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i z a t - Alsó-Lendva, 1X99. január 8. 2. szám.

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 dijak, 
nyiltterek és hirdetések pedig a 
kiadólaptulajdonoshoz Balkányl 
Ernő Fö-utcza 10. küldendők. 
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Hirdetések jutányosán  

számíttatnak.

Kéziratok nem adatnak vissza. Társadalmi, közművelődési és közgazdasági hetilap, j
M e g je le n ik  rriinden  va sá rn a p .

Klrtfizetéöi á rak :
Egész é v r e ..........................4 frt |
Fél é v r e ...............................2 frt |
Negyed é v r e ......................1 frt I]

Egyes szám ára 10 kr. 
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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.

A  helybeli és járási hatóságok, az alsó-lendvai községi és körjegyzői egylet, az „ Alsó-Lendva-Vidéki Takarékpénztár
Részvénytársaság* hivatalos közlönye.

Az egyén értéke.
Annak a külömbségnek, melyet az em

berek sorsánál tapasztalunk, három körül
mény az oka. Ezek, hogy mi az ember, mije 
van valakinek és mit képvisel valaki.

Az elsőhöz az ember személyisége tar
tozik. Ez alatt pedig az egészséges erő, 
karakter intelligenczia és műveltség értendő. 
A másodikhoz az anyagi javadalmak soro
landók és a harmadiknál a becsület rang 
és dicsőségről lehet szó.

Az elsőhöz tartozó külöinbségek olya
nok, melyeket a természet maga teremt a 
miből önként következik, hogy befolyásuk 
az ember sorsára sokkal lényegesebb és hat
hatósabb, mint ama befolyás, melyet az 
emberek által létesített viszonyok és állapo
tok hoznak létre.

A rangnak, születésnek és gazdagság
nak előnyei a valódi személyes tulajdonok
hoz, a nag/ szellemhez és nemes szívhez 
oly viszonyban állanak, mint a színpadi 
cselekmény az élet igaz és valódi cselek
ményeihez.

Mindenesetre az ember boldogulására 
sőt létének egész lényére a legfőbb az a 
mi ö benne magában van. Mert tulajdon
képen itt rejlik egész belső megelégedése, 
vagy elégedetlensége, mint a mely érzé
sének, akaratának és gondolkodázásának

eredményei, hisz minden külső csak köz
vetve bir reá befolyást gyakorolni.

A színpadon az egyik a király, a másik 
a szolga, a harmadik a tudós szerepét ját- 
sza. Mert valójában mindegyiknek lényege 
egy és ugyanaz: a szegény komédiás a 
maga nyomorával és szenvedéseivel. Az 
életben is ép úgy van ez. A gazdagság és 
rang mindenkinek kiosztja a szerepét. E 
szerep külsőleg ugyan külömbségeket teremt, 
de belsőleg soha sen . A való jelennek 
objektív része a sors kezében van s ennél
fogva változó, de a subjektiv oldala mi 
magunk vagyunk s azért lényegében változ- 
hatatlan.

Individualitásból senki sem vetkőzhetik 
ki. És valamint az állat minden körülmé
nyek között csak abban a szűk körben él
het és mozoghat, a melybe a természet he
lyezte, ép igy van ez az embernél is, indivi
dualitása előre jelöli meg lehető boldogulá
sának mértékét.

Különösen szellemi erejének határai 
azok, a melyek magasabb élvezetekre való 
képességét előre is meghatározzák. Ha szü- 
kek e határok, akkor minden törekvés hiába 
való, ö a közliapiasságból kiemelkedni nem 
lesz képes s csak nagyon alantos eszközök
kel fog tudni szórakozni, sőt még a művelt
ség sem lesz képes szellemi körét növelni, 
hanem marad mi volt. Mert legnagyobb él

vezetek azok, a melyeket a szellem nyújt 
nekünk, de ezek nagyon is a szellemi erő
től függnek.

Ebből látjuk, mennyire függ boldogsá
gunk attól, hogy tulajdonképpen mik is va
gyunk mi, tehát minő az individualitásunk. 
Hisz az emberek nagyobb része csak azt 
nézi és vizsgálja, hogy mivel bírunk és en
nek folytán és megfelelöleg mit és mennyit 
értünk.

Hogy pedig életünk boldogságára na
gyobb befolyással van az, hogy mi van 
bennünk, mint mivel és mennyivel bírunk 
azt az élet már sokszor fényesen be is bí
zón yitotta.

Azért mondja a közmondás: az egész
séges koldus boldogabb, mint a gazdag ki
rály.

Jó egészség, nyugodt és vidám kedély, 
józan ész és tiszta lelkiismeret ama előnyök, 
melyeket a rang és gazdagság pótolni nem 
képesek. Mert a mi vagyunk, a mi magá
nyunkba kisér és a mit senki nem adhat 
nekünk s el nem vehet tőlünk, reánk nézve 
sokkal fontosabb, mint a mivel mi bírunk, 
vagy mások bírnak.

A tanult ember magányában saját gon
dolataival ki tűnőén mulat, mig a tudatlant 
még a folytonos változó társaságok, színház, 
hangverseny, mulatságok sem képesek az 
unalom nagy kínjaitól megszabadítani.

m TARGZA- «*
f  z ^ r j j t í k . ,

A ,D  é 1 z a 1 a ’  eredeti tározója.

Hová tűnt az ezernyi szin,
A csillogó sugár ?
Lelkem beroskadl romjain 
Csak sápadt árnya jár!

