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A lap szellemi rész ire  vonatkozó 
minden közlemény a szerkesztőséi
hez A . - I . e n d v a  T e m p 
l o m t é r ,  az előfizetési díjak, 
nyiltterek és hirdetések pedig a 
kiadólaptulajdonoshoz Balkinyi 
Ernő Vasut-utcza küldendők 
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// irdetések jutónyosun  

számíttatnak. 
-*■**♦•*-

Kéziratok nem adatnak vissza. Társadalmi, közművelődési ős közgazdasági hetilap.
M e g j e l e n i k  r n i n d e n  v e i a á r n a p .

E lő f iz e té s i  A rak: 
Egész évre . . . . . .  4  frt
Fél é v r e ..................................... 2 frt
Negyed é v r e ...........................1 frt

Egyes szám á ra  10 kr. 
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Hirdetések elfogadtatnak: 
Budapesten : a R euter ügynökség 
és a Magy. Távir. Iroda, Eckstein 
B , F ischer A. D. é s  Goldberger 

 ̂ YV. A. hirdetési irodája. Bécsben:
; Mosse Rudolf h irdetési irodája.
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Az évadhoz.
A század, melynek végső végét lehel

jük. ideges és idegbontó. Nem igen engedi 
az em bereknek, hogy szabad kényelemben 
morzsolják le napjaikat, kellemes nyugalom
ban. Valamint a múlt idükhez m érten, min
denféle élvezetet hatványozott m értékben 
nyújt, épugy fokozottabb tevékenységet kö
vetel m indenkitől, még attól is, ki csak az 
élveknek szentelte idejét. Csakhogy mind- 
am az élvezetek, amiket apáink még ado- 
m áuykép fogadtak hálás szívvel, reánk nézve 
többnyire nélkülözhetlen szükségletekké vál-" 
tak. M anapság a m unkásem ber is kívánja, 
és jogosan kívánja a  maga osztályrészét az 
élet gyönyöréből és boldogtalannak érezné i 
magát, lm nélkülöznie kellene egyet-mást 
abból, ami az úgynevezett régi jórdüheu 
fény fi zésszám ba m ent gyakran az úri osz
tálynál is.

A tizenkilenezedik század elkényezte
tett gyerm eke sokat élvez, tagadhatatlanul j 
sokat, de meg is szolgál érte. Ha a  haj
dani fekete kenyér helyett puha kalácsot 
eszik, hát annak a m indennapos megszer
zése igénybe is veszi összes erejét. A létért 
való küzdelem rendkívül hevessé vált és a 
legtöbb em ber élete elfajult a m unka és az

élvezetek szakadatlan hajszolásává. Folyto- j 
nos lázban égve csak ritkán lépjük át a 1 
kedélyvilág küszöbét, hogy kissé magunk- I 
hoz térjünk, hogy pihenjünk.

Nincs reá időnk. El van foglalva m in
den óránk kora reggeltől késő estig, hogy 
az agyvelő sanyargatásával, az idegek meg
feszítésével terem tsük elő az eszközöket, 
melyek családunk, valam int sajá t folyton 
növekvő szükségleteink kielégítésére szol
gálhatnak. Ilyenform án gondok közt töltjük 
a  nappalt és ha bekövetkezett az éjjel, nem 
a pihenés az, mit keresünk, hanem  m ulat
ságot. Hiszen ném i kárpótlást óhajtunk ki
állott fárada lm ainkért És ez igy megy nap- 
ról-napra, m ajdnem  az egész éven át vál
tozatlan egyform aságban.

Nem is birja végig m inden szervezet, 
és aki szerét teheti, szívesen hallgat a 
term észet intő szavára, mely az ernyodet- 
len munka- vagy élvezel-hajhászat félbe
szakítását parancsolja. Persze, a természet 
a  maga m ódja szerint beszél és kényszerít. 
Ugyanaz a hőség, mely Isten szaluid ege 
alatt megérleli a gyümölcsöt és édesiti a 
szőlőt, elzsibbasztja a városi em ber munka- j  
erejét, felébreszti benne a vágyat, hogy a 
háztöm bök tikkndt légköréből meneküljön 
barátságosabb földre és keressen üdülést.

És ugyanakkor, midőn a  napedzett aratók 
vidám serege a mezőről betakarítja az éle
tet, más vidám seregek szállingóznak a fü r
dőkbe, és ami más kies helyet alkotott a 
természet, hogy pihenéssel, esetleg gyógy- 
kezéléssel állítsák helyre a túlságosan 
igénybe vett, vagy tán beteg szervezet 
egészségét. N éhány hétre elhagyják meg
szokott környezetüket, félbeszakítják a fog
lalkozást, mely el fárasztotta, elfelejtik gond
jaikat és azalatt helyreáll kedélyük egyen
súlya s mikor vége szakad a  pihenés édes 
perczeinek, újult erővel belevethetik m agu
kat az áram ba, hogy megint kitűzött élet- 
czéljaik felé törekedjenek.

Nem csoda, ha oly sokan s oly nagyon, 
megörülnek a  néhány heti vakácziónak. 
Különösen mindazok, kik értelmi munkával 
keresik meg a kenyeret családjuk és maguk 
szám ára. Ennek a fürdői üdülésnek a rem é
nyében m unkaerejüket megfeszítik a végsőig 
és szorgalm asan rakosgatják félre a forinto
kat. hogy teljék a költség. Mert hiába, a für
dőzés amilyen kellemes egészségi és társa
dalmi szem pontból, ép olyan költséges. A 
fürdőben mindenki urnák érzi magát és asze
rint költ is. Igen sokan módjuk felett élnek, 
kevesen vallják magukat szegényebb sorsú
nak, majd mindenki adja a vagyonos em beri
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Irta: KEI IKK JENŐ.
Nézem szobámnak ablakából 
Merengve, nagy sokáig,
A felhőkből hogy <liil a zápor,
S a villám hogy ezikázik.
S mindegyik villám mintha engem 
A szivemen találna,
Klömbe leng egy boldog emlék,
Egy pereznek édes álma.
Kettőn álltunk a nyári laknak 
Repkényes ablakába'.
Künn a vihar vad ostorát a 
Fák üstökébe vágta.
Kérdeztem, közelébb hajolva,
Vihartól nem remegsz-e ?
.Csak hogyha úgy vagyok, magamban*, 
Feleltél, rám nevetve.
Most hirtelen villám czikkázott 
Az égen át ragyogva.
S a kis szobát egy pillanatra 
Befösté vérpirosra.

