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A Up Kelletni részére vonatkozó 
minden közlemény a szerkesztőség
het A . - L e n d v í t  T e m p 
l o m t é r ,  az előfizetési dijak, 
nyUtterek és hirdetések pedig a 
kiadólaptulajdonoshoz Balkányi 
f i a t  Fő-utcza M. küldendők. 

. . . . . .  -*£***-
Hirdetések jutányosán  

számíttatnak.

i adatnak vissza.

9 ----

*

Társadalmi, közművelődési ás közgazdasági hetilap.
M e g je l e n ik  r q in d e n  v a s á r n a p .

E l ő f i z e t é s i  á r a k
Egész é v r e ............................ 4 frt
Fél é v r e .................................a frt
Negyed é v r e ....................... 1 frt

Egyes szám ára 10 kr.

Hirdetések elfogadtatnak? 
Budapesten: a  Reuter ügynökség 
és a Magy. Távir. Iroda, Bckstein 
B., Fischer A. 0 . és Goldberger 
W. A. hirdetési irodája. Bécsben: 
Mosse Rudolf hirdetési irodája.

A h e ly b e l i  é s  J á rá s i hatóság-ok, a z  a lsó -le n d v a i k ö zs é g i és k ö r je g y z ő i  e g y le t ,  a z  „ A lsó -L e n d v a -V id é k i T a k a r é k p é n z tá r
R é s z v é n y tá r s a s á g " h iv a ta lo s  k ö zlö n ye .

A kereskedelemről.
(A. T;) Sokan azt hiszik, hogy Magyar- 

btszág kereskedelme Ausztria kereskedel
mének kiegészítő része, provincziája, fiókja, 
ifegniondjuk: miért?

Harmincé áldásos év melege, békéje 
sugárzott el felettünk sebeket gyógyítva, 
hiányokat pótolva, sok nagy űrt betöltve. 
Az iparj a kereskedelem, a tudomány és a 
művészet terén egyaránt fejlődtünk, miután 
rájötünk arra, hogy elmúltak már ama zord 
kMk, midőn a  csatatér volt tíz egyetlen mező, 
hol a hazafi babérokat szerezhetett magának, 
midőn egyik nemzet hatalmának gyarapítását 
csakis a  másik megrontása által érhette el.

Jelenleg a közgazdasági élet erős, hatal
mas fellendülésével érhetjük el a nemzet 
virágzását.

Kereskedelmünk tehát szintén fejlődött, 
de tegyünk egy őszinte kijelentést, melyhez 
azután jelen czikkünk tárgyát és czélját 
tűzzük: nem magyar.

Itt, igen, meg kell állattunk. Mindenki 
tudjál, hogy igy van,mégis mindenki újra és újra 
megdöbben, ha eszébe jut. De hát mi az 
oka ennek ? Egy szabad állantban hogy 
lehet ez ? Hivatalainkban, iskolámban a hi
vatalos nyelv a magyar. Tanoncziskolában, 
polgári Iskolákban, kereskedelmi tanfolyamok-
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bán mindenütt ezt tanítják, s az eredmény 
mégis m icsoda: hogy a kereskedelem német.

Legelső kereskedőink, gyárosaink, kik 
itt százezrekre tettek szert, könyveiket né
metül soll és habenre vezetik, levelezéseiket 
németül folytatják és még társalgási nyelvük 
is csak a német.

De ez meglátszik az üzletek külsőségéin 
is. A magyar czimtábla vagy nincs is ott, 
vagy mellette ékeskedik a német. Hát ezt 
más országban tapasztaltuk-e már ? Ez csak 
Magyarország kereskedőházainak szégyenle
tes és szűkkeblű nevezetessége.

így van azután, hogy sem a külföld el 
nem ismeri, sem mi nem állíthatjuk, hogy 
kereskedelmünk független, önálló, erős ma
gyar kereskedelem, kénytelenek vagyunk 
tűrni és hallgatni az állítást, hogy a magyar 
kereskedelem nem magyar, Ausztria fiókke
reskedelme, Budapest kereskedelme pedig ! 
csak Bécs fiókját képezi.

Nézzük| most már, hogy ez az állítás í 
a valóságnak milyen mértékben felel meg. i 
Csak és csupán annyiban, hogy kereskedő- : 
ink külföldről s többnyire Ausztriából jöt- ! 
tek. Ezek azután, noha magyar állampol
gárokká lettek, ragaszkodnak az elnyomatás 
éveiben itt is uralkodó német nyelvhez s 
hazufiságuk nem megy annyira, hogy keres
kedelmükben a magyar nyelvet meghonosi-

szöktetésc, Trója ostroma, az agg Oriamus keserve 
és az öreg ápolónő elképedt arczczal hallgatta az 
előtte ismeretlen nyelven hangzó históriát, amely
ben a futó Acntas beszéli el szomorú sorsát Stri- 
dónuk, Karthágó Királynőjének . . . És szakadozva 
zúgott tovább: „lufánduin regina jubes re no varé 
dolorem*.

tanák, mert attól félnek, hogy ez rizikóval 
járna.

Ezt látva, e szomorú tapasztalaton fel- 
jajdulva, elmondhatjuk, hogy az édes ma
gyar nyelv nem leli honját e hazában.

Magyarország kereskedelme tehát nem 
fiókkereskedelme Ausztriának, csupán emez 
ringatta annak bölcsőjét, s most kedvét ke
ressük, félünk még szemhunyoritásaitól is, 
hátha Ausztria megharagszik s nem ad áru
kat, nem ad hitelt, szakit velünk.

