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Az aratás.
Mar iiicgpcndüll a kasza kinin a mezőn.
.Miiillia iiu-gliallgalla volna im ádságun

kat a magyarok jóságos isi. ne. végre erőt 
adott az clkinzott, .sanyargatott anyaföld 
testébe *s művelő m unkánkat áldással ju 
talmazta.

Mint hűséges sáfárok, álljunk meg egy 
p illanatra s vegyük elő a plajbászl. nézzük, 
mii hozott az áldásos esztendő a megvár
nák. Nem lógunk túlozni egy szem ernyit .-<■; 
szám ításainkban szigorúan ragaszkodunk a 
a hivatalos termés-becsléshez, melyről min
den gazda tudja, liogv nem a rózsásabb 
oldalát m utatja a {balognak, liogv meglehe
tősen pcszimisztikus.

A fökenyértermés, a búza, középter- 
inésl Ígér. Be van vetve búzával 5.5 millió 
kataszteri hold s a  mostani állapot szerint 
ViTrbalo holdanként 7 méterm ázsa termés. 
A inig a term és In* lesz takarítva, addig 
figyelembe kell vennünk az esetleges hiányt, 
amit rossz időjárás, elemi csapások okoz
hatnak. ugv hogy ez idei búzaterm ést nem 
lehet m agasabbra becsülni harm inezöt millió 
m éterm ázsánál.

De ennyi bizonyosan lesz.

Mi e bitül az •■eredményképen levonható 
szám adat?

A tavalyi búza termés hivatalosan 24 
millió m éterm ázsára van becsülve. Az ára 
pedig átlagban 6 és fél Irt v.oll. úgy hogy 
1 56 millió forintot vettünk hé a termésért. 
Az idei term és 46 millió (szeptember) 1) és 
fél ír t. az az mintegy 440 millió Irtot ér 
meg kerekre szabott összegben.

A rozs termés is kielégítőnek látszik. 
A tavalyi term éshozam  nem egészen 9 mil
lió m éterm ázsa volt, az idén 10 millió vár
ható. A rozs ára  őszre számítva 7 forintra 
tehető, tehát 1 frttal javhlt tavaly óta, úgy
hogy rem élhető jövüdelem rozsból 70 millió 
fit, a tavalyi Ö4 millióval szemben.

Árpa tavaly 9 millió m éterm ázsa ter
mett. ez idén alapos kihOqs ran 14 millió 
m éterm ázsára. Az'Tuát csak átlagosan tesz- 
szük 6 forintra, mert itt a minőségi eltérés 
szerint nagyon változó az eredm ény. E sze
rint tavaly bevettünk árpáért 54 milliót, az 
idén 84 millióra van kilátás.

Zab termésünk i- tetemes javulást m u
tat. Tavaly S\5 millió méterm ázsa termett, 
az idén úgy látszik 12 milliónál is több lesz 
hivatalos becslés szerint. A zab átlagos árát 
ti és fél forintra téve, a tavalyi term és mint 
egy 50 milliót ért, az idei termés ugyan ezt

az árat véve koinbináczióba 78 millió h to t 
fog megérni.

Ha ezt a négy fögabonanem et össze
gezzük, a következő érdekes tabellát nyerjük:

taratv hozott az idén az idén töt
millió forint millió frt millió Irt

Búza . . 156 330 174
Hozg . 54 70 16
Árpa . 54 84 30
Zab . 56 78 22

Összesen: 420 562 242

íme ez a számítás papíron, minden 
túlzás nélkül. Igaz, hogy a statisztika átlag
számát használtuk mindenütt, mely egyes 
napokra, sem hetekre nem alkalm azható. 
Sem a termésmennyiségben, sem az átlag
árban azonban nem lehet olyan csalódás, 
amilyen megváltoztathatná azt a pénzügyi 
eredm ényt, hogy a magyar gazda-közönség 
ez idén mintegy 240 millióval kap többet 
gabonájáért, m int tavaly.

Sokan aggódnak, az igaz, hogy öszszel 
megint lefelé fog sülyedni a  gabona ára. 
Külümbözö jelek m utatnak arra. hogy nem 
sülyedhet a 9 frt alá, mert egyenlőre még 
az amerikai háborúnak a vége is belátha
tatlan, másrészt az európai és amerikai kész
letek annyira hiányosak, hogy azok pótlása 
állandó mozgásban tartja a gabona piaczokat.

* *  T Á R C -Z A - « »
F ő sze zo n  a T á trá b a n .

A .Dél zala* eredeti tárrzája
Uj-Tátrafiired, Juliiul™,,.

Megígértem, hogy irok önöknek a latrai er
dőről . . . bevallóin, hogy könnyelmű ígéret volt.

Könnyű a festőművésznek, aki palettájáról 
dizódlmtik a színek ezer változatában, aki kever

het aranyat és bíbort, 
njahb es ujahh árnyalatot adhat a smaragd -zi- 
neknek! Ite lessek az nezéltollal festeni, fekete 
betűkkel hangulatot varázsolni elő s a szó erejével 
életet lehelni az Írásba . . .

Meddő vállalkozás! Én bennem az egész 
erdei képből csak a hangulat maradt meg. Az a 
végtelen csönd, mely ráhorul a létekre s az ember 

ili, azaz édes zsongás, mely 
valami nagyon távoli or

igóim zengése, meg most is megremegteti a lel

Mélyen benn a rengetegben, almi nem vezet 
• ösvény, leülök egy mohos kö-viklára s elab- 

Kölöltein összeszövődnek a fény vek 
s olyan benyomást te-znek. minllia a 
óriás-pók szőtte volna a zöld zománezos 
egyik sugártól a másikig, egyik fabunbról 

másikra . . S a számtalan ragyogó fonal !-.• ,-ó:t 
mii aranyos, halovauysárga árnyék, 
zerii fény, árnyék vagy lény V . . .

tudom, de érzem, hogy a fellm- 
dlintatlanul jól c-ik bele tekint.mi. 