A villanó fénytől ijedten,
Orezád' keblemre rejted,
S inig elzugott a tompa dörgés,
A kehiemen felejted.

S én karcsú termeted, leányka,
Gyöngéden átöleltem.
Hullámos, szőke fürteidre 
Forró csókot leheltem.

És csókot nyomtam a parányi 
Kis hófehér kezedre.
S az első vallomást susogva 
Az ajkúm elrebegte . . .

. . . Egyedül nézem a vihart most,
Az ablakomban állva,
S mindegyik villám, mintha engem 
A szivemen találna . . .

A z  o p v o s .
A hold fénye vakító ezüstfénynyel tükröző

dik az országutat boritó hórétegen.
Sötét körvonalakban terül cl az ut mentén 

a városon kívül pavillőn rendszerben épített me
gyei közkórház, közepén az igazgatósági címlettel.

Ennek az épületnek első emeletén fekszik az 
igazgató-orvosnak a világhírű, jeles sebésznek, 
lakása.

Éjfélre jár az idő. S az orvos még mindig 
ott all az ablakok egyike mellett, kibámul az éj
szakába. S a mint néz-néz a fekete légürbe, gon
dolataival képeket fest ki maga előtt:

— Most egy eve! sóhajt fel, maga előtt látva 
egy aranyhaju ragyogó termetű nőt. Most egy 
éve! . . . Ekkor hagyta cl, csalta meg a felesége, 
kit felemelt a porból, a sárból, a nyomorból a 
kényelembe, mert szerette. S kivel csalta meg! 
Azzal a sápadt képű nevelővel, kit kegyelemből 
vett két aranyhaju gyermeke mellé; öt az egész

séges férliut, a szerető férjet ezzel a tehetetlen 
nyomorék emberrel csalta meg.

És a mint igy gondolkodik, egy közelgő ko
csinak a csendben messziről halló zöreje üli meg 
fülét s valami önkény telén borzongás futja végig 
ereit.

— Hát ha ö jönne haza, megtörve, himba - 
noan! megbocsátana-e neki, megbocsátana-e fele
ségének, hogy két árva gyermeke visszanyerje az 
anyját?

S mialatt igy tűnődik magában a kocsi a 
' korház elér ér s az igazgatósági épület előtt megáll.

A szomszéd helység orvosa száll ki a kocsi
ból s a főorvos csalódottan eszmél fel ábrándo
zásából.

— Beteget hoztak? kérdezi.
Az öreg orvos lenn egy-kétszer megnyomja 

a cscngetyügombot, mire elődöczög a portás s 
álmosan nyit kaput a kellemetlen időben megjött 
vendégnek.

— Siessen bárálom, szól az orvos, egy be
teget hoztam, kit azonnal meg kell operálni, ha 
azt akarjuk, hogy megérje a reggelt.

— Hol a nagyságos igazgató-orvos ur?
Fönn az igazgató kinyitja az ablakot. A hi

degben jd>ban észre tér s azután leszól a kolle
gának :

— Itthon vagyok! s azonnal hozzá látunk 
a műtéthez. Siessen János, szól a portáshoz.

Kiemelik a kocsiból n beteget. A hold sápadt 
fénye a sápadt nrezra veti világát. Egy vézna, 
csontos, magas ember, az kit előhúznak a kocsiból.

— Szent Isten, szól a portás ijedten, a ne
velő ur! S az igazgató szivéhez kap, azután ir
galmatlan szavak hagyják el ajkait:
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av. olyan helyen, hol a társadalmi válaszfalak 
alig érezhetők s ehez képest mindenki nem 
dem okratának, de arisztokratának érzi magát.

Akárhányan vannak, kiket a rövid nya
ralás vagy fürdőzés a  tönk szélére vitt. S ilyen
formán az. ami tulajdonkép testi és szellemi 
gyarapodásukat czélozta. vagyoni romlásukat 
segítette elő. Igaz. hogy a  fürdő-életből is 
sokan kevésbé az üdülést mint inkább a 
mulatságot keresik, egyik-másik családapa 
nem hogy gondnélkül érkeznék a  gyógy
helyre, hanem inkább a nehéz gond ker
gette: túladni eladó leányain. Sokan a  fürdő
helyet alkalmasabb házassági vásárnak te
kintik mint a báltermet, és tény. hogy a 
fiatalok jobban ismerhetik meg egymás lel
két néhány heti vagy hónapi intimitás alatt, 
in in t két keringő között. Csakhogy ott is 
gyakori az ámítás, meg a számítás és ki-ki 
előnyösebbnek akarja kitüntetni vagyoni 
helyzetét, mint az a valóságnak megfelel. 
S igy a  végén a papi áldás nem két sze
rető szivet forraszt össze, hanem két csaló
dott félre rakja a rabbilincset.

Mert a  becsület ellen büntetlenül nem 
lehet vétkezni, de még a józan ész ellen ' 
sem. mely azt kívánja, hogy ki-ki nyújtóz
kodjék csak addig, a meddig a takarója ér. 
Bár mindenki ezt szemelött ta rtan á! Igaz. 
hogy akkor édes hazánkból jóval keveseb
ben utaznának híres, de méreg-drága kül
földi fürdőkbe, hanem  inkább beérnék a 
hazai szerényebb, de jóhatásu gyógyhelyek
kel. Sőt a hölgyek toilette-pompáját is lehetne 
némileg mérsékelni és az eladó leányok 
tűnjenek ki inkább kedélyi és házias jó  tu 
lajdonságaikkal. mintsem a változatos öltő- I 
zékükben kifejtett fényűzéssel.

