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I  U niót e sek  e lfo g a d ta tn a k :
Budapesten : a  B eutcr tlgyuökség 
és a Magy. Távir. Iroda, Eckstein 
B., F ischer A. D. és Goldberger 
W. A. hirdetési irodája. Bécsben:

A  he lybeli és já rá s i hatóságok, az alsó-lem lvai községi és körjegyző i egylet, az „A lsó-Lendva-V idéki T akarékpénztár
IIész v én y  társaság“ h i t a t a los köziöl; t e.

Az ipar fejlesztésére vagy 
hátrányára levő versengés.

A mai czikkünkben az ipar fejlődéséről 
óhajtunk megemlékezni, s e fejlődéssel az 
ipari versengésről is. Az ipari versengésnek 
pedig azon nemeiről, mely már piszkos 
csalárd szándékú s igy egészséges hatással 
az ipari lejlődésre nem lehet.

Ma a midőn a vívmányok korát éljük 
és a midőn tegnapról mára, máról holnapra 
uj és újabb találmányokra ébredünk és fel
fedeztek az emberek úgyszólván mindent a 
legtökéletesebb pokoli gépig és még mindig 
u j csodákat teremtenek.

így aztán ipari ágakban tökéletesedünk.
Világhírű gépek, tökéletes szerszámok, 

eszközök között százával választhat ;tz em
ber a jó és jobb között s ha valaki tud vá
lasztani, értelmes és okos, hát bizonyára a 
legjobbat olcsón választja.

I)e bizony nagyon sokan vagyunk — 
emberiségünk java része ilyen kik nem 
tudják megkülönböztetni a rosszat, az ideig- 
óráig tartót a czélszerütöl, a primitívet a 
legjobbtól, az olcsót a drágától, a silánvt a 
tökéletestől.

Kzek azután becsapódnak csúful, de 
úgy, hogy még sem okulnak saját kárukon, 
vagy legalább is későn okulnak.

A szép, nemes versengés mindig hasz

nára van a külömbözö iparágaknak. A tisz
tességes versengés abból áll, hogy mindenki 
a legjobbat a legelfogadhatóbb áron akarja 
nyújtani a közszükségletit kielégíteni 
szándékozó közönségnek és az a versengés 
úgy általánosságban emeli és elősegíti az 
ipart. De a tisztességtelen konkurrenczia az 
iparnak épp annyit árt, mint a mennyi kárt 
okoz a becsapott közönségnek.

A tisztességtelen verseny egy országban 
sem olyan nagy, mint minálunk. Valósággal 
gyalázat az, mit egyes ágakban a legkéte- 
sebb birü kereskedőink s iparosaink véghez 
visznek.

Túl Hezitáljak egymást. Nincs az az ár, 
melynek kicsiségével ők egy kiesinyebb árt 
ne tudnának a piaczra kiállítani, legtöbbször 
persze a legkisebb vételár is felülmúlja a 
kínált áru értékét, mely valósággal csak 
szemnek való s hasznavehetetlen.

De tekintsünk el attól, *'ba rossz árut 
olcsó áron nyakába sóznak a közönségnek. 
Ez csak egyik árnyékoldala a tisztességtelen 
piszkos versengésnek, van egy sokkal fonto
sabb körülmény, melyre figyelmet kell vet
nünk.

És ez az eset, mikor a legjobb és leg
értékesebb árut értékének sokszor csak alig 
tizedrészével egyenlő árban bocsáttatnak a 
közönség kezeibe.

Ezek azok a kereskedők a kik boltokat

nyitnak egy lélesztendöre, vásárolnak sok 
ezer forint értékű árut hitelbe és azután el
vesztegetik potom áron. A potom árakat 
persze zsebre rakják s a nagy ezégnek sem
mit sem fizetnek. Eltűnnek nem léteznek. 
Előbb ugyan csődöt kérnek maguk ellen, a 
nagykereskedőket pedig érzékenyen érinti ez 
a kár s sokszor csődöt hoz reájuk is.

íme ez is egyik neme a tisztességtelen 
versenynek. De ki tudná e szerencsétlen 
állapotnak minden frázisát felsorolni! És a 
közönség kezd hiteltelen lenni, mindentől 
fél, mi drága, mindentől fél mi olosó, s igy 
kezd a legszükségesebbre szorítkozni, sok
szor ezeket is elodázza, mi pedig az ipar 
és kereskedelemnek végtelen kárt okoz.

Tény, hogy első rangú gyárakat, ezége- 
ket, iparosokat, kereskedőket elnyom, tönkre 
tesz a tisztességtelen konkurrenczia. A ki jó 
dolgot készít, jó munkát, jó árut ad, annak 
azt meg is kell fizetni. Sokan azonban in
kább rossz anyagot gyors módon összetá
kolnak, hogy a közönségnek jó olcsó árban 
dobhassák a piaczra és igy sikeres versenyt 
csináljanak és a jó ezég, a szolid ezég ér
zékeny károkat szenved és a jó áru, a jó 
gyártmány, a jó ezikk nem fogy, nyakán 
marad a ezégnek.

Ezeken a bajokon segíteni kell. Okuljon 
a közönség számtalan csalódásán, mely a 
tisztességtelen verseny és fejlődése óta egyre

^  TÁM-ZA- «a»
A z  elhagyott fé r j .

A ,D  é  I z a  I a* eredeti tárcsája.

Báró Vársuty lícláné valóban szép, kedvesés
szereidre méltó asszony volt. ......... nagyon
is előnyös tulajdonságok mellolt, a boldogsága 
hiányzott. Férje báró Varady nagyon elhanyagolta, 
inért nagyon elfoglalta a közélet és a klubi), csa
ládjának majd alig élhetett.

És az asszony, a szép, üde, fiatal asszony, 
kinek leányélete a való boldogság volt, talán be
letörődött e megvúllozhutotlunha V

Oh nem! Mcgakarla minden áron változtatni 
férjét, s ha nem sikerül. . . . úgy majd nem fog 
többé a boldogtalanságban élni.

Megtörtént úgy néha-néha, hogy a báró egy 
kissé maga is sokalta a távolmaradásokat s ren
desebb időben verődött haza a szokottaknál, ilyen
kor a boldogság mámorába úszott neje. Csupa 
szeretet, nyájasság, előzékenység volt férjével 'zeni
ben, ki ezt a szerepet feletti* untatónak találta. 
És még rendetlenebből járt haza. Az asszony, a 
szép hitves pedig könyes szemekkel húzódott vi—za 
termeinek egyik zugaim töprengve, hogy mit lévő 
legyen.

