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A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény a szerkesztőség
hez A . - L e n d v a  T e m p 
l o m t é r ,  az előfizetési dijak, 
nyiltterek és hirdetések pedig a 
kiadólaptulajdonoshoz Balkányi 
Ernő Fö-utcza 19. küldendők

Ilirdetések jutányosán  
számíttatnak.

Kéziratok nem adatnak vissza y Társadalmi, közművelődési ás közgazdasági h e t i l a p . »
* M e g je le n ik  m in d en  va sá rn a p

ĵj E lö f l z e té a l  á rs tk :
) Egész é v r e ...........................4 frt
| Fél é v r e .................................2 frt j
i Negyed é v r e ......................1 frt ;

Egyes szám ára  10 kr. 

-#*#•»*-

Hirdetések elfogadtatnak: 
Budapesten : a  R euter ügynökség 
és a  Hagy. Távir. Iroda, Eckstein 
B., F ischer A. I). és Goldberger 

A. hirdetési irodája. Becsben: 
i .Miisse Rudolf birdelési irodája.

A  h e lyb e li és járási hatóságok, az alsó-leinlvai községi és körjegyző i egylet, az „A lsó-Lendva-V idéki Takarékpénztár
R észvénytársaság* hivatalos közlönye.

Pályaválasztás.
Ma-holrtap vége a nagy vakácziónak!
Pár ezer ifju áll most hazánkban a 

váh't utón, ahol keresztül-kasul szelik egy
mást a pályák s vezet ut jobbra is, balra is, 
előre is, hátra is, inindeniknek végén int 
valami csábitó tündér, de a végeredményt, 
a jövőnek képét nem látni be sehol emberi 
szemmel, véges emberi gondolkodással . . .

Van olyan ut is, a hol már közelből 
integet egy csendes, nyugalmas otthon, — 
igénytelen, nagy munkát bíró s tűrni tudó | 
embereknek pályabérül. Azontúl mindenütt 1 
göröngyös országutakat kell megjárni, talán ! 
erőnket ineghalladó akadályokat legyőzni, í 
—  de mindez akadályok megvétele, minden J 
munka legyőzése sem biztosit még azzal, 1 
hogy életünk czéljaiboz értünk, ha véletle- 1 
nid rossz útra léptünk, ha tehetségeink, ké
pességeinknek nem megfelelő pályát válasz
tottunk. vagy a mi még rosszabb, atyai jó ! 
indulattal, vagy anyai gyöngédséggel kény- 
szeritettek bennünket a nem megfelelő pá
lyára.

Ennek a vége okvetetlenül katasztrófa
lesz !

Csak nagy szellemek tudnak megfor
dulni egy rosszul választott pálya delén, 
hogy hajlamaiknak, kitörő zseniálisuknak

érvényt szerezzenek. A középszerek, mint a 
milyenek túlnyomó többségben vagyunk az 
életben, — sajnos, — csalódottan, lemon
dással állanak meg s ha nincs elég lelki 
erejük megállani, haladásuk a lejtő felé viszi 
őket, s a pálya vége elzüllés lesz.

Ezért állítjuk meg azt a pár ezer ma
gyart, a ki most ért el a keresztutra, a pá
lyaválasztás elölt.

Ezért szádunk a szülők, a gyámok, a 
jó rokonok szivébe élő lelkiisineret gyanánt.

Az ifju maga döntsön első sorban a 
pályaválasztás kérdésében. Az ö lelkét meg
illeti az az élet az iskola első fokain, már 
érez, már sejt, már kibontakozik lelkében 
az ösztönök, a sejtelmek, a képességek erős 
tudata s ha csak el nem tévelyedik s va
lami rendkívüli esemény nem tereli torz
irányba a fejlődő lelket, már meg kell ta
lálnia az igazi ideált, a végső czélnak lel
kesedéssel megalkotott képzete t.

Természetesen a nevelésnek nem sza- | 
had olyannak lenni, hogy bilincsbe verje 
minden megnyilatkozását a képességnek. A 
jól figyelő anya, apa, nevelő, már a cseme
tében meglátja a jövő törzsnek fejlődését s 
e szerint engedi fejlődni a képességeket, sőt 
éles szemmel helyes irányba tereli — mint 
a kertész, a mikor a terebélylyé szélesedő 
lombokat sürüsiti, nyesegeti, hogy erőtelje
sebb, biztosabb és teljesebb loinbosodásra

adjon módot a nap felé törekvő fiatal su- 
dárnak.

Legyen a szórakozás a játék, a pihenés 
idején olyan foglalkozása a fialal léleknek, 
mely tehetségét fejleszti, erősíti, uj képzet
teket ad neki s a meglevőket irányítja, tisz
títja, finomítja.

A kit jé) sorsa ilyen helyes irányú neve
lés körébe helyez, az azután könnyen, bol
dogan és lelkesedéssel léphet arra a pályára, 
melyhez lelke már fejlődése korában von
zódott.

Bezzeg nehezebb a dolog ott. hol a kö
rülmények, vagy a nehezebb helyzet, a meg
élhetés súlyos gondjai képezik a pályaválasz
tás akadályait.

Itt a habozás, a bizonytalanság, a>f utolsó 
perczig tart s inig ki nincs mondva az utolsó 
szó, addig mindig egy ingadozó mérlegre van 
vetve az ifju jövője s e mérlegnek sok serpe
nyője s csak egy nyelve van. A serpenyők 
ingadoznak jobbra-balra s végre is a leggyak
rabban a véletlen dönti el a habozásnak 
sorsát.

