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* A lap 
ni iiul(
A lap szellemi részére vonatkozó 
minden közlemény a szerkesztőség
hez A .  - L e a d v a  T e m p 
l o m t é r ,  az előfizetési dijak, 
nyiltterek és  hirdetések pedig a 
kiadólaptulajdonoslioz Balkányi 
Ernő Fő-utcza 10. küldendők. 

■ *****■
Hirdetésük jutányosán  

számíttatnak.

Köziratnk nem adatnak  vissza. Társadalmi, közművelődési és közgazdasági hetilap.
M e g je le n ik  n iin d en  va sá rn a p .

E l ő f i z e t é s i  á r a k :

Egész é v r e ................................4 ír t
Fél é v r e ..................................... 2 ír t
Negyed é v r e ...........................1 frt

Egyes szám ára  10 kr. 

-*«#**-

Hirdetések elfogadtatnak: 
B udapesten : a R euter ügynökség 
és a  Magy. Távir. Iroda, Eckstein 
B., Fischer A. D. é s  Goldberger 
W. A. hirdetési irodája. Bécsben: 
Mossc Rudolf h irdetési irodája.

A  h e lyb e li és  já rá s i hatóságok, az alsó-lendvai községi és körjegyző i eg y le t, az „A lsó-Lendva-V idéki Takarékpénztá r
liész  \ ’én y t nrsasátgu h i t a t a los közlönye.

A családi és a társadalmi élet.
Az élet nagy harczai s apró küzdelmei 

gyakran megbontják harmóniáját annak a 
szép hangszernek, melynek minden húrja 
egy-egy emberi lélek. Dőreség, önzés hiú
ság, önérdek, félszegség, sőt még bűn is, 
itt Is, ott is rést tör már azon a legegysze
rűbb, legtisztább emberi kapcsolaton is, 
melynek család a neve.

Pedig az emberi élet egyik legvonzóbb 
vonása enyészne el, ha a család nem ma
radna meg abban a fenkölt tisztaságában, 
melyre hivatva van.

Bármennyire fejlődnek, bonyolódnak az 
idők haladtával az emberiség társadalmi kap
csolatai, szervezetei: a családnak meg kell 
maradnia abban az ősi egyszerűségben, 
melyben teremtetetett.

Mert a család végső menedéke az cin
ben k lelki nemességének. A korok irányesz
méi elíinomithatják, az uralkodó áramlatok 
cldiirvithatják az emberi lelkeket; de az a 
tiszta nemesség, az a naiv l'cnköltség, mely 
eredendő magva az emberi léleknek, a csa
ládban lel gondos, szerető ápolásra!

Azért volt mindenkoron nagy hivatás a 
családi élét ápolása.

Nálunk ezt a hivatást a társadalom*tel- 
jesiti, de nem érzi át egész jelentőségében. 
Hiányzik nálunk az öntudatosság a család

kultuszában. Szeretetünkkel, hitünkkel, bizal
munkkal vesszük ki részünket a családi élet
ből ; de inkább a természetadta ösztön, az 
élet körülményei adta szükség és vonzalom 
tartja bennünk ébren s táplálja a családias 
szellemet. A meggyőződés erejét nélkülözzük 
nálunk a  családban.

Nem minden családot érhet ugyan e 
vád, de az összességet méltán illethetni fel
fogásunkkal, mely az első pillantásra tán 
ridegnek látszik. Mert csak végig kell pillan
tanunk társadalmunk élete folyásán s feltá
rul az érzelmeknek és gondolatoknak az a 
világa, melybe bevilágítottunk. Látni fogjuk, 
hogy a családi élet az embert majd túlon
túl leköti, úgy, hogy gondolatvilágában nem 
tud kibontakozni ennek köréből; majd pe
dig nagyon lazán fűzi magához. Vannak 
társadalmi osztályok, hol minden érzés, min
den gondolat, minden cselekedet s minden 
érdek a családé, ami nyilván félszegség a 
társadalom nagyobb érdekei ellen. Másrészt 
bizonyos társadalmi osztályokban a családi 
kötelék olyan laza, hogy hiúság, érzékeny
ség. könnyüvérüség, léhaság vajmi könnyen 
szét is szakítja; a mi bemocskolja a család 
eszméjének romlatlan tisztaságát.

Ez a két ellentét tűnik szembe társa
dalmunk családi világában. S nyilván akadni 
lógnak a kik a művelődésnek, vagy a mű
velődés hiányának fogják tulajdonítani ezt

a két ferdeséget. Azonban, téves úgy az egyik, 
mint a másik felfogás. A művelődés nem 
lohasztja a családi élet melegét, a művelő
dés híja nem rontja meg a családi vonza
lom tisztaságát. Nézd az angol családi élet 
megkapó összhangját, vagy nézzed a műve
letlen népek egyikének-másikának kisded 
családját: csupa s z í v ,  csupa melegség mind
kettő. Mert a müveit s müvetetlen család 
egyaránt lehet erős, összeforrott, ha össze
tartja a család tagjainak öntudata.

A mi társadalmunkat még ezután kell 
belenevelni ebbe az öntudatba. A mi társa
dalmunk tagjai még számtalan olyan lelki 
szükséglet kielégítését keresik a családján kí
vül, melyeket a család is betölthetne, telje
sebben, odaadóbban. A mi társadalmunk 
családi élete még igen sok tekintetben csak 
külső felszínes; a család még mindig nem 
az a magasztos lelki tényező, melynek len
nie kellene.