Töprengett és törte a fejét. Fz igy nem lesz 
jó, igy napok nem múlhatnak tovább, ezen vál
toztatni kell!

Megpróbálta a változtatást. Kezdett magányo
san eljárni estélyükre, színházba, buta magát, a

zene nem tetszett, nem vidította, gondolatai csak 
férjénél voltak s mégis erőszakolta magát, hogy 
ezután mindenütt ott legyen, hol az. előkelő világ 
megjelenik. Fiatal volt, joga volt hozzá, a férj úgy
szólván a clubban tanyázott és azt sem vette észre, 
hogy neje megnyitotta házukat a nagy társaságok 
elölt.

Várady báró csak a kártyának élt, a lovait 
idomította, de neje s háza népeivel nem törődött.

Neje agyalmn pedig mindig jobban-jobban meg
érlelődött a meggyőződés, hogy férjét a családi 
kedvei tűzhelyhez nem vezetheti vissza többé.

Hozzá járult e körülményhez, azon kinos eset

zét elvesztette, megsértette egy másik gentlemanu.
A sértés megtorlást követel, a megsértet be

csület pedig rehabilitálást, vért. Várady báró kihi
vatta ‘ ellenfelet, azután hazament és bezárkózott 
egyik szobájában anélkül, hegy nejéhez egy szava 
is lett volna.

Szobájában tartózkodott, magához senkii sem 
tTe-zlctt - maga sem hagyta el. Nem gondolt 
nejere, a szerető hitvesre, kinek tán egy kis sze
reidre is volna szüksége?!

De a nő találhatott szeretetet. Mióta házuk 
a nagy társaságok által látogatva lön, számtalan 
udvariok öveztek körül a szép asszonyt, közöttük 
nem egy nemes, tisztességes szándékú lélek.

Ko.si állott mega ház előtt. A segédek jöttek 
- Váradv báró umiélkiil, hogy nejéhez egy szót is 
szólt volna, ment el a kétes kimenetelű párbajra. 
És neje a lakosztályából jól hallotta, hogy férje a 
báró l’4 órai itthoniét titán urukkal távozik anél

kül, hogy hozzá, szép, fiatal s törvényes nejéhez 
benyitott volna.

Soká kesergett a nö a férje teltei felett, mert 
szerette. De megunva a sok mellőztdést s sértett 
hiúsága közepett az elhanyagolt nő, látogatót ka
pott. Látogatót, ki feleletért jött. Szép. derék, őszinte 
külsejű férfiú volt a látogató. Imádta e ház asz- 
szonyát, kit uj életre akart megnyerni, uj életre, 
melyei vele töltsön el. „Vagy-vagv* ! szólt tegnap 
a nőhöz és ma jött a válaszért. LVagy jöjjön ve
lem, vagv nem találkozunk többet*.

A ni. ment.Nem ismerte magát többé hitvesnek, 
felébredt benne az asszony, a fiatal asszony, kinek 
még élnie kell szerelemben, gvönyörben, szereiéi
ben és ápolásban.

Váradv báróra pedig balul ütött ki n párbaj. S 
mikor súlyos sebével hazaszállították, a nö márki
repült uj párjával a házból. Hiába keresték a bárót 
hazaszállító orvosok, hogy jöjjön fe-je ápolására, 
az ifjú szép nö. már egy szere több férfi ápoló sze
relmével már messze járt. És a midőn a bárónak 
tudomására j itt az eset. hogy neje elhagyta örökre 
es egy goiidvi-előbb férfiú társául szegődött, mély 
fajdalom lepte meg s önérzetének igazságossága 
felébredt, s beismerte, hogy megérdemli a sorsát, 
mert nejei -/,-i fölött mellőzve elhanyagolta. Folyton 
azon gondolatok zaklatták agvát: mikor volt mocsok- 
tnlannbb becsülete? A párbaj előtt vagy párbaj illán ?

Most jött csak a gondolatok tudatára, hogy 
mit vesztett, de késő a bánata már, mert a szép 
és fiatal neje szerelmét többé már nem hódíthatta 
vissza.



éri és forduljon el azon czégtöl, melyek 
olcsó árakkal, silányságokkal milliókat vág
tak zsebre.

Pártoljuk az ipart, mozdítsuk elő a tisz
tességes versengést, de tartsuk magunkat 
távol a piszkos konkurrencziától. Legyünk 
óvatosak s ne higyünk a látszatnak, az ol
csóságnak, mely alatt teljes értéktelenség 
lakozik.

A versengést vissza kell terelni a maga 
tisztességesen szabályozott medrébe, ezt sür
gősen parancsolják kereskedelmi és ipari 
érdekeink.

M egyei re nd e s  közgyűlés.
Zalaváriuegye törvényhatósági bizottsága a f. 

hó szeptember 12-ére kitűzött, azonban a nemzetet 
ért gyász miatt közgyűlési határozattal elnapolt 
rendes közgyűlését dr. Jaukovieh László gróf 
főispán elnöklete alatt szeptember hó 20-án tar
totta meg, melyből a vidékünket érdeklő dolgokat 
a következőkben hozzuk :

Elnöklő főispán üdvözölvén a szép számmal 
megjelent bizottsági tagokat, tudatja, hogy a mai 
közgyűlés a szeptember hó 12-én tartott törvény- 
hatósági közgyűlésnek folytatása lévén, a tárgy- 
sorozat semmit sem fog változni, hanem ugyan
azok az ügyek nyernek elintézést, amelyek a szept. 
hó 12-iki közgyűlés tárgysorozatába felvétettek.

Ezután Cznkelter Lajos megyei I. aljegyző 
felolvasta Őfelsége a Királynak felséges neje gyá
szos elhunyta alkalmából népeihez intézett szóza
tát, melyet a bizottsági tagok állva hallgattak meg 
s ezen nyilatkozatot a vármegye füszolgabiráinak, 
valamint Nagy-Kanizsa és Zala-Egerszeg rendezett 
tanácsit városok polgármestereinek azzal adják ki. 
hogy a hatóságuk alatt levő községek lakóival fal
ragaszok utján tudassák.