A véletlen pedig rossz tanácsadó! Azért 
van annyi elégedetlen ember, annyi önmagá
val meghasonlott kedély, annyi czélját tévesz
tett élet.

Itt marad fenn a szülőknek, az öregeb
beknek az a fenséges joga, hogy tereljék a 
hahozóknak gondolatirányát helyes mederbe.
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Eger vára nagy piaczán 
Nagy ünnepség járja, 
Kgcr népe királyi hirl. 
Becs küvetjét várja.

l'tczahosszat víg zsibnngás, 
Zászló leng a légben.
De egyszerre esak felharsan : 

I t t  a követ . . . fii je n !

Trombita zeng. patkó csattog, 
Deli urak jönnek,
Kiosztani a jutalmat 
A sok egri bősnek.

Az egyiknek kóesag forgót. 
Arany gyűrűt másnak. 
Iteniekmiivii drága kardot 
Jéi Dobó Isi váltnak.

Csendesség van. A követ szól: 
Kger vitéz népe.

Messzi Becsből köszönt léged 
Király ö felsége.

Köszönt téged Dobó István,
Hogy várad inegvédted.
De legfőképpen köszönti 
A hős asszony népet.

S hogy a hírük fennmaradjon,
Mig a világ áll csak,
Ez arany nyaklánczot küldi 
Dobó Katiezának.

Kipirul a büszke asszony,
F.lsápnd meg újra . . .
Kis kendőjét gyűri, tépi 
Rózsaszirom ujja.

Majd meg ránéz az urára,
Szeme KÖnybe lábad.
Hozzá simul, mig ajukán 
Ilyen beszéd támad:

Vigye vissza a nyaklánczot,
Nem illet meg engem.
A mit tettem, csak magamért 
Nem Egerért tettem.

Nem védtem én a hazamat, 
Megkövetem szépen.
A hazát az uram védte, 
fin - - az uram védtem.

Pásztor Árpád.

A  gentpy.
Életkép u XIX. század alkonyából. - 

I rta : BODNÁR JÁNOS.
A . D é l z a l a *  eredeti tározója

(Vége) (5)
Ha ö nem ment, eljött hozzá az édes anyja, 

a ki rosszat sejtett, de azt meg sem gondolta, 
| hogy fia már az örvényben forog, csak épen az 
! van még hátra, hogy a forgó ár u mélybe, a veg- 
} télén semmiségbe sodorja le. a honnan nincs 

többé visszatérés soha, sem erre, sem arra a má- 
i sik életre.

Az anya szivében most életre keltra mardosó 
: önvád, elment meglátogatni fiát oly czéllul, hogy 
! ha az a rossz utón halad, visszatéríti s megmenti 
i a  végromi ás tol . . . Hanem mar késő volt.

A vonatnál nem várta fia, hanem a század
beli őrmester, kivel l.aczi egy szobában lakott s 
a kinek a kapitány ki ifjúkori pajtása volt l,a- 
ezinak — a gondjaira bízta. Mert már olyan be
teg volt l.aczi, hogy gondozni kellett. Anyjának 
is azt üzente az őrmestertől, hogy azért nem me
het ki elébe, mert beteg; csak szálljon a ven
déglőbe, majd az esteli órákban lm jobban 
lesz — fölkeresi.

Azt azonban nem mondta meg az őrmester, 
hogy hol fekszik l.aczi, hiaba kérdezte az aggódó 
anya.

Tulajdonképen nem feküdt Laczi sehol, mert 
még nem volt olyan beteg, hogy feküdnie kellett 
volna, hanem azért nem ment ki az anyja ele, 
mert szegyeit megjelenni előtte a nyilvánosság
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TaiuU'sosnl, jó szóval álljanak az ifjú ol
dalara. Mondjak iilvfí nekik. Iiojjy kiilcinüst'lili 
képessé*: nélkül ne lépjenek latainek pályákra, 
melyeken legtöbb a proletár, a boldogulni nem 
tndó ember. Az orvosi pályára nagyon komoly 
elszámis, az önfeláldozásig menő lelkesedés 
és roppant türelem kell. A tanár pályán csak 
az boldogulhat, a kit nagy vágyak nem da- 
gasztanak. de a ki megtud férni szerény 
exisztenezia keretében, erős. szorgalmas mun
kával, az czélt fog érni rajta. A jogi pályán a 
nagy tehetségek mindig érvényesülhetnek, a 
középszerek pedig. — a kiknek nincs hátuk 
mögött hatalmas rokonság, nagy vagyon, vagy 
protekczió. vagy elzüllenek, vagy valami 
kis hivatalnokságban robotolják le napjaikat.

A kikben nagy, erős munkaképesség, 
alkotás iránti vágy van. azoknak jó pálya nyí
lik a technikai tudományszakok valamelyi
kén. A mérnök, az építész, a gépész, a ve
gyész csak félig tudós pálya, a másik tele 
annak a pályának egyenlő a kékzubbonyos 
munkáséval.

És végül a kinek nincs an yagi ereje és 
képessége a tudományos pályákra, az bizto
sabb, az kecsegtetőbb jövőt talál a közgazda
ság telén, a hol termelés és fogyasztás örök 
törvényei alapján mindig a legtöbb egész em
ber kell.