Ezt kell társadalmunknak belátnia, ebből
a ferdeségböl kell kivetkőznie. A nevelés 
bensősége volna erre a legjobb eszköz; ke
vesebb külszínt czifraságot, sallangot vigyünk 
a nevelésbe, de annál több szivet, meleget.

S ez nem csak a család szükebb kö
rének szükséglete, hanem a társadalom egé
szének is. Mert a családi életben lehelhető 
részvét, vonzalom s szeretetnek kisugárzása, 
átmelegiti a társadalom legszélsőbb rétegeit

m TARGZA- m
(L a lira  da lo k . .

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

Irta: ERDÉLYI ZOLTÁn.
LXXXI.

Megremeg a szivem belé,
Ha jöttüdet sejtem,

Hullámzik az emlék árja,
Itt is, ott is egy virágra 

Hukkan rá a lelkem.

8 mikor látlak, a szivem már 
Túláradt) tenger —

Múlt vihara szántogatja,
8 a te képed rózsa rajta,

Mit kidobni nem mer.
LXXXII.

Nyugalmas éj . . .  s te nem alszol. 
Kikerül az álom,
Eszedbe jut tán ilyenkor 
Boldogtalanságom !

Rám gondolsz . . .  de bölcsőjében 
Fölsir kicsi lányod, —
Elfelejtesz . . . s átöleled 
A te boldogságod'!

*) M utatvány Erdélyi Zoltán „Laura-dalok* czimmcl
m egjelent müvéből

LXXXQI.

Valahol élsz mosolyogva,
Piros rózsák közt talán,
S én azt hiszem, rég meghaltál 
Szép májusnap hajnalán.

Az élöt már nem siratom,
De a holtat szeretem!
Eljárok a múlt sírjához,
8 bús kriptádat zörgetem.

A  m egjavu lt.
Irta: SZ. F.

(Folyt, és vége.)
— Istene n oly nehéz ez a leendő ki felesége 

kedvéért — mint ahogy maga mondani szokta. 
Meglássa később nem is fogja kívánni csak a 
kezdet m héz.

— Tehát folytassa — szolt Géza bús lemondó 
hangon.

— Nos, halljuk a szent fogadást I
— És, soha többé . . .
— És soha többé —
— Nem játszom ferblit . . .

.Nem játszom ferblit- hangzott el siral
masan, mig Irenkc ujjongott örömében, és lapsóit 
apró kezecskéivel. Azután igy szolt egész izgatottan : : 

- Most Géza, maga derék ember; mindig J 
I is mondtam a papának, hogy maga nem oly rósz. i

— És most nőül jön hozzám kis gyermek ?
— Igen, ha a papa beleegyez.
— 0  a papa nem lehet olyan kegyetlen, 

hogy ezt megtagadná! Pártoljon, édes íren ke, hisz 
a maga kérése ékesebben szól minden Demosz- 
thenesznél!

Megkísérlem Géza és mondja csak boldo
gok leszünk mi ?

— Mint az angyalok menyországban. Ó édes 
Irenkém — szólt Géza, minden a maga akarata 
szerint fog történni!

Igazán milyen jó maga, niondá íren meg
indult hangon; most már látom, hogy őszintén 
kezd megjavulni.

A mint igy csevegnek, a papa léptei hallat
szanak. „Most édes drága Irenkém!“ csengett Géza 
és hevesen szivéhez szorította az elpirult leányka 
kezét.

A kapitány ur belépett a szalonba és a fiata
lokhoz közeledett.

— Nos gyermekek? — kérdé, — miről be
szélgettek ?

Képzeld papuskáin, kezdő Irén, philoso-
phálunk.

— Ah, ah és miről?
— Az ember gyarlóságáról papuskáin. Milyen 

gyönge teremtény az ember és mennyire a szokás 
rabja! Mit gondolsz papa, képes-e valaki megrög
zött. rossz szokásait elhagyni és általában megja
vulni ?

— Erős akarattal igen gyermekem ! Volt má 
reá számtalan esel. És én állítom, hogy csak e *



is. A családi részvétből nő ki az emberba- 
nUi részvét, a családi vonzalomból a von
zalom ember és ember közt, a családi sze
rétéiből az érzelmek legszobbike az ember
szeretet.

Nálunk — mi sem természetesebb! — 
az emberszeretet is arra a képre vall, me
lyet családi életünkből mentettünk. Az em
beri szeretet benn lakozik a sziveinkben, de 
még nélkülözi azt a magasztosságot, melyet 
az érzelmeknek az öntudat ád. Mert ne ta
gadjuk, p. o. a mi humánizmusainkban sok 
a külszin, de nem elég a lényeg; sok benne 
a szó virág, de kevés a cselekedet.

És mi „Családi és társadalmi élet- ez. 
fejtegetésünk nem korholás, ez az önisme
ret; nem feddés titkolt tudatnak e feltárása. 
Sőt, ha a társadalom átérzi és megnyilat
koztatja a titkolt tudatot, kaput nyitott ma
gának az önzetlenség ösvényére.

