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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 
kiadólaptulajdonoslioz Balkinyi 
Ernő Fő-utjza 19. küldendők. 

-****& -
Hirdetések jutányosán  

számíttatnak.

Kéziratok nem adatnak vissza

* S S P -----

Társadalmi, közművelődési ás közgazdasági hetilap. J
M e g je le n ik  m in d en  va sá rn a p .

E lő fize tési á rak :
Eg$W 4 're . . v . . 4 frt
Fél évre . . . . . . .  2 frt
Negyed é v r e ..................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 
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.

Olvasóimhoz!
A „Délzalá*-nak egyik legfőbb czélja volt: 

a közügyek előmozdítása, a hazafias szellem 
és hazafias érzés ápolása.

Ezek megvalósítására törekedtem min
denkor teljes erőmmel, nem törődve azon 
akadályokkal, melyek nehéz és valóban 
terhes, idegrontó munkálkodásom közben 
nem egyszer elém gördültek.

A czél elérésésben az igen tisztelt 
munkatársaim és olvasóim szívesek voltak j 
engem úgy erkölcsileg, mint anyagilag támo- i 
gatni, miért is ezúton mondok meleg és j 
hálás köszönetét; s egyúttal becses tudo
másukra hozom, hogy a mai naptól kezdve j 
a „Délzala* szerkesztőségétől visszalépek, j 
Teszem pedig ezt azért, mivel állásomból 
kifolyólag oly sokoldalúkig vagyok már a 
a jelenben, s még inkább leszek a közel 
jövőben elfoglalva, hogy az újság szerkesz
tésre egyáltalán phisikui idővel nem rendel
kezem, melyek után vagyok

Alsó-Lendván, 18Üli. január 15-én.

hazafias üdvözlettel

Németh Mihály.

T isztelt e lő f ize tő in kke l v an  sze- 
re n csén k tud a tn i, h o g y  a  m ai szá m m a l 
ezen  lap m e g szű n t  é s  h o g y  a negyed  
éV T étedéig^e lőfizető inknek  a z  ú jon  
fo lyam atba 'te tt „ A lsó -L e n d va i H ira d ó “ 
cz im ü  lapot fo g ju k  k á rp ó t lá sk é p e n  
fo lytató lag kü ldeni.

„d £ l z a l a h
kiadóh ivata la .

Sajtó és közönség.
(Á. T.) Az utolsó ötven esztendő tör

ténetében annyi bámulatos jelét találjuk a 
magyar nemzet erős kulturképességének, 
nagy intelligencziájának és hatalmas egyé
niségének, hogy bennünk önkéntelenül tá
mad az erős meggyőződés, hogy az ilyen 
népnek nemcsak a kultúrában, hanem a 
históriában is nagy hivatása van. Kezdetle
ges viszonyokból léptünk egyszerre a világ- 
verseny színpadára, a hol nem rokon és 
ellenszenv szerint Ítélnek a szigorú kritiku
sok, hanem képesség és az alkotások értéke 
szerint.

És szinte elmondhatjuk, hogy ha nem 
is hóditoltunk, de megálltuk a helyünket

minden téren, a tudományban, a művésze
tekben, a kereskedelemben, iparban, mező- 
gazdaságban, szóval mindenben, ahol az 
erőknek mértékét meg lehet találni.

De ezekből a bámulatos eredmények
ből hatalmas részt kell Írnunk annak a had
seregnek rovására, mely ebben a félszázad
ban tollal és betűvel harczolt a magyar 
nemzeti jogokért s lángoló lelkesedéssel és 

I soha meg nem szűnő buzgalommal állott 
helyt mindenkor, ahol a nemzeti erő és 
nemzeti eszme érvényesüléséről volt szó.

Már kevesen vannak, akik látták a 
Kossuth kővel nyomott Országgyűlési Tudó
sításainak hatását. Mint az üdvözítő hitvab 
lás bibliáját, úgy vitték házról-házra, nyel
ték minden betűjét, ámultak a leirt szó 
lélekemelő hatásán s terjesztették, hirdették 
az igéket, melyek benne voltak lerakva. így 
támadt a vármegyék asztalai mellett lassan- 
kint a szabadságnak ezer meg ezer vitéze. 
Y/z az egyszerű kőnyomat nevelte a későbbi 
hősöket és hadvezéreket, ez az egyszerű 
kőnyomat ébresztette milliók lelkében a jogok, 
a szabadság, az egyenlőség gondolatait.

Aztán fejlődött annak a nyomán egy 
hatalmas sajtó. Ma már hatalmas. Elhatott 
a palotákba, a kunyhókba egyaránt s ve
zeti yaz elméket, hirt ad a világról, terjeszti 
a tudást, pihenő órákban szórakoztat, munka 
idején felvilágosítást nyújt akár az iparosnak,

_ w * T A R G Z A -
C s e n d e s  este . . .

