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

-*-**&■
Hirdetőnek jutányosán  

számíttatnak.

Kéziratok nem adatnak vissza. Társadalmi, közművelődési és közgazdasági hetilap.
M e g je l e n ik  ir iin c ie n  v a s á r n a p .

E lf í f iz f i t ^ s i  á r a k :

Egész évre . . . . . . 4 frt
Fél évre . . . . . . .  2  frt
Negyed évre . . . . . 1 frt

Egyes szám ára 10 kr.

-*£#**-
Hirdetések elfogadtatnak: 
Budapesten : a Reuter ügynökség 
és a Magy. Távir. Iroda, Eckstein 
B., Fischer A. D. és Goldberger j 
W. A. hirdetési irodája. Bécsben: 
Mosse Rudolf hirdetési irodája. ^

v 'sS ii:

A  he lybeli és  já rá s i butaságok, uz alsó-lendvai községi és körjegyző i egylet, az „A lsó-Lendva-V idéki Takarékpénztá r
R észvénytársaság" h ivata los közlönye.

Baross.
Lélekemelő ünnepély volt, melyet f. hó. 

20-án Budapesten néhai Baross Gábor keres
kedelmi miniszter szobrának leleplezése al
kalmával, Hazánk kereskedelmi és közgazda- 
sági képviselői rendeztek.

Méltó volt az ünnepély a főváros, méltó 
a  nemzethez, mely nagyjainak dicsőítésével 
önmagát tiszteli meg.

Kereskedelmi és közgazdasági kapacitá
siunk, az ősszkormány, a főváros számtalan 
egyesülete és óriási közönség lelkesült han
gulata közben hangzott el Dániel kereskedelmi 
miniszter remekszabásu beszéde dicső elődje 
fölött; melyben vázolni törekedett érdemeit 
a  Halhatatlannak ki Széchenyi István óta 
példátlan odaadással és küzdelemmel bontotta 
reform -zászlóját a kereskedelem és köz
gazdaság öszes ágazataiban, és a sikert amelyet 
minden térenlankadatatlan munkásága,szilárd 
jelleme, nemes ambitiója által elérnie lehetett, 
hirdetni fogja a szobor -  melyről utódja 
intésére a  lepely lehullott!

Szegény nemesi családból származva 
protectió nélkül, méltányolt szorgalma, fel
ismert genialitása, hajthatatlan jelleme utján 
emelkedett fel a legmagasabb polczra, me
lyet polgárember elérhet a — miniszteri 
székbe.

Magas állását ö nem hatalmának, ha
nem munkájának szervezé.

Mint a közgazdaság legelső tisztviselője 
szabadságot érzett eszméi terén; mire oly 
régen vágyott a munkára teljes alkalma nyí
lott. És ö dolgozott. Dolgozott ember feletti 
hatalommal, eszméinek érvényesítésén, fel
ölelte roszortjának minden ágazatát, hogy a 
sivár rendszerből, melyben hazánk oly hosszú 
ideig tespedett uj életerőt öntsön, hogy jel
szava a munka magasabb és szélesebb kör
ben eszmét hódítson; dolgozott nem azért, 
hogy elismerést nyerjen, nem azért, hogy 
magasztaltassék, hanem, hogy hazájának, 
nemzetének közgazdasági és kulturális viszo
nyait oly magasra emelje mint lehet!

Nincs nagyobb érdem, mintha valaki 
felett működésének eg^zerü vázolásánál 
dicsőbbet nem mondhatunk.

Kellett-e Baross szobrának leleplezésé
nél életének egyszerű vázolásánál többet 
mondani ?! nem.

A férfiú kinek egyéni magasztosságain 
egy ország csüggödt, kinek nevét még élté
ben a közbecsülés glóriája övezé, kinek re
formterveit az egész világ lelkesült figye
lemmel kiséré, és kinek érdemeit mindenki 
ismerő háladatos theina dicsőítésre.

Felsoroljam-e érdemeit, melyeket rövid 
néhány évi működésével alkotott és most

mindnyájan öntudatlanul élvezünk? Nehéz 
feladat — megpróbálom,

Kereskedelmi és ipartörvényeinket a kor 
szellemében reformálta és kényes, legfonto
sabb közgazdaságunk létalapját képező prob
lémát oly nemesen vezette be államéletünk 
szervezetébe, hogy a félt rázkódtatás peszi- 
mizmusnak bizonyult.

Óriási államvasuti hálózatunk megalko
tójában az ő egyéniségét tiszteljük, kivívta 
ezen megbámult munkájával részünkre a 
müveit világ bámuló hódolatát, amely szíve
sen átvette a nagy férfiú elleneitől olyannyira 
becsmérelt, de később kitűnőnek bizonyult 
zóna reformát, mely kompozitióban ideális, 
eredményében pedig közgazdaságilag és 
anyagilag páratlan sikerültnek ismerünk.

Hazánk legtöbb ipar és gyártelepei neki 
köszönik létalapjuk, piaczot szerzett áruik
nak és ezáltal elérte azt, hogy ezen alko
tásai révén ezer és ezer munkásnak kenyér
kérdése oldatott meg.

Ö alkotta a munkástörvényt a kötelező 
munkásbiztositást, a vasárnapi munkaszü
netet és e tényei igazolják nemes gondolko
dásának és szellemének tiszta visszatükrö- 
zését, küzdelmét az emberi jogokért, 
teljes erélyével és hatalmával. Ha élte utolsó 
pillanatában e küzdelmes reformjai vonultak 
el lelki szemei előtt, melyeket a társadalom 
proletárjaiért vívott, akkor kettőzötten bol-

t g *  TÁRGZA-
K atinka.

A „D é I z a 1 a* eredeti tárczája.

Irta: LÉVAY BÉLA.
Hajnalra járt a/, idő, amikor Pethő Miklós 

hazavetödött. Az öreg Pethőné a régi karos szék
ben szundikálva várt szeretett fiára, s mint rendesen, 
most is első gondja volt megkérdezni fiától, hogy 
micsoda úri néppel mulatott együtt?