A nyári üdülésre szánt összeget hagy
juk lehetőség szerint hazai helyen, még ha 
valamit nélkülöznünk is kellene mindama 
kényelemből, amit a külföld divatos fürdői
ben találnánk. Viszont azonban a hazai 
fürdők is iparkodjanak kiérdemelni a kö
zönség pártfogását: gondoskodjanak, hogy 
a látogató igazán jól legyen ellátva és mél
tányos árak mellett. Mert fájdalom, van itt

— Azt a gazembert dobják ki az ország-
u tra!

A portás leteszi a beteget, nem mer egy lé
pést sem tovább tenni az igazgató engedeliné 
nélkül, csak az öreg orvos néz fel kérlelöen. S az 
orvosban küzd az ember és a kötelességtudás.

— Vigyék fel a mütétszobába. szól halkan 
az igazgató, megtörülve izzadtságverte homlokát.

A mütétteremben felgyulnak a lámpák, apá- 
czák járnak-kelnek, hozzák a szereket.

Két fé*“fi hozza most a beteget s lefektetik 
az üveglapra. Az igazgató-orvos kötényben belép 
a szobába. Szemei az üveglapon fekvő nyomo
rultra vetődnek s erős tekintetétől felalél a beteg, 
ráveti homályos szemeit s látva kezében késsel u 
tanárt, felsóhajt:

— Végem van! Végem . . . Azután újra 
aléltságba merül.

Az orvos pedig érzi, hogy a betegen meg- 
boszulhatná magát, egy milimeterrel kisebb vágás 
a beteg testén, vagy mélyebb vágás — s kezeitől 
meghalhat a nyomorult.

De első benne az orvos s mikor az igazgató 
ráteszi kezét a beteg testre, a kéz már nem resz
ket, bizton halad az élő testben, hogy kivágja a 
halálos fekélyt.

Az operácziónak vége. A beteg el van látva 
kötésekkel s az orvos izgatottan mossa le kezeiről 
a vért. Azután elhagyni készül a mütö-termet, de 
az ajtóban is feltámad újra lelkiismerete és visz- 
szaszól:

— Nagyon kíméletesen vigyék azt a nyomo
rultat.

Azután elrohan, le a kertbe, a kerten ke
resztül a lakásaba. két anyátlan arany-hajú gyer
mekébe/..

Magyarországon még (“lég üdülő és győgv- 
| hely. mely bővelkedvén természeti szépség- 
' ben, ebben vetekedhetik a svajezi vagy 

stíriai fürdőhelyekkel, kényelem dolgában 
azonban sok kívánni valót hagy fenn és 
csak a vendég alapos megkoppasztásában 
akarja lehetőleg felülmúlni nyugati példány
képét. Pedig a hazai fürdőhelyek felvirág- j 
zása nem csak a látogató közönség hazafi- J 
ságától. hanem  a tulajdonosok okos belátá
sától és jóhiszeműségétől függ.

V á ro s i k é p v is e lő te s tü le t  ü lé se .

Alsó-Lendva nagyközség képviselőtestülete f. 
évi julius hó 2-án Torna János városbiró elnöklete j 
alatt rendkívüli ülést tartott.

Torna János városbiró a megjelent képviselő 1 
testületi tagoknak üdvözlése után az ülést meg
nyitja. a múlt ülés jegyzőkönyve felelvastatott s J 
hitelesitetett.

Ezek után a rendkívüli ülés tárgyai a követ
kező határozatokkal nyertek elintézést:

Az uradalmi mészároslak s mészárszék helyi
ségnek megvételére nézve, miután a föméltóságu 
Herczeg Eszterházy uradalom itteni gazd. felügye
lőség 137j98. számú értesítése szerint nem adut- 1 
hatók el. a föbérnökségnek kielégíthetetlen igénye 
miatt; a választ a képviselőtestület tudomásul | 
veszi s az átiratot irattárba tétetni rendeli.

A városháznál szükséges csatornázások 97 
forint 20 krnjezár költségterve elfogadtatott, uta- 
sittatik az elöljáróság, hogy ezen munkálatokat 
árlejtés utján a képviselőtestület jóváhagyásának 
fenntartása mellett adja ki.

Reverenesics István helybeli lakos telek vá
sárlási ügyében a képviselőtestület, a közbirtokos- 
ság tulajdonát képező területet 250 négyszög öl 
építkezési czélokra négyszögölenkint 50 kr. árban 
átengedi a kérelmezőnek. Felkéretik az építészeti 
bizottság, hogy a kijelölést eszközölje.

Döring Renö ugyancsak helybeli lakos ké
relme az építészeti bizottságnak adatik, oly őzéi
ből. hogy a kért területet vizsgálja meg, váljon az 
építés megengedhetö-e ? mert áz engedély meg
adását az építészeti bizottság jelentése alapján 
eszközli a képviselő-testület.

A városi rendőrök kerelmere a képviselő
testület. tekintettel az élelmiszerek drágaságára 5 
forint pótlékot szavaz meg május, június és juliu- 
hónapokra.

Ugyancsak az élelmiszerek drágaságából ki
folyólag. utasittatik az elöljáróság, hogy a helyi), 
mészárosokat írásban keresse fel, a húsáraknak 
oly árban való leszállítására, mint ez a szomszé
dos helységekben van, a hol rendes husárulás esz
közölhető.

Matok Péternek, tekintettel előrehaladott ko
rára, a piaczon való árulás megengedtetett.

Csongrád nagyközség elöljáróságának 7477 9S. 
végzésére nézve, a melyben Kovács János ügyvéd 
volt alsó-lendvai lakosnak megadott települési en
gedélye bejelentését a képviselőtestület tudomásul 
veszi, s utasittatik k. jegyző, hogy a nyilvántar
tásba vezesse be.

