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*i A lap szellemi részére vonalközé 
| mindéi) közlemény a szerkesztőség

hez A . - I . c M u l v n  T e m p 
l o m t é r ,  az előfizetési díjak, 
oyiltterek és h irdetések  pedig a 
K iaddlaptulajdonoshoz Balkányi 
E rnő Fö-utcza 19. küldendők.

Hirdetések jutányosán  
szám íttatnak.

Kéziratok nem adatnak  vissza.

& • ■ ,  ̂ . «.*
'»Í i ' $

l?l«”» f i* e té8i á r a k :
i \(
I Egész é v r e ..............................4 Irt !l

Fél é v r e ......................................2  Irt |
Negyed é v r e ...........................1 Irt

Egyes szám  ára  10 kr.

H irdetések elfogadtatnak: ; 
Budapesten : a  R eu te r ügynökség I 
és a Magy. Távir. Iroda, Eekstoin

_  i i * i  • . U., Fischer A. D. és Goldberger I

társadalmi, közművelődési és közgazdasági hetilap. w. *.«*** i;
~  1 v Mosse Rudolf h irdetési irodája, jg

M e g je le n ik  ir iiiic ien  v a s í i r n t u p .  v  _ v -:------------------  ■ ^

A  h e lyb e li és já r á s i hatóságok, az alsó-lendvai községi és körjegyző i egylet, az
Ilészvén  vtársasáig* hi\ atalos közlön ve.

A lsó-Lendva - I idéki T akarékpénztár

„Délzala" meglepetése.
A „ D élzaln“ is, mint ;t vidéki lapok 

egyike, méltányolni óhajta a müveit olvasó 
közönségének érdeklődését és pártolását; ez 
okitól nem riadva vissza az anyagi áldoza
toktól, azon kellemes helyzetbe juthatott, 
miszerint sikerült a kedves olvasói részére 
az „O tth o n t,"  a iiires „M a g y a r S z a lo n 
nak egy külön kiadását (évi előfizetés 20 
korona) d íjta lanu l megszereznie.

E gyönyörű kiállítású, gazdag tartalmú 
illusztrált h a v i fo lyóira t, mely a kiválóan 
ismert Hevesi József iró által van szer
kesztve és a  mely telve van a legkitűnőbb 
íróink dolgozataival, legelső festőink illusztrá- 
czióival. Közöl elbeszéléséseket, társadalmi 
és kritikai czikkeket, népszerű és tudomá
nyos ismertetéseket. Divatot (illusztrálva) 
azonkívül szebbnél-szebb aktuális iliusztrá- 
eziókat és úgy a hazai, mint a külföldi 
festö-müvészek legújabb alkotásait.

ügy, hogy ez ..O tth o n " ez. „D é lz a la "  
m e g le p e tése , fölöslegessé tesz minden 
más szépirodalmi lap járatását.

Az „O t th o n "  minden hó elsején jele

nik meg egy vastag kötetben. És igy a 
„D é lza la "  kedves e lő fiz e tő i éven te  12 
vas tag  k ö te te t k a p  ingyen  és m in d 
ö ssze  c s a k  é vne g y e d e n k é n t egy k o 
ro n a  k ö lts é g d ija t s z á m ítu n k  fö l.

Erősen hisszük, hogy olvasóink öröm
mel fogadják a „Délzala'' e meglepetését, 
melyet mi nagy áldozat árán vagyunk ké
pesek megszerezni.

Felkérjük tehát a müveit olvasó közön
séget. szíveskedjen a „D é lz a lá ‘-ra  az 
e lő fiz e té s t e s z k ö z ö ln i és a h á trá lé - 
k o k a t az egy-egy k o ro n á n y i k ö lts é g 
d ija k k a l o k tó b e r  h ó  l- ig  b e k ü ld e n i, 
hogy az „O t th o n "  képes havi folyóiratot 
minden előfizetőnknek megküldhessük.

A divat.
Sokan azt mondják: minden szép. 

a mi divat. Igazabhat mondanak azonban 
azok. a kik számra nézve kisebbek, de akik ! 
azt állítják: mind az divatos is, a mi szép. 
Hozzunk reá fel példát.

Nagy divat volt valamikor a krinolin. 
ma kitalálja e viseletét szépnek? Nagy di
vat volt a fehér paróka még II. József 
korában is.

Már most mikor fest jobban egy fiatal 
leányarcz, aranyszőke hajfürtjeivel-e, vagy 
ha rizsporozott fehér paróka takarja el 
gyönyörű természetadta hajkoronáját! Sok
szor ilyen a divat.

Nincs-e tehát több igazság abban az 
állításban, hogy minden szép: divatos. A 
szép arcz mindig divat marad, vagyis addig 
marad divatban, inig a szép arezra ránezok 
nem gyűlnek. Mindig csak kicsi láb lesz a 
divatos női láb, hisz ez már ezer év óta 
tetszik s még mindig épp úgy divat, mint 
Japánban, a hol csecsemő korukban kez
dik a leányok lábát apróvá nyomorítani. 
Mert a kicsi láb szép. Vagy mondjunk egy 
másik példát. A fülbevaló is mindig divat 
marad, pedig talán fülbevalót tán Éva 
anyánk is viselt már.

De ez csak általános jellemzése a di
vatnak. Menjünk a részletekbe. Azt mond
ják, hogy a divat rettenetesen szeszélyes és 
igy költséges. Minden perezben más-más 
képbe, ruhába, alakba, formába öltözik a 
divat; s az ember, hogy mindig a divatot 
kövesse, mesés áldozatokat hoz.

Ez azonban a valóságban csak azt je 
lenti, hogy az eniberek igen szeszélyesek, 
mindig újat és újat találnak ki s ákár 
Ízléstelen az az uj. akár nem: hát divattá 
csinálják, mert uj. De mert legtöbbször íz
léstelen. hát csak két hétig marad divattá.

m  TÁKf/A- -s®
A z  e m b e r .