Balga, gyáva aggodalom, melynek nincs 
tápot nyújtó alapja! Ausztria érdeke, hogy 
mi nyitva tartsuk sorompóinkat s nem az» 
hogy ö elzárja elölünk hitelét s Áruit.

De hát áldozni nem tudna-e a magyar 
kereskedő? Nem tudná magyarul vezetni 
könyveit, levelezéseit, ha az anyagi kárát 
okozná? Nem, mert im nem kerülne neki 
anyagiakba, csak egy kis hazafias köteles
ségtudásba, s lám, még sem teszi.

Ne akarja hát, hogy kényszerrel erö- 
szakoltassék rá, ne akarja, hogy a közvé
lemény, kifogyva türelméből, igaz és méltó 
felháborodásában, melyet benne felkelt a 
kereskedő hazafiatlan germanizálása, a sza
bad állam szabad kereskedelmének rovása ; 
kényszert fog alkalmazni, hogy a kereske
delem szellémben és nyelvben inegmagya- 
ritassék.

Ha a kereskedők azt mondják, hogy a

volt valami nagy erényem a szorgalom, s az idé
zett latin klasszikust illetőleg is sokat tudnának 
regélni a professzor kalkulus könyvébe jegyzett 
szekundák. Meghagytam azonban ártatlan hitében, 
ígértem, hogy csak legyek újra egészséges, friss 
erővel fogom tanulmányaim folytatni.

Ha babonás volnék, azt hinném, hogy a sir 
néha megnyílik s porladozó lakója az őket szeretők
nek olyankor megjeleli.

Cgy tűnik fel, mintha tegnap történt volna . . .
Lisálomhan, untipirines dobozok és rideg- 

arczu orvosok közt itánykolódtam betegágyamon . . .  
A szobában lábujjhegyen járkáltuk szülök, testvé
rek, rokonok . . . Arczuikról olvasni lehetett, hogy 
el vannak készülve a legrosszabbra, arra. aminek 
puszta gondolata is oly elementáris erővel kapasz
kodik a  halandó lelkűidébe . . .  A kaszás rém 
profán jeligéje ott borongott az ablakok kék füg
gönyén keresztül szűrődő téli nap sugarában és a 
boreczetszagtól áthatott szobában oly huloványok 
voltak az emberek . . . Mcmento móri . . .

És én lázálomban, eltompult agygyul csuk az 
imént elhagyott diáktanulmányaim legvonzőb tár
gyú klasszikus eposzának, az „Aenéisnck* sorait 
hadartam és a boreczetszagtól áthatott szobában, 
halovány arezu emberek, rideg orvosok és aggódó 
családtagok között ijesztően morinolám: „Conticuere 
omnes, intentíque óra tenebant* . . .  És a megza
vart agyban elö-elő tünedeztek a régelmult idők
nek ködalakjai es azoknak viselt dolgai: Hclcne

Áldott emlékű jó nagyanyám is ott volt kö
rülöttem és vallásos érzületéhez híven. Istenben 
vetett bizalommal remélte állapotom jobbra for
dulását. Reményében nem is csalatkozott.

Mikor a tavaszi nap legelső sugarait keidé 
a téli álmából ébredni akaró földre lebocsátani, 
mikor a kertben pujkos madársereg hangos csicser
géssel kezdő üdvözölni a kikelet hajnalát, mikor a 
kaptárok munkás lakói elcségszcrzö útjaikon az 
akáczok virágait dönesigélve megszállták: jó leve
gőt szívni — immár betegségemből üdülőén — 
nagyanyáin karján sétáltam a kertbe.

Kgv vén almufa alatt leültünk és beszélgetni 
kezdtünk,

— Beh sokat virasztottam betegágyad mel
let, te rossz flu! Türelmetlen, makacs beteg vol
tál, az orvosságot sohsem akartad bevenni, a miért 
én — és ekkor ujjával megfenyegetett — nagyon 
haragudtam reád. Hanem — és most mosolygó 
derű vonult át arczán — azt az egyet szerettem 
benned, hogy mikor legnagyobb lázban voltál is, 
ükkor is tanultál, akkor is folyton latin verseket 
mormoltat. Látszik, jó tanuló voltál.

Szegény! Boh nagyon csalódott! Sohsem

Gyorsan, egymásután peregtek az évek a 
múlandóság tengerébe. Ha később együtt voltunk 
nagyanyámmal, sok régi dolgokról cl-clbeszél- 
gettünk.

Pár év múlva besoroztak és én elmentem 
katonának.

Nagyanyám ez időben betegeskedni kezdett 
s gyakran kaptam bírt felőle, betegsége rosszra
fordulásáról.

Husvétra szabadságot kapván, meglátogattam. 
A sorvasztó kór már akkor ágyhoz szegezte és 
jól esett szenvedő lelkének a sir széléről vissza
maradt unokát a czifra uniformisban, jó egészség
ben láthatni. Odaintett, hogy üljek le ágya szélére 
s suttvgó hangon szólott hozzám:

— Látod, látod, milyen beteg vagyok . . . 
most már én . . . nem te . . .  Te felépültél, váj
jon az én számomra van-e még gyógyulás . . . 
Vájjon fogunk-c még együtt ülni kelten a kertben 
és a régmúlt időkről fogunk-e még el-elbeszélgetni. 
Fogjuk-e még a virágokat nézegetni, fogunk-e még 
kelten cl-clgotidolkozni, tudod arról, amit egyszer 
beszéltél nekem Stridóról, Aeneasról . . .  De én 
úgy érzem, hogy soha . . . soha . . . mert én 
most nagyon beteg vagyok és érzem, hogy ez lesz 
az utolsó . . .
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geschaft mellett nincs hazafiság, mi meg
mutatjuk, hogy kell lenni, s ha a kereske
dővilág azt mondja, wir kőimen nicht un- 
garisch sprechen, majd a magyar büszkeség 
lellázadó kötelességtud.isa megtalálja az esz
közöket, melyekkel rávezeti azokat, kik üz
leteikben németek s nem akarnak magyarok 
lenni, hogyan lehet csinálni a soll-habenböl 
tartozik és követel-t. A magyar parlament
ben nem halt ki a haza és a magyar nyelv 
iránti kötelességérzet, majd akad annyi kép
viselő közül egy, aki feláll egy inditványnyal, 
melyet törvénybe iktatnak, hogy a magyar 
kereskedelem nyelve, könyvelése csakis ma
gyar lehet.

Szabad állam szabad kereskedelmével 
szemben ily lépéseket nem szoktak tenni, 
de ha a kereskedövilág tüntet hazafiatlan- 
ságával és németségével, hát majd megmu
tatjuk, hogy tudni fognak ők magyarul, még 
akkor is, ha szerintük a milliók szerzésénél 
arra semmi szükségük sincs.

Helyi érdek.
Minden fejlődő városban a legfontosabb és 

legszükségesebb, a helyi érdekeknek buzgó ápo
lása. Különösen vidéken, hova a kormány és tár
sadalom istápoló keze nem ér annyira és annyi
szor, mint a fővárosban.

A legkisebb eszköz és alkalom is hoz egy 
szemernyit a fejlődés alapkövéhez. Nincsenek 
azonban a helyi érdekek ápolásának jelentőségnek 
és irányának megállapítása körül határzott és 
czéltudatos elvek. Sok helyt nyilvánul a nyárs 
polgári kicsinyes fölfogás, az mely csak a mai, a 
rögtöni eredmények után tör, de szám élőt téveszti 
a hámiunikus fejlődés távolabbra néző követel
ményeit.

Mit értünk mi az alatt a midőn a czéltudatos 
elvek s törekvések jelentőségét hangsúlyozzuk? 
A dolgokat nem lehet egymástól elkülöníteni s 
nem szabad pillanatnyi eredményeket és sikereket 
hajhászni s a távolabbi ezélokat szem előtt tévesz-

Ezzel elfordult tőlem és lihegő kebléből hal
lani véltem, mint igyekszik magát a sírástól vissza
tartani s csak midőn ismét felém fordult, láttam 
máskor folyton derűs szemei mélyén a halálra 
praedestináltak komor tüzét felcsillámlani. Vigasz
talni igyekeztem:

— Nagymama újra egészséges lesz és én 
újra el fogom beszélni, hogy szedte rá a ravasz 
Uliszszes a trójaikat, hogy bujdosott s mily nél
külözéseket állott ki Agamemnon tengeri útjában 
s majd mindent, mindent . . . csak megint egész
séges legyen . . .

Ö csak némán inte tagadúlug fejével.

Visszamentem ezredemhez.
Egy napi fárasztó menetgyakorlat után korán 

lefeküdtem s az elfáradt lest — mint rendesen 
történni szokott — a legképtelenebb álomképeket 
bocsátá reám. Roppant tűzvészt, majd végtelen 
árvizeket láttam álmomban, majd rablók kezi-be 
kerültem, kik kínoztak, mig maga felzaklatott lélek 
maga is csillapodni óhajtván egy kedves álmot 
idézett telkembe . . .

Ragyogó tavaszi reggelen pompás kertbon 
valók álmomban. Fa alatt ültem és elmerülni lát
szottam a természet igézetes pompájába . . . Egy
szerre fehér lepelben egy tisztes ősz matróna je
lenik meg előttem s mig engem átölel, szemei 
szemrehányóan tekintenek reám és suttogó hen- 
gon ezeket mondja:

— Látod . . . látod . . . nem foglak többé 
hallani . . . soha . . . soha . . . nem mondod el 
többé nekem azokat a szép történeteket újra . . . 
tudod . . . mint egykor . . , régen . . .  a kert
ben . . .  a vén almafa alatt . . .

Ezzel eltűnt az álomkép és én felébredtem.

Másnap reggel kaptam a sürgönyt nagyanyáin 
elhuny tárói.

Ha babonás volnék, azt hinném, hogy a sir 
néha megnyílik s porladozó lakója az őket szere
tőknek olyankor megjclen . . .
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leni. Az élet mutatja, hogy intézményeink csak 
együttesen hatnak s igen ritka eset az, midőn 
egyes intézmények önmagukban küiön-küiön is in
dokul szerepelnek fejlődésünkben. S nem lehet 
fontossággal meghatározni, melyik üdvösebb és 
melyik nem?

Vannak szigorúan helyi intézményeink, me
lyek mégis nagy behatásai vannak az idegenekre, 
s vannak olyanok, melyeknek a helybeliekre való 
különös előnyeit feltüntetni alig lehet, de azért 
jentöségük mégis igen nagy.

Így például pénzintézeteink lokális természe
tűek, de azért nagy nagy vonzó erővel bírnak a 
közeli vidékre, mint ezt mindenki tapasztalhatja.

Iskoláinknak is meg van ez az idegen 
vonzása.

Kellene azonban valami jelentősebb gyáripar 
és kereskedelem.

Az ilyesmi hat, átmegy a közvéleménybe s 
köztudatba, csak összeségében van a város jelen
tősége.