Az igazság.
„Az élet az emberi lét küzdelmeinek szaka

datlan lánczolata.“
A küzdelemben kitartásra, az akadályok el

len buzdításra, a nélkülözésekben reményre, egy 
eszménybe vetett idealismus vezet mindnyájunkat 
— mely a esüggedöt felemeli, a szerencsétlent 
védi, a szegény és ártatlanoknak, mint háborgó 
tenger utasainak a világító torony első fénysugara 
uj reményt önt lelkületűkbe.

Ezen fenséges eszmény, mely ellen gyarló 
ember hiúba küzd, mely ellen bármely tartalom
mal szőtt komplett gyenge pókhályónak bizonyul, 
mely törtetve ront át minden akadályon fennen 
lobogtatva szövétnekét, neve — az igazság.

Ki ne érezne e szónak szivel-lelket átható 
nemes voltát. A gazok, árulók, rosszlelküeket hitűm
ként kisérti, nem szabadulhatnak tőle; a nemes és 
igazlelküeket felemeli, uj életerővel tölti el keblü
ket, mert e szó gyözedelmében kétkedniük lehe
tetlen.

Európa népeit, nem, az egész emberiséget 
Francziaország egynéhány puritán jellemű egyéni
ségének az igazságért vívott küzdelmei tartották 
hónapokon keresztül izgatottságban. Meg kellett 
vivniok gyenge aczéltollal kezükben a föld egyik 
leghatalmasabb hadseregének vezérkarával és a 
történetiró hivatása lesz feljegyezni, hogy toll az 
igazságért nemesebben még nem küzdött, hogy 
győzött fényesre csiszolt aezélkardok. fegyverek es 
ágvnk hatalmas urai felett minden erőszakuk, ezi- , 
nizmusuk latbavetése ellenében.

Mi volt az. ami e férfiakat kik név. nmg, 
tekintély becsület, jólét tekintetében első helyen
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kis férfias erős akarat és a kicsapongó korhelyből 
a társadalom javára való józan ember lehet.

— Látod papuskám — szólt Irenke félve — 
a Géza is egészen megjavult, már két hete nem ! 
volt kávéházban!

— Óh gyermekem, ember ennyire még sem 
változhatik!

— De igen apus, megfogadta nekem becsü
letszavára, hogy soha többé nem ferbliz !

A kapitány ur szigorú tekintettel mérte végig | 
a szorongó ifjút és megszólította:

Igaz-e fiatal barátom V
Géza lopva Irénkére tekintett. Egy pár fekete 

szem ragyogott reá onnan biztatóan, egy édes száj 
mosolygott feléje boldogan s igy nyugodtságát vi . - 
?mnyerve válaszolt: Igaz kapitány ur. Felhagytam 
n könnyelmű élettel; leánya kezéért esedezem, min
den erőmből igyekezni fogok, hogy boldoggá tegyem.

Kapitány ur megpödörte bajuszát, gomb. - 
kodva járt fel és alá, azután meglógta leánya re
megő kezét, Gézához vezette, midkettöt átölelte.

Az urfi pedig még a télen elnyerte az ügy
védi diplomát és nemsokára meg volt az esküvő, j

Géza csakugyan megjavult. Pompásán bevált! | 
A legkedvesebb férj a világon! Becsület szavat i; i 
megtartotta, mert soha sem játszik többé forblit, | 
•— csak makaót I

állottak a küzdelem izzó porondjára vezelte? hogy 
hónapokon keresztül a sötét reactió lovagjai áltál j  
félrevezetett, megvesztegetett népsöpredék áltál 
gyaláztass.umk ? hogy caraetcrük családi szentélyük
ben ineghurczoltassanak ?

Küzdelmük az igazságért!
A csatatéren hősiesen küzdő ezrek elszánt- | 

ságának, bátorságának eredményével elért dia
dalért a vezér f je köré főműik a dicsőség glóriája 
a költészet, nyelvészet és tudományban szazaknak 
kell névtelen hősökül küzdeniük, hogy a már elért 
magaslaton utódjuk kibonthassa dicsőséggel öve
zendő zászlóját, úgy az igazért vívott Kraucziáknál 
is igaztalanul ítélnénk, ha csak egy férfiúnak nyúj
tanék a babért, ki bár a döntő lépést tette meg 
az erkölcsi esőd rémes örvénye főié sodort, dicső
séges nemzetének megmentéséért — leiáldozva 
évtizedes lankadatlan munkálkodással hallhatat
lanná tett nevének becsülését.

Mint felhőtlen égből hirtelen támadt zivatar, j 
lepte meg a müveit emberiséget Zola Emil a je- : 
lenkor franezia irodalmának reformátora és világ- ( 
hírű apostolainak az igazság nemes eszméjéért j 
Drevfus ügyében a köztársaság Elnökéhez intézett 1 
nvilt vádoló levelével való síkra lépte.

E férfiú ki a franc, ia nemzetnek tollával oly 
sok dicsőséget szerzel;, ki naturalisztikns irályával 
mindenkor az üs /emberiség javullak önzetlen elő
mozdítását tekintette élte feladatául midőn 
nemzetét gáládul félrevezetve Játá. midőn a test- | 
vériség, szeretet é< egyenlőség humánus eszméjé
ért oly sok diesöségg I küzdött népet, erkölcsileg 
kompromitálvu, előre haladott szellemében árulók
tól szétszórt gyüíölség üszkével megiertöztetve 
érezé — kilépett a harc .lene, csak egy támasz- 1 
tékot érezve maga mögött: az igaz ágol!