Visszafojtott lélekzettcl hallgatja fiát. Akarat
lan is utánozza gesztusait és segít neki a vet- 
közésnél.

Pezsgőt ittunk, fehér keztyüs inasok szol
gáltak fel. A háziúr maga kínálta a legfinomabb 
szivarjait s a kisuszonyok, ah el sem lehet mon- 
duni, hogy mily kedvesek voltak.

Talán sokat is tánczoltál - feddi meg a 
gondos, szerető anya gyengéden s megtapogatja 
a mcglágyult gallért és kézelőt, miket Miklós gyors 
egymásutánban dobált le magáról. Azután lábuj- 
hegven járva rakosgatja cl fia ruháit, hogy az fel 
ne ébredjen, hisz oly édesen alszik a puha párnákon. 
Óvatosan megigazítja a tiszta függönyöket, nehogy 
a világosság idejekorán belopódzék liát felébreszteni, 
azután vigyázva beteszi az ajtót s rüktün eldicsekszik 
a  kiesi cselédleánynak:

No megint kimulalla magát a nagysá
gos ur! . . .

-  Talán bizony a kézfogója volt meg, — 
mondja az.

Az öreg nagyasszony mosolygott. No nem 
tudhatja az ilyen népség, hogy az uraknál nem i 
szokás oly korán megházasodni. Az ö finom, sokat 
tanult fia csak nem veheti el a legelső leányt fe- ! 
leségül. aki az útjába vetődik.

— Igen, úgy mondják, hogy a Katinka kis
asszonyt veszi el u kasznáréktól , . .

De fel is pattant erre a nagyasszony:
— No hogy ilyet beszél a világ! Az ö fia. 

aki után valóságos úri kisasszonyok, méltóságos 
bárónék leányai bolondulnak, elvegyen egy innen 
onnan kerültet, aki fizetésért ütögeti a zongorát s 
a gyermekeket fésülgeti mindennap, no ez már 
mégis sok . . .

A haragtól kipirosodott a nagyasszony areza, 
a keze pedig reszketett. Aztán a tyúkoknak szórt 
ki tengerit, mert nagyon lármáztuk s még fel ta
lálják kelteni szeretett fiát.

Pedig ébren volt már Pethő Miklós, álma 
nem tartott sokáig. Csak hogy épen behunyta a 
szemeit — de a lelke ott járt abban a bóditó édes 
világban, suhogó selyem ruhás usszonyok, karcsú 
szép leányok alakjai között. Finom parfümjüket 
érezte az arczán, a kezén s inig zsibbadt tagjait 
egyengette, egyszerre csak eszébe jutott a naiv- 
sága s együgyü felfogása, mikor még irtózott et
től a társaságtól. Azokat az időnként rávetett mo
solyokat. hogy is tudta félremagyarázni gúnynak, 
lenézésnek — mikor csak biztatás volt. Akkor 

I még elkerülte, ha valahol meglátta őket, s még a

gondolatából is kiparancsolta, ahol egyedül Katinka 
kisasszony volt az ur. A szelíd, szőke Katinka 
kisasszon, akivel órák hosszáig elverselgcttek s 
azon mulattak, hogy tulliczitálták egymást, — ki 
tud többet. A balladákon kezdték előbb; versenyt 
bírálták benne a rímeket, a verslábakat mint két 
két vitatkozó diák. Utóbb rátértek az ábrándos 
dolgokra, kis kurta szerelmi versikét is megkocz- 
káztatott Miklós, csak akkorát, mint egy fotó só
hajtás. Katinka elpirult. Tavasz volt épen.' Miklós 
tovább verselt; mindig nagyobb tűzzel; ' zavartan 
ugrott fel a leány s a kis leányokat keresni ment, 
pedig azok ott játszink a szomszéd bokor tövében, 
valami ártatlan cserebogarat kínozva.

— Ej, ej, — hajolt feléjük — már hogy le
hetnek maguk ily kegyetlenek 1

Odahajolt Pethő Miklós is, s észrevette-e 
Katinka kisasszony, vagy nem, — dö bizony meg
csókolta a kis rózsás füle hegyét, amely fölé olyan 
édesen kunkorodott a szép szőke haj ti.

— Legyen a feleségem — suttogta rim és 
versláb nélkül; azonban máig sem tudta biztosan, 
hogy meghallotta-e azt katinka. Annyi azonban 
bizonyos, hogy azóta másfelé vitte sétálni a gye
rekeket s két hosszú hónap óta nem beszélt vele. 
Valamennyi bálon, hangversenyen pillanatra talál
kozott tekintetük, de Miklóst épen akkor szólította 
meg valaki. Nem is vőlt egy pereznyi ideje any- 
nyira elfoglalták. Hol az egyik szép asszony, hol 
a másik hivta magához s a karcsú, finom kisasz- 
szonyok édes papái veregették a vállát. Szinte 
szédült, hogy ennyire kitüntetik, s szerencsének



dognak láthatta ás érezhette magát szenve
dései közben, mert érze, hogy mint a nyári 
nap letüzve meleget, bizalmat és reményt 
terjesztett.

Fiume tengeri kikötőnk, mely hivatva 
van bennünk a világgal egybekötni, szám
talan hajózási vállalat megalkotójául nevét 
hirdeti.

Ö vitte keresztül Európának tett becsü
letbeli ígéretünk, a vaskapu világra szóló 
m unkájának befejezését illetőleg, mely örökre 
büszkén hirdetendi korunk dicső munkájá
nak áldásait.