Az okszerű gazdálkodás, az ipar a 
kereskedelem mana PsAg biztosabb kenyér 
akármelyik tudományos pályánál s a f<">- 
előnye az, hogy mire egész emberré lesz az 
ember, már biztos révnél van. inig ama
zokon 15 évi tanulás után kezdődik csak a 
harcz a kenyérért.

Ezek a futó gondolatok járják át a lel
künket a vakáczió végén, a komoly megfon
tolás idején.

Elmondjuk okulásul az ifjúságnak, meg- 
szivelésül a szülők számára.

Ai.SÓ-I.KMiVA. IS1W.

B a la ton i M uzeum -E gyesüle t.
Még a múlt év nyarán történt, hogy a ba

latoni muzeum ügye iránt érdeklődő 21 lelkes 
férfin a nevezett intézmény megteremtés.- -zhii- 
pontjából a keszthelyi városház nagytermében né
pes értekezletet hivott össze, a mely a balatoni 
Muzeum-Egyesület megalakulását kimondta. Ez az 
alakuló-ülés 12 tagú végrehajtó bizottságot dele

gall azon megbízással, hogy az alapszabály ter
vezetet dolgozza ki s a taggyüjtest indítsa meg s 
az első rendes közgyűlést annak idején hívja ösz- 
sze. A bizottság eleit dr. Eovassy Sándor gazd. 
tanintézeti tanárral és Csák Árpád szolgabiroval, 
mint a balatoni Múzeum lelkes apostolaival 
az előmunkálatok befejezése után az első rendes 
közgyűlést f. hó S-ára hívta össze.

A közgyűlésen, a mely a keszthelyi városház 
nagytermében folyt le, igen nagyszámú tag és ven
dég’vett részt. Először dr. Eovassy Sándor, mint 
a végi*, bizottság elnöke, számolt be a leiadatai 
immár befejezett végreliajtúbizottság működéséről, 
bemutatta az alapszabály-tervezetet s jelentette, 
hogy a még be nem fejezett taggyüjtés eredménye 
mar is negyedfélszáz tagot mutat föl, közöttük 
5 alapiló tagot. A tagok sorában Ionraink s fő
papjaink neveivel is találkozunk. A taggyüjtés kö
rül az erdőin oroszlánrésze Csák Árpád szolga
iamé. Ezután a közgyűlés elnökéül dr. Eovassy 
Sándort, jegyzőjéül pedig Csák Árpádot válasz
tották meg.

Tárgyalás alá vette ezután a közgyűlés az 
alapszabály-tervezetet, a melyet mint kellőképen 
átgondolt tervezetet egyhangúlag elfogadott s a 
záradékkal való ellátás, majd kinyomatás s a ta
goknak való megküldése c'/eljából teendő intézke
dés végett a megválasztandó igazgató-választmany- 
hoz utasította.

Következett ezután az egyesület tisztikará
nak es igazgató-választmányának alap-z.ibályszerii 
megválasztása a kővetkező eredmciiynyel: elnök 
lett dr. Eovassy Sándor, alelnök II. néz Aulai, 
titkár Csák Árpád, pénzumiok Eehrnmmi Ferenc/.. 
Múzeumi szakvezetők: nz areheologiai osztaában 
Csak Árpád, a lermészetrajzibaii: dr. Vatskits 
tiyörgy, a tajrajzibau : dr. Illés Ign.iez. Az ahp- 
szabalyszerü öt* igazgató-választmanyi hely közül 
csak 2d-et töltött be a közgyűlés, hogy a még 
folyó taggyüjtés alapján, körebe vonhassa a jövő 
évi pótvaiaszláskor mindazokat, a kiket a létesí
tendő múzeum érdekében szüksége-n>-a vél. Igaz
gató tagokká választattak: gróf Fcsn-ties I’aszilo. 
gróf Széchényi Imre. gróf Jaiikovicli láis/.io, fal- 
lián béla, Beek Sándor, bezen ily Lajos, dr. Ilu- 
rány Gergely, dr. Csanády Gusztáv. Dainay Kál
mán, dr. Dezsenyi Árpád. Griinhut Fülöp. Gyö- 
mörey Gáspár. GvórITy Endre, llcrleleiidv Kereuez, 
Hoffmann Soma, Huszár Károly, Imrik János, 
Kráuitz Kálmán, Lénárd Erin*. Nagy István. Oltay 
Guido. dr. Uváry Ferenez, Heinpreeht Antal, 
Heisehl Imre, Sehreiner János, dr. x  liwarez /.sig- 
moiid. dr. Szűkíts Nándor, Tukáeh Imre és l’ll-

Viharos éljenzést eredményezett az indítvá
nyok során Cs.ik Árpád azon kijelentése. hogy a 
balaton vidékén évek óta folytatott arcliucologiai 
ásatásainak immár nem csekély eredményét az
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emelendő múzeum oltárára teszi, a mivel annyira 
elöreville az intézménv ügyét, hogy az bár egy
előre i.leigl. •ues helyiségben, a jövő tavaszra már 
a nagvkö/öuseg szamára megnyitható lesz.

Ugyancsak eljenze-sel fogadta a közgyűlés 
dr. Illés Igná. zmik azt a bejelentését, hogy a 
keszthelyi csónakázó egyesület 15(1 koronával az 
alapító tagok közé lep. Miután elnök jelezte, hogy 
a múzeum ügyében úgy a múzeumok országos 
bizottsága, mint más magas tényezők erkölcsi és 
anyagi támogatást helyeztek kilátásba, s igy a 
minden oldalról tapasztalt érdeklődés alapján, az 
ügy nem esak ideális eszme, de a megvalósulás 
stádiumában levő kulturális intézménye a Itala ton- 
vidékuek. Keszthelv vámsának, a melyhez a to
vábbi érdeklődést kérve, a közgyűlést berekesztette.