A ,D  é I * a I a* eredeti tárczája

Csendes este meszsze kerül az álom, 
Elmélázva, kis ablakom ki tárom. 
Behallatszik pásztor fin nótája:
„Harmatos a kis ibolya virága*

Esti szellő rezgeti a levelet.
Virág illat balzsamozza a léget. 
Gyöngyharmat hull piros rozsa szirmára, 
.A z eg sírta kényeit le reája*

Sötét erdő ide nyúlik az árnya.
Hűtlen gerlét sirat benne a párja.
A fájdalma úgy át járja lelkemct,
„Én is sírnék, jaj de nekem nem lehet*

Én is sírnék, árva gerle módjára,
Szivem talán olyan nagyon nem fájna.
De el sirtant rég utolsó kényemet,
„Hej én nekem kényeim már nincsenek!“

M ié rt  n em  v a g y o k  . . .
Mért nem vagyok szelíd hold sugára? 
Berugvognék rózsám ablakán ! 
Megcsókolnám ajkát utoljára,
S ott törnék meg mosolygó arczán.

Mért nem vagyok illatos szép rózsa ?
Ha letépne boldog lennék en !
Mily örömmel, kéjjel hervadnék el, 
Angyalomnak drága kebelén.

Mert nem vagyok dalos kis madárka?
Néki zengném legszebb dalomat!
Bele öntném mélységes szerelmem,
S dalolnék inig szivem megszakad I

I Vagy volnék hát tomboló vnd orkán ! 
j Mely zug. rombol, hegyen völgyön á t !

Hogy juthatnék édes angyalomhoz,
Letörve, zúzva, minden akadalyt!

Di -d i.

E sk ü vő .
I Visszajöttek a templomból. A pompás négyes

fogatok egymásután robognak u hatalmas palota 
kapuja elé. Az első kocsiban az ttj pár. A vőle- 

1 gény katonai uniformisban, az uj asszony a meny- 
1 asszonyok hófehérjében. Mindketten boldogoknak 

látszanak, a férj feleségéhez simul, nézi annak 
alabastroni arczát, mély tüzii fekete szemeit, kar
csú termetét s nem tud betelni látásával. Végte
lenül szereti, imádja ezt a nőt s nem gondol sze- 

i leimében a múltra, a múlt szerelmére.
A portás lesegiti éket a kocsiról, lesegiti a 

| násznépet s az felvonul a puha szőnyeggel borí
tott, széles inárványlépcsökön, A csarnokban czi- 
gányzene fogadja az uj párt, mely a díszes nász
nép kíséretében vonul fel a pompás termekbe.

Gondtalan az egész társaság s gondtalan az 
is, kinek házasságára összegyűltek. Nem vetett 
egy tekintetet a portáslakás ajtajára, mikor mel
lette elhaladt nejével. S nem méltatta a portást 
sem egy tekintetre, kinek arczán ott ült a kétségbe
esett szenvedés.

Hogy is ne. Gyermeke haldoklik. Ott vonag
lik a díszes palota portáslakásában, a belső szo
bában a tizcnkilenez éves leszakított, összetaposott 
virág. Szépségének csak a romjai vannak meg. 
Sovány, aszott, csontos arczából csak azok a szép 
mutatják: mi volt ez a leány egykoron. (még a 
mikor nem lehelte leá a pompás pulot: urának 
lia az ö gyilkos leheletét, kárhozntos csókjait . . .

Szegény sárba taposott virág, ottj, kínlódik, 
ott küzd a halállal, de most nem köhögő mellére 
szorítja aszott ujjait, hanem hevesen dobogó szi
vét próbálja esittitani.

Megszólal a zene. S a zene hangjai erőt 
adnak a leánynak, kivánszorog ágyából, odacsu- 
szik a kis ajtóhoz, melynek üvegajtajából jól lát
hatja az uj párt, az uj férjet, az ö hűtlen ked
vesét.

Nézi, nézi. inig az el nem tűnik az emeleten 
s csak fájdalmat, rettenetes fájdalmat érez. Nem 
átkozódik, nem tördeli kezeit, nem sújtja átokkal 
azt a pillanatot, mikor reá kezdett hallgatni s mi
kor meghallgatta öt teljesen; csak szenved, csuk 
szenved és érzi, hogy milyen jó, milyen enyhet- 
hozó is lesz neki a halál, mely ott leselkedik 
mellette.

Széket húz az ajtóhoz. Nem tudna onnan’
többé eltávozni. Hallani akarja legalább a zenét,



akár a kereskedőnek, akár tudósnak, akár 
művésznek. Minden újság egy enczikiopédia, 
telve a tudnivalók ezerféle változatával s 
minden újság egy-egy fáklya, mely bevilágít 
az események szövevényeibe, eloszlatja a 
sötétséget, a korlátoltságot, nem engedi ga
rázdálkodni az önkényt, leleplezi a bűnt s 
féken tartja a rohanó szenvedélyeket.

A  sajtó hatása csodaszert minden nyil- 
vánulásában. Ma már órák alatt beszáguldja 
sok m illiónyi fehér újság az országot, eljut 
a legtávolabbi zugba, őserdők rejtekeibe, s 
viszi hírét a világeseményeknek alig néhány 
órával azután, hogy megtörténtek.

És mégis csodálatos érzés uralkodik a 
sajtó orgánumaival szemben. Bizonyos kö
rökben lenézés, gúny, más körökben okve- 
tetlenkedés és bizalmatlanság. Hivatalok fél
nek tőle, mint a tüztől, hatalmon levők nyíl
tan hízelegnek neki, háta mögött pedig 
mindent elkövetnek ártalmára.