Mindaz tehát, a mi bármely irányban eze
ket emeli, gyarapítja, szívesen kell. nemcsak fogad
nunk, hanem megnyerésén fáradoznunk is. így a 
hivatalok csekély számszerű előny mellett nagy 
jelentőségűek, mert ennél a dolognál az előny 
nem éppen a számszerű eredményekben áll. ha
nem a város jelentőségének, vonzásának fokozá
sában. azon az elmekbe beható, a gondolkodást 
irányitó erkölcsi hatásban, melyet kalmár szellem
mel nem lehet aprópénzre felváltani, abban mely 
e város népének szaporodására, forgalmának erne- 
lésére s igy a kereseti s a fogyasztási viszonyok 
javulására kihat.

A szocziális élet alapos megfigyelői ezen je
lenségeket ismerik, okait s eredményeit megálla
pítják, de a nyárspolgári észjárás, mely csupán a 
napi eredményeket lesi négy mohósággal, érzéket
len a dolgok magasabb szem|»ontból való jelentő
sége iránt. Ide fölemelkedni nem bir, elég látó
köre nincs s igy a jelenségek egymásra való ha
tásait, kiható eredményeit lölfogni nem képes. Neki 
minden frázis, a mi a napi kalmárszellem fogé
konysági határvonalán kivüi esik, a minek garasos 
eredményei nem nyomban jelentkeznek.

Nagy hiba volna, ha közvéleményünke szel
lem hatása alatt állma, pedig most még igy van! 
mert tapasztalhattuk, hogy a városunk fejlődését 
nagyban előmozdítani törekvő egyes intézmények 
létesithetési ügye, vajmi gyér pártfogásba szokott 
részesülni. De van reményünk, hogy a közintéz
mények s városunk fejlődésének jelentősége iránt 
való érzék lassan-lassan nálunk is kifejlődik s az 
avult nézetek lassacskán csak a lomtárba kerülnek.

A gazdasági szakelőadások és ván- 
dotanitások.

Vármegyénk területén a földmivelésiigyi mi
niszter a Zalumegyoi Gazdasági Egyesületet bízta 
meg a gazdasági szakelőadások és vándortanitások 
rendezésével.

Az egyesület által egybeállitott programm 
szerint szakelőadások lesznek a folyó évin*', '’agy- 
Kaniz.sán és Zaln-Egers/.egen s tartják a keszt
helyi gazdasági tanintézetnek erre vállalkozott ta
nárai.

Vándortanitások lesznek: 1. Tapolcza, Gyula- 
keszi, Díszei, Hegymagas és Gulácson, Vándorta- 
nitó Szigethy Ödön tapolezai tanító;

2. Sümegh. Csabrendek, Prága, Káptalanfa, 
Bazsi és Kis-Görbőn, v. t, Kocsiss Károly sümeghi 
tanító;

3. Zala-Mihályfa, Gyömörő, Kis-Vásárhely, 
Ohidon, v. t. Tóth Lajos z.-mihalyfai vezőrtanitó;

4. Zala-Koppánv, Kallós. Kehida, Zala-Csány, 
Türjén, v. t. Békefi Elek z.-koppányi vezértanitó;

5. Csáford, Aranyod, Szt.-Péter, Z.-István,Zalu- 
bér, Dötkün, v, t. Gosztonyi József csáfordi tanító;

G. Sormás, Eszteregnye, Szépeinek, Rigváez, 
Homok-Komáromon, v. t. Anders Kár. sormási tanító;

7. Magyar-Szerdahely, Bocs ka, Berzencze, 
Gelse-Sziget, Újudvar, Német-Szt.-Miklós, Füzvölgy. 
Korpavár, Lángviz, Szent Balázson, v. t. Sáringer 
Károly magyar-szerdahelyi tanító;

8. Buluton-Fürcd, Alsó-örs, Lovas, Paloznak. 
Kövesd, Csapok, Aracs, B.-K.- Szöllös, N.-Pécselv, 
Nugy-Péesely, Aszófö, Tihany, örvényes, Balaton- 
Udvari, Akaiin, v. t. Szabó Károly b,-füredi tanító;

9. Eger-Arácsa, Pacsa-Tüttös, Szt.-Márton, 
Szabar, Horváti, Dióskálon v. t. Péesy Béla diós- 
káli tanító;

10. Bak. Söjtör. Hoczföld, Sáriddá. Bak-Tűt- 
tösön, v. t. Németh József baki tanító;
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11. Puszta-Szt.-Tamás. Gyűrűs, Keinend.Vöcz- 
könd, F.- és A.-Neincs-Apá,iban, v. L Szalay Józef 
nemes-apátii tanító;

12. Gyencs Diás, Sármellék, A.-Páhok, Rezij 
Kurmacs, Cser-zeg-Tomajon, v. t. Kárpáti János 
gyenes-diási tanító;

13. Meszes-Györök,Vonyarcz-Vfcshegyi Nemesi 
Vita. B.-Ederics, Szigliget, Tördemicsen, v. t. Bucsy 
József meszes-györöki tanító;

14. P.-Magyaród, Szt.-László, Szt.-PéterföH* 
Bucsuta, P.-Ederics. P.-Szt.-Lászlón, v. t. Lene/. 
Mihály p.-magyaródi tanító;

15. Nova, Tárnok, Gutorföld, Páka, Csonka
hegyhát, Nagy-Lengyelben, v. t. Martiuesevics Fe
renc/ novai tanító;

Ifi. B.-Szt.-György, Borsfa, Bucsuta, OUáféz, 
Várföld, Búzán, v. t. Kotor János bánok-szent- 
györgyi tanító;

