— Anyakönyvi kinevezések. A in. kir. bel
ügyminiszter Holló K.nil jegyzői Írnokot Muraki
rályra és Harmath Béla jegyzői Írnokot Drusko- 
veozre anyakönyvvezetői helyettesekké nevezte ki.

—  A  fllo x e ra  terjedése Vármegyénk 
Nagyrécse községe határán a filoxera jelen
léte megállapittatván, e község határát a 
földmivelésügyi m. kir. miniszter hivatalos 
zár alá helyezte.

—  Állam i iskola építés. Hódosán köz
ségben, hol az állami iskola már 25 éve 
működik, uj állami iskola állillalik. melynek 
felépítésére a vallás és közoktatásügyi mi
nisztérium 37606 korona 51 fillért utalvá
nyozott.

— Népesedési statisztika. A Csáktornyái 
városi anyakönyv kimutatása szerint az utolsó 
négy hónapban Csáktornyán született 09 gyermek 
és pedig tiü élve, 3 holtan. Házasságot kötött 14 
pár. Meghalt 24 egyén.

—  Ó riá s i a zo k  s zám a, kik anyagi bol
dogulásukat a magy. kir. szab. osztálysors
játék intézménynek köszönhetik. Őszintén 
örvendünk, hogy közülük igen sokan Bdiari 
Kde lőelárusitúnak (Budapest, IV., Városház* 
ulcza 14.) köszönhetik szerencséjüket. Érde
kelni fogja az olvasót, hogy hol nyerték 
azokat a nyereményekei, melyeket a neve
zett főelárusiló fizetett ki. íme itt követke
zik: Az első sorsjátékban a 600.000 koro
nás jutalomdíj 7s*át Marosvásárhelyen, Vb- 
ál Medgyesen, V8-át Újpesten, 4 8-át Buda
pesten. A hatodik sorsjátékban nyert 600.000 
koronás jutalomdíj Vb- *̂ Csikmegyében. '/«• 
él Bácsmegyében, V4-ét Gümörmegyében. A 
200.000 koronás főnyeremény 1 9 át Po
zsonyban. */i-át Veszprémben, l/s-át Ko
lozsvárott, 1 (g-ál Czinkotán, '/„-át Alsófejér- 
megyében és */g-ál Budapesten. A többi fő
nyeremény szintén az ország különböző he
lyén jutott kifizetésre Felhívjuk a t. olvasó 
figyelmét Bihari Kde szerencsés főelárusiló 
mai hirdetésére, kihez megrendelések — te
kintettel a nagy keresletre — mielőbb inté-

| zendők. A búzás I. hő 20-án kezdődik. 1 „ 
sorsjegy I 50 kor.. 1 4 — 3 kor, */« ~  6
kor. V, =  1- korona

— Esküdszéki tá rg y a lá s  A nagykani
zsai kir törvényszék esküdi bírósága f.
hó 3-án tárgyalta Rezsák József pinezér

í  bűnügyét, ki f. évi 'junius hó 5-én Hanha- 
user Gyulát a Ilackl-léle vendéglő üzletve
zetőjét. nevezett vendéglő éttermében kél 
pisztolylövéssel megsebesítette. Az esküdlhi- 
róság beismerésben levő lettest szándékos 
emberölés kísérlete miatt 2 évi és 6 hónapi 
börtönre Ítélte, melyben úgy az ügyész, 
mint a vádlóit megnyugodott.

—  T ű zv é s z  A gyermekeknek felügye- 
letnélküli magukra hagyása ismét megbo- 
sznlla magát Botlornyán. Ugyanis múlt hó 
25-én délután Sztrahia József, bottornyai 
gazda udvarán a pajta mellett gyermekek 
játszadoztak, köztük Levacsics István ugyan
ottani lakos 7 éves Bálint nevű fia is. Úgy 
fél 3 óra lájban a pajla egyszerre csak el
kezdett füstölni s csakhamar lángra lob
bant s mint a vizsgálat később kiderítette, 
a tüzet a 7 éves Bálint gyermek okozta, ki 
a pajta mellett gyufái gyújtogatott. K gyer
mekjáték 3 gazdának okozott tetemes kárt. 
Sztrahia Józsefnek leégett az egész pajtája 
s ezzel együtt a pajtában volt téli takar
mánykészlete és az összes gazdasági esz
közei elpusztullak. A pajta fából volt, szal
mával födve, s igy a száraz időjárás 
következtében a legnagyobb erőfeszítéssel 
sem lehetett a két szomszéd, Mucsics And
rás és Horváth Pál pajtáit, kukoricza góréil

szintén a benn levő gazdasági eszközükkel 
és felhalmozott lakarmánynyal megrjtjfaii. 
Sztrahiának a kára meghaladja az 1600 
koronát, melyből csak 400 kor. érték volt 
biztosítva; Mucsics András mintegy 1000 
korona kárt szenvedett, holott csak 600 ko
rona érlék volt biztosítva és Horváth Pál 
310 korona kárt szenvedett semmije sem 
volt biztosítva.