A  nyilvános ellenőrzést nem tudják 
megszokni bizonyos körök. Feszélyezi őket, 
ha bele látnak a kártyájukba és adandó 
alkalommal nem mernek hamisan játszani, 
mert valaki a kezük ujjait figyeli.

Ez éppen elegendő ok volna rá, hogy 
minden em ber megbecsülje azt a figyelő 
munkát, melyet a sajtó végez, mert csak
nem bizonyos, hogy nem azok félnek a 
nyilvánosságtól, akik becsületes kártyákkal 
játszanak, hanem azok. akiknek kártyái 
m eg vannak je lö lve  s attól félnek, hogy azt 
más is észre veheti.

A  nagy Bismarck szenvedélyesen gyű
lölte a sajtót, mert nem egy hatalmas ter
vén húzott fekete vonalat keresztül a sajtó 
ellenőrző kék czeruzája. A z ország színe 
előtt gőgös lenézéssel beszélt a sajtóról s 
annak embereiről, mikor pedig szobájába 
zárkózott, titokban m agához intette az ö 
belső zsurnalisztáit s azokkal informáltatta 
a világot a saját szája ize szerint. Tehát ö 
nem a sajtót gyűlölte, hanem azokat, akik
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látni akarja az alakok árnyait, köztük talán inég 
egyszer . . . utoljára őt.

Didereg, reszket a beteg, kiütnek testén a 
haldokló izzadt gyöngveseppjei. de nem vánszorog 
vissza a helyére. Néz, néz s ki neui fárad a né
zésben. Szemei sokszor elhomályosulnak, teste 
megdermed, egyet vonaglik s azt hiszi, most jött 
a halál érte . . .  De nem, nem halhat még meg, 
nem! s u szemei újra megtisztulnak, egy pár per- 
ezig újra meghosszabodik élete.

így ült két órán keresztül. Az ebédnek vége. 
A csillárok kígyóinak s a párok a pompás kertbe 
oszolnak. Ott jön ő. az uj férj. Komoran s egye
dül. Talán reá gondol? Nem. dehogy gondol reá! 
hiszen akkor egy pillantást vetett volna az ajtaja 
felé, mikor ott elhaladt.

És jön néhány perez múlva a menyasszony. 
Egy férfi vezeti a karján. Magas, erőteljes, szép 
férfiú. A esarnnkha más nincs senki, körültekinte
nek s megállónak.

—  Tehát megegyeztünk Ida. Ha már férjhez 
ment hozzá, szerelemben az enyém marad to
vábbra is.

—  Az öné maradok. Tudja, hogy szeretem 
s ha nem lett volna olyan úri koldus, mint jóma
gam. felesége is lettem volna. De az öné leszek, 
legyen, barátom, egészen nyugodt. Ma még az övé, 
holnaptól kezdve a magáé.

S eltűnnek a csarnokból.
A leányt szédülés fogja el. Nem akar már 

az ajtóban ülni. Visszaczipeli magát ágyneskájára 
és ott elfogja a zokogás. Nem önmagát, haldoklá
sát, bukását sirutja, hanem sajnálja öt. öt. ki 
megcsalta, akit most megcsalnak. Szegény leány, 
most sem érez kielégített bosszúvágyat. Egyet só
hajt. hátradől párnáján, nem akar látni, nem akar 
hallani s csak úgy susogja:

Tegnap az övé, holnap az Istené! . . .

Szilen.

az ö vélem énye ellen merészeltek valamit 
irkálni.

Ez persze nem sokat használt.
Az rögtön kiérzik a sorok közül, hogy 

melyik sajtót vezeti az igazság szeretete s 
a jo g  föltétien tisztelete, s melyik sajtó van 
megvesztegetve, ha nem is pénzzel, hanem 
szép szóval, vagy jóakarat ígéretével. A  kö
zönség intelligensebb része tehát sohasem 
fog abba a hibába esni, hogy készpénznek 
vegye a tendencziát, még akkor sem. ha 
azt a tendencziát túlhajtott pártoskodás és 
a politikai nézeteltérés eltévelyedésének han
gulata adja meg. Láthatjuk nap-nap után, 
hogy müveit ember m eg tudja becsülni a 
sajtó nemes hivatását, anélkül, hogy szolgá
latába szegődnék annak az eszmének, melyet 
az a lap következetesen hirdet.

Másrészről viszont a sajtó kötelessége 
erélyesen őrködni azon. hogy a tiszta köz
érdek rovására ne hatalmasodjék el az úgy
nevezett sajtó-dudva. Gomba módra szapo
rodó, rejtélyes czim ü és származású újság
papírok kalandozzák be az országot s hamis 
eszközökkel, hamis ürügyek alatt lopódznak 
be a polgárok bizalmába. Gyakran a legna
gyobb emberi gyengeségre, a hiúságra appel- 
lálnak s ém elygős dicséretek közt említik 
egy-egy szerény polgár nevét, aki már ki 
van szem elve a megzsaroltatásra. Ha ezek 
ellen nyújtana a közönség segedelmet a 
sajtónak, hamar kipusztulna még a fajtájuk 
is. A z ilyen sajtót nem szabad támogatni 
semmivel, mert ha akad száz könnyenh v i  
ember, aki előfizet, már akkor az ilyen lap 
vígan lubiczkol a maga szennyes vizében, 
melyen aztán nehéz lecsapolni, mert a sajtó 
szabad, a nyomtatványra nem lehet lakatot 
tenni.