A fentiek után több kisebb s illetőségi ügyek 
nyertek 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 ai 

ig en  t is z te lt  e lő fize tő in k e 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  elő fize
té s e k e t m e g ú jí ta n i , .* a h á tra lé ko ka 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 ka d á s  tö r té n jé k . A z  előfize- 
té s i  d ija ka t, n y í l t  te r e k e t é s  h i id e té s e k e t  
B a lk á n y i E rn ő  k iadó  é s  lap tu la jd o n o s  
n e v é r e  k é r jü k  bekü lden i.

Személyi hir. Hennig Alfréd helybeli királyi 
aljegyzőt az igazságügyininiszter a győri királyi 
Ítélőtáblához tanáesjegyzöül berendelte. (Szinte 
szívből szercnesét kívánunk neki. Mint halljuk e 
hó 12-én hagyja el városunkat.

Évzáró vizsgalatok. A helybeli in. kir. állami 
polgári fiiii-kolában a vizsgálatok, a mint mar jelez

tük, a mull bo második felében tartattak. Az os/.taly- 
vizsgálatokon az állami gondnokság tagjai s ér
deklődök jelentek meg, a kik az összes osztályokbuh 
az egyes tantárgyakból adott értelmes, világos fe
leletekből meggyőződhettek, hogy azok egy év 
szorgalmas, lelkiismeretes munka eredményei. A 
vizsgálatok 23-án d. u. az ének vizsgálattal vég
ződtek. Az előadott nagyszámú müénekek gyönyörű 
sikerei valóban meghatották a szép közönséget, 
habár a mi közönségünk előtt éppen nem isme
retlen Murkovics János zenetanár ur kellemes ének 
vizsgálatai. S valóban a ki egy élvezetes délutánt 
óhajt, az el nem mulasztja a/, ének vizsgálaton 
részt vehetni. 29-án tartatott a záró ünnepély isteni 
tisztelettel, moly után Kiss Dénes igazgató intézett 
a növendékekhez lelkes, hazafias beszédet, majd a 
jutalmak kiosztása után ismét lelkesült beszédben 
szólt a távozó növendékekhez, kiknek lelkűkre 
kötötte a nemes munkálkodást, a király iránti 
mély ragaszkodó tiszteletet és a búza iránti erős 
szeretetet. Az ünnepély a bizonyítványok kiosztá
sával véget ért.

Meghívó. A bor-ellenőrző bizottságok szerve
zeti szabályzatának megalkotása ezélj tbol több 
oldalról kifejezett kívánság folytán, folyó évi julius 
hó 12-én délelőtti fel tiz urakor Zala-Égerszögen 
a vármegyeház gyüléstermében rendkívüli törvény
hatósági bizottsági közgyűlés fog tartatni, melyre 
a törvényhatósági bizottság tagjai tisztelettel meg- 
hivatunk. Zala-Kgerszegen, 1S9>. évi julius hó 2. 
Főispán ur () méltósága akadályoztatása folytán : 
Csertán Károly, alispán.

Bucsuestely. Folyó hó 7-én l'uppel Lajos 
vendéglőjében Hennig Alfréd barátai szükkörben 
összejöttek társas vacsorára. Felköszöntöt mond
tak Huf József, K. Hajós Mihály és dr. \Vollók, 
kiknek jókivánatait és szavait a búcsúzó férfi meg
köszönte. A társaság sokáig együtt maradt. A 
konyha és pincze kitűnő volt.

Az évzáró vizsgálatok. A helybeli róni. kath. 
elemi iskolában június 27. es 2S áu szép sikerrel 
folytak 1c évzáró vizsgálatok. Szülök és taiiiigv- 
barátok nagy számmal jelenlek meg a virágokkal 
feldiszitett osztályokban, hol a vizsgálatok tartat
tak. Csak dicsérólcg nyilatkozhatunk a tapasztalt 
szép eredmény lelett. A mindkét nembeli tanulok 
éttclmes feleleteiből meggyőződhettünk, hogy az 
i-kóla szépen megfelel hivatásának, s hogy a mű
ködő tanerők fáradtságot nem kiméivé, kitartó erős 
leiekkel ó la török-zenek, miszerint bebizonyítsak, 
liiígy a nemes es nagy hivatásra teljesen méltók 
, . és a kilü/.öil özeit s/ep eredmonynyel el is 

i-i ik. A vizsgálatok alkalmával a leánytanulók kézi
munkáiból Vogrinesies kisasszony, ipartanitónö ki
állítást rendezett, mely a szakértők tetszésével 
találkozott. 29-én volt a bezáró ünnepély, mely 
isteni tisztelettel kezdődött, utána Ki-s Pál öspü- 
r< s plébános, egyházi elnök lelkes beszédben szólt 
n kis növendékéihez buzdítva, őket u nemesre s 
minden jóra. majd utána a jutalmak s értesítők 
osztattak ki.

Ugyancsak a fenti napokon tartatlak a hely
beli izr. elemi iskolában is a vizsgalatok. Szülök 
s tanügvpártolúk nagy száminál jelentek meg a 
vizsgálatokon és dieseröleg nyilatkoznak a tapasz
talt szép eredmény fölött. Mint az elmúlt évben, 
úgy ez évben is méltó feltűnést keltett a leány
növendékek kézimunka-kiállítása. Kiállítva láttuk a 
kézi-munka összes nemeit: a horgolást, kereszt- 
öltést, magas hímzést, szálhuzást, feliériiemüek 
hímzését, szóval nehéz volna mindazokat felso
rolni, de elmondhatjuk, hogy az eredmény a leg- 
fokozottuhh müizlést is kielégíthetik. A munkák 
csinos. ízléses kiállításáért s a szép eredményért 
elismerés illeti Lövcnstein Hermina kisasszony 
kéziiimuka-tanitóuöt. Az év bezáró ünucpélylycl 
végződött, melyen a jutalmak és értesítők osz
tattak szét.