— A megmentett katonatiszt. Kgy fiatal dél-
czeg katonatiszt, ezredének dísze, felebh valóinak 
dédelgetett kedvencze, fülig szerelmes volt egy 
müveit leányba. Házasságot is ígért neki. Kaloná- 
éknál azonban kauezió nélkül nem lehet házas
ságot kölni. A leánynak nem volt több pénze 
egy pár ezer koronánál, ennélfogva a hadnagynak 
le kellett mondania tiszti állásáról, hogy ígéretét 
beválthassa, mert imádottjának csillogó szemei 
győzlek az atilla arany csillagai fölött. Kgy elő
kelő részvénytársulatnál pénztárnoki állást nyert 
el és itt már elég volt menyasszonya pénze a 
szükségelt kauezióhoz. A boldog jegyespár alig 
győzte várni a kitűzött esküvő határnapját, mi
dőn a véletlen egyszerre nagyot változtatott a 
Gátul pár sorsán és boldogságuk felhőtlen egét 
egy czikázó villámcsapás zavarta fel. Kgy délután 
a vőlegény szétdult ábrázallal rohant menyasszo
nyához. »Tönkreteltek, édes, egyetlenem ! — Vé
günk van !« Kgy volt liszttársamért, kit elhelyez
tek innen, jótállollam nagy összeg erejéig s ez a 
szerencsétlen ember öngyilkos leli, amit csak ma 
tudtam meg, midőn a jótállási váltó alapján le
foglalták a kaueziút. Ha nem tudom a váltót rö
vid idő alatt rendezni, elvesztem állásomat ! Kl- 
képzelhető az eddig boldog pár kétségbeejtő hely
zete. A menyasszony vigasztalja, biztatja és buz
dítja vőlegényét és midőn é|>en a nagy veszélyre 
és Isten jóságára hivatkozna, kopogtattak. Tessék! 
— felelt a félig meglepett és félig kétségbeesett 
menyasszony és egy komoly úriember lép be, 
mint a Török A. és Tsa bankházának, mely Ma
gyarországon a legnagyobb osztálysorsjegy üzlet, 
képviselője s jelenti, hogy a budapesti Teréz - 
körut 46. szám alatti főüzletből jön. Annélkül, 
hogy sokat magy arázgalna, leolvas a menyasszony 
asztalára egy csomo ezres bankót és kéri a nyerő 
sorsjegyet. íme ismét bebizonyult, liogy ahol a 
baj legnagyobb, ott Isten segítsége legközelebb.

— Lopás Mull hó 26-án éjjel SafTar.es 
István felsőrnihályfalvi lakos udvaráról az

jóiból 7 drb. ludat, t i  drb pulykát 14 drb. 
pulykái, 1 kakast és egy tyúkot 67 korona 
értékben eddig ismeretlen lettesek elloptak

— Betörés. F. hó 3-ára virradóra a 
j Csáktornyái izr. imaház karzatára járó aj
taját feltörték s a karzaton keresztül az 
imaházba hatoltak, hol a szegények szá
mára kitett gyüjtöperselyt akarták kiüríteni. 
A perselyt azonban nem tudták feltörni, 
s igy csalódva hagyták el az imaházat a 
lelketlen betörők. Egyébb értékes tárhoz 
nem nyúltak.

— A budapesti Hogdán *S. osztálysors- 
jegy-elárusiló ezég mai hirdetését t. olva
sóink különös figyelmébe ajánljuk. A ezég 
mesés szerencséjéről ismeretes, mert nála 
húzták ki a 602.000 koronás főnyereményt, 
két ízben 400000 koronái, kél Ízben 200000 
koronát, kél ízben 100000 koronát és szá
mos kisebb főnyereményt fizetett ki a ezég 
ügyfeleinek.

— Ragadós állati betegedések járásunkban.
Az október hó 28-án közölt hivatalos kimutatás 
szerint meglehetünk elégedve járásunkban az ál
latok egészségi állapotával. Mindössze kél község
ben fordultak elő megbetegedések s ezekben is 
igen kis számban. Mégpedig. Csáktornyán 1 udvar
ban volt lakonykóros állal és Xalaujváron 5 ud
varban fordult elő a sertésvész.

Felelős szerkesztő:

( H A R G I T A I  J Ó Z S E F .

Kiadó *s laptulajdonos:

F IS C H E L FÜ LÖ P (S TR A U S Z  SÁNDO R)
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Sve pošiljke se tičuč zadržaja 
novinah, naj se pošiljaju na 
ime, Margitai Jožefa urednika 

vu Čakovec.

Izdateljstvo:
knjižaru F isch el Filipova, 
kam se predplate i obznane 

pošljaju.

MEDJIMURIE
na horvatskom i magjarskom jeziku izlazeči družtveni. znastveni i povučljivi list za puk 

Izlazi svaki tjeden jeden kra t i to: vu svaku nedelju.

Predplatna cena je:

Na celo leto . . .  S kor. 
Na pol leta . . .  4 kor.
Na četveri leta . . 2 kor.

Pojedini hroji koštaju 20 fill.

Obznane se poleg pogodbe 
i fal računaju.

Službeni glasnik: »Čakovačke Šparkasse«, »Medjimurske Šparkasse«, »Šparkasse Okolice Čakovca«, i L d.

Proti sušici rogovate marlic.

Za zdravje potrebni način sad vu no
vim vremenu naj osobiteši jesu pri doječih 
kravah iz tuberkulinom vučinjena próba, i 
s tim skopčeno, ali bolje rekučna teliče pre
neseno, po mešterskim posluvanjem odgo- 
jenost čini. Bang, profesor iz Kopenhage ži
vinski doktor Europe glasovi ti mudroznanec 
bavil se je najpiije iz ovim pitanjem*i nje
mu se ima zahvaliti, da ovo nasleduvanje 
po nekojih stranih po zakonu pako je od- 
redjeno vu Uaniji lakaj, i po vnogi borbi 
razpreztrlo se je po drugih orsagib lakaj, 
i ovak na me staj i pri nas lakaj 
Pri nas Bang »prolesora načina najbolje i 
najvekšum svrhom postigel je Frigyes nad- 
herceg vu Magyaróvarskom svojem imanju 
na tuliko, da ovoga leta na požonskoj II 
poljodelstva gospodarstvenoj orsačkoj izložbi, 
od strani imanja bilo je od svake vrsti po
kazano on način, po kojem od sušice proštu 
živinsku švajcariju dobiti, i s ovom vu skop- 
čenosli puku zdravim mlekom poslužili 
mogli budu.

Medju ovoga Sliva čitatelji mozbil se 
budu našli takovi, koji su vu Požonu po
gledali nadhercega pavilona. videli jesu lamo 
na izložbu dognane lepe krave i teliče, od 
mleka i krme napravljene komore lépoga

reda i Stale reda lakaj bez toga, d;-, bi os- 
vedočeni bili zakaj je sve ovo, vu lak le
pim redu složeno? Zato si držim za duž- 
nosl. da kada od strani sušice obrambe go
vorim. Slovane čitatelje zajcdno da proti su- 
Sici vladajučega belega i vu naturi pokažem 
obrambe načine, na pazljivost poživljeni.