Csak a tisztességes erős sajtóval tart
son a közönség, de ezt aztán támogassa, 
hogy hivatását teljesíthesse s közvetítője le
gyen a maga körében az eszméknek s irá
nyítója a véleményeknek.

A sajtó és közönség egymásra vannak j 
utalva s csak akkor lesz tűrhető, a hely- i 
zete mindkettőnek, ha kölcsönösen megérti I 
és támogatja egymást.
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S z e g é n y  betegek  gyógykeze lé se .

A m. kir. belügyminiszter szegény betegek 
számára az országos betegápolás alap terhére 
rendelt orvosi vényeken a szegénység igazolásra 
és a rendelt gyógyszerek árának kifizetése czéljáből 
követendő eljárásra nézve évi 118.lt.Vi VII.
sz. a. valamennyi törvényhatósághoz körrendeletét 
küldött, amelyet főbb pontjaiban a közönség tájé
koztatása végett következükben ismertetünk:

Az országos betegapolási alap terhére gyógy
szer rendelhető a) azon .szegények részére, akiket, j 
mint magukat közsegély nélkül fentartani nem ■ 
képeseket, a községek nyilvántartanak : b) hatósá- ! 
gilag igazolt azon szegénysorának számára, akik 
keresetük vagy jövedelmük csekély voltánál fogva 
csakis a legszükségesebb létfentartási eszközökkel , 
rendelkeznek; c) akik oly mostoha viszonyok kö
zött vaunak akkor, amidőn veszély esetében gyógy
szerre szorulnak, hogy legjobb akaratuk mellett is j 
képtelenek a gyógyszer árának megfizetésére.

Ha a hatósági jegyzékben nyilvántartott vagy j 
hatóságilag igazolt szegény részére rendelnek az 
országos betegapolási alap terhére gyógyszert, a 
rendelő orvos a vényre felül a beteg neve fü le: | 
, szegény jogon; hatóságilag nem igazolt szegény i 
vagy nem igazolt fizetésképtelen részére: állítólag I 
fizetésképtelen; ha pedig hatóságilag fizetésképte- ) 
lennek igazolt részere rendelnek gyógyszert, fizó- j 
tésképtelen szavat tartozik írni.

Az ily körülírással ellátott vényt tartozik a 
gyógyszerész a) Budapesten a kerületi elöljáróság- I 
nak, bl törvényhatósági joggal felruházott és ren- i 
dezett tanácsú városokban a városi tanácsnak, 
cl iiitgyközMgckben az elöljáróságnak, dl kisküz-

ség.*kb«n pedig a körjegyzőnek beküldeni és pedig 
az a) és 1>) pont alatti hatóságoknak 8 naponként, 
a c) és d) alatti hatóságoknak pedig hónaponként 
egy olyan két példányban mellékelt kimutatással 
beküldeni, melyben a folyó szám rovata mellett 
külön rovatokban a beteg neve és lakóhelye, az 
ingyen rendelés jogczjme, a kiszolgáltatott gyógy
szer ára, az országos betegápolási alap javára 
engedett %  levonás is kitüntetve és egy rovat a 
hatósági megjegyzésekre üresen hagyva legyen.

A beküldött vényeket a hatóság n kimutatás 
mindkét példányának vonatkozó tételeivel egvbe- 
hasonlilani es minden egyes tételre nézve az or
szágos betegápolási alap terhére rendelés indokolt
ságát megbírálni, a tapasztaltakat a megjegyzés 
rovatba bevezetni, és ugyanott azokat is megjelölni 
tartozik, melyekre nézve a gyógyszer árának meg- 
t'-ritése, illetőleg kétszeres összegének és az orvosi 
díjnak behajtása iránti eljárás foganatba vétetik.

Azon vényeket, melyeken a szegénység, il
letve* a fizetésképtelenség hatóságilag igazolva néni 
volt. a hatóság utólag látja el a szegénységi, il
letve a fizetésképtelenségi igazolványnyal. esetleg 
azon kijelentésével, hogy az illető beteg fizetés- 
képes, s hogy a vény árának behajtása iránt az 
intézkedés megtörtént.

Az orvosi vények a kimutatás egyik példá
nyával sürgősen, legkésőbb beérkezésüktől 14 nap 
alatt a gyógyszerésznek a törvényhatósághoz köz- 
v ítlen bemutatás végett hivatalosan visszakülden
dők. ki azokat elkülönítve a törvényhatósági sze- 
gödménvesek, a kórházak s más közalapok terhére 
rendelt gyógyszerekről szóló vényektől és számlák
tól, minden évnegyed végével az évi ítíKXX)
számú szabályzatban előirt minta szerint szerkesz
tendő számlával a törvényhatóság utján a IKülügy
miniszterhez felterjeszti. A törvényhatóságnak fel
adata a területén lévő gyógyszertárnak számláit és 
vényeit föorvosilag felülvizsgálva évnegyedenként, 
együttesen külön kimutatással felterjesztem.