Az országgyűlési képviselovalasztók ideiglenes
névjegyzéke folyó évi julius hó 5-töl 15-ig köz
szemlére fog kitetetni. K névjegyzék mindenki altul 
megtekintheti') és az esetleges észrevételek írásban 
bélyegteleuül ....gtehetök.

A veszprémi egyházmegye köréből. Ö felsége 
a király Szalay Mihály veszprémi székesegyházi 
kanonoknak a boldogságus Szűzről nevezett béla- 
vizi, dr. Rhédev Gyula kanonok és veszprémi 
plébánosnak pedig a Szent-Lambcrtröl nevezett 
vásárhelyi cziiuzetes apátságul adományozta.

Kirelyi táblái biro kinevezés. O felsége a király 
Simon Lajos Csáktornyái járásbirónak az itélötáblu- 
biroi ‘ /linót es jelleget adományozta.
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Kertészeti tanfolyam néptanítók számára. A
földmivelésügyi in. kir. miniszter folyó évi szept. 
havában 130 néptanító részére a keszthelyi és 
kolozs-monostori gazdasági tanintézeten, továbbá 
az adai. algyógyi, esákvári, kecskeméti és pápai 
földmivesiskolákon két hetes kertészeti tanfolyamot 
rendeltet. A két hetes tanfolyam tartamára min
den felvett néptanító negyven (40) forint átalány
ban részesül, melyből úgy az útiköltség, mint az 
ellátás, szóval az összes költségek fedezendök. A 
tanfolyamra azon néptanítók vétetnek fel, kik a 
múlt évben rendezett gazdasági tanfolyamot jó 
sikerrel végezték. A tanítók a tanfolyamra való 
felvételekért folyó évi július hó 10-éig az illetékes 
tanfelügyelöség utján jelentkezhetnek. A jelentke
zésnél megnevezendő a tanfolyam, a melyre ma
gát felvétetni kéri, továbbá, hogy melyik tanfolya
mon vett részt, s van-e a községben gazdasági 
irányú ismétlő iskola.

Árva fiuk ingyen felvétele. A balatonfüredi 
Erzsébet-szeretetházba ez évi augusztus hónapban 
mintegy 10 arva fiú fog felvétetni; a pályázatnál 
a következők tartandók szem előtt: növendékekül 
a teljesen árva és vagyontalanok vétetnek fel első 
sorban, s csak ezek hiányában vétetnek fel má
sodsorban félárvák. A kérvények az igazgató-ta
nácshoz intézendök, vagy a tanács elnökéhez: dr. 
Segesdy Ferenc/, királyi járásiamhoz, vagy Kano- 
vies György igazgatóhoz küldendők augusztus hó 
1-ig. A kérvényhez következő okmányok mellék
lendők : a) családi értesítő (nem pedig keresztelő- 
levél,) b) szegénységi bizonyítvány, c) orvosi bizo
nyítvány a iin testi és szellemi épségéről s az 
njraoltásról, d) neláni iskolai bizonyítvány. A kér
vények s mellékletek bélyegtclenek, a mennyiben 
szegény árva iránt tétetik a kérvényezés. Csak oly 
árvák vétetnek fel, kik hat évesek elmúltak, de 
10-ik életevüket még nem töltötték be és magyar 
honosak.

Véres mulatság. Itaksáról írják Pfeffer Antal 
ott mulatott a falu több legényével együtt a nagy 
korcsmában, a hol vidáman táuczolt a fiatalság. 
Ott mulatott Mare/.ali József postakocsis is s együtt 
tánc/.olt azzal a leánynyal, a ki már régen oda
adta cserébe a szivét IMelTer Antalnak. Marczali 
csókot kert a leánytól .- habár a leány meg nem 
adta. IMelTer olyan dühbe jött, hogy kését oly erő
vel dőlte Marczali nyakszirtjebe, hogy a legény 
nyakerét i< teljesen keresztülvágta. Mare/.alit hal
dokolva vittek el a korcsmából, inig a kése lő le
gényt a csendőrök vettek partfogá-ukba.

Jégverés. Mint Stri lóról írják, folyó hó 26-án 
este fele X órak. r vészes felhők húzódtak dél- 
nyiigatról a vidék felé. Rövid idő múlva erős zá
por. majd mogyorónyi nagyságú jég zúdult alá a 
mi 8 10 perez.g tartott. A június 8-iki, valamint
ez a jég a merre átvonult, becslés szerint 50 75 
százaléknyi kárt okozott a ritka szépen Ígérkező 
szőlőkben. Rizlosi'.va csak egyes jobb gazdáké 
volt s igv ismét c ik a szegényebb osztály suj- 
tatotl.

Árvízzel fenyegetett községek. Bottornvát és 
Alsó-Domborut a múlt héten árvíz fenyegette. Bot
tornyán a Mura, Alsó-Domboruban meg a Dráva 
lépett ki a sok esőzés következtében rendes med
réből s behatolva a községekbe is, nem csekély- 
kárt okozott azok telkeiben es épületeiben.

A házasságtöres dramaja. Pár évvel ezelőtt 
Nugy-Kanizsán lakott egy Antal Lajos nevű órás, 
a kinek kikapó-; feleségei Báli Péter eszteregnyoi 
illetőségű órás elszerette. A férj ismerve feleségét, 
minden pör nélkül elvált tőle s elment Nagy-Ba
jomba lakni, hol ö is talált magának másik asz- 
szonyt. Az elhagyott feleség azonban, ki a törvé
nyes házasság kötelékeit is könnyelműen szét tudta 
lépni, még szabadabban viselkedett Báli Péter ol
dala mellett. Báli Péter azonban nem azért sze
rette el urától az asszonyt, hogy az másé is le
hessen, azért a perpatvar többször megújult közöt
tük. A békétlenség vége az lett, hogy ők is elváltak, 
amit azonban Báli Péter hamar megbánt. Könyör
gésre vette a dolgot, de az asszony nem vette öt 
Vissza. Az elkeseredett Báli Péter múlt pénteken 
reggel magyar-utezai lakása előtt bevárta, inig a 
hűtlen asszony kijött az utczára s barom lövéssel 
megölte öt. Boszujának kielégítése után futásnak 
eredt s a közeli erdőbe menekült. Varga Vendel 
városi rendőr üldözőbe vette a gyilkos csábítót, 
de midőn annyira elérte azt, hogy megadásra szó
líthatta, az lövéssel felelt, mely a rendőrt jobb 
lábán találta. A rendőr daczára a kapott sebnek, 
a gyilkosra vetette magát s feltartoztatta, mig 
többen is a helyszínére érkeztek, kiknek segitsé- 
gével a bíróság elé hurczolták.