Vučem sloji daklje proli sušici ob
ramba?

Poljeg dokazanih činov vu lom, da stu- 
berkulin ceplenjem betežna ili pako sumljiva 
živina nek se od stramju od zdravili, za 
stran ploda dakle samo zdrave moremo has- 
nuvati, nego svremenom ove lakaj imaju se 
s tuberkulinom vcejiili da budemo segurni 
o njihovem zdravju. Sve pako ovo nado
mesti čistoča i s meSlerskim načinom od- 
liranjenje teličov za jedno segurno vreme.

Teličov s meSlerskim načinom odliranj- 
Ijivosl včini najviše stroškov, nego sa jedno 
od sušice proste živine i za odbranjenje 
nam (undamenta položiju. Potrebno je dakle 
ovo zalo, ar se mora vlastclin Irsili na lom, 
da jedno celo vu čislu zdravim štališu švaj- 
ceriju imal hude. kuj zalim s velikom paz- 
Ijivo.sljum s mešterskim načinom zupočne 
teliče odluanjivali

Medju teliči one, kuje želimo na pleme 
oslaviti vu jedmi /osehuu main šlo licu lak 
zvano dadelišče d< nemo laki po na svet do-

Saslju vu onom hipu, kak ga mati oblizala. 
Od ovoga trenutka počemši tele mater svoju 
više ne vidi i 85 CelzuSa pretopljenom mle
kom ga liranjuju, kasuije 38 C.-ša toplim 
iz takovili škafov, na kojili od zgora je 
jedna cev napravljena na kojoj cevi iz gu- 
milaslike cecek je složeni.

Pri loplenja mleka veliku pazku mo- 
raju imati, da od Hő CelzuSa topleSeše nes- 
mije bili, ar jedrno samo ova toplota je za- 
dosta lomu. da izkoreni klicu sušice. Iz 
druge strani pako na ovu loplolu i zato la
kaj skrb imaju, kajli moraju se čuvati od 
loga. da bi se mleko prekuhalo, ar takovo 
prekuhalo, ar takovo prekuhano mleko vnogo 
ležije je za cerali, Mleko zalim do 38 C-št 
hude toplo, i ovo dobavlja ouda tele. Pok
lani je jedeu tjeden staro tele, nuvek samo 
svoje mahne dobiva mleko, zvan od rod 
jenja onih 3 — í  danov, koje dane materino 
mleko još»nije prikladno da se za Hő C.-ša 
slopih mo e. Vu drugim tjednu več od dru
gih kravali iz uadojenim mlčkom se more 
več slobodno napajali. Veliku pazljivost 
imaju nato, da teliči grižu nebi dobili, kaj 
s vekšinom od preveč vnogo popiloga mleka 
dobivajo, kaj ako vidijo, da se falinga po 
kažuje, ouda do sad dobljenu porcijo taki 
na niže spraviju.

Navadna porcija se od tela ležine

Z A B A V A

B e č k i v e l ik i  z v o n .

Stari zvonolievac gospodm Ivan Acham- 
mer, bil je vrlo poznata osoba 17-tug sto
letja u Beču i njegova rieč je valjala negda 
više, nego mnogoga generala. Njegova radil- 
nica je bila vam u tako zvanom prcdva- 
rošu »VVendelstadt*. Godine 1683 se je naš 
majslor hrabro boril proti turčinu, koj j<* 
obsiedal Beča. On je onda bil 33 godi ne 
star i ledičen, n kad su onda bili turei pro- 
tierani, si je mnogi bečan za sreča držal, 
da more tak vrloga žela dobili kakov je 
bil Achammer. Pak se je na skoro zalim 
isti iz dobro stoječe kuče oženil i za stalno 
se naselil u *Wendelsladlu», gde jr svoju 
radilnicu baš liepo i tia velikom uredil.

Baš lielo dni za vienčanjem porodila 
mu je žena dievojčicu, ali je na veliku nje- 
govu žalost u porodu umrla Oakako da je 
on svoju mladu ženu neizmerno ljubil, pak 
je sada poslie njezine smrti svu svoju Iju- 
bav i pazku prenesel na jedinu si kčerku 
Margaretu. koja je i liepo uzpievala le kad 
je ponarasla, bila je liepo svomu oteu 
odana i poslušna.

Ako je Margareta prošla preko dvora 
sa svojom mrežastom kapicotn na glavi, 
izpod koje su dvie debele i duge kile pla

vili lasih niz pleča visele, vilkog liela, u 
modru suknju oblečena, sa svezkom ruže- 

, čili ključevali za pojasom kak prava gaz- 
darica, onda joj se je svaki odkril, jer u 
kuči je sve šlovalu i visoko ciemlo kčerku 
zvouolievca Arhammera

Mnogi su več bili d*»šli u zvonoliev- 
čevu radilnicu. sa zlalemi lanci i prsteni, a 
a mnoge gospoje u svilnih opravah, le mi 

|Olca Achammei a pil ati. dali on svoju kčerku 
|još nemisli dati kujemu vriednomu mladiču 
'za zakonilu ženu. Kad mu se je lo pitanje 
| slavilo, onda je zvonolievac navadno svojom 
illanom desne ruke potegnili po kožnatem 
šumi. zalim pak po svojoj siedoj dugoj 
I radi, pak je znal reči: »Moja M irgela |oš 
sad nemisli na lakove bedastoče, ona ima 
na ozbiijnije stvari mislili Pri nas se kuha 
svaki dan za 28 osohah. a lo za laku mlado 

jslvorenje nije mali posel, pak sloga nema 
j niti vriemena na zaltibljenje! K ul i jedan 
krat dojde do toga. hude mi drago, ako 
mojoj kčerki padne ta čast u diel Njihovo 
ime nositi, ali za sad k lomu još nije vrie- 
me.» I tim je daljnjemu spoinonku bil ko
nec a snuboki odbiti.