Irta : Szávay Qyula.
Az ember - mint mondani szokta - -  
Csak meg van napról-napra szépen. 
Fellázadás a sorsa ellen 
Évszámra sincs néha eszében. 
Tulajdonképcn azt se tudja.
Hogy van-e, nincs-e sorsa néki,
Csak reggelizget, vacsorázgat.
És jön az uj nap, megy a régi.
Az ember máskor — tudja kő mért — 
Meggyükül, mint könnyű foszfor,
Testet ledobva száll a vágya,
Maga se tudja merre sokszor.
Legjobb szenlne meteorként 
Repülni a légikbe' kéjjel,
S száz külön égő, külön élő 
Részecskére robbanni széjjel.
Az ember tervez egyre-másra,
Fejében eszmét eszme kerget,
Édes szülőként uj ruhába 
Öltöztetget sok regi tervet.
Hány babiloni torony épül 
Fejben s papíron napról-napra?
De, végül látjuk, egy se nőhet 
Égy sirhaloinnál magasabbra!
Az ember érez forr belülről?
A boldogságot, hogy füllelje:

Behunyt szemekkel ismeretlen 
Világokon száll át lelke.
S ha érzi, hogy telt szive mostan 
A boldogság szinmézit issza:
Keres egy tüt, felszurja s kincsét 
Véres cseppekben veszti vissza.
Az ember vágyik erre — arra,
Örök szomjúság lelke, teste.
8 a feltalált forrás tövében 
Sóhajtó/, hogy nem ezt kereste. 
Megaranyozva áll előtte 
Minden csúcs, mely még ismeretlen, 
Életveszély közt tör reá föl 
8 ott látja, hogy mind mily kietlen.
Az ember tesz-vesz; kertecskéjén 
Halmot, dombot síkká egyenget.
Ha ifjan kezdi, beleöszül,
Mig megteremti itt a rendet.
8 mikor a tükörsima földnek 
Minden darab röge virágzik:
Ú megy a havas hegytetőkhöz, 
(iyopári szed és Montblancra mászik.
Az ember ezt mind végig éli 
8 ha újra élne, újra tenné 
Maga körül keringne útja 
Csigavonalban végtelenné.
Jó, hogy a végén már a vágynak 
Elejére gondolni sem mer. 
.Mindinkább büles és kitanult lesz 
És nagy bölcsen meghal az ember.

A  k é t  f i ú .
I r ta : Lévay Béla.

A . D é l z a l a *  eredeti tárciája.

Amikor Futó Mihály uram meghalt, két gyer
meke Béla és Jancsi még nagyon kicsikék voltak. 
Az özvegy, kire az ősi jussból jócskán maradt, 
sokat gondolkozott a liai jövőjén. De hiába, anyai 
szivet nem lehet okolni, hogy első szülöttét Belát 
jobban szerette ezivukodó, haragos természetű 
ellenére is mint a szelíd lelkit Jancsit. 8ok 

• tépelődés után bizony arra határozta magát az 
özvegv. hogy az urias modorú Bélát ügyvédnek 
nevelteti. Jancsit pedig asztalosnak adta. Bedig ha 
tudja, hogy mi fog történni idővel, bizonyára meg 

' fordítva cselekszik.
Béla a városban tanult: szerető anyja min

dennel ellátta büszkeségét. Büszke i< volt ;i (inra : 
jól tanult és tanárai szép jövőt jósoltak neki. 
Jancsi meg anyja közelében nőtt fel, derék, szor- 

1 galmas, munkás fin volt, hanem szegény 
műveltség tekiulelchen nagyon elmaradt Béla mel- 

' löl, az ö nevét nem fogják kürtölni az újságok,
1 mint híres emberét, nem lesz szalonja, abban 

nem síirögnek-forognak majd a közélet annyi ki 
tünőségei, mint Béla hazában, mely valószínű.

; hogy palotának is be fog válni! igy abrándo 
! zott az özvegy.

Drágán megfizette ezeket az álmokat. Béla 
a városban valósággal ette a pénzt. Mii csinált, 

j mit nem? liogVan élt, mennyit engedett meg ma
gának? mind erről nem volt fogalma a szegény 

! özvegy asszonynak, ö esak fizette a kontókat, a
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éppen addi^r, inig Párisitől Berlinbe, onnan 
Bécsi te s végre hozzánk költüzködhelik. 
ezután le is tehetjük ezt az újat . . .

Eddig csak a női divat járt sok sze
szélyességgel és változattal. Egyik évben 
olyan kalapot hordtak asszonyaink, hogy 
fejük búbját is alig-alig födte be. a másik 
évben meg már fejviseletük egész virágos 
keltté változott ál. vagy zöldséges, vetemé
nyes kertté, hol legelészni is lehet. így a 
ruhákkal is. Az egyik évben szorult a szép 
női karokra a ruha és előnyösen tűnt elő 
a kar természetes gömbölyüsége, a másik 
évben meg már a karokból szárnyak let
tek, óriási szárnyak, minők csak a phönix 
madárnak lehettek.

Nos most térjünk át a férli világra. 
Szidjuk össze őket. Illik, és a térti komoly
sággal összeegyeztethető-e, hogy a lérti 
divatban is a legnagyobb szeszélyesség állott 
be. A frakk és fekete öltöny kétszáz év óta 
mindig divatban volt és szalonképes. Ma? 
Ma már megtörtént az. hogy előkelő bálo
kon egész maskarába öltöztek, értve a hat 
éven aluli gyermekhez illő térdig érő veres 
nadrágot. Égbe kiáltó Ízléstelenség! .Mert a 
nők eltakarják lábszárukat, hát azért mi 
férfiak mutassuk nekik a magunkét ? De 
igy van ez most a gallér, ing és nyakkendő 
viseletben is. Egyik ízléstelenség követi a 
másikat. S nincs az a képtelenség, mely 
magának két hétig vagy két hónapig diva
tot nem tudna teremteni.

