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Drágaság.
Megdöbbentő a m indenünnen érkező 

drágaságról szóló panaszok. Kgész vidékek 
népe ínséggel küzd s nem csak a kunyhó
ban szorulnak rá az élelmi pótlékokra, ha
nem a polgári házak asztalán is aggodalmat 
talál a háziasszony, mert a rendes m unka 
jövedelméből a  szerény megélhetés módja 
sem  futja ki.

Valami rendellenes is van az idei drá
gaság fejlődésében. Mert inig a búza ára s 
a kenyér a tavalyi árnak kétszeresére em el
kedett s ezzel lépést tart a többi élelmi 
czikk is, addig a munkát nem taksálják 
többre, mint azelőtt, sőt az iparos keserve
sen érzi. hogy az élelmi szerek drágulása 
mellett iparczikkeinek fogyasztása roham osan 
csökken, ami szám okban kifejezve, azt je 
lenti. hogy m áskor egy forint keresetből 
telt tiz kilogramm kenyérre való, m ost a 
kereset lecsökKenl 50 krra. de azért nem 
adnak 5 kilogramm kenyeret, hanem  csak 
2 5 kilogrammot.

Ezt a példát csak az átlátszóság ked
véért idéztük, nem pedig azért, m intha a 
sablonszerű volna. Mégis ugv illusztrálja a 
viszonyokat, m int egy fotográfia, am ely leg
följebb csak sziliét nem ad ja vissza a 
tárgynak, m elyet megrögzitek.

A viszonyban ugyan meg van a m a
gyarázata a szomorú helyzetnek. A múlt 
évi silány term és nem az egyedüli oka a 
drágaságnak, hanem  az idén még hozzá
járul a nagy tengereken dúló háború is. 
mely lehetetlenné teszi, hogy Amerika szo
kott buzaszállitmánvaival eláraszsza Európát 
s ezzel a búzaárak alakulását befolyásolja. 
Máskor ettől re ttegd  a magyar gazda, mert 
az amerikai invázió okozta nálunk a <> fo
rintos búzaárakat, de most várva-várja, hogy 
a gabonaárakra valahonnan olyan befolyást 
gyakoroljanak, hogy végre csökkenjenek 
azok s ne rémitgesse 14 -1 5  forintos búzaár 
a  kenyérért küzdő népet.

De Amerikát most még a háború fog
lalja el s ki tudja, nem tart-< el hónapokig 
ez az állapot.

A tavaszszal az egész országból biz
tató hangokat hallottunk a vetésekről, a ter
méskilátások egyre emelkedtek. Máskor ugv 
m ájus-juniushan a gabonapiaczon nyomott 
hangulat volt mindig lefelé rohanó árakkal, 
most ezeknek a jó  kilátásoknak ellenére a 
tőzsdén valóságos harcz folyt, s az árak 
nem akartak tágítani az Ínséges magas
ságukból.

A tavaszi híreknek köszönhető talán 
az is. hogy az utóbbi időkben a tüzsde- 
spekuláczió is megállt s egy kis kijózano
dás állott be az árak alakulásában.

A kormány is megtette közben a maga 
kötelességét. Az Ínséges vidéken több mint 
százezer méterm. burgonyát oszlatott szét, 
s annak idején a vetőmagot is kölcsönbe 
adta olt, a hol még ennek is hijja volt.

M ind;; .náltal a hatóságok köb sség- 
érzetél erősen igénybe veszi a  mostani baj, 
mert az ö ellenőrzésük fogja elviselhetővé 
tenni a helyzetet. A liszt, a kenyérárak és 
húsárak horribilis magasságából m ár lehetne 
valamit engedni s a  közönség türelmével 
nem szabad sokáig visszaélni s  nem szabad 
megengedni, hogy egyesek kapzsisága miatt 
százezrek rövidüljenek meg.