Úgy. mint mikor a nap leszáll,
Kigyul a végtelen.
De már sötétlik a homály 
A távol tereken.

Az estnek rezdiilö ködet 
Kzer szin lepte meg,
Hol kúszó fény, kelő sötét 
Egymásba lengenek.

Szél zendiil . . .  A köd tnegremeg . . . 
Nincs fénye semminek.
Csak még lelkemben rezgetlek 
A tova tűnt sziliek.

Pásztor Árpád.

Egy  a g g le g é n y  p a p írko sa rá b ó l.
H. ur és neje szívesen látják Bahizsfalvy 

György urat holnap egy kis családias vacsorára.

Édes Gyurim! Kz igy nem tarthat tovább!

i tegnap nem is mentetted ki magad előzetesen. 
Hat csakugyan kedvesebb neked az unalmas, pá- 
pistaszinű H. asszonynak a társasága mert bi
zonyára megint ö az oka —  mint azok az órák, 
amelyeken mi kettecskén olyan kedélyesen elcse
vegünk ? . . . Nem szaporítom a szót. Röviden 
csak annyit, hogy ma 5—6 óra között kísérletet 
lehetsz arra. hogy kibékíts. Emmy.

Nagyságos Ralázsfalvy György urnák. A szám- 
i Iáját még mindig nem tetszett kiegyenlíteni, pedig 

a/ utolsó határidő óta megint H nap telt el. Tu- 
I datom tehát, hogy kénytelen leszek pénzemet a 

törvény utján keresni. Teljes tisztelettel Doray

Egyetlenem! A tegnapi est hatása alatt állok 
még s úgy érzem, hogy mielőtt ma valamihez fog
nék, újra kell neked, édes szerelmem, mondanom, 
milyen mámorba ejtenek a te szavaid, milyen bol
dog vagyok, hogy szeretsz, hogy annyira szeretsz, 
mint azt tegnap újra alkalmam volt látni. Milyen 
szívesen hiszek esküdnek! Minden aggodalmam, 
egész kölelességérzctem alámerül boldogságom

tengerében, melyet forró szerelmed tudata okoz 
nekem. Milyen borzasztó is volt tegnap, hogy ki 
voltunk téve a kedves rokonok árgus-szemeinek I 
De nem lehetett máskép, inért nem láthattalak 
volna a formális meghívás nélkül. Mondd drágám, 
igazán én, csak én vagyok a te kis „tubiczád" ? 
0  mennyire máskép hangzik ez a te ajkadról, 
mint hogyha az öreg medve egy gyöngéd pillanat
ban „anyjukénak szólít! . . .M a o —6 közt tiszta 
lesz a levegő nehezen sikerült igy intéznem a 
dolgot és biztosan elvárlak, hogy élőszóval, ne 
csak titkos kézszoritással mondhassam el, meny
nyire szeretlek. Az édes viszontlátásra I Ilonkád.

Dudusom! Ugy-o meglepett, hogy életjelt 
kapsz tőlem V! Igen, én vagyok az, a te kis Ma
rillád. akire te bizonyára már nem is gondolsz. 
Tegnap óta itt vagyok átutazóban és holnap tovább 
megyek Bukarestbe, hova újabban szerződtetve 
lettem. Ámde hiányzik a szükséges nervus rerum, 
s ezért hozzád fordulok öreg pajtás, azzal a ké
réssel. hogy küldj nekem száz forintot. Többet 
nem kérek és nem is beszélek sokat visszafizetés
ről. Hisz tudod, a gázsiból mindig szűkén telik, s 
valamennyi igazgató zsugori. Aztán meg nem is 
találni mindenütt olyan jó fiút, mint te vagy. Hát 
kérlek ne haragudjál és fogadd előre is köszöne
tét Mókusodnak. Czimem: . . . szálloda 25. szám.

1‘ . i. El akarsz jönni? Nagyon megörvendez
tetnél, 5- ö óra közt itthon találsz.



A szelíd mértékletes ember a szerény 
viszonyok közt is megelégédett, inig a go- 
no zt és irigyet a nagy gazdagság sem elé
gíti ki. Socrates nagy kincsnek láttára igy 
kiáltott fel: „Mennyi sok van még a világon, 
a mire nincs szükségem!"

Tehát minden törekvésünk inkább testi 
egészségünk fentartására és szellemi tehet
ségeink fejlesztésére, mint gazdagság gyűj
tésére irányuljon, mert hisz a nagy vagyon 
keveset járul hozzá boldogságunkhoz!

, Áf,SÓ-LENDVA, 1899. ___________

A lsó -L e n d v a  v á ro s  képvise lőtestületi 
ülése.

Alsó-Lendva nagyközség képviselötestü- ! 
lete 1899, évi január hó 5-én tartotta tiszt
újító közgyűlését, Szmodiss Viktor járási 
főszolgabíró elnöklete alatt, a következő i 
tárgysorozattal:

Szmodiss Viktor elnöklő főszolgabíró a 
képviselőtestületi tagok üdvözlése után a 
mai napra egybe hivott közgyűlést megnyi- ’ 
tottnak nyilvánítja s előadja, miszerint a 
bírói állásra kijelöli Torna Jánost, Hajmásy 
Ferenczet és Bellosics Jánost. Felkéri a kép
viselőtestület tagjait, hogy a többi községi j 
tiszti állásokra a kijelölést eszközölni szives- 1 
kedjék.