Jedne večeri, kad je opel bila u snu- 
hokah podkomornikova žena, za svojega 
simi, koj je u dvorskoj kancellariji bil na-! 
miešten, se je ijiak stari zvonolievac Acliam- 
mer predomislil, da bi ipak dobro bilo o loj

sl vari se sa kčerkoin Gelicom pospomenuli, 
pak audi ju je usobu pozval, za da se spo
razumu.

»Golica« rekel je »hočeš za
niuža ili?«

Margela na lo pitanje skoči gore te zak
riči > Za volju božju. zar me hočeš od 
seho odtierali dragi Japek?*

»No, no.» - odgovori pomirljivo joj 
olac »oiii ako li nečeš, ja mkako nečem.

Ali reci mi jeli si zaljubljena?*
»I le dragi japek a u drugoga nikoga!» 

Slim skoči Gehc.a k oleu le ga zagrli. Stari 
zvonolievac pritisne si liepu kčerku k prsam 
a dvie suze mu kapnu niz hradu dole.

»Znaš Getica. u čoviečanskern životu 
več je tak. da se ljudi u stanovitoj dobi 
medjusohno zaljuhe. Ja još nišam imal vrie- 
mena vrhu loga promišljali, jeli je to dobro 
ili zlo: ali pošlo je Bog lo tako uredil, valjda 
da je dobro. Pri tebi se la čut budi nešto 
kasnije, ali komično če se ipak probuditi, 
pik Im te zato rado nekaj prositi!*

Golica si otca svojemi plavemi oči ne
pomično gleda,

»Znaš Getica, kada se jedan krat za
ljubiš, onda mi to poveš. Dojdeš liepo k 
meni i rečeš:» ov ili on dečko mi se do- 
pada!* Tak. a sad nli liepo u tvoju komo* 
ricu spaval, jer sutra nam se je rano stali.

Jeli, li češ moju prošnja izpunili!*



Vi Vs stran računa, od koje naravski više 
takaj daju onakovim teličcm, koji od ovo 
mere i više potrebuju i ono dobro moreju 
poceratl. Fokehdob vnogo falingah i griže 
stalna nečistoča zrokuje, onda dva tjedna 
stare teliče jednoga od drugoga odlučiju i 
med zdeskah napravljenemi stenami držijo 
i naravski šlalu zalim vu najlepšu čistoču 
podigneju. Teliče do 8—9 tjednov napajaju 
s mlekom i medlim dobavljaju fino seno i 
zobenoga šrola za obrok. S krmom je hra- 
niju dot čas, doklam do 8v), ili 90 kilogra
mov težine imaju. Da leličov težina znana 
bude, svaki tjeden navek vu onoj istoj 
i vuri se zvažeju i njihova težina se za bi- 
ježi.

— Kada teliče odstaviju od mleka, 
onda vu drugu štalu dojdu i podvrženi 
budu tuberkulin ceplenju, kada po sadaš- 
njem izkustvu medjo njimi komaj 5% na- 
hadja se sušici podvrženih.

S tuberkulin vcepljenu živinu potem- 
loga svako leto dvakrat previzileraju, da 
budu uvereni da jesu li marha zdrava. Po 
vezdašnjem izkustvu jesu prevideli, da po 
mešterskim načinom i od stranjenih odgo- 
jenih teličov med odhranjenih kravah komaj 
jedno ili dve nisu prikladne za pleme, koje 
su bile s tuberkulinom vcepljene Jako ve
liki napredak je ovo, ako premislimo, da 
vu drugoj švajceriji, gde ovoga načina 
nesleduju, tam medju marhom do 50 70%
ta pokažuje se reakcija ilili razluček.

Nego kad zeznamo to, da je jedno ži- 
vinče sumljivo ili belegu podvrženo. Ovo se 
pripeča s velikom strogočom. Vu ovim do- 
miniumu evo jako za strogo držiju i samo 
odebiraju vcepljene krave, ako po vceplenju, 
svake 24 vure trikrat, ili petkrat L,kaj, nju 
zvažeju i ako tela toplota pri njoj od 5. 
C.elzušov vekšu spaziju. kak je pred ceplje- 
njum bila.

- Ova sva skupa skopčena dokazana 
bila jesu vu požonskoj izložbi, kaj sc naj
in re teličov s mešterskim načinom odhra- 
njivanja i njihovega zdržavanja sliši.

Jvdino samo vomu načinu more zah

valiti dominium. da vu njegovoj švajcariji 
iz vekše strani po tri letnim trudu podpu- 
noma zdrave i samo takove krave vu štali 
njegovoj stanu vali budu, koje svaki dan do 
dvadeset jezer litrov mleka davale i od tu- 
berkuloziša slobodne jesu.

—  M .  F .  —

Iva  j je  n o v o g a ?

M a č u h a .

Iz Szenleša nam javiju, da vu Čany 
občini pri mačuhskih roditeljov stanu mrtvu 
našli jesu devet let staru Jeney Julianu. 
Male pucice požirak pun je bil s pšeničnim 
zrnjem, koje zrnje kod paranja i vu štom- 
faj takajše našli jesu. Šumija je na mačuh- 
ske roditelje bila, koji poljeg susedov valu- 
vanja nečemurno baratali jesu s malim de 
letom. Balogh Janoš pucice mačuhski oteč 
je tajil, da bi on del n ik bil vu ubojstvu 
nego žena njegova ga izuala bila pred žan- 
darslvom, i valovala je, da su oni biii vino- 
rili malo ovo dele. Tak dugo su phali vu 
požirak pšenično zrnje, doklam nije dušu 
izpustilo. Ove nečemurne zakonske ljudi 
žandšrlsvo je taki prijelo.

i * o t r o s .

Tekučeg meseca 2ő-ga dana vu jutro 
ob šesloj vuri i pet miuutih veliki potres 
bil je vu Zagrebu. Stanovniki s velikim 
strahom pobegli su na vulice, nego nesreča 
se vendar ni pripetila. Potres je čebri se
kund minut trpel.

I 'u m o r il  s i  j o  s v o j a  i o n a .