Szemébe vagta a i. iztarasa.r l.’mi .!;. hogy 
dicső hadseregének fcg-. egy g-z áruló bandát 
képeznek, hogy ön rdek.,öl lel ükre ve; ék egy 
szegény ártall. n n*.e- :.u:czolt.ilasul, boldogtalanná ; 
téve öt, családját, gvi na ekeit.

Nem kért soha' , ,.it •. semmi1, de most kér, ; 
nem maga, nemzete u né. a — i; adagol. Kéri j 
önmagának törvény e'e r<ui-Viteléie>g\  v.lágos-
ságot vethessen egy álúáslalun ügyre, ki ~zeA. i t va
magát az igazság-szolgai tatás karjai ua, n- in iellve 
nemes életet, mint Caesar lépett a síkra ezer 
Brulustól követve.

Nemes küzdelmében örökös szégyenfolt ma
rad a franezia történelemben. Népét megmentendő 
hagyta el nyugodalmas, békés családi otthonát, : 
barátai körét, hogy nemzetét, mely a jogo.\ védel
mében oly picdcsztálra emelkedett, hogy diesösé- ; 
gében hosszas ideig irigyelve sütkérezhetett volna 
— most. midőn félre vezettetett, döntő l p -evei 
megmentse, vagy önmagát is a düledezni kezdő 
rendszer alá temesse.

És a nép a jezsiu'a lovagok fekete seregétől 
félrevezetve, megvesztegetve, megakarta öt akkor, 
midőn annak bee-ülőt** érdekében küzdel -mre in
dult, K ilehelni; bele akarta dobni a Szajna vizébe 
legnagyobb fiát, kitagadta nemzetiségéből, kit bár
mely nemzet büszkén tekintem* (iának, elfordult 
tőle, ki végre hazája érdekében földkörüli bujdo- 
sásra indulni kenyszeritve. nehéz szívvel bár, de 
megadással tűrte jogtalan megaláztatását.

Ha a jövö franezia nemzedék az objektiven 
bíráló történetin') világításában fogja e kor dicső 
fiainak Zola, Piquárt és társaiknak az igazságért 
vivőit küzdelmeikben őseiktől szenvedett incgliur- 
czoltatást olvasni, ha látni fogja, hogy a minden
ható nép hogy vezethető félre egyes nyomorultak 
által a jogtiprás védőjéül — szégyenpirral njakdn. 
undorra' fog elfordulni a mull e lapjaitól, könyö
rögve nemzete Géniuszához, hogy nemzetét a ; 
megpróbáltatás izzó tüzelői óvja meg.

De a toll harcza az igazságért mint mindég, 
most is diadalmas győzelmet aratott, a gonoszo
kat, utolérte a uemezis: a nagy férfiúk síkra lépte , 
felrázta álmából a szunnyadó nemzetet és az igaz
ság Istennője követelve jogát, kezében a törvény- 
nyél, ítélettel mérlegében, magához ragadta jogá
nak érvényesítését!

És most azok. kik hónapokon keresztül egy 1 
nemes czélért küzdöttek, latba vetve lelkierejük 
egész súlyát, köztiszteletük, becsületük, talentumuk 
nem törődve semminemű fenyegetéssel, botrány- | 
nyal — büszkén, felemelt fővel tekinthetnek a 
múltba és lm évek múlva visszaemlékeznek a 
theorikus küzdelmük szinterére, nemes érzés fogja 
el lelkűket, lelkiszemeik elöli latva u harezot. me
lyet a legfenségesebb eszméért vívtak, melynek 
mindenkor győzni kell — az igazságért!

Excelsior.

J ) E L Z A t  A* VÁSÁR NAP, NOVEMBER 20.

M egyeb ;zo ttság i ta g o k  vá lasztása.
A választott \armeg\ei bizottsági tagoknak 

év végén kilépő íelerészu helyébe teljesítendő vá
lasztások határnapjául a varmegye türvényliatóságu. 
oklóbar hó 28-át, esetleg november hó 14-ikét 
tűzte ki.

A kijelölt napokon megyebizottsági tagoknak 
választattak a vidékünkön:

A zala-buksui választókerületben: Pallér Jenő 
Rédics, Szép György Jakabfa és Husián György 
Tól-Szcnt-Márton; a bellatineziban: Vlasits Nándor, 
Kajdós Károly; a bottornyaiban: Rupich Vincze, 
Tóth István Csáktornya; a diává vásárhelyiben: 
Sadl István Miksavár; a letcnnyeiben: Tamás 
Gyula, Merkly Antal, Zakál Gyula; a lentiihen: 
Tóth János, Széesi-Sziget, lloH'muu János, Horváth 
Gvözö, Borsos Ignác/. Máhomfa; a esesztregiben: 
Kozma János Kerka-Kulas, Balogh Emil Káioczfu; 
a novaiban: Malaiinszky Lajos, Bezerédy István, 
Puly Gábor Zala-Tárnok; a muraszerdahelyiben: 
Stelaies Miksa Csáktornya, Kollárics Imre Mura- 
Siklós, Bcsnyák Lajos; a pákáiban: Duncsecs Já
nos, dr. Augu-ziinovics Nándor; a szemenyeiben: 
dr. Fábián Zsigmond Nagy Kanizsa; aszentgyörgy- 
völgyibon: Melkc István, Habolesay Pál; a tur- 
nisehaiban: Szalav István, S/modiss Viktor Alsó- 
Leiidva, Nenielhy Ferenc/; a slridóiban: Terbocz 
István, Juko Jani s;  a perlakiban: Lángé. Kálmán, 
Verly Ernő; a Csáktornyáiban: Csékovics Kálmán 
Dravá Szent-Iván, Tóth István.