Ideje lenne már. hogy e divathajszo
lásból. e divatcsinálásból kijózanodjunk: 
s ha kijózanodni a külföld nem akarna: a 
saját eszünkből józanodjunk ki magunk. 
Először is költséges mulatság ez a mostani 
állapot, másodszor pedig Ízléstelen. Mimi
két ok pedig elég fontos, hogy gondolkodóvá 
tegyen bennünket. Egy egyszerű s kevés 
diszszel ellátott, testhez illő ruha mindig 
szép marad, soha sem mehet ki a divat
ból. kultiválják hál asszonyaink az angol- 
szabású ruhát. A férfiaknak nem is teszek 
ajánlatot, csak un nyit mondok: a ruha ne 
legyen se nagyon sziik. még kevésbhé 
nagyon bő. se nagyon világos, se nagyon 
koczkás, legföhbképen mindkét nemnek

szóljon a közmondás: egy fecske ne csi
náljon mindjárt nyarat.

De az öltözködésen kívül is annyi min
dent tesznek az emberek divat szerint! 
Divat szerint esznek, divatosan mozognak, 
beszélgetnek, viselkednek, divatosan zsuroz- 
nak s divatosan teszik el magukat holnapra.

Mondjunk el egy pár ilyen szokást. 
Divat, hogy ö nagysága a műélvezet s a 
művészet rovására 10 perczezel később 
menjen el a színházba s félórával előbb 
hagyja ott a darabot, mint sem az befeje
ződik. Pedig ez már elég régi és oktalan 
divat arra, hogy kikopjék a divatból. Divat, 
hogy a háziasszonyt mindig elragadónak, 
bájosnak, szellemességben kifogyhatatlannak, 
kedvességben eligézönek tartassék. Divat, 
hogy a fiatal ember fünek-fának bókoljon, 
még akkor is, ha vőlegény, persze az eset
ben menyasszonyával minnél kevesebbet 
foglalkozzék. De hisz minek soroljam elő 
mindezeket, mikor az is divat már. hogy a 
házastársak egymást megcsalják . . . Divat, 
hogy a kereskedő egy-kétszer megbukjék, 
a szerclmcspár marólúgot igyék, a pénztá
ros defraudáljon, a kártyázok hamisan ját
szanak. a gróf demokrata legyen, gyerköczök 
párbajt •zzanak.

Most már a divat szeszéivcsségét véve 
alapul, mely az egyik szélsőségtől a másikba 
rohan, azt a szerény kérdési vetem fel: 
a pénz nélküli öreg leányok mikor jönnek 
már divatba?

Z a l a v á r m e g y e
törvényhatósági bizottságának ls9s-ik  évi 
szeptember hó 1:1-én és folytatva tartandó 
közgyűlésén felveendő, a vidékünket érdeklő 

tárgyak sorozata:
Ali-páiii jelentés a törvénzhatóság állapotá

ról. ezzel kapcsolatban a számunkért^ zék jegyző
könyve.

Az üresedésben levő vármegyei V-ötl aljegy
zői- és a szintén üresedésben levő egvik árva-zeki 
jegyzői állásoknak választás utján való betöltése.

A 1047Ö ni. 898. jk. SZ. határozattal 
kiküldött bizottság javaslata a törvényhatósági 
tiszti fizetések rendezése tárgyában.

A m. t. főügyész lMHI ni. 898. sz. előter
jesztése alügyészi és ügyészségi irnoki állás rend*

A közigazgatási bizottság az 1899 1900 ik 
évekre szerkesztett utfcnturtási költségeiőirányza- 

; tokát beterjeszti.
A vármegyei számvevőség előterjesztése az 

1899-ik évi betegápolási költségek fedezésére szük- 
, séges pótadó és az 1899. évre sziikseglendö kntona- 

beszállájutási pótadó megállapítása tárgyában.
A választolt vármegyei bizottsági tagoknak 

folyó év vegén kilépő fele része s az ev folyamán 
tagsági képessegüket vesztett, elhunyt és leköszönt 
tagok helyűbe teljesítendő választások határnap
jának kitűzése.

A munkaadók és a mezőgazdasági munká
sok közötti jogviszonyok szabályozásáról szóló 
1898. évi 'J. l.-e/.ikk értelmében létesítendő köz 
ségi segélyalapok szervezetére vonatkozó szabály
rendelet tervezetének összeállítására kiküldött, 
bizottság javaslata.

A faiskolákról és fásításokról szerkesztendő 
szabályrendelet tervezetének üssz.eálülára kikül
dött bizottság javaslata.

A varmegye alispánjának előterjesztése, a 
magyar nyelvben jeleskedő muruközi- s vendvideki 
tanítok es tanulok évenkinti megjutalmazására .’IOO 
forint megszavazása iránt.

alkotott szabályrendelet módosítást!.
A bordely-ügyre es kejuökre vonalkoz.olag 

alkotott szabályrendelet módosítása.
Főispán in* Öméltósága Klotild Föhcrezegnö 

O Eeu-egenek kös/.öuet nyilvánítását megküldi.
Ve-zprenvarmegye ........... v ím nen..... ..

! 'iktatási ünnepeli kiildóllsegileg történt megjele- 
Iieseert köszönetét fejezi ki.

Kotor kö/seg'tek •> Irt 48 kr. megyei [túladó 
törlése iránti lölyamodványa beinutattatik.

Zalavármegye utbiz.tosainak kérvénye lizetés 
emelés iránt.