H ird e tm é n y .
Alulírott Alsó Eendva nagyközség elöljárósá

ga részéről ezennel közhírré telelik, miszerint :
Also-Eeinlva nagyközség lS.I'.l-ik évre szer

kesztett költse'vetési elöir.invz.ita elkészülvén, az 
15 napig, mai napon a városházban közszemlére 
kitételeit, mely költségvet.*si előirányzat a 
a vári •sbazbaii a hivatalos órak alatt bárki által 
Ix'lekiuthetok es az ellen nelan teendő észrevéte
lek alulirt elöljáróságnál akar szó akár Írás
beliié'.' folyó augusztus lm 2*1 ig megtehetők, illetve 
az Írásbeli le! ./,.támlások beadhatok.

Kell Alsó-Leiulváii, 18US. augusztus 8-án.
Bárányul húhiuín, íonui János,

városi jegyző. városl*iró.

Ú J D O N S Á G O K
O lv a s ó in k h o z .  K ér jü k  Idxnlom m ut

/’”•<•// t is z te lt  e lő fize tő in ke t. s  o lv n s .J n -  
h.it. s z ív e s k e d je n e k  In jm n krn  ny. e lő fize
té se k e t me<riijitnni. s  n hát rn lék n kn t 
/lo n to snn  h ek iih len i n e h o g y  a s z é tk ü l 
d é sn é l f'ennnkndns tö r té n jé k . A z  e lő fize 
té s i d iju k u l, n y í l t  te re k e t é s  Ilii d e té s e k e t  
Ih tlk á n y i E rnő k in tié  és  In ján  In jdonos  
n e v é r e  k é r jü k  b ekü lden i.

Megbízás. A perlaki szolgaim-, ú hivatal 1’liehUi 
Ferenezet rendelle ki Mura Királyra helyettes kör
jegyzőnek.

jutalmazás. Kajsza Ferenez őrsvezető murn- 
szer.lalu'lvi örsparanestiokot a honvédelmi miniszter 
ur Önagyineltosága. o  és;i-/.ari e- apostoli királyi 
Felségének legmagasabb szüleié-.- napjára kiváló 
szolgálati tevékenységéért 15 frt jutalom díjban 
részesitette.

egyszerű közvitézi egyenn 
Anyja ugyanis azt gondolta, hogy fia még mindig 
tiszt: mert Laczí sem arról, hogy lemondatták 
tiszti, sem arról, hogy lefokozták őrmesteri láng
járól, soha egyetlen szót sem irt haza. Nem 
akartn megkeseríteni vele atyját. Elég les/, majd 
akkor is megtudni, a mikor majd meglátja a ri
deg valót.

Az édes anya őrjöngve kereste fiát a kns/.ár- 
a város összes vendéglőiben, nyil-

Vé| va, elcsigázott lélekkel 
indolatokba nndyedve 

ült a kereveten. Alig vette észre, hogy öreg eső
iéit s kopognak ajtaján.

Hirtelen gyertvát gyújtott sbeb'H-sájtá n késői 
látogatót. Az ajtó feltárult s előtte állott a fia. a 

Eaczi, állig begombolt

Lu-zi anvja felé közeledett, de az pár lé
pést hátrált; nem akart abban a ruhában, abban 
a roncsban tulajdon gyermekére ráismerni.

Laczi most feltépte a köpenyt s a sarokba 
dobta, úgy állott anyja elé közvilézi egyenruhá
ban, mely csak úgy lötyögött rajta. Aztán ölelésre 
tárta ki karjait — de anyja hirtelen bátra tanto
rodéit s egy velőt rázó sikolyt hallatva, a pam- 
lagra bukott . . . Mikor pedig magához tért, fia 
önkívületi állapotban feküdt

VI.
Mikor a sok szélivé 

Eaczi, hogy még lulajdoi
mellőzés illán látta 

■s anyja is elfordul

tőle s megismerni sem akarja öt. tulajdon fiát. 
édes gyermekét, minden vér a szivébe tolult s 
onnan a fejébe szökött s nzután ott keringett föl
váltva. zavartan, bolondul tovább. A I. Iki fajda
lom siettette a testieket is, mindak* tlö pedig per- 

jmósztette mohón a még meglevő erőt. 1 
41 fokos láza volt s egész éjjel Télre

beszélt.
Ápolta most már az édes anyja, beczézle 

m<*st újra gyermekét hanem azt már nem 
tudta Eaczi. Az eszmélete esak délfele I rt vi <za ; 
azonnal magához hivatta őrmesterét, anvjal pedig 
látni sem akarta tovább. Kiküldötte 
azt mondta, négyszemközt uk; 
terével.