A november lö-ikén tartottpótválasztásokon :
Az alsó-lendvni választókerületben: Kiáll! 

Mihály, \arga János, Horváth József Hagonya, 
llnzy János Zala-Egers/eg; a kerka-szent-miklósi- 
l'-m: Bicét Román L.-l’jfalu, Weuly Ede, Szak 
Jo. > t ; a doluonakibau : Szirmav Béla Z.-Egerszcg, 
Slrausz Flórián.

ÚJDONSÁGOK
Tisztelettel kérjük t. előfizetőinket az előfizetés

megújítására cs a hátralékok beküldésére.
Igazgatói kinevezés. <> felsége a király dr.

KeJ. :ii ii Károiy községi alrcáhsk >iai igazgatót a 
VHI ik fizete i osztály 2-ik fokozat iba a süineghi 
állami alreáliskola igazgatójává kinevezte.

Gondnoksági kinevezés. A vallá - «Vs közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter a zala-egerszcgi állami elemi 
iskola gondnokságának elnökévé Thassy Kristóf 
vármegyei t. főügyészt, tagjaivá Bosehán Gyula 
üg\ vedel. Szalav László kir. törvényszéki bírót és 
dr. Szigethy Elemér ügyvédet kinevezte.

Athc yezós. A vall. és közoktatásügyi miniszter 
Kis- Endre alsó-vereczkci és Érezy Jolán topánfalva! 
állami elemi iskolai tanítót illetve tanítónőt a 
gai ie-ai állami elemi iskolához jelenlegi minőségük
ben áthelyezte.

Uj terv. A napokban járt Muru-SzomhutlKui 
Kovács Antal szentgotthárdi lakős. hogy érdekelt
sége! szerezzen magának a Szentgotthárdról Viz- 
lendváu át Miiraszombatha vezetendő oumihus(ben
zin motor) közlekedésre. A közlekedés naponki 
kétszer volna, az utat pedig 2‘ tóra al l . tt tenné meg.

Esküvő. Fi-ied Mihály ur folyó hó 20-án es
küszik örök hűseget Csáktornyán, Slrausz llerinin 
kisasszonynak özvegy Slrausz Mauóné kedves leá
nyuk.

Meghívó. A zalamegyei 1S4S íl-ik évi honvé
dek egylete újra alakulásinak gyűlését folyó évi 
november hó 27-én d. u. 2 órakor fogja Zulu- 
Égerszögen megtartani. Ezen alakuló gyűlésre a 
Zalamegyébcn lakó összes 1S4S !)-ik évi igazolt 
honvédők tisztelettel meghív,ónak - az elnökség.

Fényes bizonyítványt állított ki dr. Sebőnk 
Lipót bécsi es. k. egyetemi tunár a Continentál- 
Bodega borairól azt írván, hogy e borok üdülőknek 
rendkívül jó szolgaiatokat le.-znok és hogy nagyrészt 
e borok hatásának köszöni ököréit. |)r. Bardelehen 
berlini orvos elismerő hangon méltatja a Continentál 
Bodogu borait, azt mondván, hogy minden dicséret 
felesleges, mert utolérhetetlen jóságuk minden 
dicséretnek felette áll. I gyanesak osztatlan 
elismerésben részesítik a Continentál Bodegát: 
Ziemsten dr. egyetemi tanár és a müncheni ált. 
korház igazgatója egy nagyobb megrendelés kíséreté* 
ben, Nolte dr. titkos egészség ügyi tanácsos és 
udvari orvos. Berlinben, Tlülemann dr. Hamburg- 
bán és l’ngcrcr dr. egyetemi tanár Münchenben, 
kik e borokat mind kiváló ogészségfentarló-éö 
gyógyító erejüoknok mondják. Vonatkozással a 
I he ( .ontiiieiital Bodcga (lompany boraira szívesked

jek a mai szamunkban közzétett hirdetést figyelem
mel kísérni.
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csak oly talajban diszlik, moly kissé inog van ülő-
pedrö.

A harmadik szántás befejeztével használjunk 
ogy kis miitrágyát, no sajnáljuk azt a kevés kö!t- 
séget, melybe a műtrágya beszerzése kerül, bőven 
megtérül az ama jövedelemben, mely a termés 
mennyiség és minőség javulásának következménye 
leend. A műtrágyák közül sokszor egyedül a fosz- 
fort ragya is igen jó hatást eredményez, különösen 
akkor, ha a talaj káliban hiányt nem szenved 
(pl. agyagtalaj fi) ha ellenben a talaj káliban szü- I 
kölköduék (pl. könnyebb homok, vagy tözeges ta- I 
laj) úgy a fpszfortrágyának káli trágyával való 
együttes alkalmazása ajánlható.