Még szám talan munka alkotója volt a 
nagy férfin, ki városunkat vasúti vonalunk 
megnyitása alkalmával magas látogatásával 
kitüntette, ki hangya szorgalommal, vas 
erélylyel, aczél jellemmel hatáskörében pá
ratlan fegyelmet tartott és mégis magának 
köztiszteletet és becsiilőst szerezni tudott, 
kinek önzetlen, szeplőtlen m unkálkodását 
eléggé jellemzi a  tény —  hogy ez ki milli- 
árdokra szóló üzleteket kötött, milliárdokra 
szóló munkálatokat vezetett, oly szegény, 
talán szegényebben hagvá kedveseit, midőn 
önfeláldozó munkálkodása közben testi ereje, 
megtörött munkáért küzdő lelkiereje szivó- 
ság o san : m int mikor először a közpálya rö
gös ú tjára lépett!

Dicső volt e férfin, korunknak szüksége 
van emlékének tiszteletére, hogy érczbeön- 
tött alakja példaként szolgáljon közéletünk 
m unkásainak, hogy a  hazát vezetők ihletet 
nyerjenek: hozzá zarándokolva érezzék, 
hogy e sok viszontagságot átélt nemzet 
lelkében lojalitása nagyjaiért még szent tüz- 
ként lobog. lelkűk reménytől duzzadjon, hisz 
nem zetét, mely igy tiszteli nagyjait, szolgálni 
—  nem es hivatás.

Ü ra lk o d ó n k  ju b ile u m i ünnepe.
Dicsőségesen uralkodó, a mi szeretett kirá

lyunk, folyó hó 2-án ünnepelte félszázndos ural- ' 
kodéi jubileumát. E napon nem a történetünk 
emlékei ragadják meg lelkünket, hanem a mély 
tisztelet, az alattvalói hódolat és rajongó szeretet 
az ember iránt, kit a Minddé ha tó a kimagasló 
polezra helyezett s a kit uralkodói s emberi eré
nyei magasan, de magasan felül emelitek a min
dennapin.

E napon a hü, lovagias magyar nemzet 
nem az uralkodói korszakának kezdetére tekint, 
hanem e nagy korszaknak arra az eseményeire, a ! 
melyek a király szivét a nemzet leikével egybe- | 
forrasztották.

Tehát a midőn e napon Magyarország min
den hü fiának hála kél ajkain s ünnepet ül. nem
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veszik, ha közéjük megy. Belepirult az arcza a 
dicsőségbe, a szemei csillogtak. Oh ezért az él
élvezetért százszoros köszönetét mondhat a ke
mény tanulásban eltöltött esztendőknek, melyek 
felemelték ide. erre a polezra, hol „te“-nek szólít
hatja az alispán fiát, s bohókás. kaczagtatö játék 
közben félóráig is kezében tarthatja a mágnás 
kisasszonyok puha. fehér kacsóit.

Ilyenkor sajnálta szegény Katinkát, aki egy 
rpró asztalnál ült, közel az ajtóhoz s le tudta 
vlvasni szép arczárói, mily unalmas neki hallgatni 
a sovány segédjegyzö esetien bókjait. Utóbb elfe
ledkezett róla. Elkábult karcsú, igéző 'tánczosnöje 
röpködő, illatos csipkéitől. Ez lesz nekem való, 
ismételgette magában s tovább fűzte gondolatait:

Nem hiányzik belőle semmi, előkelőség, 
pénz. Olyan, mint a féltve nevelt büszke, szép 
virág, aranyos állványon, drága majolika vázában.

Sietve felöltözött, mert tiz órára eligérkczetl, 
ép oda hozzájuk.

Könnyű csengős szánka állott meg a ház
előtt.

Tehát még érte is küldtek!
Az öreg nagyasszony tipegett he.

A bundát is magadra vedd. fiam! Csak 
siess, alig állnak már a lovak.

Elegánsan az ülésbe vetette magát Miklós. A 
drága télikubátju gallérját feltörte egészen a füléig.

napot, nem évfordulót, sem eseményt nem ünnep- j 
lünk, hanem ünnepelve hálát zengünk a Gond- 
viselönek, ki ezt a királyt adta nekünk és hosszú 

I életet adót neki, hogy népeit boldogíthassa.
E jubileumi ünnepnapon mélyen érezzük a |

I szent kapcsot, melyet a szeretet es e bizalom I 
fűzött össze a dicsőségben uralkodó magyar ki- | 
ralyt. a mindenkoron hűséget, önfeláldozást, sze- ;

< letétet és hódolatot tanúsító magyar nemzettel, i 
És ezen ünnepi napon, minden magyarnak hő fo- | 

j hászn száll ég királyához, hogy tegye boldoggá a i 
magyarok királyát s tartsa meg sokáig mindnyá- 

I junk boldogságára.
i Uralkodónk — Ó felsége I. Ferencz József, I

ezernyolezszáznegyvonnyoh /  dcczember 2-án Y-ik j 
Fcrdinánd Ausztria császár és magyar király, le- : 
mondása után lépett a trónra. A trón változással 

i a magyar nemzet elvesztette alkotmányát s erős I 
i harczott vívott, annak visszaszállításáért.

Tiz hosszú esztendeig kellett a magyar nem- ;
! zetnek várnia, inig 1859-ben az uralkodó alkot- '
! mányi adott népeinek, a gyászos olasz háború 

után. Az uj alkotmány 1861. február havában hir-  ̂
dettetelt ki. Azonban ez még nem elégitette ki a | 
nemzetet s Deák Ferenez által a magyar aikot- j 
mányt s 1848-iki törvények helyreállítását sürgeté; j 

; bár eleinte eredménytelenül, inig végre Deák Fe- 
reneznek nagyhatású s őszinte szavai után, 0  fel
sége az 1866-iki porosz háború után, visszaáüitá 

; a magyar alkotmányi és az 1848-iki törvényeket: 
j  az ország kormányát pedig újra felelős miniszle- 
! riumra bízta.