Aztán meg a mihez hozzáfogtak a 
Nyugaton, azt megtehetné nálunk is a  kor
mány. Francziaország két hónapra meg
szüntette a gabona-vámokat, a mi a buzá- 
nel 7 frankot te>z ki: ezzel az országra 
rászabadítja a külföldi búzát, mely beözön- 
lésével lejebb fogja szorítani a gabona
árakat. De vájjon van-e ilyen buzafülösleg, 
melyet a franciák bevitelre várnak? A kész
letek Európában roppant csekélyek s bajos 
volna valami túlzott rem énységet támasz
tani a gabonavámok feltüggesztése iránt. 
Aztán meg nálunk ennek nem volna czél- 
szerü eredm énye, mert nem csak kivinni 
való gabona nincs, hanem  a belszükséglet 
fedezését is nehézzé teszi a  felsrófolt ga
bonaárak.

m TÁRGZA.
A  m ú lt? ...

A .n  é I z a  I a* eredeti tárczája

Szerelmi házasság volt Toronyi Délin.- gróf 
házassága. A kevély föur. a dúsgazdag földesül-, 
kit általánosan a .szép nábolr-nnk nevezlek, fe
leségül vette a minden korona nélküli énekesnőt, 
kinek esak szépsége volt mesésebb u gróf va-

fellépni menyasszonyál 
tes búcsú este után tél

t, ki egy örökké

Mikor a gróf tudtul adta eljegyzését bizal
mas barátainak : ezek siettek a nyert hirt tévesz
teni, mire az egész főrangú hölgyvilág úgyszólván 
gyászba öltözött.

felkeresni Toronyit, hogy elha 
sitására bírják. Majdnem könyörögtek neki. hogy 
ne kössön rangján alóli házasságot, de a gróf iu- 
gathatatlannak látszott, fértiu-szavának állt.

S ekkor a förendü apák és fivérek alsóbb
rendű dolgokhoz hittak.

gróf menyasszonya játszott s h 
jeleneteket idéztek elő. De a k< 
héttő szép kedvenezének ezt a meggynláztatását 
s ezután minden előadás valóságos diadal volt.

A gróf ezen i- segített. Nem engedte többi

től. hogy már csak szerelmének éljen. A gróf i 
áskálödásnak elejét vette: siettette házasságát.

Az esküvő csakhamar meg is történt, persze 
a főrangú világ ékszereinek csillogtatása nélkül. 
Legfeljebb a gróf pajtásai voltak ottan, a kik 
mind bámnlói voltak az énekesnőnek, de a kik 
persze nem mertek volna hagyományos szokásaik
kal s avult felfogásaikkal szakítani még egy ilyen 
szép nő szerelméért sem. De megbámulni azért { 
eljöttek. És természetesen olt volt az egész 1

Ksküvü után a pár utazni ment. És ez volt 
szerelem, boldog

ság, mit csak egy gyöngéd nő szerezhet. De az
után haza kellett térniük. A grófné anyának érezte 
magát és Toronyi nem akarta, hogv gyermeke 
külföldön lássa meg először a napvilágot. Vissza
tértek hát a fővárosba.

Itt aztán nehéz időket kellett átélniük. A gróf | 
nyílt házat tartóit, de vacsoráira i- csak a regi 
pajtások jöttek el. hogy udvaroljanak a szép tisz- 
-zonynak. Kgyehkónl teljesen mellőzték őket. Se
hova nem hívták őket, de a grófnak nem is lett
volna ideje, ha elakarta 
azokat a leveleket, ;amelyek aláírás nélkül érkez
tek a palotába.

Tehát még mindig nem adták fel a reményt 
az illetékes körök, hogy a grófot kiszakítsák a 

karjaiból. És a névtelen levelek telve 1

voltak szidalmakkal a színésznő ellen, herágal
maztak henne múltját és intették a grófot, még 
nem késő. váljon el. De a gróf. ki szerette, 
imádta nejét és csecsemő fiát. később már fel 
sem bontotta az illatos papírra vetett rágalmakat

Egyszer azonban a gróf cgv másfajta levelet 
kapott, melyet felbontott már csak azért is. mert
már a boríték.......... gismerte Paksy Imre írását,
A levélben ennyi állott:

.Kedves Grófom!
Csak most értesültem legújabb kalandod

ról. melyet ugyan drágán fizetsz, ha férj gyanánt 
kell szerepelned. Szerelnék beszélni te kópé 
a „feleséged* (nemde szépen hangzik) múltjá
ról. jer hát estére hozzám egy csésze theára.