A foszfortrágyákból legjobban a szuperfosz- I 
fátot ajánlhatjuk, kataszteri holdanként 120 kgr, I 
mennyiségben, a kálitrágyák közül pedig a kaim
tól kát. holdanként 150—200 kgr. mennyiségben. 
Ezeket elszórva, jól aláboronáljuk s közvetlenül 
utána a vetést foganatosítjuk. A műtrágyák hatása 
részben már az ősszel is fog mutatkozni a rozs 
erőteljeseiül fejlődésében, igen természetes, hogy ! 
e hatás tavaszra még inkább fokozódik s külünö- I 
sen akkor, ha a műtrágyázás zöldtrágyázással van 
egybekötve. K czélra a fehér csillagfürtöt ajánl
hatjuk.

Az ősz folyamán, ha a vetést igen vastag hó 
lepel borítaná, tanácsos lesz gulyabeli marhákkal 
végig járatni, melyek a jégkérget megtörve, a rozs 
kipállása bekövetkezhelik.

lla a rozsot kütöttebb talajon termelnénk, 
ugv az tavaszszal meg is fogatolható a levegőnek 
a talajba jutása ózdijából. Könnyebb talajon e 
fogasolás elmaradhat.

A termelésűé a mondottak szerinti véghez
vitelét nyugodtan ajánlhatjuk bárkinek is : s hisz- 
szük, hogy lesznek is követőink.

Nyilttér.*
F o g b a jb a n  és fo g h iá n y b a n  szenve- 
___________d ö k  fig ye lm é b e .___________

Tisztelettel adom Alsó-Lendva és vidéke 
müveit közönségének tudomására, hogy en
gedtem a több oldalról jött felszólításnak és 
ideiglenesen megnyitottam
fogászati műtermemet. 

R en d e lé s  a  fogászat m in 
den  ágában .

P o n to s , le lk iis m e re te s  m u n ka .

Szájpadlás nélküli íogak.
A ra n y b ó l, p la tin á b ó l és a lu m ín iu m b ó l.

Lakás: Korona szálloda.
Tartózkodás: deczember 1-ig.

R ende l egész nap.

Qent Wellner Gyula,
fogspecialista.

*) Az c rovatban közlettekért nem vállal felelősséget a szerk.

Hirdetések. 
S ch w arcz  G y u la

butorgyáros kárpitos és díszítő 
V a ra zsd o n . (A  v á ro sh á z  m e lle tt) .

Állatorvosi ismétlő tanfolyam. A földmivelés-
iigyi minisztérium 18‘JU jnn. 2 ltj-iki időközben 
14 napi állatorvosi ismétlő tanfolyamot rendez 
Budapeston. A tanfolyam tárgyait a külömbözö 
vódojtások, a sertés vész elleni védekezés, a sorúm 
előállítási módja, a diagnostikai ojtások malein, 
tuberkulin, kezelés, kóród bonczolások, szemtükré- 
szet s az állattorvosi szaktudomány terén ujábban 
előfordult nevezetesebb tapasztalatok ismetetése 
képezi. Általában az a czélja a kormánynak, hogy 
uz állatorvosok az újabb vívmányokat elsajátít
hassák s ezzel a gazdaközönségnek minél képzi-több 
állatorvosikar álljon rcndelkeyésére. A résztvevők 
30 frtnyi segélyt élveznek. Jelentkezési határidő 
decz. 8.

Mehet készen. November hó 1-től kezdve 
úgy a magyar, mint az osztrák vasutakon meg
szűntek a vonatok indításánál eddig használt mehet 
— készen, indítási szó, ehelyett jelzéssel adják 
tudtul a mozdonyvezetőnek, hogy a vonat indulhat. 
Ezzel kapcsolatban megemlítjük, hogy az osztrák 
vasutak igazgatói legutóbb értekezletet tartottak 
az utasok sulyegysége végett. Az osztrák talentum 
külön tarifa szerint akarja szállítani az utasokat, 
már t. i. az utasokat súly szerint osztályozza s a 
szerint fogja fizettetni. Az utas sulyegységét 80 
kgrnmmbun óhajtják megállapítani. Ebbe már a kézi 
podgyász is bele van számítva.

ALSÓ-LENDVA 1S0S.

Irodalom .
Magyar hölgyek részvét-albuma. Az * Előkelő 

Világ1" szerkesztősége a legelső magyar asszony 
elhunyta alkalmából remek kivitelű részvét-albumot 
szerkeszt a magyar hölgyek aláírásával. A részvét- 
album stilizált ezüst tokba illesztve, fekete selymes 
papimsz lapokra lesz nyomva. A külső fehér selyem 
alapot a Felséget ért csapás és a magyar nők 
gyászát ábrázoló allegorikus festmény fogja ékíteni, 
melynek megfestésére, valamint a részvétirat meg
írására magyar irö és festönök számára pályázat 
hirdettetik. Az albumot előkelő hölgyekből álló 
küldöttség fogja átadni király Ö felségének. Az 
„Előkelő Világ" októberi negyede óta két kiadás
ban jelenik meg, Finom merített papíron való 
kiadás ára egész évre : 20 írt, egyes szám ára 50 
kr., a rendes kiadásé fényzett papíron egész évre 
8 frt. egyes szám ára 2(i kr. Az „Előkelő Világ" 
szerkesztős égé és kiadóhivatala : Budapest, VII. 
kerület, István-ut 32. b II. e. íjtó 27.