A képviselőtestület jelölése alapján, he
lyettes bírónak: 1. Csaplovics József, *2. 
Tkalcsecz József és 3. Gazdag Ignácz; köz
ségi pénztárnoknak: 1. Simon Zsigmond, 
2. Poppel Lajos és 3. Tüske Ferencz; köz
ségi gyámoknak : 1. Gazdag Ignácz, 2. Poppel 
Ferencz és 3. Ivánics György. Községi ta
nácsbelieknek: Csaplovics József. Adorján 
Pál, Hartmann Ede, Toplak János, Pfan- 
czelter Elek, Brenner György, Monda János, l 
Molnár István, Kósa Vendel, Dávid József.
A tanácsbeli hat állásra, külön-külön jelöl
tetett három egyén.

A fentiek után Szmodiss Viktor főbíró 
elnöklete alatt a választás ejtetett meg, mely
nek eredménye a következő volt: város- | 
bírónak Torna János; helyettes bírónak 1 
Tkálcsecz Józsel; városi pénztárnoknak Si
mon Zsigmond ; közgyámnak Gazdag Ignácz 
és tanácsbelieknek: Adorján Pál, Csaplovics :

. . .  11 ing, 26 zsebkendő, 6 hálóing. 28 
gallér, 19 kézcliü, 13 pár zokni . . . mán inekint 
nem találtam ithon és azért ideirom. hogy tudja 
mek hogy mostan utójára hagyom it a ruhát ha 
nem fog legalább lasankint fizetni. Anna,a mosóné.

Tekintetes Balázsfalvy György urnák Helyben. 
Kzennel ép oly udvariasan, mint sürgősen felkér
jük, hogy a hátralékos részleteket nekünk 48 óra 
alatt beküldeni szíveskedjék. Teljes tisztelettel Ko
vács János és társa bútorkereskedő.

Édes aranyos Gyuszim! Meg vagyok megint 
nyugtatva, —  szemeidből olvastam tegnap, szíve
sen hittem lángoló szavaidnak, hogy változatlanul 
a régi vagy és szereted kis Emmydet, mint ré- 
gente. Milyen isteni érzés volt, becsületes, őszinte 
tekintetedből megint bizalmat meríteni — -  hisz 
oly végtelen boldogtalan voltam, féltem, hogy el
vesztelek örökre! !  —  De most megint jól van 
m inden, —  te az enyém vagy, egészen, feltétlenül, 
m int én a tied! Milyen türelmetlenül vártam a 
kijelölt órát, milyen borzasztó lassan haludt uz 
idő, —  de végre, alig volt öt óra, már hallottam 
annyira ismert, kedves lépteidet. —  Ez a pontos
ság magában véve is amellett tanúskodott, hogy 
te is vágyódtál, siettél kiengesztelni s hogy sze
retsz. változatlanul. Csuk kár, hogy az a feledhe
tetlen óra meg lett rövidítve a csúnya gyűlés mi
att. Hogy kellett sietned, szegény! De hogy épen 
tegnap kellett ennek a kiállhatatían konfercncziá

József, Píanczelter Elek, Hartmann Ede, 
Monda János és Molnár István választa- 
tattak meg.

Elnöklő főbíró a megejtett választás 
eredményét kihirdette, melyek után az ülést 
befejezettnek nyilvánította.

„n K L Z A L A*

Po lgá r i o lvasó -egylet közgyű lé se .

Az alsó-lendvai polgári olvasó-egylet 
j f. hó 6-án tartotta K. Hajós Mihály egyleti 
j  elnök vezetése mellett évi rendes közgyű

lését.
A közgyűlést megelőzőleg K. Hajós Mi

hály elnöklete alatt választmányi ülés tarta
tott, melyen az elnök üdvözölve a megjelent 
választmányi tagokat s az ülést megnyilott- 
nak jelentette ki. Az elnöki megnyitó után 
előterjesztetett az 1899, évre szóló költség- 
vetés terve, mely némi módosítással a vá
lasztmány által elfogadtatott. Ez után a 
számvizsgáló bizottságnak, a pénztárnok szám
adásaira vonatkozó jelentése terjesztetett elő, 
mely némi hiányos feltüntetések pótlásával 
elfogadtatott, oly választmányi határozattal, 
hogy a régebbi hátralékokból azok, melyek 
mint behajthatatlanok tűnnek fel, törlendők. 
Továbbá a könyvtárnok jelentése tétetett i 

meg, mely jelentésnek érdemleges tárgyalása 
a jövő választmányi ülésre határoztatott a 
választmány által.

A fentiek után elnök megköszönve a 
választmánynak évi buzgó működését, a vá
lasztmányi ülést befejezettnek nyilvánította.

A választmányi ülés végeztével, miután 
konstatáltatok hogy a megjelent egyleti ta
gok száma szerint a közgyűlés megtartható. 
K. Hajós Mihály a polgári olvasó-egylet el
nöke, a nála megszokott szép és hatásos 
üdvözlő beszéde után a közgyűlést megnyi- 
tottnak nyilvánította. A közgyűlés tárgysoro
zata szerint, a polgári olvasó-egyletnek az 
1899. évre szóló, a választmány által már 
elfogadott költségterve terjesztetett elő, úgy 
továbbá a számvizsgáló bizottságnak, a pénz
tárnoknak évi számadásaira vonatkozó je
lentés terjesztetett elő, mely előterjesztéseket 
a közgyűlés némi hozzászólás után, tudo
másul véve, elfogadott.

nak lennie! Gyűlölök minden gyűlést és minden 
konferencziát, miután tegnap oly hamar elrabol
tak tőlem. Remélhetőleg eljösz nemsokára és kár
pótolsz mujd hosszabb látogatással. Igaz szerelem
mel Emmyd.