Mi lehet ez a jelenség? |le ime, közelebb 
a tűlevelűken, at a pokszötte bábui.

száll, most meg
íes simítását u bőrömön 

önkéntelenül felkiáltok: Ez a nap, az édes. a 
ragyogó, a meleg napsugár!

S amint végiglánezol ruháimon, sárgaselyem 
sugara letüz a gyepre, az üsszehogozott folyondá
rok, boróka bokrok, lobi revirágok es levetek közzé. 
S amint odatüz a sugár, kel rubini piros pontot 
világit meg az alján. Nézőin a ragyogó rabbitokat, 
o is rám tekint, mintha két ragyogó szem volna 
s miután egy ideig fnrkns*zem I n •zunk. inog- 

egy fürge gyik karikazik 
el lábaim előtt a sűrű bokorba . . .

Majd egy bogár duruzsol csodaszép dalt a
fülembe. Kunok a dalnak van ..........  csak
ügyeljük meg s ne bessegessiik el mindjárt a zengő 
bogarat. A ki jó szívvel hallgatja, azt meg i- sze
reti a repülő dalnok; nekem. ime. a kezemre száll 
egv vérpiros fekete pettyes katnliubogar kepében, 
végigszalad rajta s azlun újra szetnyitja szárnyát 
s repül, duruzsol tovább.

Ide haitik valami távoli kelepele-. Talán a 
barkák kopaesolasa ? nem, ez egyelőié-, sürü, 
. ró- hang valami emberi mű b mi. Megyek utána,

A hang után haladva folyó ezüst, 
dezü forráshoz erek s egyre közelebb 
hangzik a kelepelés . . . .Meg is \an mar. A lorras 
partján a lezuhogó viz piezi malom--/.érkézéire 
ömlik, ez forog, esattog. kelepet olyan iungo-Hii, 
unni egv igazi malom. A loo- . n teteje:) tabla, 
ezen tv.':irat: .. \nzsi malom.' Valami jókedvű 
fürdő vendég készítette a jatékmalmot s elnevezte 
a turdötulajiloiio*.. dr. >'/■ :,fog/i Mikbe, egyik 
szép leányáról . .

Ez a kis malom el is rontotta az erdei han-

emberek közé. a sok szép leány meg asszony az 
embert jobban foglalkoztatja, mint az erdő, de 
együttvéve - külön külön valamennyi megval
lom, •— szebb is mint az erdő szépsége . . .

Ott nyüzsögnek az ujlálrafürcdi korzón: fehér 
ruhák, piros szatlagok röpdösnek lawn-tennis téren, 
fanla-ztikus virágos szalnmkalapok vetnek úrnvat 
u kipirult arezokra . . .

Tele van a fürdő, most van a főszezon. 
a öcsik robognak, zeneszó hangzik. Hangos lesz az 
erdő is egy órára a csevegéstől, a daltól, vidámak 
itt az emberek, még a betegek is örülnek az étel
nek. a meleg sugárnak, az édes levegőnek, a za
jos nappalnak és csöndes nyugodalmas éjszakának...

Odafönn a nagyteremben is szorong a kö- 
zünseg. Akkora terem, mini a pesti vigadó, - még 
-iues benne hely, mert az összes tátrai kirándulók 
itt pihennek meg deli vagv cstobédre. Az öreg 
lilimó bácsi jó hírét \ i.-z.i innen mindenki mcsz- 
szire. mert az o vendéglőjének van a legjobb 
konyhája a Tátrában.

Naprol-napra ismétlődnek a ungvobli kirán
dulások. A iiatalság. a hölgyek is lovon haladnak 
elöl. utánuk kocsin az öregek, egyszer a tarpataki

Bezzeg, visszaadjuk a látogatást a Tatra l'iir- 
döknek mi is, -- de ciki m mar e-uk jobb sze
retünk itthon, a mi éttermünkben . . . Ezt a mi 
önzésünket pedig megbocsátja nekünk az, aki 
tudja, hogy ez csak jó ízlésünkre vall.

G. M
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Ellenkező esetet azonban sokat tudunk. 
Egyes vidékeken, egész sora a gazdáknak 
m ár a múlt hónapban eladta a lábán álló 
gabonáját 10 írton felüli áron. tehet a vár
ható csökkenésnek meg van a kiegyenlítője 
s azt a hitünket, hogy a föntebb közölt j 
átlag-számitás be fog válni, megerősíti min- 
den körülmény.

Csak egy változtathatja meg.
Egy nagy országos csapás kiszámítha

tatlan károkat okozhatna a vetésekben s 
most inkább van szükség az ábitatos im ád
ságra. hogy a magyarok istene tovább is 
jóakarattal őrizze meg a term ést magyar 
népének üdvére, gyarapodására.

Az elpetyhüdt közélet az öszszel csak 
akkor fog uj pezsgésnek indulni, ha a gazda 
reményei beváltak, mert ha a gazda jól ara
tott, föllendülés várható a nemzeti kultúra 
m inden terén, a kereskedelem, az ipar. a 
művészet táplálékot nyer abból, ami a gaz
dát is hajlandóvá teszi a költekezésre.

Reményünk van. hogy az idén be fog 
következni ez az eset.