PÁLYÁZAT.
Az „Előkelő Világ"" szerkesztősége 200—200 

korona jutalmat tűz ki a magyar nők részéről 
király 0  felségéhez intézendő részvétalbum szövegé
nek megírása és az album külsőjének a magyar 
nők gyászát híven kifejező allegória akvarell vagy 
olajban való megfestésére. A pályaművek beküldésé
nek batárideje november 15-ikc. A pályázatban 
csak magyar nöirók és nöfestök vehetnek részt. 1 
A pályaművek, részvétiratok és vázlatok névtelenül, 
jeligés levél kíséretében küldendők be. Bírálók: 
Kndrődy Sándor, Jakab Ödön, dr. gróf Hugonnay 
Vilma. Heksics (Jnsztávné, Boskovies Ignáez, Lapp 
Sándor és Tornay Gyula festőművészeink.

K <  i z g e i z d s L t i ú í r .

M ivel fokozhiü juk tíz őszi rozstermés menny- 
nyiségét.

Minden gazdának kell, hogy czélját képezze 
két kalászt termelni ott. hol eddig csak egy ter
melt. Ezen jólét előmozdítására szolgáló igazmon
dást bizonyítanunk felesleges. Időszerűnek tartjuk 
azonban röviden vázolni ama munkálatokat, iné- j 
Jyek segélyével e közlemény ezimében foglalt kér
dés megoldása lehetővé válhat.

A teendők a következők: adjunk az őszi 
rozsnak a vetés forgóban olyan helyet, mely lehe
tővé teszi a talajnak gondos előkészítését. Vessük 
tehát oly növény után, mely a talajról ideje-korán 
lekerül; ilyen lesz a zabos bükköny, korai esala- 
inádé egy kaszás lóher, vagy luezerna. Bármelyi
ket is válasszuk, elég idő áll rendelkezésünkre, 
hogy kel esetleg bárom szántást is adhatunk. Az 
első szántás mindenesetre sekély legyen, mert a 
szerves maradvánok felbomlásának kedvező befő- , 
lyása egyrészt, a gyomnak irtása másrést csakis 
ez utón érhető el. A második szántást mélyen ad
juk s az ezt követő harmadikat középmélyen. 1 
ügyelvén azonban arra, hogy e szántás a velőst 
legalább is két héttel előzze meg, mert a rozs í

„D É L 7 A L A“

V asú ti m e n e tre n d .

A.-Lendva-Csálí tornya. A.-Lendva-Z.-Égerszög.
Indul: Indul:

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

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

B u d a p e s ti g a b o n a á ra k .

min.-kint I mm.-kint
Búza . . . il-04-ÍHHil Fehér bab . 5" 75
Zab . . . . 5"05-5’70] Sárga „ „ . 4"25
Rozs . . . 7 05-7 70| Vegyes „ „ . 4"00
Kukoric/.a . .V40-5-45 Lenmag . . 8 00
Árpa . . . 5 50-5.1 >5 Bükköny . . 4 50 |

Felelős szerkesztő.

Németh Mihály.

Laptulajdonos: l i a l k ú n y i  E r n ő .

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát min- 
i dennemü k á rp ito s  és d ísz ítő  bútorokban 

Elvállal avult bútorok átdolgozását a 
! legjutaltyosabb árakon.

'p&s*
R é s z le t f iz e t é s r e  á rk ü lö m -  

b ö z e t  né lkü l.
'F&s*

L e g o lc s ó b b  és e lis m e rt s z o lid  b e vá 
sá rlá s i fo r rá s .

Amerikai zsebórák.
Jótállással, hogy a niekcl színét nem változtatja, szerkezete 

pontosabb és jobb, mint a b-gdrágábakké.
Ára darabonként 3 forint.

Jótállás mellett, míg a készlet tart. Hozzá ezüstös óra- 
láncz 60 krajezár.

Önberetváló készülék.
Fox. valódi solingeni gyártmány, sok kiállításon kitüntetve, 
gyakorlás nem kell. Mcgrágis kizárva. Tiszta és kényelmes 
munka Bőrbetegségtől megment. Tartós és pénztmegtakaritó.

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

vannak.
Egy külön penge hozzá I forint.

Megrendelhető:
POLLÁK SÁNDOR fobizotnányosnál * j £ £ “ ü ,
26—10 Gyűjtőknek 5 drb után egy ingyen küldetik.
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465/1898. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi IX. 
t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy az alsó-leudvai kir. járásbíróság 4579/p. 97. 
számú végzése által Gróf Zichy Ágost bellatinczi 
lakos végrehajtató javára Trátnyek Iván alsó- 
bisztrtcze-bednyai lakos ellen 122 frt 35 krajezár 
töke, ennek 1896. évi október hó 1-tól járó 0% 
kamatja úgy járulékai erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 565 frt
00 krra becsült 2 kanczalő, 1 kancza-csikó, 1 sze
kér és tűzifából álló ingóságok nyilvános árverés 
utján leendő eladatása elrendeltetvén, ennek a 
helyszínén vagyis Aisó-Bisztricze-Bednyán fentne- 
vezettnek lakánál leendő eszközlésére 1898-ik évi 
november hö 28-ik napjának délelőtt 10 órája ha
táridőül kitüzetik es althoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 
IX. t.-cz. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérő
nek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi IX. t.-cz. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kitlizetendö.