Krvoločno pripečenje dogodilo se ove 
dane vu Kurtakčšu Morar llie gospodar Iko- 
pred nekolikimi lelmi, kak sc bil oženil i 
čelirim d ec a m je bil oteč. Iz svojom Ženom 
do sada vu lepim miru jesu živeli, doklam 
ove dane nemir nastane vu luži. Or dana 
do dana svadja i bi Ivina ženinji roditelji

nisu moguči biti preprečiti mu srditost, i 
svagdanešnji boj. Zbog nečesa su se opel 
posvadili. Nato Morar te vudarec dal svojoj 
ženi, nego i vu njoj se vužgala krv, pak i 
ona dade vudarec svojemu mužu. Ovaj ne- 
čemurni človek ravno poljeg njega ležeču 
sekiru pograbi i lakov vudarec dade njoj 
po glavi, da se vu onim hipu mrtva zrušila 
na zemlju. Ubojni muž lin nije bil zado
voljen, nego je na komade izcepal svoje 
žene glavu, i zalim je rekam kočil.

A m o r i k a n j s k o  z d a  v a n je .

Vu Ameriki se bil oženil lak zvani 
Bundi sudec. Venčanje je on sam jedini 
osebno kakli mladoženja. kakti sudec i kakti 
svedok zvršaval dužnosti na svojim lasto- 
vilim zdavanju. Taj mladoženja je 72 let 
bil star i jedno leto kak je vdovec. Ljub- 
lena njegova zaručnica je samo 70 let stara, 
ona lakaj s dovičtvom došla je na novo 
kad pucelicu, Na blaženoga para zdavanju 
pokli sudec on sam sebi nastavil je navadna 
pitanja i mesto svedokovon sam je odgo
varjal na pitanja. Zalim za tuvaruša i za 
tuvarušicu imenuval je sebe i po črlenjenu 
svoju zaručnicu, kojoj zaton je dva kušca 
prilepil na njezina vusta. Jednoga poljeg 
amerikanjske navade kakti sudec. drugoga. 
pako kakli srečen tuvaruš.

M a lo v  s  k i  d u e l .

Vu Čongrad varmegjiji ležečoj tak zva- 
noj občini Mindszent krvavi mužki duel bil 
se je pripetil. Sepeši Kokuš i Deak Lajoš 
poljodelavei več od više vremena medju 
sobum vu uepr jateljstvu živeli jesu, opel sc 
jesu porekli na vulici, zalim Deak Lajoš od - 
bežal je dimo po svoju ballu, Sepeši pako 
s jedniin debelim količom oboroženi iskal 
je svojega neprijatelja. Kad su se bili zcslali, 
jedcu proti drugomu napadne i Sepeši trn 
put vudri po glavi Deaka, ov pako svojum 
baltum dade njemu vudarec po ruki Sepeši 
se zruši na zemlju i još dva vudarca dade 
njemu svojum baltum po glavi. Sepešija vu- 
mirajučega odnesli su na njegov slan, De
aka pako jesu prijeli, i vu rešt odegnali.
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»Hoču, hoču, dragi japek! — Lahko 
noč dragi japek'*

Nekoliko dni poslie toga hude zvono- 
lievac pozvan k dvoru pred za onda vlada
jočega cesara Jožeta I (ne zamiemti sa Jo
žefom II., koj je bil sm Marije Terezije Jo- 
žel I je bil ujezili stric.) a ov mu reče:* 
Majstor Achammer! Vi sle spretan čoviek, 
jeli bi se vi podutali poduzeti zlievanja naj- 
večeg zvona, koj je ikada u nemačkoj zem
lji zazvonil?*

»Frernilostivi cesar! Ako Ivojemu slugi 
dadeš ktomu sredstva, onda se ufa božjom 
pomočju i to dielo dovršiti!*

»To su rieči! — Ja ču iz onih 180 ka
non.ih, koji su turčinu oduzeli, dati zvona 
zlejati, pak za to sam vas pozval. Sad mo- 
žele oditi, sve ostalo čete na skoro sa- 
znali!*

Dne 18-ga decembra 1710 <lobil je 
majstor Achammer od cesara 830 centih 
hrunca i 410 centih šlakenvetdskog cinna 
za liev zvona* Medjuliin je u to vrieme 
dobil zvonolievac novoga dietiča, baš vrsl- 
noga delavca, koj je medjuliin iinal tu fa- 
lingu, da je sve hotel bolje znali nego stari 
majstor, radi česa je onda med deličom 
Felrom i starim majstorom Achammerom 
došlo česlo do riečkanja.

Anda je jednog dana rekel Achammer 
svojoj kčeri: »Čujež Getica, Feter je baš do

ber i čvrst delavec, a na dugo ja nebudem 
mogel Anjini bili On odviše boe k a pak se 
drži, kak sve bolje razrile od mene. Znaš 
to li ja nemogu pod nosili. Fromisli samo. 
kakovu odgovornost baš sada imam! A oko  
bi mi taj čoviek u svojoj zlobi kakovu psinu 
hotel učinili . . .

»Ne. ne, dragi japek, to Feter neče u- 
činiti, Feter je dobar:»

»Oho, ptička, ti loga čovieka braniš, a 
pri toni si se u licu požarila i drhčeš na 

icielom tielu? Ncmaš li mi nikaj povedati?* 
»No je, ja morem Fetra dobro trpeti.* 
»Tak, lak, anda li si več izabrala, k 

čemu ja nemogu privoljili. Fak makar ja 
veliki zvon svetoga Štefana nikada nebu
dem čul zvonili, ali li njegova žena ne- 
budeš!*

»Japek dragi!* — — —
»Valjda se nebudeš sad tu cmizdrila i 

moljakala! Ččkaj još jedno ili dvie godine. 
onda dojdeš u dob i. u kojoj li otac nema 
nikaj zapoviedati, onda se moreš vienčati i 
bez olčinskog blagoslova.*

Flačuč odide Getica u svoju komoru a 
Fetra je stari odtieral.

Dne 21 Júlia 1711 bude zvon srelno 
zlejani, a 20-ga oktobra vleklo ga je baš na 
zato priredjenih kolih do 200 ljudih iz zvo- 
nolievalnice do cirkve. 15-ga decembra ga 
je knez biskup Bumel posvetil i odmah za

tim bude mašinom u turen sv. Štefana po- 
tegnjen.