Pályázati hirdetmény.
A földmivelésügyi magyar királyi miniszter ! 

folyó évi január hó 28-án 4820.1—4. szám alatt 
kelt rendeletével az erdősítési jutalm akra  követ
kező Pályázatot bocsátotta ki. Az országos erdei ' 
alapból a magasabb hegységek fensikjainak. tetői
nek és gerinczeinek. vagy meredek oldalainak s i 

1 közgazdasági érdekből erdészetileg mivelendö oly ! 
területeknek a beerdösitésére, melyeken hegyom
lások. hó, vagy kögörgetegek megakadályozása, 
szélvészek és vizek rombolásának, valamint a fu- ; 
tóhomok tovább terjedésének meggátlása végett az
1879. évi XXXI. t.-ez. 165. §-ábnn megjelölt erdő
sítés közgazdasági szempontból szükséges, — a ! 
folyó évre 6 nagy jutalmat és ti elismerő jutalmat 
tűzött ki és pedig:
2 elsőrendű nagy jutalmat egyenként 1000 koronára.

800 
500 
400 
200 
100

Versenyezhetnek mindazon erdősítések, a 
I melyek a folyó évben nem állami költségen fogu- 
j natosiitattak, még pedig a nagy jutalmakra, ha
íj egy tagban legalább 25 (huszonöt) k. holdra, az 
I elismerő jutalmakra pedig, hu egy-vagy két tagban 
|  legalább 10 (tiz) k. holdra terjednek. Versenvez- 
1 hetnek erdőbirtokosok, birtokos testületek, polgári.
|  egyházi vagy úrbéres községek s illetve erdötisz- 
B tek. kiknek költségén s illetve kiknek tanácsa sze- 
|  rint és felügyelete alatt az erdősítés teljesittetett,
1  feltéve hogy a jutalom odaítélésének idejében azok 

a jutalmazott uj erdőnek még birtokában vannak, 
illetve azt erdőtiszti minőségben kezelik s az er
dősített területet a beerdösitett területet a beerdő- 
sités biztos sikerének elősegítése végett a folyó 
évtől, vagy az első munkálatoktól kezdve a juta
lom odaítélésének idejéig állandóan gondozták s a 
versenyző területen netalán pótlolug szükséges 
újabb erdősítési munkálatokat is évenként eszkö
zölték s a létrejövő erdőnek az erdőtörvény 2., 
illetőleg 4. §-n szerint vaío kezelése iránt intéz- 

L kedtek. A jutalmak az 1902. évben szolgáltatnak í 
|  ki s azok kétharmadrésze az erdősítés költségeit ; 

jb viselő erdőtulajdonost, egy harmadrésze pedig az 
I erdősítést teljesítő erdötisztet illeti. A jutalmakat 

az országos főerdömester, vagy helyettesének el- 
| nöklete alatt erdötisztekböl alakított 5 tagú hizott- 
j ság ítéli oda, a beerdösülés s illetve a szükséges 

általalakulás biztosításának megtörtént igazolása 
alapján a teljesített erdősítés közérdekű becsének 

j/ sorrendje és minősége szerint. A bírálóbizottság 
ítéletének alapjául szolgálnak az illetékes közig, 
erdészeti bizottságnak s illetve a kir. crdöfelügye- 
lőnek a versenyző erdősítések felett adott javas
latai és a bíráló bizottság részéről esetleg telje
sítendő helyiszemlék. A kik a kitűzött jutalmakra 
pályázni kívánnak, a folyó év tavaszán történő 
erdősítést, legkésőbb folyó év július hó végéig a 
f. év őszén történő erdősítést pedig legkésőbb f. 
évi deez.ember hó 25-ig, az erdősítés helyének, 
telekkönyvi számának, a terület nagyságának lkat.

holdakban) az erdősítésre használt fanemek, illetve
fanemeknek s utóbbi esetben azok elégyarányának 
pontos megjelölése mellett nálam jelentsék be. A 
pályázati feltételek meg nem tartása a versenyből 
való kizárását vonja maga után.

Képviselőtestületi ülés.
Alsó-I.endva nagyközség képviselőtestülete 

múlt hó 11-én Torna János városi bírt) elnöklete 
alatt ülést tartott, melynek tárgyai s határozatai 
a következők voltak:

Torna János mint elnök a megjelent kép
viselőtestületi tagokat üdvözölve, az ülést meg- 
nyitottnak nyilvánítja s felkéri a jegyzőt a múlt 
ülés jegyzőkönyvének felolvasására.

A jegyzőkönyv felolvastatott s hitelesíttetett.
Ezután az ülás tárgyai nyertek elintézést a 

következőkben:
A múlt ülésből folvólag a hetivásárok ren

dezése ügyében, utasittatik az elöljáróság, hogy 
tekintettel azon körülményre miszerint élelmi 
ezikkek már reggel 6 órakor nem kaphatók, kérje 
fel a t. főszolgabíró urat, miszerint büntetés terhe 
inellett rendelje el, hogy nyáron reggel 6 óra,
7 óra előtt a hetivásáron eladni és venni szabad 
ne legyen.

Áttérve a mai ülés főtárgyára, az elemi is
kola államosítás ügyeben beadott indítvány tár
gyalására.

Ez ügyben egyenlőre utasítja a képviselő
testület az elöljáróságot, hogy keresse fel kérel
mével a kir. tanfelügyelöséget, miszerint szíves
kedjen közölni a feltételeket, melyek alapján 
lehetne az alsó-lendvai elemi iskolát államosítani; 
minthogy Alsó-Lendva nagyközség a rom. kath. 
elemi iskoláját feltétlenül államosítani óhajtja.
A Baross-utczai háztulajdonosok kérelmére felké
retett t. Hajíts Mihály k. képviselő ügyvéd ur. 
hogy az átkebeleztetés ügyét mielőbb elintézni 
szíveskedjék.