17. Mura-Sikiós, Felsó-Királyfalva, Búnyavár, 
M.-Szerdahelyen. v. t. Hrusócy Elek mura-siklósi 
tanító;

IS. Közép-Bisztriczo, Cserencsócz, Adriám-/., 
Bellatincz, Lippa, Turnischa, Gánicsa, Lippahócz, 
Mellincz, Izsakóczon, v. t. Ferenta János izsakóczi 
tűni tó ;

19. Dobronak, Zsitkócz, Jósecz, Streleczen, 
v. t. Turza János dobronaki tanító;

20. Gáborvölgy, I. II. III. IV. Hegy-Kerület, 
Stridó, Határönön, v. t. Danii/. Sándor stridói áll. 
elemi iskolai igazgató;

21. M.-Szt.-Kereszt, Völgyifulu, Petesliaza, 
Pincze, Újfaluban, v. t. Fekete Géza, mura-szent- 
kereszti tanító;

22. Hódosán, Mura.-Csány. Dekanovecz, Kotor, 
Szoboticza, Muru-Viden, v. t. Brauner Lajos hodo- 
sáni áll elemi iskolai igazgató;

23. Perlak, Dráva-Egyház, Alsi-Domború, 
Draskovecz, Szent-Maria, Muraviden, v. t. Tóth 
Sándor perlaki áll. elemi iskolai igazgató;

Ilyköp az lS9S-ik évben összesen 147 köz
ségben lesz vándortanitás.

A világ gabonatermése.
Az európai államok gnl>onaterniésc, mint már 

most nyilvánvaló, átlagban jobb volt, mint a mull 
évben, de amult évi gyenge termés csaknem há
romszor akkora készletei talált a raktárakban, mint 
az idei. Tavaly aratáskor az európai raktárakban 
több mint száz millió hektoliter gabona várt még 
elhelyezésre, az idei készletek alig emelkedtek 
25—30 millió hektoliterre. Az amerikai es általá
ban a tengerentúli államokban is jelentékeny meny- 
nyiségü készletek voltak a múlt évben felhalmozva, 
igy tehát a terméseredmények körül mutatkozó 
terméshiány a készletekkel kiegyenlítődött.

Az orosz hirodulom központi részeiben, de a 
keleti kormányzóságokban is sok helyütt insegesek 
a termésviszonyok. Némely városban alig van annyi 
gabona a raktárban, hogy abból a rendes napi 
szükségletet fedezni lehetne.

Magyarországon a termésfelesleg a rendes 
állapotokkal szentben igen csekély, alig termett1 
annyi gabonánk, hogy a szomszéd Ausztria szük
ségletének 40—50 százalékát fedezhetnek. Ausztria 
e szerint, ép úgy mint u múlt évben, jelentékeny 
mennyiségű idegen árura szorult, s nagyon való
színűnek tartjuk, hogy az idei cumpagne alatt 
amerikai búza is fel fogju keresni az osztrák pia-1 
ezokat.

Nem valami kedvező termés volt a némat- 
országi részekben sem; itt kitűnt, hogy a termés 
általában a múlt évinél nem kielégítőbb, sőt egyes 
tartományokban még mögötte is maradt az át
lagnak.

Francziaországban a gubonutermés kiválóan 
sikerült, de ezzel az állammal, mint fogyasztóval 
könnyen lehet számolni. Itt csupán a búza adott 
131 millió hektolitert, ez n mennyiség a belföldi 
szükségletet ki fogja ugyan elégíteni, de azért vaj 
lószinü, hogy a franezia malmok a belföldi termé-* 
sen kivül 3—5 millió métermázsa idegen huzat 
fognak importálni. De vegyük azt az eshetőséget, 
hogy a franezia piaczok saját termésükből ellát
ják a maguk gabona-fogyasztóit és nem szorulnak 
idegen terményekre: még akkor is Európának igen 
nagy tömeg gabonára van szüksögc a tengerentúli 
államokból, mert amint már ismeretes dolog, az 
angol piaczok évenkint G5—70 millió hektoliter 
idegen buzáru szorulnak.

Az olaszországi piaczok ez évi szükségletét 
12—15 millió hektoliterre, Ausztria szükségletét 
15 —18 millió hektoliterre. Spanyolország u Por
tugália szükségletét 5—8 millió hektoliterre he-
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csülve, a valószínii európai hiányt kerek száz millió 
hektoliterre tesszük. Belgium. Hollandia, Dánia, 
Norvégia, Svédország és a Svájez évi búza- és 
rozs-szükséglete olyan nagy mennyiségre rúg, mint 
a minő feleslege lehetett az orosz birodalomnak 
és Szerbiának.

Amerikának, illetve a tengerentúli államok 
termésfeleslege maximum számítással 80— 85 millió 
hektoliter, marad tehát még mindig fedezetlenül 
körülbelül 20 millió hektoliter; kérdés már most, 
vájjon a téli időszakban arató államok képesek 
lesznek-e majd ezt a hiányzó mennyiséget pótolni.

ÚJDONSÁGOK
Tisztelettel kérjük t. előfizetőinket az előfizetés 

megújítására és a hátralékok beküldésére.
Olvasóinkhoz I M iután lapunk ez 

é v i  Ill- ik  negyede e hó 15-én m ár le
já r t ,  tehá t ez alkalomból kér jü k  igen  
tisz te lt helybeli, de különösen v idéki t. 
olvasóinkat és előfizetőinket az előfizetés 
m egújítására  és a hátra lékok pontos  
beküldésére, nehogy  a szétkü ldésnél 
fennakadás történjék.