A vármegyei számvevőség által megvizsgált 
kö/.-égi költségtervek és bírói számadások tör- 
venybatösági jóváhagyás vegeit benmlattalnak.

llellalincz község képviselőtestületének a 
tanezvigalmak után szedendő dijak - ezen dijak
nak hová fordítása tárgyában hozott határozata.

Felső-bakos. Also-l.akos. (iyertyános. Ilotlieza, 
Kapeza é.-Koolb s/.oveikezell községek képviselő 
testületéinek egy körjegyzői, irnoki alias rendsze- 
resitese és fizetésének megállapítása tárgyában 
hozott lialaro/ata.

A. Leadva község kepvi-elö testületének köz
ségi ingatlan eladást tárgyában hozott határozata.

Drává t -,in\ község kcpvi-elölcsliilf lenek,köz
ségi ingatlan szerzése largyaban hozott balarozata.

A lelem ei járás löszolgübiraja Hallok Szent- 
Cyörgy. Laza. Borsfa, Hnesiifa. Oltáré/.. Tolmaes

.•Iszik tudni, a tudomány 
rakva s azokat nem vesz
ni. Bizony drága pénzen

Nagyon jó volt 
Ilikor a már Jő 

neki - ölelgette kedvenez tiüt.

ii megmarad: elosztjuk 
igy lehet legkönnyebben

komoly férfi lett. Mestere alig győzte dicsérni, de 
mind az a jó. a mit kisebbik fiáról hallott, valami 
nagyobb örömet nem kellett az öreg szivében. 
Csak akkor volt igazan boldog, ha nagvol.bik fiát 
maga mellett láthatta, csókolgathatta. A diploma 
feletti öröme még le sem csillapodott, mikor Béla

. fel az özvegy, mintha kígyó 
csípte volna meg micsoda V Kiadni a hazai, 
apaiok házát? Komolyan beszelsz fiam?

- - Nagyon komolyan!
Soha! érted fiam? sóin! Iái állok őrt a 

kapuban, hogy idegen ember lábát abba be ne 
tegve. Ks volna szived, elkótyavetyélni az. ősi 
hazat?!

Mindennapi dolog az. anyám. o<zloz.kodo 
atyafiak között.

Fiam, megörültél! .......Ham, neked mai

llé hiszen le már kikaptad 
részt az utvlsf 
az özvegy
az már a Jancsié. Igv kívánja ezt az igazság.

Ne
got. F ii jobban tudom mi az. igaz-ág.

No persze! Hiszen a/erl taiiiltatulak. Iiogv 
tudd. s azért mondom, hogy ne keress semmit 
szegenv öcsédén, meg rajtam. Lásd. elég |«- a 
gyereknek azt az adósságot kitisztázni a liá/rol.

Ki

Ad a törvény.
Az özvegy elvesztette már minden türelmét, 

elfordult szive büszkeségétől, s azt moiidlu:
Eredj el szemem elöl. Megtagadlak, hogy 

fiam vagy.
Es az ügyvéd elment. Másodszor kereste jus

sit s a törvény megítélte neki. Az ősi házat nem
sokára li. ziláltak is. Három hnjdii állott őrt a ka
púban, hogy a hezitáló puhlik....mik bántodasa ne
• - - sék. Féllek az özvegytől, ulóvégre meg galibát 
fog csinálni. Hanem dehogy csinált. Szegei,v öreg 

utolsó szobába, hová nem hal
latszott be az árverezők bántó zajongasi: olt sirt 
csöndcson. Könyei patakként peregnek le imzaról.

Egyszer csak vállára teszi valaki a kezét. 
Kedves mama! ne sirj, nem túrnak ki az 

idegenek családi örökünkből: én voltéin meg a 
házat.

Te? pattant fel az özvegy - le vet-

Jo emberek ajánlottak fel hozza a pénzt, 
két kezem munkája lógja törleszteni az adó-stgol.

Fiam tört ki végtelen meghatottsággal 
nyakúba borulva az özvegy eifis 

le különít), te százszorta nemesebb \agv a

ejteni i

Béla m..bl. sokkal .kiilömb . nagyobb 
I .lauesmal. Mint ügyvéd rövid idő alatt 

országos Imi-, tett szert Nagyságának híre elju- 
!• >tt anyjához i-. Valami fővárosi ember Likast 
akart bérelni nala s a bemutatkozás után meg- 
kérdezé. hogy talau Futó Béla elsőrendű krimi- 
nali-ta rokonához van zerem seje. ki ebből a va 
rosból való.

Az ügyvéd m fiam.
< akiig van ? (.lati dalok ! Ón nagyon Iniszke

\ au nekem egy ma ik fiam is. a 
szórta bii'/.kébb vagyok volt a válás:

Igazan? E< az?
Éppen iil jön kiáltott le 

özvegy az ajtó léle mutatva, melyen épen Jancsi 
lepett be. A műhelyből jött - az özvegy oda le
pett hozzá, megölelte, - végtelen gyöngédséggel

Te vagy. fiain! u világon egyedül te az

?...r * 1
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Vttkonya hegyközségek rendtartási szabályzatát 
törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti.

Á nagy-kanizsai járás föszolgahirája Mura- 
Kcresztur községhez tartozó l'jhegy hegyközség 
rendtartási szabályzatát törvényhatósági jóváha
gyás végett beterjeszti.

A nagy kanizsai járás föszolgahirája Zala- 
Szént-ltalázs, Magyar-Szerdahely és Hörzöneze 
hegyközségek rendtartási szabályzatát törvény
hatósági jóváhagyás végett beterjeszti.