Gesaru več nije bilo dano, da taj naj- 
veči zvon cie|e niemačke čuje. On je neko
liko miesecih prije umro, pak je na dan 
20-ga janura 1712. kad je Jožefov bral, Ka
rol se vračal iz krunilbe, Beč prvi krat 
čul silni glas »Jozefiuskog zvona *

I majstor Achammer je tum prilikom 
stal na varoškom pijacu, le je od radosti 
suze lieval. da mu Bog dopustil naj veseli ji 
dan njegovoga života doživiti.

Sa svojim ljubimcem, kčerkom Geticom, 
več nije u onom nežnom odnošaju velži 
kak prije. On je opazil, da je dievojka od 
onog hipa, kada je on Fetra iz kuče proli
ra I .žalostna postajala, lice prije kak ružiča 
je sad pobliedilo, pogled prije vesel, postal 
je sad tmuren, pak pošlo je Getica imala, 
svojevoljni!, tvrdu hrganju, kak i njezin 
otac. nisu se mogli obližiti u mnienju, te je 
ona stoga morala trpeti u srdcu.

Godina je prošla i »bummerica*, (tak 
su bečani nazvali novi veliki zvon) je pos
tal za Beč objecl, kojega je bilo vriedno 
videti, pak se je reklo: Landshut ima naj« 
višešega, Strassburg najliepšega a Beč naj- 
vekšega zvona. Stari Achammer je sedel u 
svojoj dielačnici te je ilovaču priredjuval za 
modlu zvona, na jedan krat nular stupi Pe
ter, vodeči pod ruku majstorovu kčerku Ge
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Á rverési liinletmény.
Alulírott bírósági végrehajtó az 1 SS 1 

évi LX. t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel 
közhírré teszi, hogy a perlaki kir járás
bíróság 1902. évi V. 42ő t sz. végzése kö
vetkeztében l)r Ilnjoós Ferenez ügyvéd ál
tal képviselt Csáktornya Vidéki takarékpénz
tár r. t. javára Sántek Antal és Czerovrcz 
Imre novákoveczi lakosok ellen 500 k. s jár. 
erejéig 1902. évi szepl. hó 30-án foganato
sított kelégitési végrehajtás utján le és fe
lül foglalt és 1740 k.-ra becsült következő 
ingóságok u. rn : 2 pajta, .3 szekér. 2 ól. 2 
kas, 1 bika, 4 sertés, kukoricza. széna, szal
ma és trágya nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a perlaki kir. járásbí
róság 1902 V: 452 2 sz. végzése folytán 
500 kor. tőkekövetelés ennek 1902 évi jú 
lius hé) 12 napjától járó (>",„ kamatai. 3 
%  váltéi dij és peddig öszszesen 94 k. 95 I 
biróilag már megállapított költségek erejéig 
a helyszínén, vagyis Xovákoveczen leendő 
eszközlésére

1902. évi nov. ho 17. napjanak d e. 10 oraja
batáridőül kilüzelik és ahhoz a venni s/.in- 
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, 
hogy az érintett ingóságok az 1881. evi I.X 
t.-cz. 107. és 108. >}-a értelmében készpénz
fizetés mellett, a legtöbbel Ígérőnek, becsáron 
alul is (d fognak adatni

Amennyiben az elárverezendő ingósá
gokat mások is le és feliilfogl i Ital Iák. es a- 
zokra kielégítési jogot nyerlek volna, ezen 
árverés az 1881 évi LX. t.-cz. 120 £. ér
telmében ezek javára is elrendeltetik.

Poriakon, 1902 évi novemb. 2 821

Az I. osztályú sorsjegyek ára:
egy nyolczad (>/„) —.75 frl vagy 1.50 k. eg\ negyed (»/*) 1.50 frt. vagy 8. —k.
egy fél ('/,) :t— „ „ ö.— „ egy egész (Vi) 8.— <*, „ 12.—„

Kredeti sorsjegyeket ulánvéüel vagy a betétösszeg előzetes beküldése ellenében küldök. Minden ren- 
deléshez a hivatalos tervezetet ingyen mellékelem. A hivatalos nyereményjegyzéket húzás után 
azonnal kü'döin. Szíveskedjék megrendeléseit — minthogy a húzás már f. hó 20-án kezdődik — 
mielőbb, de mindenesetre

folyó évi november hó 20-áig
alólirt szerencsés föelárusitóhoz juttatni.

B ihari Ede
80(1 4 — 1 Budapest. Városház-utcza 14.



Hirdetések
felvétetnek lapunk kia

dóhivatalában.
5327. tk. 1902.

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi ha

tóság közhírré teszi, hogy Zakál Henrik 
ügyvéd által képviselt Schulleg János Csák
tornyái lakos végrehajtatónak — Obadits 
Ignácz és Habián Elek végrehajtást szenve
dett elleni végrehajtási ügyében a kérelem 
következtében a kielégítési árverés 206 kor 
tőke, annak 1902. évi május hó 22-élül 
járó 6% kamatai, 7 kor. 55 fill. óvási és 
közlési V, % váltódij 58 kor. 60 fill. ed
digi 20 kor. 40 f. jelenlegi és még felme
rülendő költségek kielégítése végett a vég
rehajtási törvény 144. és 146. § a értel
mében elrendeltetvén, a nagykanizsai kir 
törvényszék és a Csáktornyái kir járásbíró
ság területén levő a beliczai .214 tkv 
33/b/l, 32/b/l hrsz. a. 151 □  öl területű 
belsőség melyen 21/b ház létezik — 200
□  öl területű kert — és ezen tjkvbnn fel
vett legelő illetőségből Obadics Ignáczol il
lető fele része 660 kor. becsárban - az 
ezen tjkvben 200/b hrsz. a. 311 M öl te
rületű rét egészben 82 K. 296/a hrsz. 345 
és fél Dől területű rét egészben 97 K. a 
beliczai 384 tk. 549/b hrsz. 1 H. 658 □  öl 
területű szántó 119 K. a beliczai 27 tk. 
894 hrsz. 1476 □  öl területű szántó 149
K. a beliczai 691 tk. 38/a hrsz. 381 és lél
□  öl területű belsőség 204 kor. — 133/b 
hrsz. a. 654 □  öl területű rét 176 K — 
294/b hrsz. 352 □  öl területű rét 106 K 
— 319/b hrsz, 917 □  öl területű rét 169 
K. 406/b hrsz. 478 □  öl területű szántó 
54 K 490/b hrsz 1177 □  öl területű 
szántó 125 K 544/b hrsz. 1059 □  öl te
rületű szántó 214 K. 654/b hrsz 817 □  
területű szántó 81 K 942/a hrsz. 1304 1 2
□  öl területű szántó 131 K és a beliczai 
813 tkvben felvett aránylagos legelő illet
mény 240 K becsértékben a végrh türv 
156. §-a értelmében