Én nem akarlak zavarni - mókusoddal. 
Ölel barátod b. Paksy Imre.

A grófot elöntötte a düh. Az ö nejéről igy 
ir. igy mere-/el Írni >•/ az. ember. S újra és újra 
kezébe vette a piszkos levelet. De azután letette 
s gondolkodni kezdett:

Hátba . . . .  mégis . . . .
A gyanú most először férkőzött agyába, 

leikébe.
Hátha igaza van Paksvnak? Vagy ez 

talán még vakmerőbb gazember, mint a névtelen 
levelek írói? Kz már nevét i* ko.-zkára meri tenni, 
hogy ördöngös tervük, elszakítani öt feleségétől, 
sikerüljön? De nem tudja a báró, hogy ha ilyent



Akárhogy áll a dolog, a franczia példát 
csak azért emlegetjük, hogy jó  volna ná
lunk is, ha a  kormányhatalom körültekin
tene s intézkedéseket tenne. A magyar 
kánaán, Európa „éléskamrája", a  hogy ha
zánkat szeretjük nevezni, ne legyen kitéve 
annak a szomorú helyzetnek, a  milyennek 
csak nem lég hozta a táviró Olaszország
ból. a hol valósággal kitört a kenyér-forra
dalom s a nép fegyverrel szerzi meg a 
megélhetésre okvetlenül szükséges javakat 
azoktól, a kik uzsorát folytatnak vele.

Ne adja a magyarok istene, hogy ná
lunk ide jussanak a  dolgok. De az istenre 
csak akkor hivatkozzunk jogosan, ha m a
gunk is mindent megtettünk a veszedelem 
elhárítására.

Adjunk olcsóbb élelmi-czikket a  népnek!

ALSÓ’LENDVA, 1808.

Jubileumok.
Megható szép ünnepségnek volt színhelye 

múlt hó 18-án es 19-én Muraköznek két községe: 
Mura-Szt.-Márton és Csáktornya. A tanitványi ke
gyelet gyuladt lángra a két napon, hogy leróják 
szeretetük, hálájuk és ragaszkodásuk adóját a 
tanító és tanár irányában.

A tanítói fáradságos munkálkodás nem igen 
részesül a jutalomban és csak az a tudat emeli 
a tanítói hivatás minden fölé, hogy az emberiség
nek s hazának tesz szolgálatot. Így annál meg- 
hatóbb. lélekemelőbb az a körülmény, ha a kö
zönség, a tanítvány részéről elismeréssel találko
zik a tanítónak küzdő, fáradalmat nem ismerő 
munkálkodása. Az elismerő s jóleső érzelmeknek 
kiváló szép jeleiről kapunk értesítést a két emlí
tett községből, hol az apának 50 éves tanítói, a 
túrnak 25 éves tanári gazdag és szép múltjára 
tekintettek vissza hálás kegyelettel az ünnepeitek
nek tanítványai, jó barátai és tisztelőik. Az ünne
pélyesség 18-án Szt.-Mártonbun folyt le, a hol 
Majhen Ferencz 50 éves tanító áldásos működését 
ünnepelték.

Az ünnepély isteni tisztelettel kezdődött, ! 
melyet Kecskés Ferencz oda való esperes plébá
nos tartott, Murkovics János alsó-lendvai polg. 
isk. zenetanár, az ünnepelt legrégibb kartársa, 
orgona kísérete mellett. Majd utána diszgyülés. 
melyen Kecskés Ferencz esperes plébános. Tomsics 
András iskolaszéki tag, mint tanítvány méltatta a 
jubiláns hosszú áldásos működését, a melyet 
jegyzőkönyvben is megörökítettek.

A diszgyülés után kedélyes ebéd volt az 
ünnepelt házánál, hol az egybegyűltek sok szép 
feiköszöntőt mondottak a jubilánsra s családjára.