Kedves barátom! Nem tagadhatom — nagy 
indignáczióval olvasom épen bocsánalkérö sorai
dat. Mily nehezen sikerült ma egyedül maradnom 
a kitűzött időben, az egész rendezés milyen ne
hézségekkel járt —  és hiába!!! Ürügynek tartom 
kimentésedet. Azt hittem, a .szerelem szárnyain 
fogsz hozzám sietni", —  és íme! Ez vérhizitó in- 
dolenczia és nincs semmi összhangzásban forró 
szerelmi vallomásaiddal. A hordár vár, —  tehát 
röviden csak annyit, hogy csak egy rögtöni zarán
doklat, á !a Canossa, hozha neked bünbocsánatot. 
Komolyan neheztel Ilonkád.

Kedvos Georgcom! Elutazásom előtt kell, 
hogy még egyszer megköszönjem a szívességedet, 
hogy oly kedves voltál és felkerestél tegnap. Még 
mindig jó cziinbora vagy és igazán örültem, hogy 
ha csuk rövid időre is, megint láthattalak. Váltsd 
be ígéretedet, —  te lovag sans peur et sans rep- 
roche —  és látogasd meg mielőbb az uj garnison- 
ban Mókusodat.

Édes barátom ! Hol bujkálsz ? Már egy hete. 
hogy eldőlt a fogadásunk. Te vagy a győztes. 
Persze, a te szakértő szemed nem csalt, - mbs

A fentiek után K. Hajós Mihály egyleti 
elnök megköszönve a maga és tisztviselő- 
társai nevében is a polgári olvasó-egylet tag
jainak bizalmát s támogatását s minthogy 
működési megbízatásuk is lejárt, felkéri a 
közgyűlést, hogy szíveskedjenek a tisstujitá- 
sokat megejteni.

A tisztujitások eszközölhetése végett, a 
közgyűlés korelnöknek: Matyasofszky Vin- 
ezét; szavazatszedö bizottságba: Karabélyos 
Eleket s Lendvay Mátyást választotta meg 
egyhangúlag.

Ezek uián a tisztviselők megválasztá
sára szóló szavazó lapok gyüjtettek össze, 
mely után korelnök, a szavazások eredmé
nyét konstatálva jelenti, hogy elnöknek: K. 
Hajós Mihály, alelnöknek Karabélyos Elek, 
jegyzőnek Pataky Kálmán, háznagynak Dr. 
Hajós Kálmán, ügyésznek Nagy József, 
könyvtárnoknak Németh Mihály és pénztár
noknak Pollák József; a választmányi tagok 
sorába pedig dr. Andrásovics Imre, dr. Brün- 
ner József, Fuss Nándor, Huf József, dr. 
Józsa Fábián, dr. Király Mór, Kiss Dénes, 
Lendvai Mátyás, Magélhy Géza, Pollák Lá
zár, Szmodiss Viktor és dr. Wollák Adolf 
választattak meg.

A korelnöknek eme jelentéseit a köz
gyűlés általános éljenzéssel fogadta.

A fentiek után K. Hajós Mihály a polg. 
olvasó-egylet elnöke, őszinte, meleg hangú 
szavakban köszönte meg tiszttársai nevében 
is a bizalmat s azzal az ígérettel, hogy mint 
eddig, úgy ezután is a polgári olvasó-egylet 
virágzása, izmosodása lesz feladata, a köz
gyűlést az általános éljenzés mellett befeje
zettnek jelentette ki.

A z  ip a ro so k  figyelm ébe.

A magyar királyi pénzügyminiszter legutóbb 
egy körrendeletét intézett a királyi pénzügyigaz- 
gutóságokhoz a gyárakban és iparosmühclyekben 
alkalmazott egyének adójának kivetése és besze
dése az eddig érvényben volt eljárás szerint egy
részt az államkincstár, másreszt a munkaadók és 
a munkásosztály, tehát az érdekelt tényezők egyi
kének érdekeit sem elégítette ki. Mig ugyanis az 
államkincstár ritkán jutott követeléséhez, mert kö
vetelése, az I. osztályú kereseti adó, behajthatat- 
launuk bizonyult, addig a munkások adójú az
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Kate szeme csakugyan kékes-szürke. Én és a töb
biek várunk ma este Drechslernél. hogy pezsgő 
mellett gratuláljunk neked. Ede. bibe. lude . . . 
Servus! Sanyid.

Édes drága fiain! Már régen nélkülözöm so
raidat és bár nem szívesen, mégis szemrehányás
sal kell kezdenem, hogy annyira elhanyagoltad 
öreg anyádat. Milyen boldog voltam még. mikor 
mellettem voltál, akkor az enyém voltál. Most
idegen emberek. az egész világé vagy; csak
anyádnak nem jut része. Hiába szeretnének sze
meim, a nagy távolság daczára is, téged lépten- 
nyomon kisérni, meggondolatlanságtól megóvni, 
mint hajdan régen. Tudod hogyan aggódom miat
tad. milyen nyugtalan vagyok, ha nem hullok ró
lad! Gondolj erre és ir j ! Mai postával csomag 
ment számodra, —  kézimunkák és sütemény, mit 
oly szívesen készít számodra gyöngéden szerető 
anyád.