Esküvő. Szakonyi Géza a Csáktornyái m. kir. 
állami polgári iskola rendes Urnára, f. hó 21-én 
esküdött örök hűséget Aradon; Kintncr Rozu kis
asszonynak. a Csáktornyái, m. kir. állami polgári 
leányiskolái tanítónőnek. Örökké tartó boldogság 
és áldás kisérje, a jóbarát, a kedves kartárs és volt 
szerkesztő társ megkötött frigyét.

Kinevezés. A m. kir. vallás és közoktatás 
ügyminiszter, Kászly András lendva-lakosi tanítót, 
kinevezte : a porszombati állami elemi népiskolához 
rendes tanítónak.

Áthelyezés. A m. kir. pénzügyminiszter, Zakál 
Vilmos helybeli m. kir. udóellenört, áthelyezte 
hasonminösegben Csáktornyára.

Eljegyzés. Steril Henrik helybeli ügyvédi iroda- [ 
vezető eljegyezte Engel Ignácz Kerka-Szt.-Miklosi 
kereskedő kedves leányát, Herminát.

Meghívó. A fennálló szabályrendelet értelmé
ben folyó 18518. évi deczember hó 12-én tartandó 
törvényhatósági bizottsági közgyűlésben felveendő 
ügyek közgyűlési tárgyalásának előkészítése végett 
az állandó választmány ülése folyó 181)8. évi 
novemlier hó 28-án délelőtt D'/s órakor a megyeház 
gyűlés termélien fog megtartani, melyre állandó 
választmányi tag urakat van szerencsém ezennel 
tisztelettel meghívni. Zala-Égerszögen. 181)8. évi 
november hó 16-án. Dr. Jankovich László gróf, 
főispán s állandó választmányi elnök.

Minisztnri körlevél a vásárokról. A keres
kedelemügyi miniszter körlevelet intézett a keres
kedelmi iparkamarához, a melyben a közforgalom 
szem|*>Htjából jelentéktelen és a helyi szükséglet 
kielégité-i-re is ulig alkalmas kisebbreiulü községi 
vásárok ellen nyilatkozik. Kifejti a miniszter a 
körlevélben, hogy ezek az apró vásárok akadá
lyozzak a nagyobb vidéki városok fejlődését és 
kárára vannak a vásáros népnek is. Kölhivja tehát 
h kamarákat, hogy a községi vásárok engedélve- 
ézsének felterjesztésénél mindig vegye : figyelembe, 
vájjon milyen befolyással vannak azok a környék 
ipari és kereskedelmi viszonyaira.

Kertész Tóder Budai >esten. kristóf-tér, nagy 
képes árjegyzék megjelent kívánatra bérmentve 
küldi meg. Tartalma: karácsonyfa-dísz, gvermek- 
és társas-játékok felnőtteknek is. Laterna magigák. 
Torna eszközök. Sport-czikkek. Vadász-tárgyak. 
I'lobert puskák. Revolverek. Korcsolyák. Száncscn- 
gök. Bronz- és porczellán- szoba dísztárgyak. 
Dohányzó-, játék-, iró-, ebédlő-asztal kellékek. 
Konyha berendezések, Legyezők és ékszerek. 
Kcdélyderitö tréfás meglepctési tárgyak Könnyen 
elöadliaió bűvész mesterségek stb. stb Ajánlatos 
a megrendelést ideje korán megtenni miután Kertész
nél karácsony előtt nagy a forgalom.

Vasatügy. Az alsó-Iendva-muraszombat-rogc- 
dei vasutügy kedvező irányban halad. A mint hi
teles forrásból értesülünk, a deli vasúttársaság gr. 
Széchényi Tivadar ur Ónagyméltóságának közben
járására c vasútra tényleg 20.000 forintot jegyzett 
és a forgalmi adatokat is átszolgáltatta. Arról is 
értesülünk, hogy vasutunk engedélyezési tárgyalása 
Budapesten november hó 22-én megtartatott és igy 
bizalommal lehetünk, hogy Szapáry László gróf 
Öméltóságának terve es fáradozása eredményre fog 
vezetni.

Iparos tanoncziskola leányok számára. Érde
kes leiratot küldött a keresk. miniszter a várme
gyék alispánjaihoz. Az 1884. évi XVII. t. ez. 80.

§-a értelmében ugyanis mindazon községek, me
lyekben a tanonezok száma az 50-et meghaladja, 
tanoncziskola által azok oktatásáról gondoskodni 
tartoznak. Eddig ez a rendelkezés csak a tanonc- 
fiukra nézve volt végrehajtva s a keresk. minisz
ter most a leányok részére is tanoncziskolákat 
óhajt felállítani. E végből felhívta a vármegyéket, 
hogy tegyenek jelentést; hány tanköteles nömun- 
kás van alkalmazva, s részesülnek-e azok legalább 
ismétlő oktatásban ?