Késedelmet nem tűrő életveszély eseten a 
kézi gyógyszertár tartására feljogosított orvosok is 
kiszolgáltathatnak kézi gyógyszertáraikból az első 
segélyhez szükséges következő gyógyszereket: 
Aether depurates. Anlidotum nrsenici, Aqua ealsis, 
Chlorofor.ilinni, Cnpmm sulfuricum, Kxtrartum 
seealis eormiti,Hidrurgyrum hiehloralum corrosivum, 
Morphinum hvdrochloricuin, Tinctura Upii siinplex, 
Hydrurgyrum Chloratum mile. úgyszintén az álta
luk tartandó kötözöszereket az országos betegápo
lás alap terhére; tartoznak azonban minden ily 
esetben az ezekről szóló számlát az orvosi vénv- 
nyel együtt 48 óra alatt a községi elöljárósíig ut
ján az 1. fokú közegészségi hatóságnak bemutatni, 
mely azt felülvizsgálja, a rendelés indokoltságát 
igazolja, fizetésképesség esetén a gyógyszer árá
nak megtérítése illetve behajtása iránt intézkedik, 
szegénység igazolása cselén p«*dig a törvényható
ság utján utalványozás végett a belügyminiszter
hez felterjeszti.

A hatóságoknak fentebb rendel eljárása ellen 
az azokra nézve közvetlen felettes hatóságokhoz 
a felek részéről felszólamlásnak van helye. A fel
szólamlás érdemében hozott határozat tovább nem
felebbezhetö.
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A földm ivelésügyi minisztérium támo
gatásával a Csáktornyái állami tanítóképző 
intézet m ezőgazdasági tanszéke által terve
zett népies gazdasági előadások városunk
ban is a m. kir. állami polgári fiu-iskola 
rajztermében fo lyó hó 6-iki előállással kez
detüket vették.

A folyó hó fi-án megtartott gazdasági 
szakelőadáson, Dékány Mihály a Csáktornyái 
m. kir. állami tanítóképző intézeti természet
tudományi szaktanár, a hasznos és káros 
állatokat és iizok elleni védekezést ismer
tette. A kártékony állatok közül különösen 
a szőlő gazdálkodásunkra nézve nagyon 
kártékony és veszélyes iilokszerát és pero- 
noszporát, ezeknek mikénti felismerhetését, 
fejlődését, élösködését, szaporodását és pusz- 
titásait ismertette igen tanulságosan s teljes 
tárgyilagossággal. Bemutatta a pusztító fiiok- 
szerának nagyított alakjait, hogy a gazdák 
azt megismerve, annak szőlőikben való fel
lépését konstatálhassák. Ismertette a pero-



noszpora és lisztharmal mugkülöniböztethe- 
tését s azok jelenlétének felisinerhetését.

Majd áttért, ezen nagyban kártékony 
állatok elleni védekezési módozatokra, a 
védekezésnél sikerrel használható anyagokra 
és a védekező eszközökre. Különösen fel
hívta a gazdaközönségnek ügyeimét a vé
dekezésnél az okszerű eljárásra.

Az igen sikerült, tanulságos másfélórai 
előadásnak d. u. fél 5 órakor volt vége. E 
népies gazdasági előadáson városunk intelli- 
gencziájából is nehányan vettek részt, de 
nem kevésbbé feltűnő, hogy éppen a gazda 
közönség, akiknek érdekében tartatnak az 
előadások, ezek csekély számban jelentek 
meg. De szeretnénk hinni, hogy nem a 
gazdaközönségünk közönyössége volt a gyér 
látogatottságnak oka, mint inkább azon kö
rülmény, hogy e fontos népies gazdasági 
előadásokról, vidékünk lakói csak igen hiá
nyosan vannak értesülve.

Hogy a fenti gyér látogatottságnak, 
csakugyan a jelzett állapotok az okai, iga
zolja azon körülmény, hogy a mint f. hó 
b-án a második gazdasági előadás tartatott 
már nemcsak városunkból, de vidékünkből 
is jóval többen vettek részt. És hisszük is, 
hogy a következő előadásokon, a mikorra 
már a közönség jobban értesülve lesz, tö
megesen fognak megjelenni s igy a kívánt 
s óhajtandó eredmény el fog éretni.

A folyó hó b-án megtartott gazdasági 
előadáson Bérger Károly Lajos m. királyi 
gazdasági szaktanár: „Az okszerű füldmive- 
lést adta elő, nagy szakavatottsággal s való
ban tanulságára a hallgató közönségnek. Igen 
sikerültén bizonyította, hogy manapság meny
nyire szüksége van a gazdának a tudásra, 
ennek igazolására Németország szakértelmi 
gazdálkodásai hozta fel például, a hol kisebb 
helyen, silányabb talajban több termést mu
tatnak föl. Ismertette a talaj művelési módo
zatokat, a talaj művelésére szolgáló eszközö
ket, ngy továbbá azon hasznos anyagokat, a 
melyekkel a talajt javítani, nemcsak hasznos, 
de szükséges is. A felette tanulságos és szé
pen sikerült giizdasági előadást a halgatóság 
megéljenezte, melynek befejeztével Berger j 
Károly Lajos szaktanár, az előadásának tar- | 
talinát összeállítva s nyomtatottal! könyvecske 
alakjában osztotta szét a megjelentek között, 
hogy ezáltal is a kitűzött czél eredménye hat- 
vánvozódhasson.