1902. évi november hó 25. napján délelőtt 10 órakor 
a beliczai községházánál Zakál Henrik ügy
véd vagy helyettese közbejöttével megtar
tandó nyilvánosárverésen eladatni fog.

Megjegyeztetik, hogy a mennyiben a 
beliczai 27, 691 és 813 sz. tjkvben C. I 
sorsz. a özv. Novák Lőrinczné szül Ker- 
nyák Mária javára bekebelezett, de azután 
a következő hitelezők javára elsőbbséggel 
átruházott holliglani haszonélvezet szolgalmi 
joga ezen árveréssel nem érintetik a 
mennyiben pedig ezen ingatlanok a szol
galmi jog fentartásával 5500 koronáért el 
nem adatnának — az árverés hatálytalanná 
vállik és az abban felvett ingatlanok azon
nal a szolgalmi jog fentartása nélkül nyom
ban eladatni fognak.

Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár 
Az árverezni szándékozók tartoznak a 

becsár 10-%át készpénzben, vagy óvadék
képes papírban a kiküldött kezéhez letenni 
és pedig 11 k. 90 f. 14 kor. 10 f. 10 kor 
40 f. 17 kor. 60 f. 10 k 60 f. 10 k 90 
f. 5 k. 40 f. 12 K. 50 f. 21 k. 40 f. 8 k 
10 f. 13 k. 10 f. 24 korona

A kir. jbiróság mint tkvi hatóság 
Csáktornya, 1902. szept. 14. 823

%  Glasgall jVíatifrcd

fogorvos Varazsdon
készít fogakat szájpadlás 

nélkül, arany és alumínium  
fogsorokat. Arany, porczel- 
lán, ezüst, amalgam és üveg 
plombákat.

j)r. jViattfrcd Glasgall

znbar u Varaždinu
priredjuje zube bez neb

ne plačice zubište iz zlata i 
alumíniuma, plombe iz zlata, 
porcellana srebra, amalgama 
i stakla. c,c8 2c>-*

Nyomatott Fischel Fülöp (Strausz Sándor) gyorsítóján Csáktornyán



5363 és 5380 tk. 902.

Árverési hirdetmény.
A Csáktornyái kir. jbiróság mint tkvi 

hatóság közhírré teszi, hogy Dr. Kemény Fü- 
lÖp és Zakál Henrik ügyvéd által képviselt 
Debelecz János végrehajtalóknak Kopjár Ist
ván és neje — Debelecz Mária vég
rehajtást szenvedettek elleni végrehajtási ü- 
gyében a kérelem következtében a kieliégi- 
tési árverés és pedig Ür. Kemény Fülöpnek 
Kopjár István ellen 14 k. töke, annak 1899 
évi fcb. hó 4-tol járó 5% kamata, 22 k. 
40 t. eddigi, 13 k. jelenlegi — Debelecz Já
nosnak — Kopjár István és neje ellen 21
k. 10 í. 02 k. 90 í. eddigi 13 k. jelenlegi 
és még íelmerülendö költségek kielégítése 
végett a végrehajt, törv. 144 és I l i i  §. ér
telmében elrendeltetvén, a nagykanizsai kir. 
törvényszék és a Csáktornyái kir. jbiróság 4 
területén levő őrségi 39 tkv 137 hisz a. 
934 Dől területű belsőségből melyen a 80 
sz, ház is létezik; az ezen tkvben felvett le
gelő és erdő illetménnyel együll 523 k. 50 I 
becsértékben, — t. i végrehajtást szenve
detteket illető — fele — az őrségi 998 tkv. 
221/a h. sz. a. 371 [Jöl területű szántó 02
k. ugyanott 221/e, h. sz. a. 371 Hol területű 
szántó 02 k. ugyanott 1103/a h. sz. a. 327 , 
□öl területű szántó 99 k u itt 1152/a h. 
sz. a. 408'/, Dől területű szántó 95 kot
l i  82/0 h. sz. a. 934 [ Jöl területű szántó 
285 k. a 759 tkv. 324/0 h. sz. a. 399'/, 
□öl területű szántó 01 k a 788 tkv. 324 a 
h. sz. a. 349'/, [ Joli lerületü szántó 01 k 
és őrségi 954 tkv. 325/0 h sz. a, 00'/, Uöl 
területű szántó 39 k. kikiáltási árban.

1902. é»l november hó 27-én délelőtt 10 órakor
az őrségi községházánál Dr. Kemény Fülöp 
és Zakál Henrik ügyvédek vagy helyettesseik 
közbejöttével megtartandó nyilvános árve
résen eladatni fog.