A közgyűlés tudomásul vette a főispán jelen
tését, hogy az alispánnal és Farkas József ország
gyűlési képviselővel a vármegye képviseletében 
részt vettek felséges Királynénk temetésén s a ra
vatalra koszorút helyeztek.

Az állandó választmány javaslatára az Er
zsébet szoborra a közgyűlés ezer forintot szava
zott meg a vármegyei közművelődési alap terhére.

Ü felsége a miniszterelnök utján fejezte ki a 
vármegyének köszönetét Lipót főherczeg elhalálo
zása alkalmából kifejezett részvétért, inig Klotild 
főherczegasszony a vármegye főispánjához intézett 
levelében nyilvánította köszönetét a vármegyének, 
hogy a Czirkveniczai László otthonra ezer forintos 
alapítványt tett. A magas köszönő iratokat a köz
gyűlés tudomásul vette.

Ugyancsak tudomásul vette a közgyűlés el
nöklő főispán jelentését, mely szerint Hülc- Sándor 
perlaki. Székely Emil tapolezai és Mayer István 
sümeghi szolgabirókat tiszteletbeli főszolgabíróknak, 
dr. Holmi Szidney perlaki, dr. Király Mór alsó- 
lendvai és dr. Lukonieh (iábor sümeghi járási or
vosokat tiszteletbeli főorvosoknak kinevezte.

A törvényhatóság állapotáról szóló ali<páni 
jelentés kapcsán Koller István bizottsági tag in
dítványára a közgyűlés feliratilag megkeresi a 
kereskedelemügyi minisztert I'nesán és Xováu 
mint fősznlgabiróságok székhelyein távírda hi
vatal felállítása tárgyában.

Az üresedésben levő vármegyei ötöd aljegy
zői állásra Szentiványi (iéza egyetlen pályázó je
lentkezett, akit u közgyűlés megválasztott ötöd 
aljegyzőnek elnökileg kijelentetett. Az árvaszt 'ó 
másod jegyzői állásra négyen pályáztak, de a ki
jelelő választmány nem találta őket kijcIellietÜA- 
nek. Jelentette folytatólag a főispán, hogy helyettes 
árvaszéki jegyzőnek Várhidy Lajost kinevezte, v i- 
lamint a póÜlDÖki állásra őr. Króiik Dániel buda
pesti lakost, mint egyedüli pályázót.

A vármegye 1899. évi költségvetés tervezetét 
a közgyűlés az állandó választmány javaslata alap
ján elfogadta s annak jóváhagyás végett a belügy
miniszterhez való felterjészlését elhatározta.

(Folytatása következik.)

D r. K irá ly  M ó r  tis z te le tb e li fő o rv o s  
ünnepe ite tése .

Városunk és vidékének lakosságát örömmel 
és megelégedéssel töltötte el az a hir, hogy főis
pán m Öméltósága dr. Király Mór járásorvosunkat 
megyei tiszteletbeli főorvossá nevezte ki.

ÁLSÓ-tENDVA, 1808.

Hegen kiérdemelte dr. Király ezt a kitömte- i 
tést, ki már ötven éve áll szép hivatásának a hu
manizmusnak szolgálatában, mely idő alatt 
mint szakmájában kiváló, mély tudománya s rend- j  
kívüli hő. tapasztalatokkal bíró lérliu egész 
tudásával őrködött az ember legdrágább kincse : j 
egészsége fölött; buzgalommal és odaadással sió- | 
tett szenvedő embertársain segíteni.

A társaságnak is szellemtől sziporkázó ölle- t 
tőivel, humoros adomáival mindig kedvelt alakja 
volt. Ezen férfin tiszteletére collegái lolyó ho 1-én 
az .Olvasó-egylet* helyiségeben bankettet rendez
tek, melyen a helybeli és vidéki orvosokon kívül 
az iutelligenczia is igen nagy számmal jelent meg, , 
jeléül annak, hogy az ünnepelt férfiul általános ; 
tisztelet környezi

Az első felköszöntöt mint a járás feje, Szmo- | 
diss Viktor főszolgabíró mondotta, kiemelve dr. 
Király Mór érdemeit, örömének adott kifejezést a 
kitüntetés fölött: i> ért hisz a közigazgatási hiva
talnok úgyis mostoha elbánásban szokott részesülni, 
ezután dr. Józsii Fábián és dr. Hrünner József ; 
collegái érdekese^ fejtegették az orvos nehéz pá
lyáját, kik hivatásuk közben igen gyakran halálos 
veszedelemnek vaun: k kitéve, s folyton zaklatott 
életükért mégis igen csekély az elismerés, mely 
után dr. Király Mór köszönte meg a nem várt 
ovácziot. s szerényen utasította vissza a felsorolt 
érdemeket, mert úgy mond a haza Hölcse szerint 
nem lehet megkülönböztetni, hogy hol végződik a 
kötelesség, s hol kezdődik az érdem.

Karabélyom Elek kir. táblabiró, mint őszinte 
juharától, dr. Wollák Adolf mint idealistát. Hajós 
Mihály mint kö-tisztviselőt ki-zöntötték fel dr. 
Királyt, ki ütvén évi terhes működés után i< ifjn 
szellemmel és erővel rendelkezik, (inni István ré- 
dicsi plébános pedig hálatelt érzelmeit tolmácsolta, 
dr. Hajfis Kálmán a törvenyke•'.•'■-nél kiváló szak
véleményéért. mely után dr. Király az. alsó' lendvai 
járás köztisztelet- és közszeretetben álló főszolga
bíróját éltette sth. A társaság csak a késő éjféli 
órákban kezdett oszladozni.

A lispán i je le n té s .
(Folyt, és vége.)

Személy és vagyon biztonságot illetőleg tisz
telettel jelentem, hogy a in. kir. esendöri őrjára
tok által a lefolyt időszak alatt letartóztatva lett: 
gyilkosságért 2. gyilkosság kísérletéért 4. gyilkos
ságra való felhajtás gyanúért 2. rablógyilkosságért
2. rablógyilkossagbani bünrészességért 2, ember
ölésért 3, méhmagzat elhajlásért 1. gyújtogatásért 3, 
gyújtogatás gyanúért 2, súlyos testi sértésért 8. 
betöréses lopásért 2. lopásért 01. lopás gyanúért 
9. orgazdaságért 1, csalásért 4. hatósági közeg 
elleni erőszakért 2, okirat hamisításért 1. ünkcnvü 
eltávozásért 1. igazolvány nélküli csavargásért 41, 
veszélyes fenyegetésért 1 egyen, továbbá 1 katona 
szökevény és körözött egyén fogatott el, s szolgál
tatott át az illetékes hatóságoknak.