A parti pineze tulajdonos kérelme ügyében, 
tekintettel arra, hogy a kérvény, a területnek ! 
eladását is tartalmazza, az pedig csak az 1886. j 
évi XXII. t.-ez. 110. $. intézkedését teszi szűk- | 
ségessé, ez okból egy uj közgyűlés tartása hatá- 
roztatott.

A városházánál felmerült csatorna s egyéb | 
építkezésekre a beadott terv nem fogadtatik el s 
utasittatik az elöljáróság, hogy a czélnak meg
felelően uj terv s költségvetést készítessen, a jövő 
ülésen terjessze elő újólag.

A hármas malmi községház építésére vo
natkozó költségterv, némi változtatással. 405 írt
ban elfogadtatott s a teljesített kifizetések jóvá
hagyattak.

Az 1897. 11. félévi vagyontalan betegeknek I 
szükségessé vált gyógyszer 54 frt 51 kr. kifize
tése elrendeltetett.

Az 14082.ju. i. 1898. jul. 12. sz. megyei 
határozatra nézve az egyenes adó minden 1 írt
jára kivetett fél százalékos pótadó, a tiszti nyug
díj-alapra tudomásul vétetett fellebbezés nélkül.

A takarékpénztártól megvett 12. uj sz. házra 
vonatkozó törvényhatósági jóváhagyás tudomásul 
vétetett, utasittatik a v. birú, hogy a ház bekebe- 
leztetése és az árának pontos fizetéséről gondos
kodjék.

Ezek után több kisebb ügy nyert elintézést, 
melyek után az ülés véget ért.

ÚJDONSÁGOK
O lv a s ó in k h o z .  K é r jü k  b iza lom m al

igen t is z te lt  e lő fize tő in ke t, s  o lv a só in 
ka t, s z ív e s k e d je n e k  la p u n k ra  a z  e lő fize
té se k e t m eg ú jíta n i, s  a h á tra lé k o k a t  
p o n tosan  b e k ü ld en i n e h o g y  a s z é tk ü l
d ésn é l fe n n a k a d á s  tö r té n jé k . A z  e lő fize
té s i d ija ka t, n y i l t t e r e k e t  é s  h iid e té s e k e t  
B a lk á n y i E rn ő  k ia d ó  és la p tu la jdonos  
n e v é re  k é r jü k  b ekü lden i.

A „Szálló levelek" ellen. A múlt számunk
ban már jeleztük a gyűlést, umely Nagy-Kanizsán 
az .Arany Szarvas* szállóban tartatott,'a .Szálló 
levelek* czimen megjelenő lap ellen. A gyűlés 
folytatását Ziegler Kálmán nyilatkozatával a követ
kezőkben adjuk: „Zalamegye ősi hagyonáuyát

2 másodr. .
2 harmadr. elismerő . 
2 elsőrendű ,
2 másodrendű .
2 harmadr.

képezi, hogy minden közügyét u tisztesség szem
mel tartásával intézze el. Nem volt rá példa, hogy 
e megye közönségének egy tagja is erről megfe
ledkezve, a nyilvánosság és sajtó terén, a közér
deket félre téve a magán bosszú kielégítéséül a 
megyét, annak tisztikarát és közönségét oly szín
ben tüntette volna fel, mely hamis színezés által 
a nagy közönséget félre vezetve, megyénk eddigi 
jó hírnevét elhomályosítsa. Legújabb időben azon
ban Zalavármegyében, sőt annuk határain túl is : 
.Szálló levelek* czimen időközönként egy lap és 
ugyanazon forrásból egyéb röpiratok jelennek meg. 
A nevezett lap és röpiratok köz- és magán ügye
ket oly modorban és formában tárgyalnak, mely 
nemcsak a megyei közviszonyokat tünteti fel ha
mis világításban. nemcsak köztisztviselőink ellen 
intéz orvtámadást, de behatol a magánbecsület 
szentélyébe is. Ez a tisztességes és jobb ízlésű 
közönséget utálattal tölti el. Az e czélból megje
lentek minden személyes tekintetet félretéve ezen- 
nél kinyilatkoztatják, hogy e lapokat és röpiratokat. 
miután azok ezélju nem a közügy előmozdítása, 
hanem tisztán a magán egyéni bosszú kielégítése, 
nem tartják illetékesnek es hivatottaknak arra, 
hogy akár a közügyről, akár magán egyénekről 
bírálatot és ítéletet mondjanak és tisztességes 
sajtó termékeinek el nem ismerik, a közvélemény 
irányítására jogosultnak nem tartják, sőt azokat 
is, kik e lapokat és röpiratokat netán támogatnák, 
elitélik.* Ezen indítványt a gyűlés nagy lelkese
déssel egyhangúlag elfogadja s elhatározza, hogy 
a közgyűlésről felvett jegyzőkönyv kinyomattatván 
az a megyei biz. tagoknak, úgy a fővárosi, vala
mint a megyei lapoknak közzététel végett elkül
dendő. Miután szólásra más nem jelentkezett s 
egyéb tárgy nem lévén, az elnök az ülést bezárja, 
a jegyzőkönyv hitelesítésére Somogyi (ívnia és 
Fliliál Ferenc/ urakat kéri fel. Ezzel a jegyzőkönyv 
bezáratott. Kmft. lnkey László s. k. elnök. l>r. 
Tripammer Rezső s. k. jegyző. Hitelesítjük : Pliliál 
Kerencz s. k. Somogyi Gyula s. k.