Színészet.
Jeszenszky Dezső jól szervezett társulata az 

elmúlt héten is szorgalmasan s szép sikerrel mu
tatta be repertoárját. A társulat minden egyes 
tagja szépen s jól érvényesült, ami által a szinre- 
került mü a kellő hatást felidézni képes s a kö
zönségnek kellemes, szórakoztató estét szerzett. 
De a társulat törekvéseinek van is hatása, ameny- 
nyiben örömmel konstatálhatjuk, hogy sikerült a 
szinpártoló közönség közönyét megtörni, mert az 
estélyeken elég szép számú intelligens közönség 
jelent meg. A lefolyt hét műsora a következő 
volt: Jul. 2-án „Az aggszüzek“ (Trilbyk) czimü 
énekes bohózat került színre. E bohózatban a ko
mikus ellentétek annyira kiélesednek, hogy egy 
perezre sem engedi a közönséget derültség nél
kül. A Trilby-k szerepét Pécsi Anna játszotta; 
minden mozdulata nevetést keltett, jól alakított. 
Svengalit Kispálfi alakította. Maszk-kurrikaturája 
már maga biztosította a sikerét s csak fokozta 
hipnotizáló mozdulatai által. A Loriszon-lányok: 
Zöldi Hermina, Hervav Erzsi és Sípos Gizella, 
sikkes öltözetükben igen helyesek voltak s kelle
mesen mozogtak. Hangjuk élvezetes, különösen 
Zöldi Hermin-é, ki a magasabb hangokban elra
gadja a közönséget De ki is jutott a tapsokból 
nekik.

A négy aggszüz, Pécsi Anna, Jeney Gy., 
K. Szabó Etel és Kecskemetiné, excentrikus ru
házatukkal és ügyes komikumukkal tetemesen nö
velték a derültséget. Olasz György Villám szere
ltben igen ügyesen czivakodott. No természetes, 
hogy Jeszenszky, mint pomádé-gyáros, volt a 
lélek-ado.

Július 3-án _A fekete rigó“ népszínmű ada
tott, mely igen jó összjátékban került szilire. Gé- 
czy Istvánnak ez egy újabb színmüve, melyben 
sok uj és eredeti motívum van. A közönségnek 
kellemes élvezetet szerzett. A Jeszenszky páron 
kívül szép elismerés illeti Zöldi Hermint, Olasz 
Györgynél, Pécsi Annát, Erszényest, Olasz Györ
gyöt, Csolnakossyt, Szigethv Antalt és Kispálii 
Jánost.

Julius 4-én „Rip-Kip* került színre. Mulasz
tást követnénk el, ha érdem szerint nem méltat
nék a kitünően sikerült előadást.

A közönség részéről meg volt a hajlam a 
darab gyönyörű dallamainak befogadására, a szín
padon pedig kitűnő hangulat uralkodott s minden
kiben megvolt a törekvés az előadást a darab 
magas művészi nívójával összhangba hozni.

Ez pedig teljes mértékben sikerült.
Jobb Lisbeth-et nem hogy vidéken nem lát

tunk, de a főváros színpadján is hasztalan keres
ünk a szerepbe való beleélés, törekvés, a hang
anyag ügyes felhasználásának ennél nagyobb fokát.

l’gy vagyunk meggyőződve, hogy Zöldi Hel
mut k. a., ha minden szerepében ennyit ad, játék 
es ének tekintetében kiváló művésznő.

Megjelenésének és hangjának bája fokozta 
sikerét.

Csolnakossy méltó partnerja volt Lisbeth- 
nek ; a játék és az ének művészetében verseny
zett Zöldi Herminnel s e kettőt igy együtt látni, 
valóban ritka élvezetet nyújtott a közönségnek. 
A többi közreműködőkről kivétel nélkül szintén 
csak a legnagyobb dicsérettel emlékezhetünk meg.

Jeszenszky ezzel az előadással sikereinek 
számát gyarapította.

Julius 5-én a „Váljunk el* ment. Ha a sze
rep tökéletes tudása, az alakítás felülmulhutlan- 
sága érdemszámba jön, úgy köszönetünk koszorú
ját örömmel nyújtjuk át Jeszenszky Dezsőimnek, 
kinek magas intelligeneziája, a nüanszirozásnak 
linóm érzékre valló, mesteri kezelése a színpadi 
múzsa kiváló papnőjévé avatják öt. Szebben be
szélni, diszkrétebben jellemezni es a mimikát env- 
nyire bírni alig hallottunk és láttunk.

A mozdulatok eleganeziája kívánni valót nem 
I hagyott hátra. Teljesen uralkodott a szenvedély 

minden foka fölött s nem tudjuk, ihlet-e vagy a 
jellemnek a természet utáni tanulmányozása tette 
azt, hogy úgy éreztük, mintha nem úgy írták volna 
a darabot, de mintha az magától, a játék alatt 

; keletkezett volna.
Ilyen képesség annyi külső bájjal egyesülten 

, elragadta a közönséget.
Jeszenszky Dezső szerepének tökéletes tu- 

! dúsával, helyes alakításával a szó legszorosabb 
értelmében megelevenítette a szerepet és sok
oldalúságával valóban zavarba ejt minket aziránt, 
hogy melyig az ö voltaképeni szerepköre; min* 

I deliben egyaránt kitűnő.

Emlékezetben még sokáig lógunk gyönyör
ködni az előadásban.