Igen tisztelt Uram! Legutolsó megbeszélé
sünk értelmében tudatom, hogy most kedvező al
kalom nyílik igényei teljesítéséhez. Tudok egy 
leányt, akinél nem lesz kifogásolni valója, mert 
csinos külsejű, müveit, csak egy öreg nagynénje 
van — és kerek 200.000 forint hozománya. Re
mélem, hogy meg lesz velem elégedve és nemso
kára, mint uj férj, fogja háláját leróni, —  az előre 
megállapított módon. Közelebbi megbeszélés, sze
mélyes meggyőződés iránt várom legközelebb uta
sításait. Mély tisztelettel . . .

A másolatok hiteléül:
S*l«i VHmt
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1875. XXIX. t.-cz. 11. §-úban kimondott szavatos
ság érvényesítése alapján azokban az esetekben is 
a munkaadótól követeltetett, midőn ennek nem 
állott módjában a munkás béréből az adólevonás 
jogát érvényesíteni. A miniszteri rendelet meg
hagyja a pénzügyigazgatóságoknak, hogy hívják 
fel az I. osztályú kereseti adó kivetésére illetékes 
községi és városi közegeket, hogy a gyárakban és 
iparmühelyekben alkalmazott egyéneknek az I. 
osztályú kereseti adó megfelelő alosztályaiba való 
sorozásnál szigorúan és kizárólag a következő el
veket tartsák szem előtt: A gyárakban és iparvál
lalatok (iparosok) műhelyeiben alkalmazott egyének 
közül az 1875. XXIX. t.-ez. 7. $-ának a) alosztá
lyába tartoznak a szakismerettel nem biró, szolgai 
minőségben, cselédként alkalmazott egyének; ac) 
alosztályába sorlandúk a szakismerettel biró segé
dek és segédmunkások, ha 40 forintnál több havi
dijat nem húznak, vagy ha darabszám dolgoznak 
(a heti. vagy tisztán a napibér mellett alkalmazott 
munkások tehát ide nem tartoznak;) a d) alosz
tályba veendők fel: az illető gyári vagy ipari vál
lalatnál alkalmazott dijnokok, évi vagy havi állandó 
fizetést nem huzó Írnokok és általában az Írásbeli 
számvitel vagy felügyelői teendőket állandó alkal
mazás nélkül végző egyének. Mindazok a munká
sok, akik ezen alosztályok egyikébe sem sorolha
tók, napszámosoknak tekintendők és keresetük 
után adó alá nem vonhatók. Ha az évközben a 
gyár, illetve iparvállalat kötelékéből elbocsátott, s 
az 1875. XXIX. t.-cz. 7. §-ának a) vagy c) pontja 
szerint megadóztatott alkalmazottak neveit az el
bocsátás idejének s a beszcdetlen maradt adónak 
pontos kitüntetése mellett a vállalkozók (munkaadók) 
lélévenkint a kir. pénzügyigazgatósághoz beterjesz
tendő kimutatág utján feltüntetik, a pénzügyigaz
gatóság feladata, hogy a kivetett adónak közvetle
nül az adókötelestől való behajtása megkiséreltes- 
sék, esetleg behajthatlanság czimén töröltessék.

ÚJDONSÁGOK

sültek a trappista- és a francziskánus-rend külön
böző ágai egyetlen kongregáczióba, mely csakis 
egy főnök vezetése alatt áll. Mint a Vatikánból 
jelentik, a pápának szándéka van a premontreiekkel 
is hasonlóképen eljárni, mely rendnek tudvalevő
leg hazánkban is két ága van, nevezetesen a csor
nai és a jászói.

Megyei bizottsági tagok pótválasztása. A megyei
bizottsági tagságra, a deczemberi közgyűlésen 12 
kerületnek deczember 29-ére kitűzőit pótválasztás
nak eredménye a következő volt: Nagy-Kanizsán 
az I. kerületben ifj. Oszterhuber László, a novai
ban Kovaesics Ferencz dr., a baksuiban Szép 
György, Takács János. Ualaicz Ferencz ; acsesztre- 
giben Balogh Emil, Kozma János; a bottornyaiban 
Ehrenreich Nándor. Kecskés Ferencz.

T án czm u la tsá g . Folyó 1899. évi ja
nuár hó 14-ik napján Alsó-Lendván, a 
„ Csipkés“ -hez czimzett vendéglő termeiben 
jótékonyczélu polgárias zártkörű tánczviga- 
lom rendeztetik. Belépti-dij: személyenkint 
1 korona, családonkint 2 korona 40 fillér. 
Kezdet esti 7 órakor. A tiszta jövedelem 
a helybeli polgári liu-iskola igazgatóságának 
lesz átadva azon czélból, hogy abból a zár
vizsgák alkalmával kitüntetett tanulók részére 
magyar történelmi és szépirodalmi könyvek 
osztassanak ki.