Miután pedig Deák és Andrássy nagy böl
csességük befolyásával az Ausztriával való ügyek 
szerencsésen elintézte.lek, () felsége I. Ferenez 

i József 1867. július hó 8-án Budán a nemzet nagy 
lelkesude.se mellett Magyarország királyává koro
náztatott. A magyarok mindcukor, de különösen 
az 1867 ik koronázás után hűséggel ragaszkodott 
léiként királyához. Bölcsen uralkodó nagy királyunk 
ezt jól tudja s büszke is az ö magyar népére.

Trónra léptének ötvenedik évfordulóját pedig 
a magyar nemzet is ünnopclylycl üli meg széles , 
e hazában, a hol is mindenfelé hál a adó isteni 
tisztelet s ünnepelve-s^gek hirdetik a nagy nap | 
jelentőségét, s mely napon összeolvadva száll fel j 
a magyar nemzet hő imája a magasba, hogy ' 
áldja meg a Mindenható u jó és nagy királyt. ; 
Mert az Ö élete és boldogsága, nemzet elete és i 
boldogsága.

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

megújítására es a hátralékok beküldésére.
O lv a s ó in k h o z  I M iu tá n  la p u n k  az 

é v i  I ll- ik  n e g y e d e  e hó  ló -é n  m á r  le- | 
já r t. ir h á t ez  a lka lom bó l k é r jü k  igen  
t is z te lt  h v ly ln d i, d e  kü lönösen  v id é k i  t. 
o lv a só in ka t és e lő fize tő in ke t a z  e lő fize tés  
m e g ú jítá sá ra  és  a h á tra lé k o k  p o n to s  t 
b ekü ld ésére , n e h o g y  a s zé tk ü ld é s n é l  , 
fe n n  a ka dá s t űrt én jt ’• k.

__________  J ) É L Z A L A„

Apró hópihék kavarogtak a levegőben, túl az er
dőn zuzmarásau borultak össze a fák gályái. Fu
tott a szánka. s Miklós szive annál sebesebben 
dobogott, minél inkább közeledlek ahhoz o veran
dán, kaslélyszerü házhoz, honnan messzire kihal
latszott a zene.

A/ előszobában Felhő Miklós maga vetette 
le a télikahátot. mert a két inas bent volt elfog
lalva. Jókedvű zsibongás hallatszott ki. s az ajtó
hoz közel tisztán kivehette Miklós az édes leánv 
hangját, mely belerezdült szive mélyébe.

Az úri kisasszony beszélt:
Do ha erővel azt akarják . . . S én most 

legalább századszor mondom magúnak, hogy nem 
szeretem Pethü Mikln-u. Iá; meg muszáj tenni. 
Mikor lesz még magából valami, edes lelkem. Igen 
a felesége leszek Felhő Miklósnak s nem-e érde
kese hl) maga elölt is egy asszony . . .

Édes suttogásba fűit a szava s Felhő Miklós 
nyugodt flegmával vette fői kabátját, s neki vágott 
a keskeny gyalogjárónak. Mire kifordult a kapun, 
fehér volt a kabátja s a sűrűn eső höpelyhek 
csakhamar eltakarták ulukjál.

. . . Ezért történt aztán, hogy a tanult, mü
veit Felhő Miklós mégis a szegény Katinkát vitte 
haza, aki csak ugv az Htjába vetődött.
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H á la a d ó  is te n i  tisztelet. Alsó-Lendva
város is. () felsége, a dicsőségesen uralkodó 
nagy királyunknak 50 éves uralkodásának 
jubileum a alkalm ával; hálaadó isteni tiszte
lettel ünnepélyt tartott. A hálaadó isteni tisz
telet d. e. 9 órakor tartatott, a róm ai katholi- 
kus plébánia templom ban. Az isteni tiszte
leten részt vettek : az egyes hivatalok testü
letihíg, úgy az egyes tanintézetek tanulósága, 
tanáraik vezetése mellett.

Hivatal vizsgálat. Csertőn Károly zalavámie- 
gyc alispánja a múlt hót folyamán városunkban s 
Vidékén tartózkodott, hozy az alsó-lendvai járás 
szolgabirói hivatalát, úgy a helybeli valamint a 
hagonyai jegyzöség ügykezelését átvizsgálja. Zala- 
vármegye alispánja, mindenütt a tapasztalt rend 
felett elismerését nyilvánította.

Egyházmegyei hir. Vinhofler Dezső zala
egerszegi segédlelkész Salomvárra, Czuppon Ferenc 
salomvári segédlelkész Nagy-Lengyelbe plébánossá 
kinevezlcttek. Németh Géza szc|>etneki segédlelkéss 
hasonló minőségben Zala-Egcrszegre helyeztetett át.

E lité it p lé b á n o s .  Ju rák  Zvoinimir 
viziszentgzörgyi plébánost, a  Lepsényinek 
egyik felesküdött hiv uszályhordóját, ez a  
lelkes honfi, a  kinek az Isten szen t igéit 
kellene csak mindig hirdetni, felbuzdult po
litikai szereplésével a  múlt év október 25-én 
odakerült a vádlottak padjára. A helybeli 
ügyészség vallás és annak szabad gyakor
lata, valamint politikai izgatás vétségéért 
emelt vádat a  néppárti nagy oltár ellen, a  
törvényszék azonban felmentette, csak egy 
kis dorgatúrium ban részesítette a  plébános 
urat. A pécsi királyi tábla megváltoztatta a  
törvényszék ítéletét és Jurák  Zvonimirt két 
havi fogházra és a  felmerült költségek meg
térítésére Ítélte el. A kúria helyben hagyta 
ezt. S zerdán olvasták fel a  vádlott előtt a  
kúria Ítéletét.

Felhívás. Azon áll itáskötclesck, kit 1878., 1877. 
és 1876. évben születtek, felhivatnak, miszerint 
tartózkodási helyükre nézve illetékes községi avagy 
körjegyzői irodában 1(X) ftig terjedő pénzbüntetés 
terhe mellett - az njjoncz össze írási lajstromban 
leenbö felvételük végett — halladéktalnul jelent
kezzenek.