Jul. 6-án „A vereshaju és Veréb Jankó, a 
falu bolondja* ez. Lukáesy T. eredeti énekes nép
színművét játszották. Ez estén is a közönség 
mindvégig kiváló jóhangulatban volt, de nein is 
csoda, hisz Jeszenszky adta a Veréb Jankó sze
repét. Kedves jelenetei voltak Jeszenszkynének 
Ágnes szerepében, ki azt valóban megtökéletesi- 
tette művészetével. A „Vercshajut* Zöldi Hermin 
játszotta hatással, ki kellemes hangjával zene- 
értő tehetségét árulta el. Jól játszottak továbbá 
Olasz Gvörgyné, Olasz György, Csolnakossy Gy., 
továbbá Sípos Gizella, Hervav Erzsi, Pécsi Anna 
mint Sári szolgáló, ki a közönségnek derült han
gulatát ügyes játékával csak növelte.

Julius 7-én Jókai Mór „Keresd a szived* 
czimü színmüve került színre. A darabnak kiváló 
része a hernals-i temetői és az isaszegi csalni 
jelenet, mely különösen lekötötte a közönség 
ügyeimét, amit különben is a szereplők ügyes já
tékukkal ki is érdemeltek. Az előadás éltető eleme 
volt a Jeszenszky pár, közönségünk kedvencze. 
Jeszenszkyné, páratlan jellemzésével és tökéletes 
mimikájával a gonosz Alice baroneszet adta. Ki
tűntek még Olasz Gvörgyné gr. Baranghvné sze
reidben, Pécsi Anna, Sípos Gizella, Erszényes .1., 
Olasz György. Kispálfi János, Szigethy és Vetési 
Dániel. Az előadások egyébként is teljes sikerrel 
folytak le és egyik szereplő ellen sem emelhető 
kifogás.

A most folyó heti műsor pedig igen érdé- * 
késnék Ígérkezik, annál is inkább, mert a társu
lat igazgatójának sikerült a budapesti népszínház 
jeles tagját. Németh Józsefet három előadásra 
megnyernie. Hiszszük, hogy közönségünk méltá
nyolni fogja Jeszenszky igazgatónak e nagy áldo
zatokkal járó törekvését.

i v ö z t x í - i z c  l a k é i g ; .

A  jégeső.
Mindnyájunk még azon megdöbbentő katastrófa 

hutása alatt állunk, mely az országot június hó 
27., 28. és 29-én érte.

Ember emlékezete óta ilyen országos jégve
résre az elemi kár statisztika nem emlékszik vissza.

A rendesen localis jellegű jégeső ezúttal ki
terjedt 28 vármegyére. Alig vau 3 4 megye me
lyet a jég teljesen megkímélt. Különösen megsíny
lették ezt a felvidék és a keleti vármegyék, úgy
mint a Dunántúl nagyobb része, mig az Alföld és 
a déli vidékek, valamint Erdély megkímélve ma
radtak.

Vármegyénk sem lett megkímélve ezen jég
csapástól. Csahrcndeken, Sümegen és Tapolczún 
alis' aratnak és szüretelnek.

Ebből a magyar gazdaközönség okulhatna és 
azt a tanulságot levonhatja, hogy jövő évre a függő 
terményt jég ellen biztosítsa.

Felelői szerkesztő.

Németh Mihály.
Laptulujdonos: B a lk á n y l E rn ő .

Hirdetések. *

Eladó esetleg kiadói!
Alsó-Lendv&n a templomtér mellett egy föld
szintes ház, melyben 7 szoba, konyha, két 
éléskamara, istáló és egy nagy veranda van, 
azonnal eladó esetleg bérbeadandó ; —  úgy 
a  tem etörendi fordulatban a  város felett egy 
legjobb karban levő 7 hold területű szőlő 
eladó. Bővebb értesítést dr. Wollak Adolf 

alsó-lendvai ügyvéd ád. j - s
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Árverési hirdetményi kivonat.
Az alsó-lendvai kir. járásbíróság mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Kovács János 
ügyvéd alsó-lendvai lakos végrehajtatónak Csiszár 
Józsefné született Kovács Rozi reszneki lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 131 forint 38 kr. 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyé
ben (az alsó-lendvai királyi járásbíróság) területén 
lévő a reszneki 9fi. szánni telekjegyzökönyvben 
A I. 6. és 7. sor 799. és 88Ö. helyrajzi szám alatt 
foglalt s hat nyolezad részltén Kovács Rozália férj. 
Csiszár Józsefné és két nyolezad részben Tóth 
Rozália özv. Sunnyog Imréné nevén álló, az adó 
alapján 113 forint 50 krajezárra becsült egész 
ingatlanokra; a reszneki 482. számú telekjegyzö
könyvben A f  1 sor 115. helyrajzi szám a. foglalt 
ingatlanból Csiszár Józsefné született Kovács Ro
zália végrehajtást szenvedő nevén álló. az adó 
alapján f i i  forintra becsült két nyolezad részre: 
a reszneki 532. számú telekjegyzökönyvben A I. 
1 sor 328. helyrajzi szám alatt felvett ingatlanból 
ugyanannak a B. 8. a. bejegyzés szerint nevén 
álló, az adó alapján 248 forintra becsült részre; 
végül a reszneki 521. számú telekjegyzökönyvben 
A + 1 sor 8. helyrajzi szám alatt foglalt ház, ud
var és kert ingatlanból, végrehajtást szenvedő ne
vén álló, az adó alapján 257 forintra becsült 
négy tizenketted részre és pedig a reszneki 96. 
sz. telekjegyzőkönyvi ingatlanokra a végrehajtási 
törvény 156. §-a alapján 113 forint 50 kr, fii frt, 
248 forint és 257 forintban ezennel megállapított 
kikiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fÖnnebb megjelölt ingatlanok az 1898. évi július 
hó 28-ik napján délelőtti 10 órakor Résznek köz
ségében. a községházánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is 
eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 10 százalékát készpénzben, vagy 
az 1881: LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyam
mal számított és az 1881. évi november hó 1-én 
3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 
8. §-ában, kijelölt ’óvadékképes értékpapírban a 
kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881: LX. t.-cz. 
170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál 
elöleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elis
mervényt átszolgáltatni.