Elcsípett gyújtogató. Kálmán Gábor kapolcsi 
lakos múlt hó 24-én este éjféli misére menetel 
helyett, Kapolcs közeli szomszédságában fekvő 
Petend községbe ment, Paulics János plébános 
pajtáját bosszúból felgyújtani, de a bűnös cselek
ményének végrehajtásához nem igen kedvezett 
neki a szerencse, mert a nyomban lángba borult 
pajta melói a mezőn keresztül-kasul Kapolcs irá
nyában való eltávozása alkalmával az égő pajtá
hoz közel 2 ember és 1 asszony véletlen szembe 
ment vele, s igv gonosz cselekményéért a nyirádi 
csendőrség által letartóztatott, s most a tapolezai 
királyi járásbíróság börtönében várja a megérde-

„ D É L Z  A L A , ________

Tisztelettel kérjük t. előfizetőinket az előfizetés 
megújítására és a hátralékok beküldésére.

O lv a só in k h o z  I Miután In púnk ez 
év i HJ-ik negyede nov. 15-én már le
já rt, tehát ez alkalomból kérjük igen 
tisztelt helybeli, de különösen vidéki t. 
olvasóinkat és előfizetőinket az előfizetés ( 
megújítására és a hátralékok pontos 
beküldésére, nehogy a szétküldésnél 
fennakadás történjék.

Eljegyzés. Vrana Frigyes mura-szetn-kercszti 
földbirtokos eljegyezte Bödy Fanr.y kisasszonyt, a 
mum-szent-kereszti állami elemi iskola tanítónőjét.

Igazságügyi kinevezés. Az igazságügyminiszter 
Zefferovits János mármarosszigeti törvényszéki 
joggyakornokot a keszthelyi kir. járásbírósághoz 
aljegyzővé nevezte ki.

Áthelyezés. Az igazságügyminiszter Szita Elek , 
tapolezai járásbirósági telekkönyvvezetöt a pécsi : 
törvényszékhez, a vallás- és közoktatásügyi minisz
ter Fekete Géza mura-szent-kereszti állami elemi | 
iskolai tanítót a gánicsai állami elemi iskolához 
helyezte át.

Kazánviz-galó biztos. A kereskedelemügyi 
miniszter Vágó Bertalan szombathelyi kazánvizs
gáló biztost a Vas. és Zalavármegve területén levő : 
gőzkazánok ügyeinek ellátásával bízta meg.

Előléptetés. Festetich Taszilló gróf föpohár- : 
nokmester Tomka Kálmán zula-szántói főerdészt 
első osztályú föcrdésszé léptette elő.

Állatorvosi szaktanfolyam. A földmivelésügyi 
m. kir. miniszter a budapesti állatorvosi akadémián , 
1899. évi január hó 2-ától január hó lti-ig egy 
újabb állatorvosi ismétlő tanfolyamot tartat, a 
melyre vármegyénk területéről Dobrik Lajos zala- ; 
egerszegi kér. állami állatorvost és Kozár Manó i 
novai járási állatorvost vette fel.

Irányváltoztatás. A Nagy-Kanizsán megjelenő 
.Zala* czimii politikai és vegyes tartalmú, heten- 1 
ként kétszer megjelenő lap, karácsonyi számában 
kijelenti, hogy újévtől kezdve felhozott indokai 
alapján — nem követi a kormányt, hanem párton- 
kivüli álláspontot foglal cl s az eszmék, elvek har- 
czát a valódi szabadelvűséig magasabb, tisztább, 
eszményibb színvonalán iparkodik megtartani.

A premontreiek egyesítése. Tudvalevőleg a . 
pápa élénk óhajtását képezi azon különböző I 
kongregácziók egyesítése, melyek közös egyházi | 
rendbe tartoznak. Az ö kezdeményezésére egye- |

mell büntetését.
Harangszentelés. Torontál-Erzsébetlak római 

katholikus hitközsége felejthetetlen Erzsébet király
nénk emlékének megörökítésére temploma számára 
harangot készittetett.

A harang, mely Szent-Erzsébetnek és meg
boldogult királynénknak művészi kivitelű dombormű 
képével van díszítve, valamint .Magyarországi Szt. 
Erzsébet tiszteletére. Erzsébet királynénk emléké
nek 1898. szeptember 10* szövegű felirattal ellátva, 
a .Budapesti szivattyú- és gépgyár részvénytársa
ság, ezelőtt Walser Ferencz* harangöntödéjéböl 
került ki.

Torontál-Erzsébetlak hitközség kérelmére fo- 
magasságú Vaszary Kolos bíboros herczegprimás ' 
ur f. hó (deczember) 28-án szentelte fel ünnepé- | 
lyesen a harangot budavári palotájában.

Beiratások a szombathelyi bábaképezdében. 
A legközelebbi tanfolyamra szóló beiratások 1899. 
évi márczius hó 1-étöl 10-éig eszközöltetnek, a 
mikor a felvételt kérők személyes jelentkezése ok
vetlenül szükséges. A felvétel feltételei: 20— M) 
éves életkor, 1. jó  erkölcs, 2. jó egészség 3. jár
tasság a magyar vagy német irás-olvasásban. 
Egyúttal figyelmeztetnek mindazok, kik az 1898 9 
nyári tanfolyamra állami segély mellett magukat 
felvétetni óhajtják, hogy a m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi minisztériumhoz czimzett, anyakönyvi 
kivonat, esketési, erkölcsi, szegénységi és orvosi 
bizonyitványnval ellátott bélyegmentes folyamod
ványukat 1899. január 31-ig a bábaképzö intézet 
igazgatóságához küldjék be.