Kelt Alsó-Lendván, 1898-ik évi november hó 
11-ik napján.

Vresits Kiok, 
kir. bírósági végrehajtó.

472.|1898. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi IX- 

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhirré teszi, 
hogy az alsó-lendvai kir. járásbíróság 1898. V. II. 
463. p. számú végzése által Toplak Márton 
brezoviczai lakos végrehajtató javára Hrascsán 
István ugyanottani lakos ellen 200 forint töke, 
ennek 1898. évi június hó 21-töI járó 8 százalék 
kamatja úgy járulékai erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 
374 forint 00 krajezárra becsült egy kanczalő,
1 kancza csikó, különböző házi cs gazdasági tár
gyakból álló ingóságok és már törlesztettek 
betudásával nyilvános árverés utján leendő el
adatása elrendeltetvén, ennek a helyszínén vagyis 
Brezoviczán fentnevezettnek lakánál leendő esz
közlésére 1898-ik évi november hó 25-ik napjának 
délelőtt 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz u 
venni szándékozók ezunel oly megjegyzéssel hi- j 

vatuak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen, az 1881. évi LX. t.-cz. 107. $-a értel
mében a legtöbbet ígérőnek becsáron "niul is el
adatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108. §-ábun megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Alsó-Lendván, 1898. évi nov. hó 11-ik 
napján.

Vresits Kiok,
______________________ kir. bírósági végrehajtó.

K é r j  ő
74 ,h' (  éé * * iftf tcn tíil
* J O v C i l i t  Gmpamf."

odaghiru spantfol és portugál 
bonul

Sherry 
Port bor >
Malaga 
Madeira 
Tarragona

Kaphatók az Összes finomabb 
fiiszer cs csemege kereskedé
sekben. Dala m in t poharanként 

t12 előkelőbb szállodák, kátféházak és vendéglőkben
Styálfiók.- , B u dapest

csakis.- ÍV  Kossuth-Lajos és IJjpUdg ulcza,
sarkán, a íientrr) <asinnoafizemben.

Homoki szölötelepitöknek igen fontos.

A C 71HT 17 ÓV ó t a  ' í l l  f p n n  8 most mAr az orezáKon kívül is elterjedt a Ilire, anieriy- e t e g  1 / c i  o u i  c m  i i  i i u  nyilu-n ma már sok nemes és vadoncz csemetét szállít 
Horvát-, Sztavonország. Bosznia, Cseh-, Morvaország, Galirzia. Bukovina. Stájerország. Alsó- és Felsö-Ausztria- 
valamint Szerbia, Bulgária, Románia Németország részére. Nemesfa-nllománya ezúttal öOO.OOO d rh : vadoncz, 
állománya 8 millió. A ezég évenként 4500 5000 rendelőnek küld szállítmányokat. A gyümölcsfaiskola teljesen

Í E i p á . 'í ! " ;  homoki szlőtelepitőknek kincses háza Ita jSSL jES rjiS líK
homokföldben éppen úgy. mint az agyagos, kövecses talajban, nemkülönben a lajtos és magas (hegyes) fekvésnél 
mindig biztosabban ered meg és fejlődik, mint a/., mely agyagos isz.aplcrakodásti vagy túlságosan kövérilclt talaj
ban állittatik elő. A gyümölcsfajok boldogult Bereczki Máté mezökov áesbázi hírneves telepéről v alók Úgy magas 
deréku, valamint törpe cssmemeték megrendelhetők körte, alma, szilva, őszi baraczk, kajszin-baraczk, cseresz
nye, meggy, lasponya, birs, dió es epeiből. .\/ 1 - 4 éves, gazdag gyökerű, fnjhitcles, igen szép csemeték
darabja azok erőssége szerint lő krtól 10 krig. A 4 ő éves igen erős koronás sorfák drltja 45 50 kr. Nagybani 
vételnél az árak külön megállapodás tárgyát k>pr/ik. Fentirt gyümölcsfajok bő! táblaürités folytául 2 .‘l 4 éves 
selejtezett minőségű csemeték is kaphatók, erősség szerint 2 5 7 10 lő krért, melyek gazdag gyökérzHOknél 
fogva főként nagybani telepiléseklicz olcsóságuk föl-tán igen ajánlatosak. Fenti minőségű csemeték vadonnal is 
bármily számban és erősségben megrendelhetők a fentirt czégnel A gazdag gyökérzetü vadonezok fOOO-e azok 
erőssége szerint 5 frt Hő Krtól lü írtig térj- ó Nagyobb vételnél f>  -10—lő*/# engedmény. Levékezim :

Ungvháry László gyümölcsfaiskolája, Czegléden.
______  11 T e ssé k  á r jegy zék e t k é rn i 11

Nyomatott Balkányi Ernő könyvnyomdájában Albú-Lendvun.