Uj téglagyár járásunkban. Egész csendben, 
anélkül, hogy valamit hallottunk volna felőle, egy 
újszerű gyártelep keletkezett járásunkban, amely 
hivatva van megyénk ipari haladásiról tanúságot 
tenni. Ugyanis, mint értesülünk, Szabó Döme pór
szombati földbirtokos ottani téglagyárát, a modern 
kor igényeinek megfelelően, gőzerőre rendezte be, 
tégla és zsindely sajtoló gépeket állíttatott fel, 
amelyekkel az újabban nagyon divatba jött torony- 
zsindelyeket, szép sima lapu géptéglákat és üre
ges téglákat, valamint alagcsöveket képes egy
forma szép minőségben sajtolni. Mivel pedig a 
porszombati téglagyár már eddigi készítményeivel 
is a helyzet magaslatán állott. Reméljük, hogy 
az újszerű gépmunka még jobban be lóg vállni; 
annál is inkább, mert tiszta és kitűnő nyers 
anyag felett rendelkezik. E szerint nem szük
séges már ilynemű agyagárut Récéből vagy mesz- 
szebb vidékről hozatni, megkészül nálunk is csak 
oly minőségben, mint a h-gjnhb gyárban. Jó sikert 
kívánunk az uj vállalkozáshoz.

A herczegprimás diszpolgársága. Haluton- 
Füred községe az ország főpapját, aki hosszú 
évek során át, fiatal bem zestanár korától kezdve 
következeteken köztük tölté a nyarat, díszpolgá
rává választotta s az erről szóló okmányt t*gy 
küldöttség áltál múlt hó 21-én adta át Ü Eminen- 
cziájának. A küldöttség szónoka Segesdy Miklós 
ev. ref. lelkész volt. tagjai pedig Xánai Sándor 
vinczellér isk. igazgató. Ilarcsay Boldizsár közs. 
jegyző, Bedegy József bíró és Pálfy Gábor esküdt. 
0  Eminemziája az ő megszokott szeretetteljes 
jóságával fogadta a küldöttséget és köszönetét 
mondott a község figyelméért.

Segédpüspök kinevezése. A „Szombathelyi 
Újság* közlése szerint, dr. Hidasy Kornél szom
bathelyi megyés püspök múlt hó 8-án hozta u 
székeskáptalan tudomására, hogy tekintettel gyön
gélkedő állapotára, dr. István Vilmos prépost- 
kanonoknak segédpüspökké való kinevezését fogja 
kérelmezni az apostoli szentszéknél.

Poriak gazdasági iskolája. Perlak község a 
gazdasági ismétlő iskolát a kiadott utasítás értel
mében teljesen szervezte. A dologi kiadásokra 
110 frtot szavazott meg. Az ismétlő növendékeket 
a tantestület által, a gyakorlati és elméleti gaz
dasági tárgyukban oktattatta. A községnek állam
segély iránti kérvényét dr. Ruzsicska Kálmán kir. 
tanfelügyelő múlt hó 6-án a kózokt. minisztérium
hoz felterjesztette, honnét 210 forint államsegély 
lett kiutalványozva s igy a gazdasági ismétlésüket 
vezető tanerők fáradsága díjazva lett. A perlaki 
gazd. ismétlő iskola államosítva van.
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Dr. Wlassics Gyula vállíts- ős közoktatásügyi 
miniszter a perlaki állami elemi iskolák évzáró 
vizsgálatával egybekölötl millenniumi és koroná
zási emlékünnepen egybegyült közönség részéről 
felterjesztett távirati üdvözlésért dr. Jankovich 
László gróf főispánhoz intézett meleghangú levél
ben mondott köszönetét.

Főispán beiktatás. Dr. Fenyvessy Ferencz 
Veszprém vármegyei főispán beiktatási ünnepélye 
Veszprémben múlt hó 13-án ment végbe nagy 
fénynyel s a vármegye közönségének lelkes rész
vétele mellett. Képviselve voltak a szomszéd vár
megyék is. Vármegyénket a beiktatási ünnepélyen 
dr. Jankovich László gróf főispán vezetése mellett 
Csertőn Károly alispán, Dervaries Ákos, Somogyi 
Gyula és Szentmihályi Dezső törvényhatósági 
bizottsági tagokból álló küldöttség képviselte.

Halálozás. Mészáros Ferencz cserencsóczi 
róni. kath. kántortanitó m. hó 15-én Cserencsóczon 
tüdővészben meghalt. Temetése múlt hó lfi-án 
délután 8 órakor volt a környékbeli papság és 
tanítóság, valamint a lakosság nagy részvéte mel
lett. A boldogultut az özvegyen kívül két kis 
árvája siratja. Nyugodjék bekében és legyen neki 
könnyű a föld, mely öt terhes életpályája után 
eltakarja.

Vizszabályozás. A szombathelyi kerületi kul
túrmérnöki hivatal a Lendva-völgyi ártér helyesbí
tési munkálatát még e hóban befejezi, a Váliczka. 
Kerka és Csórta patakok rendezéséhez szükséges 
felvételeket pedig junius hó második felében meg
kezdték.

Halál a templomban. A inura-sz.-mártoni róni. 
kath. templomban a vasárnapi isteni tisztelet alatt 
Zsalek Kerenczné odavaló koldusasszony hirtelen 
roszul lett és összeesett: élettelenül vitték ki a 
templomból.

Az uj hid, mely Varasdnál a Drávát áthi
dalja, befejezéséhez közeledik. A pompás alkot
mányt. mely vasból készült, nemsokára átadják 
rendeltetésének.