Hamis ezüst forintosok. A sárvári csendörség 
egy oly garázda szövetkezetnek van nyomában, 
mely hamis ezüst forintosoknak gyártásával és for
galomba hozatalával foglalkozik. Ily hamis pénzok 
már nagyobb számban forognak közkézen. A kuta
tás eredménye ez ideig az, hogy a pénzcsináló 
bandának a székhelye Sárvárott van.

Törvényen kívüli —  ex lex —  állapot folyo
mánya. Dr. Chilkó Sándor alsó-lcndvai ügyvéd c 
hó elején 12 darab sommás keresetet adott be a 
helybeli kir. Járásbírósághoz bélyeg nélkül. A ke
reseti példányokra ez irta : Törvény hiányában : 
Bélyeg nélkül, az 1898. 3568./P. M. körrendelet 
alapján. A budapesti hírnevesebb ügvédek hasonló
kép bélyeg nélkül adják be az ex lex állapotra 
való tekintettel beadványaikat.

VASÁRNAP, JANUÁR &

Irodalom ,
.Boldoguj évet* kívánt most minden ki ember

társának, ezzel a szállóigével kélt útra a .Képes 
Családi Lapok* 21-ik évfolyama, mely ép oly szépen 
indul,amily szép volt hnszéves múltja. Munkatársai
nak sora nem csökkent a beköszöntő évben sem^ 
sőt erősödött, a miről mindjárt az első szám is 
tanúságot teszi Beniczkyné Bajza Lenke „Piros- 
Rózsa* czímű régényt nyömon kövét! Bartók 
Lajosnak, a Petőfi Társaság elnökének, „uj ezred 
év* czimü ódája, majd jeles kritikusunknak Tolnai 
Lajosnak Vörösmarty költészetéről irt tanulmánya 
után Rudnyanszky Gyulának „Evezős leányok* 
czimü érdeke regényét közli stb. stb. Mindazoknak, 
kik újévtől kezdve előfizetnek, megküldi a kiadó- 
hivatal a Képes Családi Lapok karácsonyi ajándékát 
K. Beniczky írma „Vérboszu* czimü regényét is 
ingyen és bérmentve. Előfizetési ár egy évre, fi frt; 
félévre 3 frt, negyed évre 1 frt 50 kr. Mutatvány- 
számot ingyen küld a kiadóhivatal Budapesti V. 
Vadász utcza 14 sz.

Magyarország írásban i s  képben. Hosszú idő 
óta most történik először, hogy egy képes hetilap' 
arra a nagy és nemes feladatra vállalkozik, bog/ 
Magyarország megyéit, és városait és azok vezetőit 
írásban és képben bemutatta. Dicséret illeti az 
Ország-Világ képes hetilap szerkesztőségét, mely 
számolyva a nehézségekkel, kötelességének tartotta, 
hogy olvasóinak az uj esztendőben is mentül' 
kedvesebb és változatosabb olvasmányt nyújtson, 
előfizetőinek. Most az újév küszöbén mikor igazán 
gondot okoz megválasztani az újságot, a melyben 
gyönyörködni és a melytől tanulni akarunk, hűbb 
barátot nem is ajánlhatnák az Ország-Világnál, a 
mely minden vasárnap pontosan bekopogtat hozzánk 
pompás képekben ismerteti a hét eseményeit és 
szivet-lelked gyönyörködtető olvasmányokkal szol
gál. A nagy közönség máris oly nagy számmal 
csoportosul e szép és kiváló újság körül, hogy1 
szerkesztősége hálából pompás kiállítású almanachot 
küldött ajándékba. Ezt a két forintos könyvet 
mindenki megkapja, ki most egy negyedévre 2 
forinttal előfizet. Az Ország-Világ kiadóhivatala V., 
hold utcza 7 sz. alatt van, mutatványszámokkal 
kívánatra szívesen szolgál.

Megjelent a ..Mükerteszek Zzebnaptára* Mayer 
Miklós, „A  M, Mükerteszek és Kertgazdák Orsz. 
Szakközlönye* szerkesztője által egybeállitva. E 
zsebnaptár tartalmazza az év 12 hónapjában szük
séges kerti munkálatokat, havonkint előírva, u. m. 
konyhakerti, melyegágyi park- és virág-kertészet, 
faiskola, gyümölcsös, szőlő, komló mivelést. Továbbá 
tartalmazza a hónapok szerint hazánkban virágzó fa, 
bokor, nyári és évelő, szabadbeli és házi edényei 
növények, nemkülönben havonként érő gyümölcsök 
neveit. E majdnem 15 ivre terjedő mü ára bekötve 
1 frt, kötetlen 70 kr. Ajánlóin a községi tanítók, 
kertészek, kertgazdák és a kertészettel foglalkozó 
háziasszonyok nagybecsű figyelmébe. Megrendelése- 

| két elfogad Mayer Miklós, városi mükertész,
: Szegeden.