A nagyméltoságn füldinivclésügyi magy. kir. 
ininiszterinmnak HŰT5 SÍIT. szám alatt kell ren
deleté a tapolezai járáshoz tartozó diskai s a 
letenyei járásban levő kariesa-esokmai, kis- és 
nagvhegyi, tormaföldi, kislakosi, kerkalólfalusi, 
kerka-teskándi, alsó szeinenyei. csehi, vörcsöki, 
esörnyeföldi, szent-inargitai, rátkai, lispei, inaróezi, 
lasztonyai, kerelyei. szent-liszlói, szent-|iélerföildi. 
Menyei, lelenyi-jnliáidiegyi, béezi és zajki hegy
községek rendtartási szabályzata némely f  ainak 
módosítása targváha11.

A perlaki járás föszolgahirája Mnra-C.sánv 
község képviselőié-Kilétének a község szervezési 
szabályrendeletének módosítása tárgyában hozott 
határozatát törvényhatósági jóváhagyás végett be
terjeszti.

A Csáktornyái járás föszolgahirája Csáktornya 
nagyközség Imsvágasi szabályrendeletét lörvény- 
haiósági jóváhagyás végett beterjeszti.

Az állami központi in. kir. inérlékhilelesilö
bizottságnak H15Í8ÍI5. s/ánm megken.... se a
törvényhatóság területén felállított mértékhitelesitö 
Jiivatalok területi hatáskörének megállapítása tár
gyában.

Az alsó-lendvai járás föszolgahirája Völgyi- 
falu. Peleshazn. Csente és lloss/nfalu községek 
képviselőtestületének az olsó-lendva regédéi vasúti 
vonal segélyezése tárgyában hozott határozatát 
törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti.

Az alsó-lendvai járás föszolgahirája C.-i-ztreg 
község vadászati jogának szabadkézből történt 
bérbeadására vonatkozó képviselőtestületi határo
zatot Marton Pál és társai c-osztregi lakosok fel
lebbezése kapcsán beterjeszti.

A megyei számvevőség Podbreszt-S/.ent- 
Kereszt és Stefanee/. köz-egek képviselő téstüle- 
tének községi pótadó törlési tárgyában hozott 
határozatát törvényhatósági jóváhagyás végett 
bemutatja.

A megyei számvevőség Jurc evecs községnek 
községi pótado törlése tárgyában hozott képviselő | 
testület határozatát törvénvliato ági jóváhagyás 
végett bemutatja.

A m. kir. állaniépiteszeli hivatal az alsó- 
lendvai járásban alkalmazott megyei iitkaparökuak 
drágasági pótlék engedélyezése iránt benyújtott 
kérvényüket átteszi.

A nm. föleutivelésiigyi ni. kir. miniszteriuin- 
nak 411*00 III. 2. 1808. szám alatt kelt magas 
leirata a takonykórhaii elhullott lovak tulajdono
sainak az. ehadó. illetőleg az állategészségügyi 
alapból leendő segélyezése iránt.

A nagyin, m. kir. belügyminisztériumnak 
80U> VII. NOS. -/.ám alatt keit magas leirata 
a kaposvári államilag segélyezett siketneiua inté
zetnek alapilvámi helyek léte-itese altul leendő 
segélyezése iránt.

A dunántúli o r k o p u - . l ü k  állandó -egely 
bizottságának átirata a jegviliarok által károsullak
segélyezésének adományok gyűjtésievei leendő
támogatása iránt.

Magetty Géza az also-lendvai járás bor-
ellenőrző bizottságának elnöke Isoó Ferenez vá-
1 asz tolt bizottsági tagnak alla-aróli leimondo jelen
tűsét beterjeszti.

|)r iláry István megyei ti-zti főorvos több
szülésznő oklevelet kihireetes végett bemutatja.

Az alispaui jelentő- helyszűke miatt a jövő 
zumru maradi.

Ú J D O N S Á G O K
Tisztelettel kérjük t. előfizetőinket az előfizetés 

megújítására es a hátralékok beküldesere.
Lapunk (. olvusui és ulűli/.etői inni >/.n- 

inunklin/ mi'lh-k'-lvr \ rn/.ik llnth  .V. »Jnnus 
K,vQmőlc.stnk es uvüm őlrsínlvkrűl s/o/ó kör
levelet.

Segédpüspök kinevezése Ó felségé a király 
dr. István Vilmos -zouibathelvi kanonoknak segéd
püspökké történt kin. vczlele-. t a magyar kormány 
előterjesztésere legfelsőbb jóváhagyásával ellátta s 
erről a kormány értesítésé a szombathelyi megyés- 
püspökhöz a napokban leérkezett.

Kinevezések. A vallás- <•- közoktatásügyi magy. 
kir. miniszter I dvrdy Vineze zula-egers/egi állami 
polgári iskolai tanilot és okleveles rajztanárt a 
zala egerszegi állami fögymnasiumhoz ideiglenes 
rendes rajztanárrá kinevezte. A vallás- és köz- 
oktatásügyi magy. királyi miniszter Gyürke Ilona 
okleveles kisdedóvónöt a perlaki állatni kisded- 
óvodához óvónővé nevezte' ki.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. miniszter Szappanos Péter zala-egers/.ogi áll. 
fögyumasiumi rendes tanárt hasonló minőségben . 
saját kérelmére a szegedi uj állami főgymnasitun- : 
hoz helyezte át.

Köszönet nyilvánítás. A folyó* évi augusztus 
hó 27-én tartott műkedvelői szinielöudás alkalmá
val szívesek voltak foliillizotiii a következők: Hajós 
Mihály és Perenezy urak 2 2 irtot: Zolietbauer 
Ferenez, l ’ollák József, Xeuhauer András, Wort- 
inann Henö, Arnstein Benő, HulTy Pál, Csillag 
Aladár és X. X. urak 1 — 1 Irtot; Patakv Kálmán 
ur 80 krt; Gross Hermán és Marton Kálmán urak 
50 50 krt; lleelmitzer Samu ur 40 krt: Freyer 
Józ-ef és Beverenesies István urak 80 80 krt, 
Cia/.dag X. ur 25 krt; Weisz Adolf. Matlersdorfer 
X., Steril X.. Bosenfeld X. és Siessél Viktor urak 
20 20 krt. Fogadjanak az illetők e/ utón hálás 
köszönetét.