Uj postamesternő. A pécsi kir. posta- és 
távírda-igazgatóság a megüresedett hodosáni 
postamesteri állásra Szilágyi Máriát nevezte ki.

A múlt hó második felében városunk egyes 
tanintézeteiben megtartott évzáró vizsgálatokról 
a referáda a jövő számunkban fog jönni.

Színészet.
A mint már előz i számainkban jeleztük, 

Jeszenszky Dezső színigazgató társulata előadá
sait jun. 25-én kellette meg. Az eddigi ügyesen 
összeállított m ű s o r a  a l a t t  igen Kellemesen 
szórakozhatott közönségünk. Már a lefoiyt elő
adásokból láthatjuk, hogy a társulatnak tehetséges 
tagjai is vannak, -öt többnél határozott tehetsé
get találunk. Jeszenszky né, kinek szép alakja, 
megjelenése s mi fő, művészi játéka, ugv 
Jeszenszky Dezső, a társulat direktora, ki egyesíti 
magában mindazon tulajdonságokat, melyek a 
sikert megszerezni szokták, előre megnyerték a i 
közönség rokonszenvét. Szóval el kell ismernünk, 
hogy úgy n darabok megválogatásábun, mint az j 
összliangzatos játékban, az eléggé lelkiismeretes I 
készültség, élénkség, szabatos előadásban a tár
sulat mindent elkövet, hogy közönségünk miiizlé- 
senek igényeit kielégíthesse. Klisinorést érdemel
nek a szolid, Ízléses toalettok és szép dekoráczió 
s mindazok, a melyek a külső hatást csak fokoz
zák. Mindezek után csak kötelességünk, ha a jól 
mcgérdcmlctt nagyobb pártfogásba ajánljuk közön
ségünknek e vidéki társulatok kiválóbbját.

Az előadásokról pedig az alábbiakban szol
gálunk :

Június 25-én bemutató előadásul a -Négy 
évszak" ez. vígjáték, ez a vonzó és közkodvelt- 
ségü darab adatott, mely a Nemzeti színházban 
is állandóan műsoron van. Az előadás lelke min
denesetre .leszenszkyué és Jeszenszky volt. kik az 
első bemutatón már ismertették kiváló szép tehet
següket. Ilcrvay Krzsi. mint festőim, élénk, ügyes 
játékával nagyon kellemes volt. Kitűntek még: 
l’écsi Anna. Sípos (iizella, Joney (íyörgyike, Kis- 
pálii János, Krszenycs István. Junius 2fi-án 
„Az ördög mátkája4* ez. énekes népszínmű, a 
budapesti Népszínház újdonsága. Junius 28-án 
„Niobc," a budapesti vígszínház legnagyobb hatású 
bohózata, junius 29-én „A gyimesi vadvirág" ez. 
1000 frt palyanyertos énekes népszínmű, junius 
30-án ,,A madarász" ez. operetté és július 1-én 
„Folt. amely tisztit" ez. színmű kerültek színre.
A beli műsor előadásul végig hallgatva, önkény

telenül is jő az elismerés az iránt, hogy a 
Jcszeriszky-párral a társulat már eddig megszer
zett jó hírneve csak növekédhetik. S hízelgés 
nélkül mondhatjuk, hogy az egész társulat jóval 
többet igazolt be jó tehetségéről, mint a init 
remélni hittünk. A szinmüirodalom kiváló s újabb 
termékeit hozták színre, ezekben a szereplő tagok 
játékokban s teljes mértékükben érvényesültek, 
úgy annyira, hogy a közönséget mintegy maguk
kal ragadták.

Á fenti darabokban Jeszenszkvné és Je
szenszky művészi játékaik mellett még igen szépen 
kiváltak: Sipos Gizella, Olasz Györgynó, Hervay 
Krzsi, Hegyi Jolán és Zöldi Hermin. Szabó 
Ferencz, Erszényes István. Csolnakossy Gy., Szi- 
gethy H., Kispálfi János, Olasz György. Általában 
pedig el kell ismernünk, hogy a rendezés tökéle
tes, az összjáték élvezetes s teljesen kielégítő. 
A tájszójárások nem erőltetettek, a népviselet 
kosztümjei elég megfelelőek és szépek. Szóval a 
mi a fő kellék, a rnüdarabokban a nevezetesebb 
eseményeket szépen kidomborítják, a személyeket 
megfelelően jelentetik meg s igy játékukban 
magunk előtt látjuk elvonulni, az időt jelenetei
vel, a személyeket az igaz voltukban, a maguk 
természetességében. Azonban egész őszinteséggel 
szólva, csak sajnáljuk, hogy a pártolás a közön
ség részéről nem arányos a színészeink igyeke
zetével. Igaz ugyan, hogy előkelő közönség van 
rer.desen együtt, de mind e mellett a hátsó sorok 
üresen állanak. De reméljük, hogy a társulat 
törekvéseinek és szép sikereinek meg lesz a ha
tása s megfogja törni a közönyt, a melylyel kö
zönségünk irántok viseltetik. Adja az ég, hogy 
úgy legyen!

B u d a p e s t i  g a b o n a á r a k .
nun.-kint

Búza . . . l2.-8ő'l3 
Zab . . . .  6-90-7-20 
Rozs . . . 8'85-8’90 
Kukorieza uj . 5’40-5'ő0 
Árpa . . . 8 — 9.50

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

V a sú ti m e n e t r e n d .

A .-Lei id va-Csáktornya. 
Indul:

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

Érkezik:
fi 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.

Felelős szerkesztő.

Németh Mihály.
Laptulajdonos: B a lk & n y i  E r n ő .