Kikiáltási ár a fenntebb kitett becsár. 
Árverezni kívánok tartoznak a becsár 10% 
készpénzben vagy ovadékképes papírban a 
kiküldő kezéhez letenni, és pedig 52 k 35 1 
0 k. 20 f. 0 k 20 f 0 k 90 I 9 k 5o I 
29 k. 50 f 0 k 10 f 0 k 10 I és 3 kor 
90 fill
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# # # # # # # # $  I  e l
a (S Horliugor Sándor g

5 z ő lő o t t4 á n y o K  1  ^  j ó r á s  é s  é k s z e r é s z ,  G r a z .  j| I
szokvány m inőségben  és r a  A  «

eu ró p a i nem es gyökeres és s im a  vesszők m élyen  j |  |  '
le s z i l l i to t t  árako n . O ltványok ezre  ? • - « • •  ,o r  n t- J J  T .  C Z .  f  )
Mindenik a legkiválóbb bor- ét csemegefajoklMSI, fajtisztán, ffl V

2  Van szerencsém a n. é. közönség b. tudomására S|
2  adni, hogy f. hó 20-án Orázban Annenstrasse I i. C

az én költségemen házához szállítva tekintheti meg. g r  v , . E  )

E L Ő  K E  H I T E S .  | c  Ji
Óriás t0ViS*^genCgyor^**™^dd<i*s0\^nynövény. Ez az 0  H  6  T I  I H  £ 6  X 5 3 1 1 0 0 1  5  )
egyedüli, melvből olv örökös kerítés nevelhető pár év jC  , ,  1 I

8  törvényszékileg bejegyzett ezég alatt egy óra és ékszer g ,
tolhatnak át, ugv, hogy a bekerített részek ,<ÁIC8|‘n |^c*' Mk Íív líd u t T ivitn l' C 1csal zárhatók. Minden rendeléshez rajzokkal ellátott U / le tö t Il^ltOK.

f i  Állandóan raktáron tartok mindennemű valódi j ,
2  svájezi fali órákat, arany,- ezüst- és nickel zsebórákat, 2 ,

E S . * "  S  ékszer- és háztartási ezikkeket. j »
5SSSÍ’s  X  1 Jánnilven javításokat gyorsan és pontosan végzek. {
S  f i  A n. é. közönség I). pártfogását kérve m.radok 5 ,

Diócsemetek. f i  kiváló tisztelettel j !
**** * Állerjnlt. i'„.iki\ni| 0  f / e r l i n / i o r  S t í n f / o r .  @
Ctim: • É rm ellék i Első S ző lő o ltván y-T e lep  Nagy- X  "  jf i  )

&  V i d é k i  m e g r e n d e l é s e k e t  p o s t a f o r d u l t á v a l  í j

i S 6 t i S 6 t í f i  e l i n t é z e k .  í i
g Jl

E i a d o k p m m m »
F a j t i s z t a  r i p a r ia  p o r t a l i s  g r  ,,l9H sz hoz á 1902. ^

120 ezer dl), mollás oj Iá shoz alkalmas SJ Hirdetmény. M
első oszlályu sima vesszői Ezre 20 É p j I  . . . . . ..  •W+W

 ̂  ̂ .  ̂ j j n ^ L T  A vallas es kozoklalasugyi in. kir Mmiszler ur ;iz IVII12. g/T
' ’j ' Z* 1  ̂  ̂ v il i Ezre 0» W w  ,ÍV‘ szeptember hó 29-én kell 37017 számú rendeletével a hodosám
** ' /< 1 ni kir állami elemi népiskola számára emelendő ház építését

2(1 r/.rv Kyök ollHlát Ezre 20 f g r  3 7 5 0 6  k o r o n a  51 f i l l é r ,  lováhhá i:»o igás. és 1700 kézi nap- g r

r.i'd ezer kiilönlbző f.tjhszb, smoi búr- A fL’,,l<!"*lil,‘11 " ,unk;l kiv," ,|,'-," 'k l,izlosili*si' CZ*‘‘J«'1 ...I , v F
szőlővesszőt Ezre 3 V J  ffz Itt02. évi fiovzvtnbvr hé 3-ik I0r
id  ezer ugyanolyan fajú gyökeres M k  ,  l§ jjk
vesszőkel. Ezre 10 H  f i .  f * .  I t t  O M / u M  T f

T o v á b b á  a zalaegerszegi m. kir. állainépitészeli hivatal helyiségében tartandó ÉH É
zárt ajánlati versenytárgyalás hirdettelik.

.10 < z* r d.uah sim.t zöld o|l\án^l. ii|» É H É  A versenyezni óhajlók felhivatnak, hogy a fentebbi mim-
poiláhs alanyul, kólón »ózü l j»v » kálal végrehajtásának elvállalására vonatkozó zárt ajánlataikat a S S

^ZM y F w  kitűzött nap d e. 10 (»rajáig a nevezett hivatalhoz annyival inkább
300,1 'J;'1'0 ;  ..... ................ |+ A  i(!yek(‘zzc‘nek besiüiii, mivel a későbben érkezeitek ügyiembe n e .  £ S k

20 ezer ,1b gyökeres fa«,»ly.yányl Kzre 220 X  ' 1 T ajánlatokhoz az általános teltételekben előtrl. az engo-
Megrendelésnél a rendelő neve. lakasa . . . .»oa- á» , - ,  ..... . , .. *\ iT

. . .  . . . . .  . , . I /inv delyczell 399n() kor ol íiller kollségosszeg 0 %-ának megfelelő há- /KL
és leadó vasúti állomás liszlau, olvashatóan ŠS/A . . ... . . .  , , .A82A

natpenznek az allampenzlarnal (adóhivataluk, vámhivatalok, sóhiva* Im jy
klll,,,l.<n 1 , 1  .»-0 É É  Odok slb) történt letételét igazoló pénztári nyugta csatolandó. a SÍÁA megrendelésnél az osszi*g 2u°/0-a w rA  . .. M

iil beküldendő /Mk  ̂ szóban forgó munkalatra vonatkozó műszaki művelet és
^ É H É  részletes feltételek a nevezett m. kir. állainépitészeli hivatalnál a ÉH É

C s a n o r  K á l m á n  rendes hivatalos Órákban naponkint megtekinthetők.
szőlőnagybirtokos fF w  ^ell Zalaegerszegen, 1902. évi november hó 3-án j W

...................  „  jg h \ A zalaegerszegi m. kir. államépilészeti hivatal.(lyongyoson. Hevesmegye | V  I mrm
s 2 t; 1 - 2  a * , , L á n y i  K á l m á n  kir. főmérnök
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