Községi orvos választás. Az elhalálozás foly
tán üresedésbe jött alsó-domborui községi orvosi 
állásra dr. Fodor Gyula Pál nyugalmazott ezred- 
orvos választatott meg.

Párbaj vadkannal. A sz-e-i--zigeii erdőségek
ben egy már több egyének által látott - 280 
kiló súlyra becsült vadkan tartózkodik, mely az 
erdőn és annak környékén járó népeket már fé
lelembe kezdi ejteni. A múlt héten e vadkannal a 
petróczi majori kumisznak ugyancsak meg i- gyűlt 
a baja az oltani erdőben, hol jókedvűen furulyázva 
észre vette, hogy a hösvudknn feléje tart, annak 
párbajozó szándékát -ejtvén, egy vastag tölgyfa 
mellett állást foglalt, hol az ellenfele nyomban 
meglepte s mint előre is számi lőtt rá, öt párbajra 
ingerelte s e-ak is a fényes baltaforgatá-hani gya- 
koroltságának köszönhette a kifent bajuszu kumisz. 
hogy a párbaj nem az ö, — hanem ellenfele könnyű 
sérülésével végződött.

..Muraszombati Mezőgazdasági Bank'1 czimmcl 
uj intézet alakul meg a napokban. Muraszombat 
székhelyivel. Az intézet iránt fővárosi es nagy- 
kanizsai pénzügyi körökben oly nagy az érdeklődé-, 
hogy a részvények legnagyobb részé már i- elhe
lyezést nyert és csak igen kevés kerül repurticzió 
alá. A szervezést az egyik alapító és főrészvényes. 
Kormos Ármin ur, az ulsó-lendva-vidéki takarék
pénztár részvenytáiruság igazgatója vállalta magára, 
akinek elnöklete alatt legközelebb lesz az alapító 
értekezlet és az igazgatóság kinevezése. Az inle/' t 
élére mint halljuk Muraszombat egy kiváló 
alakja van kiszemelve. Az uj vállalat kiválóan a 
földbirtokosok és kuszásguzdák intézete lesz.

Tyuklopó menyecske. Csé Kati fel-ö-lako-i 
kaez.erlos m i uyecske folyó* le i teán délután sz«* i- 
szedjánuk Setéi Vendelnek a kárara egy tyúkot 
elloptál s azt meg az nap Alsó-I.endván 50 krért, 

mint jogos tulajdonát, - - eladta, de a tyuk 
árának elköltéséhez nem lelt szerencséje, mert 
ma-nap a c-endör-ég ezt elkobozta tőle. a 
tyúkot pedig Csé Katinak vissza kellett vinni oda 
a honnan ellopta.

Katonai léghajó leszállása. Folyt* hó 2-án dél 
tájban szokatlan látványban gyönyörködhetett Zulu- 
Kgerszeg lakossága. Györvár felöl óriási magas
ságban egy léghajó körképe volt kivehető, amely 
mindinkább Zala-F.gorszeg felé tartott. Mint a tűz 
lármáján!, siettek ki az emberek az ulczára, nézni 
a léggömböt. Kgyesek kocsin neki iramod
tak a Körmendi utczaiiak, hogy a leszállásnál ott 
lehessenek; mert a léghajó folyttal lefelé tartott 
Andrá-hida es Zala-Kgcrszeg között; kivehető volt 
már a kosár, süt a kibocsátott vasmaesku kötele 
i-. A léghajó Vorhotán innen, a Szent-Krzsehet- 
hegyre vezeti"* tit mellett szállt le, előbb egy gesz- 
ge-ztenyelá ágat törte le, majd a hegyoldalba 
iilüdött. A kosárban öten voltak. 4 Katonatiszt, 
közülük egyik orvos es egy e/.ivil. A leszállásnál 
egyik tisztnek nadrágja szakadt végig, inig a má
sik egyik karján szenvedett kisebb mérvű súrló
dást. Becsből reggel H órakor indultak el és ép 
deli 12 órakor szálltak ki s igy 4 óra alatt telték 
meg Becstől Zala-Kgerszegig az utat. A délutáni 
fel 8 órai vonattal visszamentek. Léghajójuk köb- 
tartalma 2.0(10 köbdeeiincter volt s igy 20 hecto- 
liter ürlartaluiu.

Tanítónő-választás. A draskoveczi iskolához 
az iskolabizottság Kovács Bozát választotta meg 
augusztus 20-án egyhangúlag tanítónőnek.

Meghívás. A Szombathely egyházmegyei r. k. 
tuuiló-egyesület 1808. évi szeptember hó 15-én 
délelőtt 0 órakor Szombathelyen, a vármegye ha
zának nagytermében tartja meg rendes évi (XV.) 
közgyűlését, melyre úgy az alapító-, pártoló- és 
rendes tagokat, mint a nevelés- és oktatásügy t. 
barátait tisztelettel meghívom. Sárvár. 1808. aug. 
20-én. Barabás György s. k., az egyesület elnöke. 
Tárgysorozat: 1. Kínok megnyitó beszéde. 2. A 
limit évi közgyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 
8. Klnük jelentése az egyesület mull évi működé
séről. 4. Pénztáros jelentése az egyleti pénztár, az 
egyházmegyei- és az országos r. k. tanítói segély
alap állásáról. 5. Jelentés a „Tanítók házáról**.0. 
A központi bizottság jelentése a beérkezett pálya
mű vekről. 7. lleiner József tanító értekezése a 
dudogók (iktatásáról. 8. Nevelés- és tanításiam 
tételek kitűzése a jövő egyesületi évre. 0. Indítvá
nyok. 10. Tisztújító-. A közgyűlést reggeli 8 óra
kor a székesegyházban szent mise előzi meg. A 
szent mi-e alatt előadandó énekek főpróbája szept. 
14-én délután 5 órakor, a püspöki iskola ének- 
termében lesz megtartva. A közgyűlés napján reg
geli 7 órakor az énekkar ugyanott még egy próbát 
tart - onnan vonul a templomba. Az énekkarokat 
KampiLs Mihály kartárs fogja vezetni. A központi 
bizottság szeptember hó 14-én, délelőtt 10 órakor 
a püspö'.'i iskolában tartja gyűlését.