A következő népies gazdasági előadás 
folyó hó 15-én fog tartatni, mely alkalommal 
Guzmann Dénes m. kir. szőlőszeti és borá
szati felügyelő: Az okszerű szőlőművelésről 
fog ismeretterjesztő értekezést tartani. Fel
hívjuk e helyen is a nagyon is fontos elöadá- 
sokia a gazdaközönségünk figyelmét.

ÁLSÓ-LENDVÁ, 1899.

ÚJDONSÁGOK
7  isztelt előfizetőin k kel tudatjuk, 

hogy az „Alsó-Lendvai Híradó" czimii 
lapot kárpótláskép csak /'. évi február 
hó 1. napjáig küldjük, mert ezen a na
pon a „Délzala“ évnegyede le já r: az 
„Alsó-Lendvai Híradó czimii lapnak te
hát csuk 2 példányát kapják előfizetőink.

A  kiadóh ivata l.
Eljegyzés. Sarudy Oltu a pápai ál!, tanító 1 

képző intézet tanára, lapunknak volt munka társa, 
eljegyezte Mar mos Etelka kisasszonyt, Harntos 
papai m. kir. adótárnok kedves éa nép leányát.

Adótiszti kinevezés. A in. kir. pénzügyminiszter | 
llolly J. Ferenc/, zala-egerszegi díjlalan adóhivatali 
gyakornokot a magyar-óvári adóhivatalhoz adótisztté 
ideiglenes minőségben kinevezte.

A zala-egerszegi ügyvédi kamara évi rendes 
közgyűlését Zala-Egerszegen saját helyiségében | 
bebruár hó 11-én tartja, amelyen megválasztják a 
tisztikart és választmányt, felülvizsgálják az évi 
számadást, megállapítják az lH99-ik évi költség- 
vetést és tárgyalják a kamarai tagsági díj leszállítása 
tárgyában beadott indítványt.

Tánczmulatság. Alsó Lendva Polgársága 1899. 
febr. 1-én, Poppel Lajos vendéglőjében a város sze
gényei javára táiiezinulutságot rendez, belépő
díjak : személyjegy 1 korona, esaládjegy 2 korona 
Kezdete esti 8 órakor. Felülfizelések köszönettel 
fogadtatnak és nyugtatva lesznek.

Anyakönyvvezetök kinevezése. A m. kir. belügy
miniszter a héttornyai anyakönyvi kerületbe anya- 
könyvvezetővé Medved Lajos körjegyzőt, a dióskáli 
anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezetö helyettessé 
Száz Domokos jegyzői írnokot, a dráva-vásárhelyi 
anyakönyvi kerületbe anyakönyvvezető helyettessé 
Hadrovics József községi Írnokot és a kotori anya
könyvi kerületbe anyakönyvvezetö helyettessé Kollay 
Lajos nyugalmazott körjegyzőt nevezte ki és vala- ! 
mennyit a házassági anyakönyv vezetésével és a j 
házasságkötésnél való közremüködessel is megbízta.

Változások a postakezelésben. A hivatalos lap I 
tényleges postai változásokat közöl. Ezek között I 
nevezetesek : A külföldre szóló levelezőlapok czim- 
lapján reklámrajzokat lehet alkalmazni, de a bel- | 
földre szólókén nem ; nyomtatványnak tekintik * 
ezentúl s dijkedvezményben részesítik a fényké- I 
pékét tartalmazó albumokat, valamint az Írógép
pel készített iratok levonatait. Ezek csak úgy es
nek kedvezményes díjszabás alá, ha egy posta- ! 
hivatalnál legalább '20 egyező példányt ad fel | 
egyszerre valaki. A közönségre nézve fontos változás | 
az is, hogy nyomtatott névjegyekre öt szóból álló 
köszönet-, szerencse- vagy részvétnyiivánitásokat I 
rá lehet írni. annclkül, hogy ez a nyomtatvány 
jellegén változtatna. Karácsonyi és újévi kártyákra ! 
szintén lehet rövid ajáidást írni. Hírlapokból vagy 1 
folyóiratokból kivágott költeményekre, melyek szin
tén mint nyomtatványok mennek, rá lehet Írni a lap 
czimét és megjelenési számát napját.

Értesítés. Kelkéretnek mindazok, akik Alsó- ! 
Lendva polgársága által folyó évi február hó 1-én j 
rendezzendö tánczmulatságra tévedésből meghívót I 
nem kaptak « erre igényt tarthatnak, forduljanak 
a „Délzala* kiadóhivatalához; a kik pedig a ruha- 1 
tárt elnyerni óhajtják, azok Írásbeli zárt ajánlatai
kat folyó hó 20-ig Alsó-Lendva nagyközség bíró
jának czimezve küldjék be.

Hamis bor Csáktornyán. Wertheim-czég, egy 
vasúti kocsi rakomány bort szállított Csáktornyára j 
llochsinger M. és fia czimére. A Csáktornyán | 
alakult borvizsgáló bizottság valamint a Hochsinger 
linna is a szállítmányt mübornak czonstatálta. 
Mintát küldtek ebből az országos vegyvizsgáló 
intézetnek Hudapestre. Csakhamar megérkezett a 
válasz: a bor hamis volt. Az ottani törvényszék 
már Ítélkezett ebben az ügyben. Végzésileg utasította 
a Csáktornyái elöljáróságot, hogy a zár álá vett 
műbőrt semmisítsék meg. Csütörtökön hajtották 
végre a bíróság utasítását. Kilcnczven hektoliter 
műbőrt eregettek Kolbenschlap Bélé főszolgabíró 
felügyelete mellett a patakba. A pécsi borgyárost 
ezenkívül még súlyos pénzbírságra is Ítélték.