Tiszteletteljesen hozom tudomására a lek. 1 
közgyűlésnek, hogy Keszthelyen csendör-szakasz- 
paranesnokság állíttatott fel, a mely működését 
folyó évi június hó 1-én megkezdette.

A vármegye területén múlt évben előírásban 
volt egyenes adónak és hadmentességi díjnak ese
dékessé vált összegeiről, az ezekre teljesített befi
zetésekről, úgy a fennálló tartozásokról követke
züket van szerencsém előterjeszteni:

Egyenes adó. 1897. évi hátralék 953.329 frt 
07 kr., Í898. évi I. II. és III. negyed évi előírás 
1.501.077 frt 00 kr.. összesen 2.455.007 frt 28 kr.
1 SOS. év folyamán teljesített befizetés 009.374 frt 
99 krajezár., 1898. év július hó vegével hátralék 
1.785.632 frl 28 kr.

Hadmentességi díj. 1897. évi hátralék 99.122 
frt 40 kr.. 1898. évi befizetés 7082 frt 48 kr.. 
hátralék 1898. évi július hó vegén 92.039 frl 92 kr.

Közgazdasági viszonyainkra vonatkozólag a 
következőket vagyok bátor előterjeszteni:

Az időjárás a mezőgazdaságra eleinte ked
vező volt, később azonban a gyakori s hosszan 
tartó esőzések a gabonát megdöntötték, minek 
következtében a szép reményeket Ígérő termés 
csökkent és sehol sem felelt meg a várakozásnak, 
mert a gabonunemück általában véve alig adtak 
közepes termést.

A kapás növények közül a kukorieza szépén 
fejlődik, csövét jól hozta és általában jó termébe 
van kilátása u gazdáknak. A hüvelyes es kerti 
vélemények szintén jól állanak, a burgonya azon
ban u gyakori esőzés, vagy a peronospora küvet-
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kéziében igen rosszul áll, legnagyobb része a föld
ben elrothad, a mi különösen a szegényebb osz
tályra nézve érzékeny csapás.

A szőlő meglehetős terméssel kecsegtette a 
szőlősgazdákat, de a legújabban fellépett liszthar
mat, inig egy részről az ellene való védekezéssel 
újabb kiadást okozott, másrészről a termés egy 
részét oly annyira megsemmisítette, hogy jó ter
mésre még kilátás sincs.

A gyümölcsfajok közül alma és körte termésre 
szép kilátás mutatkozott, de ezek nagyobb része 
a fán olférgesedvc, éretlenül lehullik, szilva pedig 
alig látható.

A rétek első kaszálása a bekövetkezett tarlós 
esőzés folytán táperejéhöl sokat vesztett, a vár
megye jelentékeny területén részben a heiszapolás 
által, részben pedig az áradások folytán használha
tatlanná vált. A másod kaszálás a folytonos szá
razság folytán minőségre jó, de a hozam inás 
évekhez hasonlítva, jelentékenyen maradt el.

A fentiek előrebocsátásával, bár a folyó évi 
gazda-ági eredményt kielégítőnek jelezhetem, s bár 
a lak * -ág anyagi helyzete jelenleg szintén jó, u 
közgazdasági helyzetet jónak nem tartom, mert a 
tnrményck alacsony piaczi ára. különösen a kis
gazdákat. kik forgó töke hiányában, részint 
köztartozásaik, részint egyéni kötelezettségeik foly
tán terményeiket azonnal eladni kénytelenek, — 
egy hosszú gazdasági éven keresztül erős meg
próbáltatásnak teszi ki.

A törvényhatósági közutak állapotáról a kö
vetkezüket van szerencsém előterjeszteni.

A törvényhatósági utak fenntartására a fed- 
anyag s; ii'.'églet. a járási :it bizottságok meghall- 
gi lása melh n. a kir. államépitészeti hivatal által 
1 ss9s. évre meg dlapilatvaii s a vonalközei tervezet 
a lek. kö/.i/azga'.a-i hizott-ág állal szabályszerűen 
jóváhagyat .an. a fedanyag szállítás kellő időben 
megkezdetett es oly erővel c-zközültetctt, hogy 
annak nagyr -  :e :.z utiifizottsági tag urak közre
működésével már ál is vétetett.

Folyó évben, az 1897 8. évi költségelőirány
zat ierhere foganatosítandó műtárgy javítások és 
ujbólepilésekic a kir. államépitészeti hivutul sza
bályszerű tervek'*! és költségvetést készíteti, s mi
után azok illetékes helyen jóváhagyattak, a mun
kálatok végrehajtása árlejtés utján biztosított.

Vasút-, pó>ta- es távírda ügyek terén emlí
tésre méltó e-emény nem fordult elő.

Az 1898. évi törvényhatósági utadó kivetésé
ről. befizető-érül és az 1898. ovi augusztus hó 
1-én maradt hátralékokról az alábbi kimutatást 
vagyok bátor előterjeszteni:

Hátralék 1898. maivziu- 31-én 478,39 frl 27 
és fel kr.: folvo évi előírás 230.002 frt 13 kr., 
összesen 277.441 frt 40 fel kr. Hefizetés |898. 
ápril l-tö| julius 31 i;r 32322 frt 12 kr., há'ralék- 
ban maradt 1898. július 31 én 245.119 frt 28 
és fel kr..

A varmegye különb '/ . póladó alapjainak 
mikénti állásáról az alábbi kimutatás ad kellő fel
világosítást :

1898. évi július 31-ig befolyt: Összesített m. 
pótadoalap 10349 frt 74 kr.. jegyzői nyugdíjalap 
2477 frt 38 kr.. erdészeti-alap 3949 Irt 72 kr., 
elmdő-alap 1239 frt 84 es lel kr. 1898. évi julius 
h" 31-én hátralék: üs-ze-itett megyei poladoalap 
9103 frt 30 kr.. megyei nyugdíjalap 8 frt 03 és fél kr., 
jegyzői nyugdíjalap 33s0 frt 05 kr.. erdé«zeti-alap 
2509 frt 87 és fél kr.. ehadó-alap 151 frt 18 kr.