Kelt Alsó-Lendván 1808. évi április hó 22. 
napján.

Az alsó-lendvai királyi járásbíróság mint tlkvi 
hatóság.

Horváth, kir. albiró.

____n fi L Z A L A*

2900. tlkvsz. 1898.

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

értelmében a tényleges birtokosok tulajdonjogának 
a tjkvekbe való megjegyzése, és tjkvi bejegyzések 
helyesbítése iránti eljárás befejeztetvén, ez azzal 
a felhívással tetetik közzé:

1. hogy mindazok, kik az 1880. XXIX. t.-cz. 
15. és 17. §§-ai alapján — ideértve e $}-oknak az 
1889. XXXVIU. t.-ez. 5. és fi. §-aibau és az 1891. 
XXI. t.-cz. 15. §. a) pontjában foglalt kiegészítéseit 
is — valamint az 1889. XXXVIU. t.-ez. 7. §-a és 
az 1891. XVI. t.-cz. 15. §. b) pontja alapján esz
közölt bejegyzések vagy az 1880. XXIX. L-cz. 22. 
§-a alapján történt törlések érvénytelenségét ki
mutathatják e végből törlési keresetüket, hat hónap 
alatt vagyis az 1899. évi január hó 1-sö napjáig 
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák he, 
mert az ezen meg nem hosszabithato záros határ

idő eltelte után indított törlési kereset annak a 
harmadik személynek, a ki időközben nyilvánkönyvi 
jogot.szemelt, hátrányára nem szolgálhat;

2. hogy mindazok, a kik az 1880 XXIX. t.-ez. 
Ifi. és 18. tj-ainak eseteiben - ideértve az utóbbi 
§-uak az 1889. évi XXXVIU. t.-cz. 5. és fi. $-aihan 
foglalt kiegészítéseit is — a tényleges birtokos 
tulajdonjogának bejegyzése ellenében ellentmara- 
dással élni kívánnak, írásbeli ellentmondásukat hat 
hónap alatt vagyis 1899. évi január hó l-sö napjáig 
bezárólag a telekkönyvi hatósághoz nyújtsák be, 
mert ezen meg nem hosszabbítható záros határidő 
letelte utón ellentmondásuk többé figyelembe vétetni 
nem fog;

3. hogy mindazok, a kik az 1. és 2. pontban 
körülírt eseteken kívül az eljárás és az ennek fo
lyamán történt bejegyzések által előbb nyert 
nyilvánkönyvi jogaikat bármily irányban sértve 
vélik — ideértve azokat is a kik a tulajdonjog 
arányának az 1889. XXXVIU. t.-cz. Ifi. §-a alapján 
történt bejegyzését sérelmesnek találjak - e te
kintetben felszólalásukat tartalmazó kérvényüket a 
telekkönyvi hatósághoz hat hónap alatt, vagyis az 
1899. évi január hó 1-sö napjáig bezárólag nyújtsák 
be, mert ezen meg nem hosszabbítható záros 
határidő elmúlta után az említett bejegyzéseket 
csak a törvény rendes utján és csak az időközben 
nyilvánkönyvi jogokat szerzett harmadik személyek 
jogainak sérelme nélkül támadhatják meg.

Kgyuttal figyelmeztetnek azok a felek, a kik 
a kiküldöttnek eredeti okiratokat adtak át, hogy a 
mennyiben azokhoz egyszersmind egyszerű máso
latokat is csatoltak, vagy ilyeneket pótlólag benyúj
tanak. az eredetieket a telekkönyvi hatóságnál 
átvehetik.

Kir. jhiróság mint tkvi hatoság.
Alsó-Lendván, 1898. évi június hó 21-én.

H o rv á th ,
kir. albiró.

Elvállal Minden, a nyomdászat terén előforduló m unkák gyorsan és ju tányosán szállíttatnak. Névjegyek.
mindennemű könyv- eljegyze>i es esketed

nyomdai munkákat kártyák, meghívók.

Ízléses kivitelben.
gyá</jclen lesek

K ö n w n v n m r l a  m * * í y n \ / i t á Q

"vurstli es pontosan.

\ a n  szerencsém  Alsú-Lendva és vidéke nagyérdem ű közönsége b. tudom ására hozni, hogy az 
Alsó-Lendván m ár 2 év óta fennálló B o g d á n -fé lc

k  @  k  y  ¥  m i  ®  m !■  á . T
átvettem és azt a mai kor igényeinek te ljesen  m eg fe le lő  gép ek k e l és szép  
d íszes be tű k k e l kibővítettem.

Midőn ezt a  n. é. közönség b. tudom ására hozni és becses pártfogását kérni bútorkod......
nem  mulaszthatom  el biztosítani, hogy rendelm ényeinek mindig a legpontosabban , 
gyorsan  és ju tányosán  eleget fogok tenni.

Lj gépeim, valamint a  fővárosban és a  vidéken a nyom dászat terén szerzett sok évi tapasz
talataimnál fogva még a legmagasabb igényeknek is megfelelhetek.

Becses rendelm ényeit és szives pártfogását kérve m aradtam

kiváló tisztelettel

Hírlapokat,
szépirodalmi müveket, 

árjegyzékeket, 
étlapokat stb. jutányos 

áron.

Balkányi Ernő,
k ö n y v n y o m d a - tu la jd o n o s .

Minden, a nyomdászai terén előforduló munkák gyorsan és jutányosán szállíttatnak.

Nyomatott Balkányi Ernő könyvnyomdájában Alcft-UndvAn,

=  1

Táblázatok, községi, 
körjegyzői és ügyvédi.

takarékpénztári 
nyomtatványok gyor

san, pontosan és 
jutányosán.