Hitelesítés meghosszabbítása. A kereskedelem
ügyi miniszter rendeletet adott ki, melylyel a 
vendéglőkben, korcsmákban és egyéb nyilvános 
helyeken kimérésre és mérték gyanánt használt 
palackok és poharaknak koronabmpeggel hitelesítet
ten való használatára vonatkozó korábbi rendeleté- ; 
nek életbelépési határidejét f. évi julius hó 1-ig I 
elhalasztja. Egyúttal megjegyezzük, hogy u mi
niszternek a hitelesítésre vonatkozó ez a rendelete 
a fűszer-, vegyes-, csemege-, vagy hasonló üzletek
ben bedugaszolt palaezkokban forgalomba hozott 
bor sor és égetett szeszes folyadékra nem vonatkozik. 
Ilykép mértékhitelesitósi koronabélyeggel való hi
telesítés alá nem esnek azok a palaczkok, amelyek 
bedugaszolva, bort, sört vagy égetett szeszes 
folyadékot tartalmazván, bedugaszolt n állapotban ! 
kerülnek forgalomba.

Fegyvergyakorlatok é s 'a  hivatalnokok. A bel
ügyminiszter körrendeletét intézett a törvényható- | 
S á g o k h o z ,  melyben arra figyelmezteti őket, hogy j 
azon hivatalnokok, helyettesítéséről, akik a honvéd- j 
ség állományához tartoznak a fegyvergyakorlatra j 
bevonulni kötelesek, időröl-idöre kellő időben gon- ‘ 
doskodjanuk, mert a honvédelmi miniszter ezután , 
nem hajlandó ezeket a bevonulás alól fölmenteni j 
azon a cziinen, hogy a hivatalokban nélkülözhetet
lenek. Eddig ugyanis évről-évre növekedett az 
ilyen e/.imen kérvényezők száma, s ez indította a 1 
honvédelmi minisztert arra az intézkedésre, hogy

,P  É LZ A L A, ______

a fölmentések számát megszorítja és csak egyes; . 
különös méltánylást érdemlő esetekben adjon he
lyet a kéréseknek.

Rendőr kitüntetése, ö  felsége a király Varga
Vendel nagy-kanizsai városi rendőrnek, egy, gyű: 
kos letartóztatása alkalmával saját elismeréséül az , 
ezüst érdemkeresztet adományozta.

A varazsdi vasúti pályaudvart a niagy. kir. 
kereskedelmi minisztérium tetemesen kibővíti. Erre 
a czélra elöirányoztatott 180 ezer forint. A kibő
vítés 3 éven át eszközöltetik, évenként 60—60 
ezer forinttal. A munkálatokat már a jövő tavasz- 
szal ejkezdik s teljesen 3 év alatt fejezik be.

Állatorvosok államosítása. Illetékes körökbért 
most élénk tárgyalás folyik, hogy az állatorvosok 
már régen vajúdó államosítását megvalósíthassák:
A földmivelésügyi miniszter legutóbb féfttívta a 
vármegyéket, hogy írják össze a területükön mü- • 
ködő állatorvosokat és azok javadalmazásáról és 
egyéb körülményeiről tegyenek jelentést.

Mibe kerül a jubileumi emlékérem? A  hon
védelmi minisztérium értesítése szerint a fölös 
számban készült jubileumi emlékérmeket és tiszta! 
selyem szallagokat az igényjogosultak oz előállí
tási áron megszerezhetik. Az érem darabja: 1? kr.- 
a szalagé 15 kr.
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Búza . .
nini.-kint

. 9 04-9 06 Fehér bab
mm.-kint

575
Zab . . . . 5*65-570 Sárga „ „ 425
Rozs . . . 7*65-7*70 Vegyes „ „ 400
Kukoricza . 5*40-5*45 Lenmag 8-00
|Árpa . . . 5'50-5.65 Bükköny . 4*50

Vasú ti m enetrend .

A .-Lendva-Csák tornya. A.-Lendva-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.

Felelős szerkesztő.

Németh Mihály.
Laptulajdonos: B a lkán y i E rn ő .

Hirdetések.

Főtörekvésem lévén, hogy tisztelt vezöim- 
nck csakis kitűnő minőségű árukkal szolgálhas
sak, bátorkodom a legjobb hírnévnek örvendő

gróf Kegk ich István utd.
ezég eddigelé ismert +, **, ***, Extra-jegyű és 
++++, cognacain kívül, mint kiváló küMnleigas- 
séget

Cognac fine Champagne d'Hóngrie
V. S. 0. jegygyei (1882. évjárat) ellát*át oognac- 
jait. mely egyenrangú a legfinomabb franczia 
cognac-kal, de jóval olcsibb, legmelegebben 
ajánlani.