A megyei törz-vagyon áll 720 frt takarék- 
pénztári hetet és 500 Irt magáiikülvényliöl; cse
lekvő hátraléka 2782 frt 22 k r.: vagyis 4002 frl 
22 kr. ebből levonva a szenvedő hátralékot 500 
bt 70 kit. az összes cselekvő vagyon 3495 forint 
52 krajezár.

A vármegye házi- es árvapénztárainak törvény 
áltál rendelt hn\i vizsgálatait a bizottság közbe
jöttével teljesít von, az arról szóló hivatalos jegyző
könyveket tisztelettel bemutatom.

\ égül van szerencsém a vármegyei közigaz
gatás Összes központi- es járási hivataloknak, va
lamint a varmegyei arvaszeknek ügyforgalmi kinui- 
tata-at a lolyo évi április ho 1-löl július hó 31-ig 
terjedő időszakra előterjeszteni:

1898. évi márcziiis |,ó 31 -én hátralék volt 
21223, 19i.»S. évi április ho 1-toi július hó 31-ig 
beérkezett 70005. ö -zesen 91828. elinléztetett 
i324o. 1898. évi julius hó 31 iken elintézetlen 
maradt 1853.

Zala-Kger-zegen, 1898. évi augusztus hó .‘10.
Cserfán Károly sk.,

Zala várni, alispánja
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A le tö r t v irág .

Mély niegilletödéssel s őszinte részvéttel vet
tük a hirt a szomorú csapásról, mely Rieck Hmnáii 
urod. főerdés/.t s nejét érte. egyetlen gyermekük 
Gyulának elhunytéval. Megirigyelte az ég és fel
szólította magához. Hiába volt a szülök könyör
gése, mély fohásza, hiába a sirás csak kérlelhe
tetlen marad a halál, mely leszakította a virágot, 
hogy clhervasszH és a szerető szülőknek elvigye 
egyetlen örömét, boldogságát.

Elröppent a földről, a nyolc/ évi kedveske
dése után, elröppent, mint a hogy ide szállt, fel
ment az égbe s lett belőle angyal, hogy szülőiért 
a Mindenható zsámolyánál imádkozzék, maga után 
hagyva szeretteinek a vigasztalhatatlan nagy fáj
dalmat s az örökké kedves emléket.

Temetése Alsó-Leadván I. hó 8-án délután 
történt, a város és vidék iutelligeneziájának nagy
i-észvétele mellett. A temetésim megjelent a helyb. 
rom. kath. elemi iskola ifjúsága tanítóik vezetése I 
mellett, hogy elkísérjék utolsó utján a szerető is
kolatársat s tanítványt. A ravatalát szcbbnél-szebb 
számtalan koszorúk ékesítették. A szülök a kővet
kező gyászjelentöt adták k i:

Rieck Komán és neje Fatér Blanka fájdalomlelt I 
szívvel jelentik felcjthetlen fink Gyulának folyó 
évi október hó 2-án életének 8-ik évében hosszas j 
szenvdés után történt gyászos elhunytat. A boldo- j 
gult hűlt tetemei f. hó 3-án d. u. 4 órakor fognak 
A.-Leadván a középső temetőben örök nyugalomra 
helyeztetni. Az engesztelő szentmise-áldozat pedig 
K.-Szt-.Miklóson a r. kath. templomban f. hó 4-én 
d. e. 9 órakor fog az í rnak bemulattatni. Alsó- 
Lcndván, 1898. évi október 2-án. Áldás és béke 
lengjen drága hamvai felelt!

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

megújítására és a hátralékok beküldesere.
Kitüntetés. Ö császári és apostali királyi Felsége 

folyó évi szeptember hó 21-én kelt legfelső kézirattal 
a néhai császárné és K-rályné Őfelsége udvartartásá
nak feloszlatása alkalmából tolnai gróf Festetics 
Mária udvarhölgynek, a néhai Őfelsége oldalán 
sok éven ál fáradhatlan odaadással teljesített Ilii 
szolgálatának elismeréséül az Krzséhet-rend első 
osztályát legkegyelmcsebben adományozni mélloz- 
tatolt.

Áthelyezés. A valáw-s kö/otaiásiigyi miniszter 
Halápi János p 'i-^zomhali állami elemi iskolai tanítót 
az újpesti állami ellemi iskolához jelen minőségben 
áthelyezte.

Gyászhir. Mint őszinte részvéttel értesültünk, 
szeptember hó 30-áu innivt el. özv. X. v. Bogyay 
Ignác/.m- szül. Koltay Ktelka úrnő Éltének 78 ik 
évében. Temetése Gsabrcndckcii f. Iió 2-án volt nagy 
részvét mellett. A család a következő gyász/-lentől 
adta ki : Varbogyai Bogyay János. Ilogyay Gizella 
férj. nyirlaki Oszterhuber laijosné. Bogyay Paulina 
özv. boesári Svastits Károlyiié, úgy gyermekei : 
Zoltán, Géza, Arpudiu, Ida >•- Janka fájdalomtól 
szívvel jelentik a felejllu-letlen jó éd**s anya és I 
nagyanyának özv. .Nagyatádi és varbogyai Bogyav 
Ignáe/né szül. Holtai Ktelka úrnőnek folyó évi 
szeptember 80 án d. u. 5 «’»rakor életének 7H-ik 
éveben hosszas betegeskedés és n halotti szentsé
gek ájtatos felvétele után végelgyengülésben történt 
gyászos elhunytál. A boldogultnak hűlt tetemei f. 
évi október hó 2-án d. n. 4 órakor fognak a c«*ab- 
rendeki rom. kath. nagy temetőben örök nyugalomra 
tétetni. Az engesztelő szent miscáldozat folyó hó 
3-an délelőtt 10 órakor fog a csabrendeki rom. 
kath. plébánia templomban az í rnak benmtattatni. 
Csabrendek, 1898. október 1. Áldás és béke a 
legjobb anya hamvai felett!