Mikor kiment az asszony s l.ne/.i egyedül ma
radt hű ápolójával, halk hangon igy szólt hozzá :

Kedves halálom! Te oly jó voltál hozzám, 
mint még e világon senki sem. még tulajdon édes 
anváoi sem, nz a büszke duezos nő. a kit az 
imént kimenni láttál innen. Mert annak az a s 
szonynak köszönhetem esak, hogy most nyomo
rultul elveszek. Magam akartam jgy. miután be
láttam. hogy most már máskép nem lehet. Ne 
igyekezz vigasztalni, érzem én. hogy óraim meg 
vannak számlálva, érzem, hogy a sok jóért m m 

ezt a sok rosszat már soká. Anyám 
ossz. vásott gazembert csinált be

lőlem még kis koromban. Ibi én életben mara
dok: a társadalomnak csuk fekelye, szüleimnek 
csak gyásza leszek! De <-zt nem engedte a v>-r.-m. 
a Szerdahelyi vér! Inkább a bizonyos halál, mint 
a hecslcleiiscg ! \ «,ik «• \ . — e|. ivással kiesapímgo.
ledér életmóddal tönkre tettem a testi ege-/..»égi- 

hogy m-keui vesznem k*-ll.

pusztulnom muszáj. Meg több.-t ettem, ittam, meg 
jobban, még vadabbul tivornyazlam s a bűn po- 
. ...bajában valóságos állat niodjara felreugellem. 
Azután jött a büntetés, a un-,-alázás, a szégyell. 
A rangomtól két Ízben is megfosztottuk . . . Ebbe 
aztán beteg lett a lelkem i- . . . ■

A beteg zokogni kezdett, zokogásába nz 
ajtón kiviil egy-egy elfojtott, tompa nyöszörgés 
v.-gvült. Az é l.- anya vouaglott ott fajdalmában, 
kinek szivét minden szó. lifuiak minden vadja, 
epen mert igaz volt, gyilkos niodjara s/.urkalta 
ö-'/.e. Az őrmester is. a keméiiv szivü katona, 
két nehéz könv.sepp.-t morzsolt széjjel ujjai kö
zött. Jó darab idő múlva igy folytatta Eaczi:

Nem akadt eg.-z életemben senki, a ki a 
sulvos végre ligvelnieztetelt. s inig nem késó, a 
jó iitra lóriiéit volna. Ibi veled előbb találkozom, 
te j'i lélek, te megmenté-/, az életnek. De már 
akkor késő volt minden, ezért bocsásd meg ne 
keni, hogv jó tanácsaidat nem fogadtam meg. 
Most pedig egv testileg, lelkileg clzüilöll nyomo
rult ember, a sir kiW.öhe.i álló. haldokló köszöni
meg neked azt a ok jót, amit vele tettél. Vigyázz 
fiadra! Te .eveid, mert az anyai nevelésnek, a 
boozózésnek legtöbbször ilyen vége vau. Isten 
áldjon in< g jó barát! Isten veled! . . . Annak a  
nyomorult as-z-myiiak mondd meg. hogy legyen 
örökre átkozott!

Az őrmester homlokon csókolta Eaezit s a 
fuldoklastól zokogva rohant ki az ajtón.

Az éd.-s anya pedig térden e'iiszoll fia agya
in./. - ngy kerle boesaiialát; csókolta kezét, homlo
kát. de l.ae/i mozdulatlanul fekiidt ágyán;
elv . — /.lelte megint e-zinelclet ; a könyörgő a 
• sak értlietelleii valamit nioruiugolt vi-sza.
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Meghívó. A ..Zalavármegyei Gazdasági F.gye- 

siilel” lolyú évi augusztus lm I l i n il. e. 10 mii
kor Keszthelyen a városháza termében rendes 
közgyűlést tart, melyre I. tagtárs ur li-zleleltel 
meghivalik. A gyűlés tárgyai: I. Miniszteri kára
ink. 2. Folyó ügyek. 3. Netáni inditványnk és ja
vaslatok. Kelt Zala-Kgerszegen. 1898. augusztus 
3-án. Iláezky Kálmán sk., egyesületi elnök.

Kis gazdák kirándulása. A laniilmány útra 
való felhívást a zalamegyei gazdasági egyesület 
intézte a vármegye összes járási föszolgahiráilioz. 
A megkeresésnek meg volt az óhajtott eredménye. 
Kz ideig ugyanis kirándullak már a nagy-lengyeli 
gazdakör tagjai közül 36-am Mezőhegyesre, a 
gvertyánosi körjegyzöséghöl 30-an Kisbérre. Az 
állambirtokok igazgatóságai által kitűzött fogadási 
napokon kirándulást tesznek: a sümegbi járásból 
74-en augusztus 8-án, a dobronaki körjegyző1 ég
ből 100-an augusztus 10-éii, a rédicsi körjegyző
ségből 100-an augusztus 12-én, a bellatinezi kör
jegyzőségből 81-en augusztus 16-án, a bagonyai 
körjegyzőségből 40-en augusztus 18-án, a cseszl- 
regi körjegyzőségből 100-an augusztus 22-én, a 
gelsei körjegyzőségből 36-aia augusztus 22-én. a 
galamboki körjegyzőségből 46-am augusztus 25-én, 
a iMMiies-péeselyi körjegyzőségből 70-en augusztus 
20-én. Ilykép a kirándulók száma meghaladja a 
Kétszázat, ami fényes eredménynek mondható.