Uj vasút a vármegyében. A kereskedchnögyi
ni. kir. miniszter Barlhalos István pápai ügyvéd
nek előmunkálati engedélyt adott a magyar királyi 
államvasutak Körmend állomásától Nadasd, Ri- 
mány. Háshágy, Zala-Lövő, Kálóczfa és Buksi, 
esetleg Nova irányában a Dunántúli h, ó. vasutak 
Csömödér, illetőleg Rédics állomásáig, valamint 
Zala-Lövötöl Cséb. Salomvár, Felső- és Alsó-Bogod, 
Apátfa és • Andráshida irányában, a  déli vasút 
Zala-Egerszeg állomásáig, úgy szintén Rimányiéi 
Nagy-Rákos, Öri-Szenl-Féterés Mura-Szombat érin- 
tésvel, Radkersburg felé az ország határáig veze
tendő gözmozdonyu h. é. vasútra.

A vármegyei tiszti nyugdíjalap segélyezését 
határozta el a vármegye törvényhatósági bizottsága 
folyó évi május hó 2-án tartott rendes közgyűlé
sén 1 u-os megyei pótadó kivetésével. A közgyű
lésnek ezt a határozatát a m. kir. belügyminiszter 
jóváhagyván, a folyó évi deczembcr hó 12-én tar
tandó rendes törvényhatósági bizottsági közgyűlés
nek egyik tárgyát az 1899-ik évre V*0 o vármegyei 
pótadó kivetése felett való intézkedés fogja kéjieziii.

Állatok bélyegzése. Az állatoknak törzsükön 
sütővassal való lwlvégzéséből származó károsodás 
meggátlása czéljából a füldinivelésügyi miniszter 
rendeleteti adott ki, hogy a gazdaközönséget fcl- 
világositsák. az állati büröknek ezen eljárásból 
eredő érték-csökkenése felöl és figyelmeztessék a 
tenyésztő guzdákat, hogy jövőre a tüzes vassal való 
bélyegzést teljesen mellőzzek, vagy pedig azt a 
törzs helyett az állat szarván, esetleg álkapcsán 
alkalmazzák.

Gazdasági vándortanárok. A mezőgazdasági
szakismeretek terjesztése érdekében a földmivélési 
miniszter gazdasági vándor szaktanárokul nevezett 
ki és pedig Czcglédv Tivadart a tejgazdasági szakra
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Kaposvár székhelybe]; Abonyi Károlyt a szövetik 
y.fli szakra Nyíregyháza, Csérer Lajost a komló 
termelési szakra Segesvár, Fiiredy Lajost a bor
termelési szakra Liptó-Szent-Miklós, székhelyivel j 
A vármegyék alispánjait felhívta, hogy e vándor- j 
tanárokat működésűkben támogatni szíveskedjenek. : 
Csertán Károly, vármegyénk alispánja, már ez I 
irányban a szükséges intézkedéseket a járások és i 
a rendezett tanácsú városok hatóságai utján meg 
is tette.

A koronás hitelesítés. A 31.482. sz. miniszteri | 
rendelet értelmében az 1899 évi január hó 1 vei | 
az úgynevezett korona-hitelesités életbe lép. Figyel- i 
meztetjük a vendéglősöket, kávésokat és pálíiika- 
inéröket, hogy az üzletükben használt palackokat ' 
és poharakat az előirt hitelesítéssel lássák cl. Akik 
ezt elmulasztják, azok kihágást követnek cl s a 
mértékek elkobzásán kívül szigorú büntetést is kap- j 
nak. Hitelesítések a más mértékhitelesitéssel meg
bízott hivataloknál történnek.

Felfüggesztett jegyző. Somogyi József nyirádi 
körjegyzőt felettes hatósága a község lakossága 
kárára elkövetett visszaélésekért és károsításokért 
állásától felfüggesztette, helyettesül Szemző Gyula 
sümeg-inihályfai segódjegyzű neveztetett ki ideig
lenesen.

A hivatalos ázsió. A vámilletékeknek ezüstben 
történő fizetésénél vagy biztosításánál a törvény 
értelmében* szedendő arany árkeletpótlék 1898. évi 
deczomber hóra tizenkilencz és fél (191 -) száza
lékban állapíttatott meg.

Rózsaszínű bankjegyek. A rég kimúlt, kopott 
egy forintos után most végre kivonják a forg,ilom
béba többi megmaradt papirospénzt: az öt forintost, j 
tiz forintost, ötvenest, százast, az ezrest. Helyette ; 
az Osztrák-Magyar Bank előkelő művészekkel raj
zolt minták után szép világos rózsaszínű bankje
gyeket nyomatott, melyek kitünően sikerültek. Az 
uj bankjegyeknek külseje igen csinos és a többi 
követelményeknek is minden tekintetben megfelel. 
Az értékek az egyes tartományok nyelvén vannak 
jelezve nyolez derékszögben. Először cseh. azután 
lengyel, olasz, szlovén, horvát, i-iiitl, román és 
végül rutén nyelven. A másik oldalon van áznám 
a tiszta magyar szöveg.