A .Vállalkozók lapja* és annak német kiadása 
.Dér bauunternehmer und lieferant* czimü Buda- 

I pesten megjelenő szaklapok immár a 20-ik év- 
I folyamot értek el. E tekintélyes múlt ékes bizonyságul 

szolgál nevezett lapok hasznavehetösége mellett. 
De nemcsak a huszas múlt, hanem a taralom 
gazdasága, a terjedelemben évről-évre való gya
rapodása mutatja, hogy ezek a lapok közszükséget 
pótolnuk s nagy elterjedtségnek örvendenek. E lapok 
hasábjain közölve vannak az ország egész területén 
előforduló vizszabályozási, vasútépítési és magas
építési hírek, mérnöki, építési, rajzolói palléri és 
minden más műszaki állásokra vonatkozó pályázati 
hirdetmények. A hirdetési részben hozzák az állami, 
vármegyei, községi és más hatóságok építési, szál
lítási, el- vagy bérbeadási hirdetéseket. Beszámolnak 
a tagositási, ártérfejlesztési és minden egyéb mérnöki 
munkálatokról. Ugyanazért mérnököknek, építészek
nek, minden szakbeli vállalkozóknak, gyárosoknak, 
épitöipurosoknak, műszaki állást keresőknek, építő
anyagok kereskedőinek szállítóknak felette ajánljuk 
e lapokat, mint olyanokat, a melyekben tömérdek, 
hasznukra fordítható adat foglaltatik. Előfizetési 
á r : egy évre 8 frt, félévre 4 frt. negyed évre 2' 
frt. Előfizetni lehet minden m. kir. postahivatal
nál és e lapok kiadóhivatalánál Budapesten, IV. 
kér., Lipót-uteza 43. szám alatt.

Felelős szerkesztő.

Németh Mihály.
Laptulajdonog : H n lká tiy i E rn ő .
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B u d a p e st i g a b o n a á ra k .

mm.-kint 1 mm -kint
Búza . . 9 04-9 061 Fehér bah 575
Zab . . . 5'65-5'70j Sárga . .
Rozs . . 7'65-7'70j Vegyes , . 4'00
Kukoricza . 5*40-5'451 Lenmag . 8-00
Árpa . 5*50-5.651 Bükköny . 4'50

Vasú ti m enetrend.

A.-Lendva-Csák tornya. A.-Lendvn-Z.-Egcrszeg.

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

szekér, 2 güri, kukoriezu, széna, szalma és tűzi
fából álló ingóságok nyilvános árverés utján leendő 
elndatása elrendeltetvén, ennek a helyszínén vagyis 
Alsó-Bisztrieze-Hednyán fontnevezettnok lakánál 
leendő eszközlesére 1899-ik évi január hó 14-ik 
napjának délelőtt 10 órája határidőül kitiizetik es 
ahhoz a venni ssándekozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg. hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen, az 1881. évi IX. t.-oz. 107. §-a 
értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron alul is 
eladatni fognak.

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

Kelt Alsó-Lendván, 1898-ik évi deezember 
31-ik liánján.

Vresits I-lek , 
kir. bírósági végrehajtó.

Hirdetések.

611V1898. szám.

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

t.-cz. 1012. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az alsó-lendvai kir. járásbíróság 1898. V. 670. 
számú végzése által Trátnyek Márk végrehajtató 
javára Trátnyek Iván és neje Sünien Katalin alsó- 
bisztricze-bednyai lakosok ellen 367 forint — kr. 
töke és ennek 1898. évi julius hó 31-ikétöl járó 
8 százalék kamatja ugv járulékai erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le s felül 
foglalt és 565 frt — krra becsült 3 kanezalö, 1

Schwarcz Gyula
butorgyáros kárpitos és díszítő

V a ra z sd o n . (A  városház mellett). 
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 tfiz e té sre  á rk t llö m -  
bözet n é lkü l. 

L e g o lc s ó b b  és e lism e rt  sz o lid  b evá * 
sá r lá s i fo rrá s.

Jótállással, hogy :t nii-kel színét nőm változtatja, szerkezete 
pontosabb és jobb. mint a Icgdrágábakké.

Ára darabonként 3 forint.
Jótállás mellett, mig a készlet tart. Hozzá ezüstös óra- 

láncz 60 krajezár.

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

Darabja 3 forint.
A penge *** csillagos aczélből és a lobbi részei alpaccábúl 

vannak.
Egy külön penge hozzá I forint.

Megrendelhető :
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2*! —17 Gyűjtőknek ö drb után egy ingyen küldetik.
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Kaphatok az összes finomabb 
fűszer és csemege kereskedé
sekben. no la m in t poharanként 

az előkelőbb szállodák, kávébazak és vendéglőkben

Saját fiók: . ,  Badar est
csokis. H ’kossuth Lajos es Ujpilag utcza

sarkon a (ieiitn/ thsinooafszemben

Könyvnyomdámat a mai kor igényeinek teljesen megfelelő gépekkel és széf 

díszes betűkkel kibővítettem, igy képes vagyok a nyomdászat terén elő

forduló mindennemű munkákat csinosan és ízlésesen kiállítani.

Balkányi Ernő könyvnyomdája Alsó-Lendya,
Ajánlja magát mindennemű

N  Y  O  M j T  A i  T  ¥  4  1  ¥
csinos kállitására a legjutanyosabb áron.

Névjegyek, eljegyzési 

és esketési kártyák. 

|  meghívók, gyászjelenté

sek csinos kivitelben.

A  következő NAPILAPO K  kaphatók:
Budapesti X'npló, Budapesti Hírlap, Pesti 

Hírlap, Pestéi* Journal, Magyarország.

Mindenkor kapható (egyes ivenkint is): Vagyoni leltár, Adós-levél, Adás- 

vevési szerződés. Havi kimutatás, Ügyvédi, körjegyzői, végrehajtói és utbiztosi 

nyomtatványok, Póstakönyv, Halottkémi jegyzőkönyv stb. stb.

Nyomatott Balkányi Ernő kAinyvnyoindájában Alsó-Lendván.