Irodalom.
A XIX. század divatja. A haldokló század a 

képes levelezőlapok jegyében fog meghalni. Már 
szinte látjuk minden szalon, sőt tovább megyünk 
minden polgári család asztalán a képes levelező
lap albumokat annak jeléül, hogy manapság nem
csak divat, hanem kötelesség is az egész világot- 
képekben és postabélyegekben asztalunkon őrizni. 
De a divat divat s akár tetszik, akár nem meg 
kell előtte hajolni. Bizonyára az a gondolat vezette 
legszebb képes hetilapunknak az Ország-Világ-nak- 
szerkcsztöségét, mikor arra á századvégi eszmére 
jutott, hogy karácsonyi almanachja révén, melyet 
az Ország Világ minden előfizetője ingyen kap 
meg olvasói között egy díszes képes levelezőlap 
albumot sorsol ki. Több kedvezményt egyik képes 
hetilap sem nyújt olvasóinak mint az Ország Világ. 
Minden héten actuális képekkel, versekkel és novel
lákkal telt számot ad, a melynek pompás regény
melléklete is van. Ezenkívül karácsonyra a magyar 
irói világ jeleseinek közreműködésével almanachot 
szerkeszt, melynek bolti ára 2 frt s a melyet az 
előfizetők ingyen kapják. Ezt a kedvezményt most 
azzal feléri, hogy a ki most 2 írttal negyedére 
előfizet az deczemberben ingyen kapja az Ország- 
Világot. megkapja a karácsonyi almanachot és az 
abba beleragasztott levelező lappal részt vesz az 
említett sorsoláson. Mutatványszámokat kívánatra 
küld a kiadóhivatal, mely Hold u 7 sz. alatt van.

Családi viszályt, legtöbb esetben a háztartásra 
kiadott (férjek szerint) rengeteg pénz idézi elő. 
A most megjelent Háztartási Naplóban minden 
szükséglet külön rovatban van megnevezve, ennél
fogva kevés fáradsággal csupán a kiadott összeg 
bejegyzése által módjában van minden káziasszony- 
nak kimutatni és meggyőződni, hogy kiadásait a 
szükséghez képest és u megengedhető korlátokon 
belül eszközölte-e. Világosan látja, hogy naponként 
ogy-ogy házi szükségletre, gyógykezelésre, ruházat, 
szórakozás, jótékonyságra, adott ki, ezek alapján 
a jövő havi kiadásait könynyebben oszthatja be. 
Még igen sok hasznos jegyzéklapokat tartalmaz a 
Háztartási Napló. A többek közt a mosásba kiadott 
ruha jegyzékét egész évre. Családi összeköttetések, 
a családban előfordult születések, házasságok, 
halálozások- és egyébb családi események fel
jegyzésére. Konyha reczeptek gyűjtőmre; ez ter
mészetesen idő múlva a háziasszony legjobb 
szakácskönyvét képezi. Megrendelhető minden könyv- 
kereskedésben és 1 frt előleges beküldőjének bér
mentve küldi a Háztartási Napló kiadóhivatala, 
M.-Szigeten. Póstafiók 75. sz.

Nyilttér.'

I Kérdezzük meg a háziorvost!

Legkitűnőbb
A S Z T A L I  V Í Z

és mint

GYÓGYITAL
minden

h u p u to a  b á n ta lm a k n á l
legjobban ajánlva.

.. , , FUSZ F. Nándor és
KapliatO: ARNSTE|N Benő

c Bégeknél.

Az c rovatban kotlettekért nem vállal felelősséget a szerk. ;

Vasúti menetrend.

A.-Lendva-Csáktornya. A .-Lend va-Z.-Egerszeg.
Indul: Indul:

7 óra 41 p.-kor d. e. 6 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.

Budapesti gabonaárak.

Búza . .
min.-kint

. 9 04-9 06 Fehér bab
mm.-kint

5-75
Zab . . . . 5-65-570 Sárga ,  „ 425
Rozs . . . 7-65-7-7(1 Vegyes , , 400
Kukorieza . 5*40-5-45 Leniniig . . 8‘00
Árpa . . . 5 50-5.65 Bükköny . 450

Felelős szerkesztő.

Németh Mihály.
Laptulajdonos: B a l k á n y i  E r n ő .

Hirdetések.

S ch w arcz  G y u la
butorgyáros kárpitos és díszítő

Varazsdon. (A  városház m ellett).

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát min
dennemű kárpitos és díszítő bútorokban 

Elvállal avult bútorok átdolgozását a 
legjutanyosabb árakon.

R ész le tfize tésre  á rk ü lö m -  
bözet nélkü l.

Legolcsóbb és elismert szolid bevá
sárlási forrás.

Amerikai zsebórák.
Jótállással, hogy a niekel színét nem vátfoztatja, szerkezete 

pontosabb és jobb, mint a legdrágábakké.
Ára darabonként 3 forint

Jótállás mellett, míg a készlet tart. Hozzá ezüstös óra- 
íáncz 00  krajezár.

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

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

vannak.
Egy külön penge hozzá I forint'.

Megrendelhető:
POLLÁK SÁNDOR (((bizományosnál
26—11 Gyűjtőknek 5 drb után egy ingyen kdldetik.

Árverési hirdetmény.
Alulirt Jakabfa község elöljárósága részéről 

közhírré tétetik, hogy az 1898. évben kihasznált 
vágási területen lévő 49 darab tölgyfa, melynek 
haszonvehelö része 1200 forintra becstlltctett, cl- 
árvereztetik, ennek határideje alulirt község által 
folyó évi november hó 5-ik napjának délelőtt 9 
órája tűzetett ki, ahova vagyis a helyszínére az 
érdeklődök oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy 
az árverés megkezdése előtt 120 frt bánatpénzt 
tartoznak a községbiró kezéhez letenni.

Kelt Jakahfán, 1898. november hó 19-én.
Szép 6ytfrgy, községbiró.



ALSÓ-LÉNDVA, 1S98. . D K L Z A I ,  A“ VASARNAI’. NOVEMBER 27.

5365./tk. 898.