Késelö tolvaj. Piuterics János jöscezi lakos 
mull hó 28-án virradóra a saját kauászukat tetten 
érte. midőn a mezon levő kukoriezájából a leje
ket tördelni kezdette s mivel a cselekmény meg
történtél bizonyító tanúja nem volt, attól tartott, 
hogy a tolvaj a törvény elölt eltagadni fogja a 
teliét s nem büntetik meg. ezért a mezőről a 
községi bíróhoz akarta előállítani, de alig indult 
el vele néhány lépést, a tolvaj észrevétlenül kísé
rőjét a nyakán egy kés szúrással súlyosan meg
sebesítette azután elmenekült. A csendörség a 
késelö tolvajt feljelentette a - - bírósághoz.

Tűz. Zal-Kgerszeg mellett fekvő Kaszaháza 
községben folyó hó (*-áu reggel 7 órakor Cseres
nyés László istállója gondatlanság következtében 
kigyulladt, melytől kigyuladt a cséplő pajtája, mely 
tele volt gabona ncmückkcl és szénával, valamint 
a mellette fekvő négy ház a meliéképülettel együtt 
a tűz áldozata lett. Á kár igen nagy.

Óraadó tanító alkalmazása. A vallás- és köz- 
oktatásügyi mini-zlt r Sziie- Mihály nyelv- és tör
ténelmi szakcsoportra képesített polgári iskolai 
tanítót a tapolezai állami polgári fiúiskolához az 
1808 0-ik tanévre óraadó tanítóvá kinevezte.

Méhészeti vandortanitói kerületek beosztása. 
A földmivelé-ügyi miniszter a méhészeti vándor 
tanítói kerületekre nézve a legújabb beosztás sze
rint hét kerületet képezett. A mi vármegyénk 
Baranya. Fehér, Győr. Moson. Somogy. Sopron, 
Tolna. Vas és Veszprém varmegyékkel egvi.tl a 
második kerületbe tartozik Pápa székhelyivel. A 
váudortanitó neve: AbaITy József.

Kertészeti tanfolyam. A keszthelyi gazdasági 
tanintézetnél m-plauitok részere rendszeresíteti 
kertészeti tanfolyam folyó hó 1-én nyílt meg. A 
tanfolyamban 20 néptanító vesz reszt. Zalamegve- 
böl a két beiig tartó tanfolyamra 8 tanító véte
tett fel.

Uj zenemű. Bózsavölgyi e- tar-a «■-. es kir. 
udvari zeneiiiiikereskedö ezég kiadásában megje
lent. az országszerte elterjedt: A bihari határ
szélen . . . és Félt az a iyám a legényre . . . ez. 
eredeti dal. melynek szerzője Lengyel Mi-ka az 
ismert zeneszerző. A füzet csinos kiállításban je 
lent meg, ára 00 kr.

V asú ti m e n e tre n d .

A. Leadva C-akloi n\a. A. Lefidvíi-Z. Kgerszeg. 
Indul: i Indul:

7 ura 41 p.-kor d. e. 0 óra 55 p. kor d. e. |
8 „ 44 ,  este. 5 „ 40 „ d. u. j

Érkezik; Krke/.ik:
0 óra 55 p.-kor d. e. 7 óra 41 p.-kor d. e.
5 , 4 0  d. ii. S > 44 este. j

fe le lő s szerkesztő.

NémiMli Mihály
| . * l ' lu h i j i l" i i" ' : I t . i l k m i y i  Im  i k *
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í r j e
f i t t e n  f a l

j O v C i J i t  O w fxin /

othUjhiru s/Hint/t>l és portugál 
borúit

Sherry 
P o r t  b o r  

Mn layti 
M a t t é i r a  

T a r m t j o n t i  a b
Kophatok 02 összes finomabb 

fiiszer és csemege kereskedé
sekben, nóta m in t poharanként 

az előkelőbb szti!bilik kávéba zu kés rendig tökben
Styál fiók: Butin pest

csakis í\'Kossuth Lajos és lyotUuj utcza
torkán o bén hu (asinormfszemben

2877. tk. 98.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az a.-lendvai kir. j.-biróság, mint telek

könyvi hatóéiig közhírré teszi, hogy az alsú-lendvai 
takarékpénztár végrehaj tatónak Steinsits Antal 
alsó-lendvai lakos végrehajtást szenvedő elleni 40 
frt 00 kr. tőkekövetelés és járulékai iránti végre
hajtási ügyéhen az a.-lendvai kir. járásbíróság terü
letén lévő. az alsó-lendvai 135. sz. tjkv-hen A .+
1. sor 221. hrzi szám alatt felvett ingatlanból 
Steinsits Antal nevén álló, az adóalapján 932 írtra 
becsült Vs részre az árverést 932 frtban ezennel 
megállapított kikiáltási árban az árverést elrendelte, 
és hogy a fennehb megjelölt ingatlan az 1898. évi 
október hó 20-ik napján délelőtti 10 órakor az 
alsó-lendvai kir. telekkönyvi hatóságnál megtar-

j tandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál- 
I tási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan 
hecsái'ának 10" o-át vagyis 93 fit 20 krt készpénzben, 
vagy az 1881: LX.t.-cz.42.§-ában jelzettárfölyammal 

1 száinitott és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. Jj-ában, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881; LX. t.-ez. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 

{ elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
! átszolgáltatni.