Nyilttér *
Jegyzőkönyv.

Felvétetett Alsó-Lendván, 1898. évi julius hó 
1-én alulírott megbízottak által Fenyvesy József 
novai és Szőke Andor, Rozenbaum Sándor Kormos 
Gyula alsó-lendvai lakósok közt felmerült lovagias 
ügy tárgyalása alkalmával.

Alulírottak Fenyvesy ur megbízásából megje
lentek mindenek előtt Kormos Gy. urnái, ki is a neki 
előadott ügyre kijelentette, mikép ö Fenyvesy 
urat soha nem ismerte s mai napig sem ismeri,
— ö  junius 30-áig nevét sem hallotta, Fenyvesy 
urnák, ezen a napon hallotta Rozenbaum Sándor 
és Szőke Andor a.-lendvai lakosoktól Farkasovszky 
Endre novai lakos jelenlétében, .hogy hallomásuk 
szerint Fenyvessy ur incorrect dolgot követett el
— itt tartózkodása alkalmával, hogy őt semmiféle 
tisztességes társaság be nem fogadhatja, sőt azon 
ur kitől fenti nyilatkozat eredt még sajnálkozását 
nyilvánította a felett, hogy Fenyvesy ur neki ba
rátja"

K o rm o s G yu la .

A túloldali nyilatkozat következtében meg
jelentünk Rozenbaum Sándor urnái ki ugyanazo
kat adja elő szóról-szóra, mint Kormos Gyula ur 
azon megjegyzéssel, hogy ö is Szőke Andor úrtól 
hallotta az egész dolgot a mondott napon.

R o zen b a u m  Sándor.

Megjelentünk nyomban Szőke Andor urnái, 
akitől a tullapon jegyzett nyilatkozat kikerült. Ne
vezett urat felelősségre vontuk, mire Kormos és 
Rozenbaum urak által bemondott sértő kifejezés 
állítását elismeri azon határozott kijelentéssel, mi- 
kép ő azt, a tett nyilatkozata alkalmával nyomban 
hangsúlyozta, hogy ö hallotta egy úrtól, hogy 
Fenyvesy ur incorrect dolgot követett el, de hogy 
mi volt az elkövetett incorrect dolog ö azt nem 
tudja. Egyben kijelenti, hogy az egesz ügyet neki 
Csillag Aladár alsó-lendvei lakos adta elő, de 
részleteket ő sem mondott.

S z ő k e  A n d o r .

Szőke Andor ur ezen kijelentése nyomán 
kérdőre vontuk — Asillag Aladár alsó-lendvai la
kost. A túloldali vallomásoknak egész terjedelmé
ben való ismertetése után, Csillag ur a követke
zőket adja elő:

.Elismerem, hogy discurzus közben, — mi
dőn Fenyvesy úrról szó volt tényleg Szőke Andor 
urnák a következőket mondottam: sajnálom, hogy 
barátomról oly dolgokat hallottam, melyek egy 
fiatal ember hírnevének, nem vallanak nagyon 
előnyére. Megjegyzem azonban itt, hogy a hallott 
dolgokat — nem tartom jellembe vágóknak.

A feltett további kérdésekre még bemondja : 
tagadom, hogy Fenyvesy úrról úgy nyilatkoztam 
volna, hogy ö incorect ember, kit társaságba nem 
lehet bevenni.

Azon vádra vonatkozólag mintha én azt 
mondottam volna, hogy azon társaságot, melyben 
Fenyvesy ur volt vele együtt, a kávéházi helyi
ségből kiutasítottak volna, a legszemtelenebb rá
galomnak és hazugságnak minősítem.

Végül szintén hazugságnak bélyegzőm azon 
nekem tulajdonított állítást, mintha Kormos 
Ármin takarékpénztári igazgató ur. azt mondta 
volna, hogyha Fenyvesy ur lábát a takarékpénz
tári helyiségbe beteszi, őt onnét kiutasítja. — Ez 
utóbbi nyilatkozatomhoz megjegyzem, hogy nekem 
Fenyvesy Simon ur, zala-cgerszegi lakós mondotta, 
hogy Kormos Ármin igazgató Fenyvesy József ur 
viselt dolgairól elitéiöleg nyilatkozott. — Egyúttal 
kijelentem, hogy Fenyvesy József urat minden te
kintetben correct embernek ismerem.

Fenti nyilatkozataim folytán Fenyvesi urat 
részemről teljesen rehabilitáva találom ; s mint
hogy őt nem sértettem igy bocsánat kérésnek he
lyét nem látom.

Ezzel a jegyzőkönyv felolvasás után bezára
tott és aláíratott.

Kmft. d. u. 1 óra.
Csiliig  A ladár.

B o b a y  G éza,
N é m e th  M ihá ly ,

mint Fenyvesy József ur megbízottjai.
A fenti jegyzőkönyvben foglaltakkal megbí

zónk Fenyvesy József ur nem volt kielégítve, ugv 
megbízása folytán újra felkerestük Csillag Aladár 
urat, aki a mellékelt .Nyilatkozatot adta!"

Nyilatkozat.
Ezennel kijelentem, hogy Fenyvessy József 

űrről senkinek semminemű becsületbe vágó nyilat
kozatot nem tettem, s amennyiben liidtomon kívül 
megsértettem volna sajnálkozásomat fejezem ki, 
és ez esetben tőle bocsánatot kérek.

Nyilatkozatommal ellenkező állítást valótlanak 
nyilvánítom.

Kelt Alsó-Lendván, 1898. julius 1-én.
C sillag  A ladár.