Kinevezés. A vallás- e- közoktatásügyi magy. 
kir. miniszter őnagyuu'-ltósága. S.irtuly Ottó helyb. 
állami polgári iskolai segéd tanárt kinevezte a pápai 
magyar királyi állami tanítóképző intézethez-eged- 
tanarrá. Őszintén gratulálunk az előmeneteléhez. 
Folyó hó 2-án történt távozását megelőző estén 
búcsú lakoma tartatott, melyen tanártársai joba- 
rátai s tisztelői vettek részt, és a mely alkalom
mal több sikerült toaszlban sok szerencsét kíván
tak a távozó tanárnak.

Egy szövetkezett tolvajbanda kézrekerités,.. \ 
csesztregi korcsmam-okut és fü-zerkere-kedoket 
ugyancsak megrövidiletle egy eddig ismeretlen 
egyénekből álló betörő tolvajbauda, melyet az ol
tani csendörségnek a sok fáradságos és leleményes 
nyomozása folyamán végre mégis sikerült jelenleg 
Horváth János. Bot József. Horváth István, Hor
váth Gábor és Borsos Lajos ese-ztregi l.ikós 18 24 
éves legények személyében kideríteni, kik a saját

beismerésük, valamiül a csendörség által nevezett 
tellesek hirlokáhaii feltalált nagymennyiségű bűn
jelek igazolása szerint bűnös üzelmeiket m ár.'{év 
óta folytatták az alább irt eredménynyel és pedig : 
Kppingcr János pineze- és szatócsüzlet helyiségébe 
hamis kulcs használata és az ajtók befeszitéso 
mellett bejártak s kárára a csapon volt borokból 
és pálinkából nagyobb mennyiségűt üvegekben és 
korsókban lefejtve elhordták, azonkívül szintén na
gyobb mennyiségű szappant, gyertyát, kávét és 
rumot elloplak, Kppingernek mindössze 200 forint 
kárt ekoztak. Hasonló módon jártak be Mándh-r 
Izidor korcsmáros pincze-helyiségébe is, honnan 
ennek kárára hordó- és palai-zk-söröket, bort, vala
mint szobájából a neje aranyóráját és lánczát 
mindössze öö forint értékben ellopták. Deutsch 
Bernát korcsmáros pinezéjébe ugyan hasonló mó
don bejártak s kárára mintegy 150 forint értékű 
bort pálinkát és sört elhordták. Weinberger Ignác z 

| korcsmáros jégvermébe ugyan hasonló módon be
jártak s onnan nevezett karára mintegy 00 forint 
értékű sört és marhahúst elhordták. - Rosenzweig 
Hermán szatócs üzletébe ugyan hasonló módon 
bementek, honnan egy női kézi pénzes táskát 9 
forint készpénzzel elloptak, melyet kiürítés után 
apró kavicscsal megtöltöttek s a Kcrka folyóba 
bele dobták, honnan azt a csendörség kivetette 
velük. — Unger György erdő őrtől a szobából egy 
28 forint értékű 2 csövű vadász fegyvert elloptak, 
mely náluk feltaláltatott. - - Súly János kárára több 
üres zsákot és végül Magyar István kárára mint
egy 7 forint értékű sertéshúst és báját loptak el. 
A lopások elkövetésénél töltött fegyvert és forgó- 
pisztolyt viseltek. A csendörség annyi tárgyat ke
rített kézre bűnjelként, hogy ti kir. járásbírósághoz 
bekísért öt egyén azt nem volt képes magával 
hozni, hanem a csendőrségnek kocsin kelleti azt 
beszállítani. Nevezettek most a börtönben várják 
a megérdemelt büntetésüket, -  a csendörséget \ 
dicséret érdemli meg e nagyszabású bűncselekmény 
felderítéséért.

Felhívás a t. szőlőtermelőkhöz. Földmivelés- 
iigyi miniszter ur Onagymeltósága, a szülészet ér
dekeinek élőm tzdilása czéljából, Zalavárniegve 
alsó-lendvai. Csáktornyái, nagy-kanizsai, letenvci 
és novai járásaiból alakított uj szölöszeti és borá
szati felügyelö'égi kerületben a szölöszeti és borá
szati szakszolgálat teljesítésével engem bízván meg. 
van szerencsém mindazon t. szőlőtermelőket fel
hívni, kik a szőlészet vagy borászat, különösen 
pedig a szölöfelujitás terén szaktanácsaimat és 
utasításaimat igénybe venni óhajtják, hogy levél
ben vagy személyesen lakásom özv. Szinko- 
vicsné házában egész bizalommal felkeresni és 
hozzam fordulni szíveskedjenek. Csáktornya. 1898. 
szeptembi-r 2S-ÚH. Guzmun Dénes kir. szölöszeti 
es borászati felügyelő.

Facsemeték kiosztása. A földmiv. miniszter a 
következő felhívást teszi közzé: Az 1879. évi 
XXXI. türvényezikk Hiő. §-ában megjelölt kopár 
ér fii tolion tok területek beerdősitését elösegiteni 
kívánván, felbivom azokat a birtokosokat, akik a 
jövő 1890. évben az állam részéröl csemetékben 
ingyen részesülni kívánnak, hogy 50 k rajé záros 
bélyeggel ellátott folyamodványukat, az illető kerületi 
kir. erdöf.dügyelöségnél legkésőbb folyó évi deez. 
hó lő-éig annál is inkább adják be mivel a később 
beéi kézé folyamodványok figyelembe nem vétetnek.
A folyamodványban megjelölendő, hol, mely község 
határában, hány kát. hold nagyságú, melyik 
talajnemhez tartózó területet milyen fajú és hány 
évese csemetékkel óhajt a kérvényező beültetni, 
s továbbá, hogy a csemeték mily ozim ullut, mely 
vasúti állomásra és a jövő óv tavaszán vagy őszén 
szállitandok-e ? Egyúttal a folyamodó lakhelye is 
pontosan megjelölendő. A kopárok erdősítésére 
adandó csemeték termelési, kiemelést, csomagolási 
s a vasúthoz való szállítási költségeit az országos 
erdei alap fedezi, a vasúti gyorsáruk szerinti 
szállítási dijat azonban - -  melyre nézve a hazai 
vasutak mérséklést engedélyezlek — az átvétel 
alkalmával n kedvezményben részesített birtokos 
köteles megfizetni. Megjegyeztetik egyúttal, hogy 
ameunyibeti a rendelkezésre álló csemete-mennyiség 
megengedi, vagásterülctek felújítására is fognak 
adományoztatni csemeték; meg pedig azon kis- és 
középbirtokosok részére, akik kisterjedelmű és 
csekélyebb jövedelmezőségű erdejük lenini tusához 
a szükséges csemetéket a saját területükön és 
költségükön termelni nem képesek, épp úgy, mint 
a kopár területek erdősítésére ingyen, a vasúti 
szállítási költségek fizetésének kötelezettsége mellett, 
a nagybirtokosok részére pedig ezenfelül meg a 
esetnetek arattak megtérítése mellett engedtetnek 
át a esetnetek.
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Szüret. Városunk s hozzá tarozó helységek szőlő
hegyeiben a szüret; a f. hó 2-án hozott k. testületi 
határozol folytán f. hó 10-én veszi rendesen kezdetét. 
De egyes helyeken, a hol u szőlők a teljes érést 
elértek, már e hét folyamán megkezdették, fel
használva a kedvező időjárást. A tapasztalat sze
rint a termés a nem remélt eredményt hozza, a 
mennyiben úgy minőségre, mint mennyiségre nézve 
a termés egészen kielégítő, tekintve az időjárás 
szeszélyeit s ti fellépett különféle szőlöbelcgsége- 
ket, melyek nagymérvben hátrányára voltak u 
szőlő fejlődésének s termésének.