A z ú j s á g í r ó i  s o r s j á t é k  f ő n y e r e 
m é n y e i .  P ár nap óta ritka szép látvány
osságban gyönyörködhetnek a Kossuth Lajos- j 
ntezán járó-kelők. Ez az újságírói sorsjáték 
kezességének  kettős kirakata, melyhen ki j 
vannak állítva a Budapesti Újságírók Egye- : 
siilete által rendezett sorsjáték főnyerem ény- j 
tárgyai A sorsjáték-bizottság, mely magát 
kiegészítette Kadisch Jenövei az orsz. ipar- 
művészeti múzeum igazgatójával és Keszler 
József dr. tanárral, Jeszenszky István dr. 
kir. közjegyző jelenlétben vizsgálta meg a 
sorsjáték kezelősége által beszerzett nyere
m ény-tárgyakat melyek egytől-egyik Bachruch 
r-s. és kir. udvari szállító ékszerész hírneves 
m űhelyéből kerültek ki. A io n , 000 korona 
értékű főnyerem ény pom pája, szépsége m ű
vészi kompozieziója valósággal meglepte a 
bizottságot, s a szakértők gondos megvizs
gálás után konstatálták, hogy értékére nézve 
is teljesen megfelel a  megszabott föltételek
nek. Ez a  főnyerem ény egy egész ékszer 
garnitúra, mely gyémántokkal és hatalm as 
drága-gyöngyökkel kirakott diademböl, nyak- 
ékből, karperecéből, mellűiből, fülbevalóvól 
és egy gyűrűből áll. Olyan ékszerek, amiket 
bármelyik fejedelemnö is büszkén viselhet.
A 20,000 koronás főnyerem ény egy pom
pás gyém ántokkal kirakott nyakék és fülbe
való. A bizottság arra  vonatkozólag is kons
tatálta. hogy ugy ötvösművészeti szempont- 
in)!, mint értékére nézve egyformán megfe
lel a föltételeknek. A bizottság ezen kívül a 
többi nyerem énytárgyat is gondosan meg
vizsgálta, s  valamennyire nézve a  legkedve
zőbb vélem ényt m ondotta ki, am it azután a 
je lenvolt kir. közjegyző jegyzőkönyvbe fog
lalt. A nyerem ény-tárgyaknak állandóan sok 
a  bám ulója. Fökép az esti órákban, amikor 
psizar villámos világítás mellett valósággal
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kápráztató látványosságot nyújtanak. A sors
játék első húzása m ár január 4-én megtar- 
tatik a vigadó nagytermében, s igy a közön
ség jól teszi, ha mielőbb ellátja magát sors
jegyekkel, annyival inkább, mert innen-onnan 
elfogynak, olyan nagy a kelendőségük. Min
den sorsjegy á ra  csak 50 kr, mind a  hat 
húzáson játszik, s igy egy sorsjegygyei hat 
nyerem ényt is lehet csinálni. A sorsjáték 
kezelősége kötelezi magát, hogy a nyere- 
m énytárgyakat. ha a nyerő fél kívánja, 20 
százalék levonása mellett készpénzzel vissza
váltja.

I s k o lá s f iu k  h a d i h a jó j a .  New-York
ban m ár elkészültek az .A m erican Bey4* 
nevű hadihajója tervei, melyet egészen az 
amerikai iskolásfiuk gyűjtötte pénzből épí
tenek. Ez lesz a világ legnagyobb hadiha
jó ja. Ezer láb hosszú lesz, mig az Egyesült- 
Államok eddigi legnagyobb hadihajója 368 
láb hosszú és 277 láb széles. Befogadási 
képessége 48,410 tonna. A kolosszust órán- 
kint 40 csomó sebességgel, nyolez csavar 
fogja mozgásba hozni. Minden tornyában 
nyolez 24 hüvelyes ágyú lesz és azonfelül 
is óriási ütegekkel s többek közt olyan nagy 
ágyukkal lesz fölszerelve, melyek 23 mért- 
földnyire még egész bizonyosan találnak. A 
nagy, 24 hüvelykes gránátok pusztító-képes
sége rettenetes. Égy ilyen golyó száz láb 
mély gödröt képes vájni és egy 94 láb vas
tagságú kőfalat is átütne. A hajó testét 36 
hüvelyk vastag, a tornyokat 44 hüvely'; 
vastag pá iczéll I borítják. Ezenkívül lesz a 
hajón egy hüvelykes távcső, 2 hadiléggömb,
2 viznyomásu gép, 2 óriási daru, 2 tenger 
alatt járó csónak, rengeteg olajmennyiség a 
viharzó hullámok lecsillapítására és 25 tonna 
füstnélküli kőszén. A hajóóriás, melynek 
személyzete 2500 emberből és 170 tisztből 
fog állani, 2 0  millió dollárba fog kerülni.

T . o lv a s ó in k  figyelmébe ajánljuk 
Serényi budapesti hírneves órás és éksze
rész hirdetését, m ert e megbízható ezég 
vidéki rendelésekre különös gondot fordít.

Szőlősgazdák figyelmébe. A földmivelésügyi 
minisztérium ;i Földmivclcsi Értesítő f. évi 47-ik 
számában közli a hazai szőlőbirtokosuk túl eladásra 
bejelentett fajtiszta és peronospora-mentes európai 
és amerikai fajtájú szölő-vesszö-és szölűojtvány | 
készletek‘‘l azzal a megjegyzéssel, hogy a bejelentők 
arról, miszerint az általuk eladásra bejelentett 
szölóves zö- és szölöojtvány-menyiségek a minisz
térium állal kibocsátott szölövesszö és szölö-ojtvánv- 
üzleti szokásoknak minden tekintetben teljesen 
megfelelnek, anyagi felelősséget vállaltak. Vármegy
énk területen ilyen szölövesszö- és szöiöojtvány 
készleteket eladás végett bejelentettek s igy azok 
náluk kaphatók: Arimon József (Káptalan-Tóti u. 
p. Guláes), Balog Gyula (B. Henye u. p. Köves- 
Kálin), dr. Bardio György (Sümegit) Berger Jakab 
(Tupolcza), Berényi Jenő (Szent-Gróth), dr. Csnuády 
Gusztáv (Koszthely), Fridrieh Károly (Káptalan-Tóti), 
Gazdasági tanintézet (Keszthely), llertelendy Ferenez 
(Leseneze-Tonmj), Kovács András (Köves-Kálla), 
Levinstcin Miksa (Kövágö-Ors), Mé-záros Gábor 
(Káptalan-fóti), Németh Zsigmond (Szent-Gróth), 
Seholcz Karoly (Szt.-Gróth). Szalay Bálint (Káptalun- 
Tóli), Varga Károly (Szent-Gróth), Vastagli János 
(Tapolcza).