Hirdetmény.
Resznek-Jaknbfa község telekkönyvei úrbéri 

legelő felolvasása következtében az 1869. évi 2579. 
számú szabályrendelethez képest átalakíttatnak és 
ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a 
melyekre az 1886. XXIX. t.-cz. az 1889. XXXV11I. 
és az 1891. XVI. törvény-ezikkek a tényleges bir
tokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. XXIX. törvény-czikkben szabályozott eljárás 
a telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcso
latosan foganatosittatik.

E czélbúl az átalakítási előmunkálatok hite
lesítése és a helyszíni eljárás a nevezett községben 
1899. évi január hó 9-én fog kezdődni.

Ennélfogva felhivatnak:
1. az összes érdekeltek, hogv a hitelesítési 

tárgyal ásón személyesen vagy meghatalmazott ál
tal jelenjenek meg és az uj telekkönyvi tervezet 
elfen netáni észrevételeiket annál bizonyosabban 
adják elő, mert a felosztott legelőnek telekkönyvi 
bejegyzése után a téves bevezetésből eredhető ki
fogásokat jóhiszemű harmadik személyek irányá
ban többé nem érvényesíthetik;

2. mindazok, a kik telekjegyzökönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előter
jesztést kívánnak tenni, hogy a telekkönyvi ható
ság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon kezdődő 
eljárás folyama alatt jelenjenek meg és az előter
jesztéseiket igazoló okirataikat mutassák fel;

3. mindazok, a kik valamely ingatlanra tu
lajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre 
alkalmas okirataik nincsenek, hogy az aláírásra az 
1886. évi XXIX. törv.-cz. 15—18. és az 1889. 
XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7. és 9. §§-ai értelmében 
szükséges adatokat megnevezni iparkodjanak és 
azokkal igazolják avagy, oda hassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás lét
rejöttét a kiküldött előtt szóval ismerjék el és a 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, 
mert külömben jogaikat ezen az utón nem érvé- 
nywithetik és a bélyeg és illeték elengedési ked
vezményétől is elesnek; és

4. azok, kiknek javára tényleg már meg
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy meg
szűnik, egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, 
úgyszintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlését

'kérelmének, illetve, hogy a törlési engedély nyil
vánítása végett a kiküldött előtt jelenjenek meg, 
mert ellenesetben a bély<“gmentesség kedvezmé
nyétől elesnek.

Királyi járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Aisó-Lendván, 1898. évi november hó 17-ik 

napján.
Horváth, 

királyi albiró.
SKjfi

Ke'  ö  6
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othíijli t ru spam/o/ és portugál 
borait

Sherry
Portbor * _ l , 
Malaga ' t 
Madeira 
Tarragona. at>

Kophatok az összes finomabb 
fiiszer és csemege kereskedé
sekben. valam int poharanként 

az előkelőbb szállodák kávéhozak és vendéglőkben.
Saját fiók: Buda pest

ÍVKossuth Lajos és Újvilág 
sarkán, a fientry Casirwoaís,

„ uteza 
szemben

Homoki szölötelepitöknek igen fontos.

A C7&Í T  17 ÓV Ó in  rí 11 fpnn s n.,OR* m*r az or*Jóf°n kívül is elterjedt a híre. ámentt \  V_ÓC£J 1/ CV Ulcl t i l t  i v l l i l  ,na mar sok nemes és vadoné/ csemetét szállít
Horvát-, Szláv onorsz&g, Bosznia. Cseh-, Morvaország, Galiczia, Bukovina. Stájerország, Alsó- és Felső Ausztria- 
valamnit Szerbia, Bulgária, Románia • ■> Németország részére. Nemesía-állománya ezúttal 500.000 drb ; vadonra, 
állománya « millió. A ezég évenként 4500-.'>000 rendelőnek küld szállítmányokat A gyümölcsfaiskola teljesen
S ° i í ^ “ k“u  hom oki szlőtelepitöknek k incse s háza
homokfoldben éppen úgy. nnut az agyagos, kövecses talajban, nemkülönben a lapos és magas (hegyes) fekvésnél 
mindig biztosaid ;ui ered liter és fejlődik, mint az, mely agyagos iszaplerakodásu vagy túlságosan kövéritett talaj
ban állittatik elő A gyümölcsfajok boldogult Bereczki Máté mezökov&csházi hírneves telepéről valók Úgy magas 
derékj . valamint törpe csumemeték megrendelhetők körte, alma, azilva, őszi baraczk, kajazin-baraczk, cseresz
nye, meggy, lasponya, birs, dió és eperből. Az 1 L’ ő 4 éves, gazdag gyökerű, fajhitcles, igen szép csemeték 
darabja azok erős- ge szerint 15 kr‘ól 40 krig A 4 - 5  éves igen őrös koronás sorfák drbja 45 50 kr. Nagybani 
-ételnél az árak külön m -gullapodás tárgyát képez k Fontirt gyümölcsfajokból táhlafirités folytán 1 2--3- 4 éves

. .. i- •-* 1 - érint 2 o—7 10—15 krért, melyek gazdagselejtezett minőségű csemeték is kaphatók 
fogva főként nagybani telepítésekhez oicsoaá^ofc tol. tuti 
bármily számban’és erősségben megrendelhetők a fentirt 
erőssége szerint 5 frt Hő krtól lh írtig terjed Nagvobh v

«ak. Fenti minőségű c 
i zégnél. A gazdag gyökérzetű v 
•telnél 5 -  10—16*/« engedmény.

gyökérzetűknél 
•tek vadonczai is 
ezok 1000-c azok
él-czim:

Ungvháry László gyümölcsfa-iskolája, Czegléden.
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Nyomatott Balkányi Ernő könyvnyomdájában AUó-Lcndván.