Jubileumi emlék-érmek, ő  császári és királyi 
Felsége által, uralkodásának 50 éves emlékére 
álapitott jubileumi emlék-énnek kiosztása f. évi 
dcczember 2-ig feltétlenül megtürténend. Felhivat
nak mindazon tényleges szolgálatban álott közös 
hadseregbeli katonák, a honvédségből éscsendörség- 
böl kilépett egyének, kik népfülkclési kötelezettség 
alatt nem állanak, hogy katonai okmányaikkal 
legkésőbb folyó évi október hó 10-ig, a járási 
főszolgabírói hivatalban okvetlenül jelentkezzenek, 
mert ezen időn túl a jelentkezők nem fogadtatnak 
el. A kiknek okmánya elveszett, vagy megsemmisült, 
szintén jelentkeznek.

Körrendelet a pékmühelyek tárgyában. A
belügyminiszter _A sütő-műhelyek és kenvérne- 
mückct árusító üzletek felügyelete tárgyában" a 
következő körrendeletét intézte valamennyi tör
vényhatóságokhoz : „Egészségügyi szakközegeim
jelentéséből és számos oldalról fölhungzú pana
szokból arról értesültem, hogy egyes pékmühelyek- 
ben a kenyeret és hasonló tápszereket árusító 
üzletekben a tisztaság s az egészségügy szempontjai 
figyelmen kívül hagyatnak. Minthogy ezáltal jelen
tékeny közegészségügyi érdeket látok veszélyeztetve, 
felhívom a törvényhatóság területén a sütömühelyek 
s kenyérnemückel árusító üzletek fölött a hatóságok 
rendszeres felügyeletet gyakoroljanak s az 1870. 
évi XIV. t.-ez. 3-ában foglalt rendelkezéshez képest 

- panasz bevárása nélkül megfelelő, idönkiut 
tartott beható szemlékkel s vizsgálatokkal szerezze
nek meggyőződést az említett műhelyek s üzletek 
állapotáról.

Ká>zg;azc lí-isííir.
J/ozvasár és m ézközvetítés Budapesten.

A magyar országos méhészeti egyesület a 
földművelésügyi miniszter támogatásával a múlt 
évben Budapesten.a Köztelken.mezertékesitö bizott
ságot létesített, egyrészt oly czélból, hogy legyen 
az országban egy olyan mézbevásárlási forrás, -a 
hova a mézkedvelő közönség mindenkor bizalom
mal fordulhat, ha hamisítatlan jó minőségű mézet 
kivan vásárolni. — másrészt pedig, hogy a ma
gyar méz részére a külföldi piuczokal meghódítsa 
és hogy méhészeink, főként a mézpiaezou járatla
nabbak, ne legyenek kénytelenek méztemielvényc* 
iket potom áron vesztegetni.

A méhészet az utóbbi évtizedben óriási len
dületnek indult; a lendület jóval nagyobb arányo
kat öltött, mint a mézfogyasztok számának szapo
rodás;!. úgy. hogy az utóbbi időben rendesen 
nagyobb volt a mézpiaezon a kínálat is mint a 
kereslet, aminek természetesen érzékeny árhanyat
lás lett a következménye. Ezen. a magyar méhé
szetet veszélyesen fenyegető hajon segítendő, az 
országos méhészeti egyesület, a fentemlitett méz- 
értékesitö bizottságot létesítette, oly szervezettel, 
hogy a tnéhészközöriségre sem költség, sem koczs 
kázat nem háramolhat méze értékesítésénél és 
mégis igen tisztességes arakat képes elérni, ami 
úgy vált lehetségessé, hogy a bizottság összes 
tagja — csupa tekintélyes társadalmi állam tagja, 
az egyesületnek — az ügy iránti lelkesedésből 
nemcsak az összes teendőket vállalta el mindéit 
díjazás nélkül, liánéin még a szükséges raktári 
helyiségeket is ingyen bocsátotta rendelkezésre, 
úgy. hogy csupán a kezelési és hirdetési költségek 
fedezendön, amelyek nagy forgalom mellett csak 
egy igen csekély százalékát kéjiezik az eladott 
méz árának.

A bizottság rövid másfél évi fennállása óta 
igen szép lendületnek indult és nemcsak a méhé
szek es u magyar vevő közönség bizalmát nyerte 
meg teljesen, hanem a külföldi piaczokou is gyor
san tért hódított, úgy. hogy ma mar igen tekinté
lyes méz mennyisegek mennek koesintkományszám 
a külföldre és oly árak ereinek el, amelyekkel a 
termelők teljesen meg vannak elégedve. A bízott-



zág természetesen csuk kifogástalan mezőt vesz ál 
és átvétel után azonnal fizet, sőt még szállító 
edényeket is ad díjmentesen. Ajánljuk a hasznos 
hazafias bizottságot megyénk méhészköziinsége 
figyelmébe.
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B u d a p e s ti g a b o n a á ra k .

min.-kint
Búza . . . 9*70-9 75 
Zab . . . .  5*00-5*95 
Rozs . . . 710-715 
Kukorieza . 5*05-5' 10 
Árpa . . . 5*30-5.0')

mm.-kint
Fehér bab . 5*75 
Sárga .  .  . 4**J5 
Vegyes „ .  . 4 tK> 
Lenmag . . S O I) 
Bükköny . . 4*50

Vasúti m e n e tre n d .