A locomobil- és cscplögepkezelök tanfolyainu 
az állutni felső ipariskolában (Budapest, Vili. kér. 
Xépszinház-uteza 8. szám alatt (jövő évi január 
hó 2-án nyílik meg s ápril hó 10-ig tart. K tan
folyamon a góztnozdonyok, lokomobilok és a cséplő
gépek szerkezete és kezelése fog taniitatni. Ta
nulókul felvétetnek a 18 életévüket betöltött, Írni 
és olvasni tudó önálló lakatosok, kovácsok s a 
kiilömbőzé gépgyárak főbb munkásai továbbá gazda
tisztek, birtokosok, géptulajdonosok. A belépők er
kölcsi bizonyítványt tartoznak elömulatni, a nem 
önálló munkások ezen kívül, ha munkában álla
nak, a munkaadótól kiállítandó immkuhixonyitváuyt, 
ha nem állanak munkáltán, numkuküuyvüket tar
toznak benyújtani. — A tandíj 8 Irt, amit a be-
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iratkozás alkalmával kell lefizetni. A beiralások f. 
évi dcczember hó 15-ik napjától 21-ik napjáig 
tartatnak az intézet helyiségében. Vidékiek a tan
díj beküldése mellett levélben is beiratkozhatnak. 
A vidékről jövö tanulóknak január 2-ik napján kell 
személyesen megjelenniük az intézetben.

Ip a ri á ru c s a m o k  S za rvaso n . A
hét elején nyílt meg Szarvason az ipari 
árucsarnok, melynek az a  czélja, hogy mig 
egyrészről Szarvas és vidékének iparát be
mutassák, az iparosok készítményeikre elő
leget kapjanak. A város áldozatkészsége 
mellett a korm ány is 6400 forintot állam
seg é lly e l tette lehetővé az intézm ényt. A 
megnyitás m inden ünnepélyesség nélkül 
történt. A csarnoknak, mely ingyenesen te
kinthető meg, első nap  is sok látogatója 
volt s különösen meglepte magukat a  szarva
siakat is, hogy minő fejlett iparuk van.

Közg;£tzda.s>éig;.
J ó  ta n á c s o k  k is  g a z d á k n a k .
Annak a nagybirtokosnak a ki nagy kiter

jedésű földek felett rendelkezik, nem épen élet
bevágó kérdés, hogy váljon 6 vagy 10 q. bnzát 
arat-e holdanként. A kisgazdának azonban aki csak 
néhány hold földdel rendelkezik nagyon is fontos 
életbevágó kérdés, hogy mennél többet teremjen 
földje, mert ha bizonyos minimumnál kevesebbet 
terem, nem képes adóját fizetni s talán maga is 
éhezni kénytelen. Hogy pedig talaja bőven teremjen, 
arra elkerülhetetlen kellék, hogy azt jól megnövelje, 
s hogy bőven legyen trágyázva. Megmivelés alatt 
a gyakori és mély szántást értjük, no meg ha 
szükség, a kapálást. Vetés előtt minden talajt leg
alább kétszer, de sőt háromszor kell szántani A 
gyakori szántás által porhanyójuk a tulajt s ez 
által tesszük termékenyebbé, irtjuk á gyomot, pusz
títjuk a gazdának földben élősködő ellenségeit. Az 
ugar szántásnál évröl-évre eresszük, valamivel 
mélyebbre az ekét, persze ezt csak ugy tehetjük 
meg, ha ökreinket jól tartjuk. A mélyebb szántás 
által nagyobb talajréteg van kitéve az időjárás el- 
mállasztó hatásának s igy vustagabb földréteg fog 
a növény gyökérzetének rendelkezésére állani.

Trágyázás és pedig gyakori trágyázás a má
sodik előfeltétele a jó terméshozamnak. Mennél 
több tápláló anyagot szállítunk a trágyával a földbe, 
unnál nagyobb termésre számíthatunk. A trágyá
zás terén kétségen kívül az istállótrágya játsza a 
legfontosabb szerepet s ezért minden gazdának 
kötelessége sok és jó minőségű trágyát termelni, 
s különösen gondot keil fordítani arra, hogy a 
trágya legértékesebb része, a hig ürülék, ne men
jen kárba, ezt tehát fel kell fogni, s vele a trágyát 
időközönként megöntözni. A kihordásnál pedig kü
lönösen arra kell vigyázni, hogy a trágya ne áll
jon kupaczokban, mert különben a kupac/, helyén 
a vélemény annyira kövér lesz, hogy megdől, mig 
egyebütt sovány marad. Kihordás után azonnal el 
keíl azt egyenletesen teregetni, ha kilugozódik az 
se baj, mert a kioldott anyagot ugy is az ulutta 
levő talajba viszi a viz. Csak azután persze az 
istállótrágyából se jó a túlságosan sok, különösen, 
ha a talaj különben is kövér — humusz-dus. 
Tudvalevőleg az istállótrágyával nagyon mcgkövc- 
ritett talajon a búza megdől, a szem visszamarad. 
Az ilyen földekre azután már nem istálló, hanem 
ásványi eredetű trágya kell, minő a szuperfoszfát, 
mely megerősíti a földet s kitűnő termővé teszi 
azt. Az efféle szuperfoszfátnak nevezett ásványi 
trágyából egy magve- holdra 120—150 kgt szokás 
hinteni, amelynek használata nagyon kifizeti ma
gát, mert sokszor különösen az ilyen tulköver, 
igen humuszdus földeken meg is kétszerezi a 
termést.