Veszélyben forgott csónakázók. A siófoki vas- 
uti os'/lályinérnök 14 éves (ia a balalon-berényi 
fürdötelepnél egy 13 éves liba pásztor gyermekkel 
folyó héj 9-én déli órákban egy könnyű csónakba 
ülve a Balatonon csónakázni kezdtek, a vizen 
már mintegy 4000 méternyire befelé haladtak, 
miközben erős zivatar támadt, melynek következ
tében az egész Italalon vizén erős hullámzás tá
madt, a kel gyermeket csónakkal együtt vittek a 
hullámok idestova dobálva, s nyomban el is me
rülnek, ha a balaton-berenyi lurdötelepröl menté
sükre egy erős csónakkal utánuk nem mennek; 
épen a veszély pillanatában érlek utol okét. A 
szülök kik llalalon-lterenvben fürdőn vannak 
— már a kétségbeeséshez közel álltak egyetlen 
fiuknak életveszélyben forgása miatt.

A kongrua bizoitcág uf tagja. A vallá«- és 
közoktatásügyi miniszter a kongrua rendezésre 
kiküldött kongnia bizottságot uj tagokkal eg.--zi- 
tette ki. Vármegyénk területéről az egyháziak 
közé uj tagul dr. Oiins/.t Ferencz baholbi apátot, 
keszthelyi plébánost nevezte ki.

A dunántúli képviselők a jégkarosuítakért.
A dunántúli ke|»vi-eliik annak idején a jegkarosiil- 
tak érdekében a kormányhoz feliratot intézlek. Kzt 
a memorandumot egy küldöttség adta át Dániel 
Krnö b. kereskedelemügyi miniszternek. A küldött
ség tagjai voltak: ifjú Abránvi Kornél. Hegedűs 
Lóránt. Hátkay Lásy.ió. Leva.y' Lajos. Lits liyula. 
Molnár János. Major Ferenez. Meszhmyi Fal. Mócsy

Mikor megint eszméletre tért. már otthon volt 
a szép kastélyban : amint felnyitotta szemét, tekintete 
ntvjára esett, ki ott ült mozdulatlamil ágya mellett 
már órák óta.

Kévés idei volt már halra! (Nuk éppen bocsá
natot kért s arra kerte atyját, hogy az ö keresztelési 
ajándékát adja oda K. Krnö őrmesternek, egyedüli 
joltevöjének.

Az edes apa megígérte fia végső akaratát s 
meg is tartotta igerelet. Azután nejéért futott, látva, 
hogy tia rohamosan gyöngül, de mire visszatérték 
édes apa és étles ama. mar esnk kiszeuvedott fiuk 
hült tetemére borulhattak.

I'gy h a ll I lle g  eg y  v ig a - ,. la l"  -z.o lie lk iil L a e /i .
Nem édesítette m g .... .. a halai keserű |>< rezeit
sem senki, semmi! A (Inga fiú. a «• a lati reményé, 
büszkeségé harmadnapra olt h-kiidl a sírban. Lppeii 
24 eves volt, mikor befalazbik lölölle a -irbolíoza- 
tot. Nugykoru-ilolla a balál a temetőben

Fél év múlva az apa i- oda került. A mard"-" 
önvád, hogy jobban kellett volna liánt ügyelnie, 
sírba vitte az édes apát i

C.sak az edes anya -/.i\el leple, -/.akgalta az a 
kínos gyötrelem meg soka. uög '-gy napon megörül!, 
s a híres gőgös a--/.>ny. ki egykor egy várni, lí"- 
dirigált, futó bolond lett. - a Lipót-mezön vegezle 
életéi kiérdemelte nagyon.

Aki olyan uevl. -I ad gyermekének, az ilyen 
véget érdemel, ilyen \eget

Mert a természet őrök és vállozhatallan tör
vényeiben niie -• in ugr.i- -' in kiteres: ott iigxau 
olyan okok mindig ugv.oia/. >u < i. ! árnyékét szülik 
s viszont ugyanazon eredmények mindig ugyanolyan 
okokra vezethetők vissza!

Alttal. Szabó István. Kálmán Károly. Kalocsai Alán. 
I’urgly Sándor. A memorandumot átadva. Lits (ívnia 
intézett beszedet a keresk-doh-migvi miniszterhez.

fogástól és pártállástól nlenien, egv. •dűl egy ezél I
vezérelte, hogy szószóF.i Iegvelick azéni katasztrófa- !
szerű csapásnak, mely a 1iaza egyik 1egmngyarabb. i
leghazalia-abb és kies Dili lánlull érte : melyet eny-
hiloni első sorban c dér.ék vidékek k m.V selöiuek
kötelessége. Daniid Krnö b. miniszter kijelentette, 
hogy a kormánynak igen élénk érzeke van mindama 
károk és csapások iránt, melyeket főként a Dunán
túl vidékén, a rendkívüli viharok é < jégverések 
okoztak. A kormány n saját kezdeményezéséből 
már meg is tette azokat az intézkedéseket, melyek 
a kár és nyomor enyhít '■sért* vonatkoznak. A minisz
ter mind e mellett a minisztertanács elé terjeszti az
ügyet. A képviselők a „Jós/.iv-egyesiileP elnökéhez, . 
Tisza Kálmámtéhoz, valamint az ország különböző i 
pénzintézeteihez is átiratilag fordultak a jégkárosul- 
tak segélyezése tárgyában, mely lépés remélhetőleg |

Felvétel kertészeti tanfolyamra A földmivtdés- , 
ügyi miniszter által néptanítók részére rendezendő 
két heti kertészeti tanfolyamra vármegyénk terüle
téről a következő néptanítók vétettek fel: a)a keszt
helyi gazdasági tanintézetnél rendezendő tanfo
lyamra Szigetin Antal Tapolezáról. Hékeli Klek 
Zalu-Koppányból. b) a pápai földmives iskolánál 
rendezendő tanfolyamra Ország Kálmán Alsó- 
Lend várói.