Kelt Alsó-Lendván, 1898. évi június hó 23. 
i napján.

Az a.-lendvai kir. jbiróság mint telekkönyvi 
■ hatóság. Horváth, kir. alhirö.
! 1675./tk. 98.

Á rv e ré s i h ird e tm é n y i k ivon a t.
Az alsó-lendvai kir. járásbíróság, mint telek

könyvi hatóság, közhírré teszi, hogy Sohár Gábor 
Imksai lakos végrohajtatónak Sohár Verona férj. 
Soós Istvánná baksai lakos végrehajtást szenvedő 
elleni 12 frt 50 kr. tőkekövetelés és jár. iránti ! 
végrehajtási ügyében az alsó-lendvai kir. járásbiró- 1 
ság területén lévő, a baksai (K). sz. tjkvbeu fel- ! 
vett s 1 a részben Kocsis Anna férj. Sohár Vin- 
ezéné. másik 1 2 részben s egyenlő arányban 
Sohár (iábor, Sohár Anna férj. Bedő Györgyin*. 
Sohár Verona férj. Soós Istvánná, Sohár Mári, 
kiskoru Sohár Hegina, Fáni. János, Károly és . 
Ilona nevén álló A. —|— 1. sor 275. hrzi sz. alatt 
foglalt, az adó alapján 100 írtra becsült, az A. -f-
2. sor 380. hrzi sz. a. foglalt, az adó alapján 20 1
frtra becsült; az A. -}- 3. sor 412. hrzi sz. alatt |
foglalt, az adó alapján 40 frtra becsült, az A. | 
-f- 4. sor 744. hrzi sz. a. foglalt, az adó alapján
40 frtra becsült, az A. -f- 5. sor 833. hrzi sz. a.
foglalt, az adó alapján 20 frtra becsült egész in
gatlanokra. továbbá a baksai 02. sz. tjkönyvben | 
felvett s 1 9—1 9-ed részben Sohár Gábor, Anna, 
Verona, Mári nagykornak és kiskor Sohár Regina, 
Fáni, János Károly és Ilona nevén álló. A. -f- 2. 
sor 277. hrzi szám alatt foglalt, az adó alapján 
108 frtra becsült, az A. -f- 3. sor 382. hrzi sz. a.

foglalt, az adó alapján 9 frtra becsült, az A. 4, 
sor 440. hrzi szám alatt foglalt, az adó alapján 
27 frtra becsült, az A. -f- 5. sor 024. hrzi szám 
alatt foglalt, az adó alapján 54 frtra becsült, az 
A. +  0. sor 075. hrzi szám alatt foglalt, az adó 

! alapján 9 frtra becsült, az A. -f- 7. sor 770 hrzi 
| szám alatt foglalt, az adó alapján 9 frtra becsült, 
| az A. -f- 8. sor 834. hrzi szám alatt foglalt, az 

adó alapján 18 frtra becsült egész ingatlanokra; 
a baksai 204,sz. tjvben A -J- I. sor 537. hrzi sz. 

] alatt foglalt s 1 2-ed részben Kocsis Anna özvegy 
Sohár Vinczéné, másik 1 2-ed részben s egyenlő 

i arányban Sohár Gábor, Anna, Verona, Mári nagy
kornak és kiskoru Sohár Regina, Fáni, János, 
Károly és Ilona nevén álló, az adó alapján 90 

' frtra becsült egész ingatlanra; a baksai 375. sz.
tjkvben A — 1. sor 173. hrzi szám alatt felvett 

' s 1 u- V'vi-ed részben Sohár Gábor, Anna, Verona, 
Mári nagykornak és kiskorul Sohár Regina, Fáni, 
János, Károly és Ilona nevén álló, az adó alapján 
4<i8 frtra becsült ház, udvar és kert ingatlanra, a 
végrehajtási törvény 15(5. §-a alapján; végül a 
baksai 301. sz. tjkvben A -j- I. sor sz. alatt fel
vett ingatlanból a R. 12 alatti bejegyzés szerint 
Sohár Verona fé j. Soós Istvánné nevén álló. az 
adó alapján 14 frtra becsült részre a becsár sze
rinti kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy 
a fennehb megjelölt ingatlanok az 1898. évi szept. 
hó 20 ik napján délelőtti 10 órakor Baksa 
községében a községházánál megtartandó nyilvá
nos árverésen, a megállapított kikiáltási áron alul 
is eladatui fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingat
lanok becsárának 10 "o-át készpénzbem, vagy az 
1881. LX. t.-cz. 42. §-álmn jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november lm 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságiigymiuiszteri rendelet 8. $-áhun 
kijelölt óvadékképcs értékpapírban a kiküldi itt 
kezéhez letenni, vagy az 1881. LX. 1,-cz. 170. jj-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
álszolgállatni.

Alsó-Lendván, 1898. április hó 8-án.
Kir. jbiróság tkköuyvi hatósága.

Huf. kir. ulbirő

Könyvnyomdámat a mai kor igényeinek teljesen megfelelő gépekkel és szép 
díszes belükkel 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  A M  A T
1898. a u g u sz tu s  h ó  l-én, Fő-utcza, K o p e c zk 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 tanusitott 
nagybecsű pártfogását megköszönni; igyekezni fogok, hogy azt jövőben is 
mindenkor kiérdemelhessem.

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

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

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

nyomtatványok, Póstakönyv, Haloltkéini jegyzőkönyv stb. stb.

Nyomatott Balkányi Ernő könyvnyomdájában Alsó-I.endván.