Végre a harmadik kellék jó termések el 
érésére a tiszta és jó minőségű gyommentes mag. 
A mag tisztaságára pedig szintén nem fektetnek 
a kis gazdák elég súlyt, s többnyire csak ugy 
rostálatlamil vetik azt el. Pedig azt nagyon szé
pen ki kell tisztittatni vetés elölt hogy egyetlen 
gyom-mag se maradjon benne, mert a gyom na
gyon hamar elhatalmasodik s elvonja a mivcleti 
uövény elöl a talajban levő tápláló uuyugot, bo 
is árnyékolja s így természetesen visszaveti ezt.
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V asú ti m e n e tre n d .

A.-Lendva-Csáktornyn. 
Indul:

7 óra 41 p.-kor d. e.
8  ,  44 ,  este.

Érkezik:
6 óra 55 p.-kor d. e. 
5 ,  40 .  d. u.

A.-Lendva-Z.-Egerszeg.
Indul:

6 óra 55 p.-kor d. e. 
5 .  40 „ d. u.

Érkezik:
7 óra 41 p.-kor d. e.
8 , 44 „ este.

B u d a p e s ti g a b o n a á ra k .

mm.-kint
Búza . . . 9 04-9 00 
Zab . . . .  5 65-5 70 
Rozs . . . 7‘65-7'70 
Kukoricza . 5*40-5 45
Árpa . . . 5'50-5.65

mm.-kint
Fehér bab . 5*75 
Sárga „ ,  . 4'25 
Vegyes „ „ . 4’00 
Lenmag . . 8"00 
Bükköny . . 4 50

Felelős szerkesztő.

Németh Mihály.

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

528./1898. szám.

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az alső-lendvai kir. járásbíróság 854/p. 98. 
számú végzése által dr. Czinder István ügyvéd 
zala-egerszegi lakos végrehajtató javára Trátnyek 
Márk kis-pallinai lakos ellen 321 frt 93 krajczár 
töke, ennek járulékai erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával biróilag le- s felülfoglalt 
730 frt 00 krra becsült 3 kanczalö, 1 tehén, 1 iiszü, 
1 bika és 1 szekérből álló ingóságok nyilvános 
árverés utján leendő eladatása elrendeltetvén, 
ennek a helyszínén vagyis Kis-Falinán fentne- 
vezettnek lakánál leendő eszközlésére 1898-ik évi 
éeciember hé 12-ik napjának délelőtt 10 órája ba
táridőül kitüzetik es ahhoz 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 
szeriut lesz kitíizetendö.

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

Vresits Elek,
kir. bírósági végrehajtó.

Legalkalmasabb

karácsonyi és újévi
a já n d é k o k : 

arany- és ezüst ékszerek, lánczok, gyűrűk, 
zsebórák, ingaórák, ébresztők stb., stb. úgy 
KÉSZPÉNZÉRT (utánvét mellett) mint előnyös 

és szolid

-£ =  részletfizetésre
legolcsóbban vásárolhatók 5 évi jótállás mellett

SERÉNYI 6ra- t i  ékuar gyári raktárában 
BUDAPEST,

VII.Erztábet-kőrut 3 4 .1.em.
F ióküzle t: II., Fő-utcza 21.

A világhírű AUDEMARS FRÉRES genfi óragyár
kiz. vezérképviselete.

Vidéki megbízások pontosan eszközöltetnek. 
iK. T E L E F O N .

K é p e s  á r je g y z é k  ingyen .

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) .

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát min
dennemű k á rp ito s  és d ísz ítő  bútorokban 

Elvállal avult bútorok átdolgozását a 
legjutanyosabb árakon.

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

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 nickel színét nem változtatja, szerkezete 

pontosabb és jobb, mint a legdrágáliakké.
Ara darabonként 3 forint.

Jótállás mellett, niig a készlet tart. Hozzá ezOstOs óra- 
M lánc* 80 krajczár.
Önberetváló készülék.

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

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

vannak.
Egy kűlOn penge hozzá I forint.

Megrendelhető :
P0LLÁK SÁNDOR fobizominyosnál ■ » » » £ * * £ .
26—12 Gyűjtőknek 5 drb után egy ingyen küldetik.

5365./tk. 898.

Hirdetmény.
Rcsznek-Jakabfa község telekkönyvei úrbéri 

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

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

Ennélfogva fclhivutnak:
1. az összes érdekeltek, hogy » hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott ál
tal jelenjenek meg és az uj telekkönyvi tervezet 
ellen netáni észrevételeiket annál bizonyosabban 
adják elő, litert 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 nkadatolt előter
jesztést kiváltnak tenni, hogy u telekkönyvi ható
ság kiküldöttje elölt a kitűzött határnapon kezdődő 
eljárás folyatna 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. lörv.-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 Itassanak, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás lét
rejöttét a kiküldött előtt szóval ismerjék el és u 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, 
mert kiilömhen jogaikat ezen az utón nem érvé
nyesíthetik 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 nyilvánkönyvilcg bejegyezve, 
úgyszintén az ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlését 
kérelmének, illetve, hogy a törlési engedély nyil
vánítása végett a kiküldött elölt jelenjenek meg, 
mert elleneseiben a bélyegmenlesség kedvezmé
nyétől elesnek.

Királyi járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Alsó-Lendván, 1898. évi november hű 17-ik 

napján.
H o r v á t h .

királyi Kibíró.

Kórja
( bn tín en tn l 

H jjP í  Oinfxwg^

oihiiflnm spnniftd és portugál 
bonul

Sherry 
Portbor 
Matatja 
Madeira 
Tarrayona .ah

Kaphatók az összes finomabb 
faszer és csemege kereskedé
sekben. oalam m t poharanként 

az előkelőbb szállodák. kaoé/nizak és orndég/okben
Saját fiák, ,. Bu d a p es t

csakis ff'Kossuth-Lajos és Ujotlág utrza
ásinopafsis a r k á n ,  a  t ie ü tn j (á s ir w o a fs z e m b e n

Nyomatott Balkányi Ernő könyvnyomdájában Alsó-Lendván.