Lapkiadók kongresszusa. A magyar lapkiadók 
országos kongresszusa e lm 20-án iil össze Budai- 
pesten. A kongresszus főtárgya a hirdetés- és fal- 
raga*zbélyeg id'örlósénok ügye les/. Kddig több 
mint 200 vidéki lap csatlakozott a mozgalomhoz. 
Az előkészítő bizottság a kongresszus elnöki l i f 
tének viselésére Zilahi Simont kérte fel. a ki az 
elnökséget cl is fogadta.

Menselejtezés Paiinban. A napokban tartatott 
meg Falúiban a vidéki gazdaközönségnek ez idő- 
szerinti nagy elfoglaltsága da< zára is élénk érdek
lődése melleit a szoká-m- évi selejtezés. S e nagy
számú megjelenés világosan bizonyítja, hogy a 
palin: ménlelop felállításánál kitűzött ezél, Zala- és 
\ megyék közönségében emehii a liiteny- ■.!<■- 
iránti törekvés és hajlandóságot, teljesen elérő
iéit. A mériof.tály ve/.eiöje Faresetich Ottó kapi
tány. Kz alkalommal megjelentek: Losoney Mihály 
min. tanácsos. földmivelési miniszteri titkár. 
C.omposeht Alfonz ezredes, Kiss Gyula vasmegyei 
i-  Roller István zulamegyei lótenyésztési bizott
sági elnökök, továbbá Csertán Károly alispán, 
llertelendy Ferenez. Kemény Andor. Hogyay Maié. 
Háeky Kálmán. Hajós Mihály. Vio-z Ferenez. 
Gvömörey János. Faro-etjoh Ottó, Kbenspauger 
Krnö. Somogyi Gyula, ilj. Roller István, Roller 
Ferenez. Lövi Miksa és még Somogy és Baranya 
megyéiből sokan. Kiselejteztelett 13 mén. ebből 
3 drb mngáulonyésztök részére eladatott, 5 darab 
gazdasági munkára fog alkalmaztatni, 5 darab 
pedig a nagykanizsai piae/on elárvereztetik. Igen 
jó benyomást tett Losonczy min. tanácsos azon 
intézkedése, hogy Xóri fajbeli uuáit nem adlak el 
magánfogyasztók részére. Méltó elismerés illeti 
a méntelepen tapasztalt rend s a lovak kitűnő 
koudieziéijáért Faresetich parancsnokot, kinek mű
ködésében nagy segítségére vannak szép készült
ségül altisztjei s a szorgalmas legénység. A hiva
talos eljárás befejezése után fényes társasebed 
volt a méntelep gyönyörű parkjában.

Nem sikerült csalás. Fiachl Sándor m.-királyi 
kereskedőhöz múlt hó 20-án egy leány heállilotl, 
hogy nagyobb bevásárlást tegyen Kovács Hezsö 
perlaki főszolgabíró számlájára, előadván, hogy ö 
annak a szakái-Miéja; átadta a megrendelési jegy
zéket is. A kereskedő szó nélkül ki is szolgált. 
Később azonban midőn a leány elhagyta a holtot, 
kezdett gondolkodni magában, hogy az lehetetlen, 
hogv Kovács Hezsö főszolgabíró Murakirályon s 
még hozzá hitelbe vásároljon, kisietett a leány 
után, de az észrevévén a kereskedő gyanu-sá vált 
gyors lépe-eit, a rendelt arukat hátrahagyta s 
nieg idejében meglépett. A esendörség nyomozza.

Szülök figyelmébe ajánljuk Itöser tan é« ne
velőintézetet (alainttatott l8o4-ban). K kitűnő hír
névnek Örvendő intézet magában foglal 3 osztályú
kereskedelmi iskolát, mely teljesen egyenrangú a 
kereskedelmi akadémiákkal, érettségi liizonyitványai 
az egv eves önkéntességre képesítenek és négy 
osztálvu polgári iskolát. A tanulók kívánatra az 
iskolákkal kapcsolatos ucvclóinternáliisha is felvé
telnek. Itóvehh értesítést szívesen küld Itöser János 
igazgat'- Budapesten.

Előmunkálati engedély. A m. kir. kereskede
lemügyi miniszter előmunkálati engedélyt adott 
Hajós Mihály alsú-lendvai ügyvédnek, a dunántúli 
helyiérdekű vasutak Alsó-Lendvu állomástól Lote- 
nye. Hecsehely es Török-Kanizsa irányában a es. 
kir. szab. déli vaspálya Nagy-Kunizsu állomásáig, 
valamint folytatólag Somogy-Szent-Miklós, Surd és 
Zákány irányában a magyar kir. államvasutak 
Gyékényes állomásáig vezetendő gözmozdonyu h. é. 
vasútvonalra.

Szólögyökérpenész. A földmivelésügyi minisz
térium 4402.VII. sz. rendeletével annak bejelen
tésére hívta föl a vármegyéket, nem e jelentkezik 
a szölögyükérponész. Az irányban a sümegi járás 
területén megejtett kutatás kiderítette, hogy ez a 
betegség Hareza László szőlejében észlelhető. Kgy 
újabb csapás szőlőnkre.