T e k in te te s
F e n y v e s y  J ó z s e f  u rn á k

N ő v é n .
Megbízásából kifolyólag a reánk bízott ügyben 

eljártunk, a minek eredményekép van szerencsénk 
Csillag Aladár ur fenti nyilatkozatát ezennel meg
küldeni, annak kijelentése mellett, hogy részünkről 
az ügyet befejezettnek nyilvánítjuk.

Alsó-Lendván. 1898. julius 1-én d. u. 5 órakor.
Bobai Géza.

N é m e th  M ihá ly .
mint Fenyvesy József ur megbízottjai.
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Eladó esetleg kiadói!
Alsó-Lendván a templomtér mellett egy föld
szintes ház, melyben 7 szoba, konyha, kot 
éléskamara, istálló és egy nagy veranda van, 
azonnal eladó esetleg bérbeadandó ; —  úgy 
a temetörendi fordulatban a város felett egy 
legjobb karban levő 7 hold területű szőlő 
eladó. Bővebb értesítést dr. Wollák Adolf 

alsó-lendvai ügyvéd ád. 3 c. * 1 2

fenyő és tölgy padlókból álló ingóságok nyilvános 
•s utján leendő elndatása elrendeltetvén, 
a heivs/inén vagyis IJaksain fentnevezeítnek 

ál leendő eszközlés, i-e lSVIH-ik év július hó 
14 ik napjának délelőtt 10 órája határidőül kitü
zelik és ahhoz a venni szándékozók eznnel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok o/.eu árverésen, az 1881. évi LX. t.-ez. 
10 7 . f a  értelmében a a legtöbbel ígérőnek bocs-

J> K I. /  \ L A“

Az
I.X. t.-

: 1SS1.

172.|1898. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi LX.
102. §-a

hogy az alsó-lendvai kir. járásbíróság 3771.!p. 
1898. sz. végzése állal Garai Benő zalaeger
szegi lakos végrehajtató javára Leopold Nándor 
usrvanottani lakos ellen 3000 frt töke. ennek 1898.

1 hó 23-tól járó 6 százalék kamatja úgy 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás

al biróilag lefoglalt és 1742 frt 70 krra
2 ló, 3 kocsi, 2

108. fában  megállapított feltételek

Kelt Alsó-Lendvaii, 1898. évi június bő 28-ik

Vresits Kiok,
kir. bírósági végrehajtó.

29130. tlkvsz. 1898.

Hirdetmény.
Lovászi községre nézve az 1892. XXIX. t.-ez. 

értelmében a tényleges birtokosok tulajdonjogának 
a tjkvekbe való megjegyzése, és tjkvi bejegyzések
l.elvesbitése iránti eljárás Lefejeztetvén, ez azzal 
a felhívással tetetik közzé:

1. hogy mindazok, kik az 188ti. XXIX. t.-ez. 
15. és 17. {j'fai alapján ideértve e foknak a/. 
1889. XXXYUl. t.-ez. 5. és 0. faiban é< az 1891.
XXL t.-ez. 15. f  al ......tjaban roglalt kiego zité-eit
is - valamint az 1889. XXXYUL t.-ez. 7. f a  és 
az 1891. XYI. t.-ez. 15. íj. I>) pontja alapjan e-z- 

•jogvzések vagy az IKSti. XXIX. t. ez. 22. 
f a  alapján 'történt törlések érvénytelenségét ki- 

itják e végből törlési keresetüket, hat hónap 
az 1899. évi január hó 1-sö napjáig 

i telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be.

idő eltelte után indított törlési kereset iiniiuk u 
harmadik személvnek, a ki időközben nvilvánküi yvi 
jogot szemelt, hátrányára nem szolgálhat;

•_>. hogy mindazok, a kik az IKSti XXIX. t.-ez. 
lt>. és 18. fainak  eseteiben ideértve az utóbbi 
fn ak  az 1889. évi XXXV III. t.-ez. 5. és ti. faiban  
foglalt kiegészítéseit is a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzése ellenében ollentmnra- 
da-sil élni kívánnak. Írásbeli ellentmondásukat hat 
hónap alatt vagyis 1899. évi január bő l-só napjáig 
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsak he. 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
letelte után ellentmondásuk többé figyelembe vétetni 
nem fog;

3. hogy mindazok, a kik az 1. és 2. pontban 
körülirt eseti-kim kívül az eljárás és az ennek fo
lyamán történt bejegyzé-ek állal előbb nyert 
nvilvánköuyvi jogaik it bármily irányban sértve 
vélik ideértve azokat is a kik a tulajdonjog 
arányának az 1889. XXXYUl. t.-ez. Ili. f a  alapján 
történt bejegyzését sérelmesnek találjak «■ te
kintetben felszólalásukat tartalmaz... kérvényüket a 
telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis az 
1899. évi' január hó ! -ö  napjáig bezárólag nyújtsák 
be. mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő elmúlta illan az említőit bejegyzéseket 
e-ak a törvény rend— utján és csuk az. időközben 
nvilvaukönvvi jog-.kát szerzőit harmadik személyek 
jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.

Egyúttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik 
a kiküldő'tnek őré le lj okiratokat adtak ál, búgva 
momiyihoii azokhoz egy-zersmind eg\szerű máso
latokat i' csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyúj
tanak. az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál

Kir. jbiróság ndnt tkvi 
Alsó-Limdváu, 1898. évi j < hó 21-én.

Ilu r \i 'ith .
kir.

t  t .  te n a n c z ; azonnia lj, f©JJy/é|©l||fe,
Nyomatott Balkáiiyi Kmö könyvnyom dájában Alsú-Letulvan.