A .-Lendvu-Csák tornya. A.-Lendva-Z.-Egerszeg.
Indul: Indul:

7 óra 41 p.-kor d. c. (» óra 55 p.-kor d. e.
8 ,  44 „ este. 5 „ 40 d. u.

Érkezik: Érkezik:
6 óra 55 p.-kor d. e. 7 óra 41 p.-kor d. e.
5 ,  40 „ d. u. 8 ,  44 ,  este.

Felelős s erkesztő.

Németh Mihály.
Laptulajdonos: B a lk á n y i  K rn ő .

Salon-garnitura T

á ro n  e ladó .

Czim a kiadóhivatalban. 

Amerikai zsebórák.
Jótállással, hogy a nickel színét nőm változtatja, szerkezete 

pontosabb és jobb. mint a legdrngábakké.
Ára darabonként 3 forint.

Jótállás mellett, mi}! a készlet tart Hozzá ezüstös < 
láncz 6 0  krajezár.

Önberetváló készülék.
Fox, valódi solingeni gyártmány, sok kiállításon kitüntetve, 
gyakorlás nem kell. Megvágta kizárva. Tiszta és kényelmes 
munka .Bőrbetegségtől megment. Tartós és pénztim-gtukaritó.

Darabja 3 forint.
A penge *" csillagos aczélból és a többi részei alpaccából 

vaunak.
Egy külön penge hozzá I forint.

Megrendelhető:
POLLAK SÁNDOR fóbizományosnál I ! ' '
86—1 Gyűjtőknek "> drb után egy ingyen küldetik.

Kérj 6
-1 & a d e a a r e mO’inpa/y.

oilághiru spanyol es portugál 
borait

Sherry 
Port bor 
Malaga 
Madeira 
Tarragórta ab.

Kaphatók az összes finomabb 
fűszer cs csemege kereskedé
sekben, valamint poharanként 

az előkelőbb szállodáik, kávéházak és vendéglőkben

Saját fiók: ., B udapest
csakis•• IVKossuth Lajos és Újvilág utcza,

sarkán a fienlnf Casinooal szemben

lieg'iiagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetben

U  A z ö s s z e s  5 0 ,0 0 0  n y e r e m é n y
. i i . g y z i c k k .

Igra A legnagyobb nye-emény legszerencsésebb esetben
| | j  f l . a Q 3 © © j © © ©  k o ro n a
(- 4  \ nyeremények részletes beosztása a következő :

K orona
‘ j  1  Jutalom o » a a o o

1  nyer. a

' 1  *  . . s o o o o o
i o o o o o

i  . . Í M » » 0 0

-i . . t t O O O O

i  . . 7 0 0 » 0

i  . , ( • 3 0 0 0

i  . . • 4 0 0 1 5 0

S  .  . 3 0 0 0 0

1  . . 2 5 0 0 0
7 . „ 2 0 0 0 0

a  .  . 1 5 0 0 0
|  3 1  .  . i o o í í ©

1  0 7  * *
5 0 0 0

Ry ® » » 3 0 0 0
i.fi  . , S ó i  S ü l i

i : j  v « a  .  . í o o ©
r £  i a a «  , . 5 0 0
[ y  O O  „ ,i 3 0 0
1-i n i  t ó n  .. . S Í O i )
g  lo ö ó ű  a 1 /0 , 130, 100, ö ü .  4Ü

y  5 o , o o o ; E £ £ l i l  1 6 0 , 0 0 0
isf melyek hat húzásban sorsoltatnak ki.

korona.
A harm adik nagy magy: kir. osztálysorsjáték ncm- 

a ismét kezdődik és

100,000
s o rs je g y re

ú jb ó l 50,000
n ye re m é n y

jut. vagyis az oldalt levő nyereményjegyzék szerint az 
öss/.es sorsjegyek fele nyerni fog

A nyerési esélyek tehát, mint m ár általánosan isme
retes, óriásiak.

Ö sszesen  tizenhárom  millió 1 6 0 ,0 0 0  koronát sor
o ln a k  ki biztosan. A legnagyobb nyeremény legszeren
csésebb esetben

eg'y millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseké ■ •! eredeti sorsjegye

ket a tervszerű eredeti árban és p e d ig :

c<ív egész l-sö  oszt. eredeti sorsjegyet 6. frt
fel . 3.

r.eqyed -  - » 150 .
„ nyolezad - .  .75 .

küldünk utánvéttel, vagy a pénz elöleges beküldése
ellenében.

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek 
a h,\ a laé'S h i /a - i  jegyzéket. hivatalos tervezetek pedig 

rend( U • -• sre  A húzások « magy. kir. 
korm ány ellenőrzése m ellett nyilvánosan történnek  és 
azoknál mi- denki megjelenhetik.

Kerjiik a  rcndelm ényeket m ielőbb, legkésőbb azonban

f. é. október hó 15-ig
hozzánk beküldeni.

TÖRÖK A. és Tsa
a m agy. k ir . szab. o s z tá ly s o rs já té k  

fö e lá ru s itó i

B u d a p e s t ,  V., Váczi-körut 4a.

Rendelőiével levágandó.
Kérek részemre 

esette l együtt küldeni.
Az összeget

(

T Ö R Ö K  A. és T á rs a  u ra k n a k  B udapest.
1. osztályú magy. kir. szab. osztály-sorsjáték eredeti sorsjegyet a hivatalos tér-

frt • «« » » * “ '• » • ' ' A m m  l. l .z íl Uriondfl.postautalvanynyai kulcöm i

Alsó-Lendva-Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság A.-I.endva.

HIRDETMÉNY.
A t. ez. k ö zö n sé g  tu d o m á s á ra  h oza tik . hogy a lu lí ro t t  in téze t

földbirtokokra 10 -50  évig- terjedő
Törlesztési kölcsönöket

e szközö l.

A fe lté te le k re  v o n a tk o z ó  b ő v e b b  fe lv ilá g os ítá ssa l szo lgá l az

|n Als0-L.cnd.va-'Vidéki Takarékpénztár.

Nyomatott Balkányi Ernő könyvnyomdájában Alsó-Lcndvaii.