B u d a p e s ti g a b o n a á ra k .

mm.-kint * mm.-kint
Haza . . . 9*30-9*35, Fehér hah . 5*75 
|Zah . . . .  5*60-5*65: Sárga „ » . 4*25 
jllozs . . . 7*10-7*15, Vegyes „ „ . 4*00 
Kukorieza . 5*05-5*10 Lenmag . 8*00 
jArpa . . 5*50-5.651 Bükköny . . 4*50

V asú ti m e n e tre n d .

A.-Leiidva-Csáktornya. A.-Lendvai-Z.-Kgerszeg. 1
Indul: Indul:

7 óra 41 p.-kor d. e. 6 óra 55 p.-kor d. e. |
í 8 „ 44 .  este. 5 , 4 0  .  d. u.

Érkezik: Érkezik:
6 óra 55 p.-kor d. c. 7 órai 41 p.-kor d. e.

I 5 .. 40 „ d. u. j 8 . 44 .  oste. 1

Felelős szerkesztő.

Németh Mihály
L:n'luliij'loii«»s : H itlkiinyi K rnö .

Hirdetések.
4204 ik. 898.

Árverési hiuletményi kivonat.
Az a.-luudvai kir. j.-birúság. mint telek- 

könvvi hatosáig közhírré teszi, hogy Hajós Mihály 
iigvvéd es csatlakozott társa. dr. Hajós Kálmán 
iigvved vegrehiijtalókiiak Neiipauer Orsóin, férj. 
Toplak Józsefne kebelei lakos végrehajtást szen
vedő elleni 55 Irt 96 kr. és 85 Irt tőkekövetelés 
é ' jár. iránti végrehajtási ügyeljen az a.-lcndvni 
kir. járáshirósiig területén lévő. a kebelei 383. sz. 
tjkvben A 1. 1 8. sor 55.. 73.. 289.. 607.. 603.. 
658., 665.. 683. hr. számok alatt felvett ingatla
nokból. a l>. 2. alatti bejegyzés szerint Neupauer 
Orsóin végrehajtást szenvedő nevén álló, az adó 
alapján 1360 frt 94 krra becsült 1 .-.-részre, to
vábbá az ugyanazon tjkvi A -j- 1. sor 501. hr. 
sz. a. felvett ingatlanból ugyanannak neveli álló, 
az adó alapján 52 írtra becsült 1 .i-reszie és az 
ugyanezen tjkvi A -j- 2. sor 710. hr. sz. ingat
lanból. ugvaiiannak neveli álló, az adó alapján 
70 fiira becsült 1 . -részre 1360 frt 94 kr. 52 frt 
és 70 írtban ezennel megállapított kikiáltási arban 
az árverést elrendelte, és hogy a femu'hh meg
jelölt ingatlanok az 1898. évi október lio 14-ik 
napján délelőtt 10 órakor Kebele községében, a 
kö/.-eg hazánál megtartandó nyilvános árverésim 
a megállupitotl kikiáltási áron alól is dudálni 
fognak.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatla
nok beesáráuuk 10". at. vagyis 136 írtől, 5 frt 
20 kit es 7 irtot készpénzben. vagy az 1881: 
LX. t -ez. 42. fj-ahan jelzett árfolyammal számí
tóit es az 1881. évi november lió L-éu 3333. sz. 
a. kelt igaz.sagugymimszteri rendelet 8. $-áhan, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ké
zébe/. letenni, avagy az l88| ; LX. t.-ez. 170. $-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál döleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltalni.

Kelt A.-Londván, 1898. évi julius hó 19. 
napján.

Az a.-lendvai kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság.

JJorvúth, kir. albiró.
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ÍOO drb névjegy 60  krtól feljebb.

Elvállal mindennemű 
könyvnyomdái munká
kat jutányos áron és 

ízléses kivitelben.

Hírlapokat, szép- 
irodalmi műveket, 

árjegyzékeket étlapokat 
jutányos áron.

Könyvnyomdámat a mai kor igényeinek teljesen megfelelő gépekkel és szép 
díszes betűkkel kibővítettem, igy képes vagyok a nyomdászat terén elő

forduló mindennemű munkákat csinosan és ízlésesen kiállítani.

Könyvnyomda áthelyezés.
Van szerencsém Alsó-Lendva és vidéke nagyérdemű közönségét tiszte

lettel értesíteni, hogy ez év május havában tulajdonomba átvett

K Ö N Y V N Y O M D Á M A T
1898. augusztus hó l-én, Fő-utoxa, K o p eczk y -fé le  házba

á t h e l y e z t e m .
Midőn ez a mélyen tisztelt nagyérdemű közönség becses tudomására 

hozom, nem mulaszthatom el a már eddig is velem szemben tanúsított 
nagybecsű pártfogását megköszönni; igyekezni fogok, hogy azt jövőben is 
mindenkor kiérdemelhessem.

Becses rendelinényeit és szives pártfogását kérve, maradok továbbra 
is kiváló tisztelettel

B A L K Á N T I ERNŐ,
könyvnyomdatulajdonos.

Mindenkor kapható (egyes ivenkint is): Vagyoni leltár, Adós-levél, Adás- 
vevési szerződés. Havi kimutatás, Ügyvédi, körjegyzői, véghajtói és utbiztos 

nyomtatványok. Póstakönyv, Halottkémi jegyzőkönyv stb. stb.

— Nagy nyomtatvány raktár p -

Nyomatút! Balkányi Ernli könyvnyomdájában AlsO-Lvndván.