Tisztelettel

Arnstein Benő,
fűszer- és csemege kereskedése.
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5943. tk. 898.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az n.-lendvtii kir. j.-birősájf, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kubzák Mária 
férjezett Matyasecz Istvánná zaln-egcrszcgi lakos 
végrehajtatoknak Schwartz József és neje Maschans- 
ker Antónia alsó-lendvai lakos végrehajtást szen
vedő elleni 505 fit 97 kr. tőkekövetelés és já
rulékai iránti végrehajtási ügyében az a.-Iendvai 
kir. járásbíróság területén lévő, az alsó-lendvai 

94 szánni tjkvben A + 2. sor 240. hrsz. alatt 
felvett ház és udvarból álló ingatlanokból a B 11. 
alatti bejegyzés szerint Schwartz József végrehaj
tást szenvedő nevén álló, az adó alapján 1050 
forintra becsült (*/*) egy negyed részre az árverést 
1060 frt —  krban ezennel megállapított kikiáltási 
árban elrendelte, és hogyafennebb megjelölt ingat
lan Az 1899. évi február hó 28-ik napjának délelőtti 
10 órakor az alsó-lendvai kir. telekvi hatóságnál 
megtartandó nyilvános árverésen a megállapított 
kikiáltási áron alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok 
becsárának 10° o-át vagyis 105 forint —  krajczárt 
készpénzben, vagy az 1881: LX. t.-cz.42.§-ában jel
ié it  árfolyammal számított és az 1881. nov. 1-én3333. 
sz. a.kpljt. igazságügyminiszteri rendelet 8. §-ában, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke- 

‘ zéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 170. §-a 
' értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
•'.'•elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
p  átszoígiiltatni.

Kelt Alsó-Lendván, 1898. évi nov. hó 15. 
napján.

y ■ • 'Az a.-lendvai kir. jbíróság mint telekkönyvi
. Horváth, kir. albiró.

■*8T4./Í$98. szám.

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az alsó-lendvai kir. járásbíróság 1898. V. 604. 
számú végzése által az Alsó-Lendva-Yidéki taka
rékpénztár végrehajtató javára Glavács Iván, Rokol

István és Skáfár Iván mellinczi lakosok ellen 200 
forint - kr.töko és ennek 1898. évi szeptember 
hő 20-ikától járó 6 százalék kamatja ugv járulékai 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt is  530 Irt krra becsült szarvas- 
marhák, sertések, külömbözö szobabeli, házi- és 
gazdasági tárgyakból álló ingóságok nyilvános ár
verés utján leendő eladatása elrendeltetvén, ennek 
a helyszínén vagyis Mellinczen fentnevozettek laká
nál leendő eszközlésére 1899-ik évi január hó 24-ik 
napjának délelőtt 10 órája határidőül kilüzetik es 
ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegy
zéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok 
ezen árverésen, az 1881. évi IX. t.-cz. 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, 1899-ik évi január hó 
10-ik napján.

Yresits E lek , 
kir. bírósági végrehajtó.

Schwarcz Gyula
butorgyáros kárpitos és díszítő 

V a ra z sd o n . (A városház m ellett). 
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát m in

dennemű k á rp ito s  és d isz itö  bútorokban 
Elvállal avult butorok átdolgozását a 

legjutányosabb árakon. 

R ész le tfize tésre  á rk ü lö m -  
bözet n é lkü l. 

L e g o lc só b b  é s  e lism ert sz o lid  b e v á 
sá rlá si fo rrás.

VASÁRNAP. JANII A R 15.

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

l>ontosahb és johh, mint a legdrágabakké.

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 kei. Megvágás kizárva. Tiszta és kényelmes 
munka Bőrbetegségtől megment. Tartós és pénztmegtakaritó.

Darabja 3 forint.
A penge *** csillagos aczélböl és a többi részei alpaeeából : 

vannak.
Egy külön penge hozzá I forint.

Megrendelhető :
P0LLÁK  SÁNDOR fóbizomanyosnál
26—18 Gyűjtőknek 5 drb után egy ingyen küldetik.

K
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e r j  ő
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Oilághiru spangol és portugál/
bernit

Shrrrj 
Portbor,
Malaga 
Madara 
Tarragona ,tb

Kaphatok az összes finomabb 
fiiszer es csemege kereskedé
sekben. t>alanunt poharanként 

az előkelőbb szálUá/ik. kaiéba zak és nendéglökben

Saját fiák: .... Ibiitnprst
IVkossá '1 Lajos es l/jpilág uteza 
farkán a (ienlrtf tásirwoafszemben

Elvállal mindennemű 

könyvnyomdái munká

kat jutányos áron és 

Ízléses kivitelben.

Könyvnyom dám at a mai kor igényeinek teljesen megfelelő gépekkel és szép 

díszes betűkkel kibővítettem, így képes vagyok ti nyomdászat terén elő

forduló m indennemű munkákat csinosan és ízlésesen kiállítani.

Névjegyek, eljegyzési 

es esketési kártyák. 

$  meghívók, gyászjelenté

sek csinos kivitelben.

Balkányi Ernő könyvnyomdája Alsó-Lendva.
Ajánlja magát mindennemű

mi ®  M  Tp  h T  V  á .  1  v
csinos kállitására a legjutányosabb áron.

3 A  következő N A P I L A P O K  kaphatók:
gudapestl Napló, budapesti Hírlap, Pesti 

Hírlap, pester Journal, Magyarország.

Hírlapokat, szép- 

irodalmi müveket, 

árjegyzékeket, étlapokat 

jutányos áron.

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.

' * l:«r.vvnvr>mdáiában Alsó-Lendvan.