Az ünnepély folytatása 19-én Csáktornyán 
tartatott a tanitó-képző intézet falai között, hol 
Margitai József tanítóképző intézeti igazgató

ir, akkor életével játszik ? . . . S ha a báró igazat 
irna és csakugyan lenne múltja ennek a drága 
teremtésnek, nem szereti-e öt, a férjét, a leg
nagyobb odaadással, nem tette-c apává, mivel a 
rossz asszonyok nem sietnek. És most e szép fin 
anyjától elváljék ö. mert ezt a főúri világ, mely
ben ö született, igy akarja 1 Nem, Paksy levele i 
ép úgy rágalmaz, mint a többi elhamvasztott 
névtelen levél.

És a gróf megírta a választ. Hangzott 
ekképen:

.Paksy bárónak azt izenein, hogv durva I 
tréfáitól kíméljen meg. Ha nőin múltját tudni 
akarom, nincs szükségem az ö theájára. A há
zasságot pedig kalandnak csak az az ember 
nevezheti, a ki olyan piszkos levelet tud Írni, 
mint Paksy báró.*

Ez volt a gróf válasza Paksy ajánlatára. 
Mikor elküldötte a levelet, megkönnyebbülten 
sóhajtott fel s bement neje szobájába.

Ott állt a boldog anya piezi bölcsőjénél és 
elragadtatással szemlélte a kicsikét, majd karjára 
kapta a babát és úgy vitte az ajtóhoz, csókok 
közt hirdetve üdvösségét:

— Egészen az apja, az apja !
Az apja pedig megállt gyönyörködni a kép

ben, az édes jelenben, melyet meg nem zavarhat 
a múltnak semmiféle árnya . . .

j ünnepelte 25 éves tanári működését. Az ünnepé- , 
lyen dr. Ruzicska Kálmán tanfelügyelő nagyhatású 
szavakban méltatta az érdemeket, melyet Magitai 
,1. Muraközben a hazafias szellem ápolása és tér- . 
jesztése körül úgy a tanítóság nevelése mint irói , 
működésével elért. A képezdei tanári kar részéről ( 
Zrínyi Károly tanár tolmácsolta a tanárok érzel
meit! A volt tanítványok nevében Tóth S. igaz
gató tanító üdvözölte a jubiláló igazgatót s irói 
működésének elismeréséül egy értékes arany tollat 
nyújtott át küldői nevében.

Az ünnepelt a meghatottság hangján kö- 
! szönte meg a megtiszteltetést s Ígéretet tett, hogy 

ezután is az irányban fog haladni, mely irányban 
eddig is haladott.

Az ünnepélyt nagyszabású bankett fejezte t 
be, melyen számos felköszöntőkben éltették az 
ünnepeiteket s családjaikat.

„D F I. 7 A I, \“

Ugyancsak szép ünnepet ült f. hó 8-án 
Zala-Egerszcg városa. A magyar kultúra egyik 
érdemekben gazdag munkásának, Udvardv Ignác/ 
kereskedelmi iskolai igazgatónak 25 éves jubileumát.

Az ünnepélyt megelőző napon a .Korona* 
szállodában esti 8 órakor a tanárok és nagy szám
ban megjelent tanítványok ismerkedési estélyt tar
tottak. Másnap, f. hó 3-án az ünnepély hálaadó 
isteni tisztelettel kezdődött, melyet Boncz József, 
volt tanítvány, keszthelyi segédlelkész mutatott be 
az l’rnak. Az ünnepélyesség az ország minden 
részéből összesereglett tanítványok, az egyesületek 
és testületek képviselői, a jó barátok és nagy
számú tisztelői jelenlétében a polg. iskola feldí
szített rajztermében folyt le.

Kilenez ómkor Bödy József tanár az ünne
pélyt rendezőség elnöke üdvözölte a megjelente
ket és a diszgyülést megnyitotta. Ezután egy kül
döttség menesztetett a jubilánsért, a kinek meg
érkeztével óriási éljenzés tört ki az ünneplő 
közönség ajakán. Az éljenzés csilapultával Bödy 
József tanár társai. Hoseuthul Jenő dr. a tanítvá
nyok nevében üdvözölte lelkes, szivböl eredő sza
vakban Udvardvt, Utánok dr. Ruzicska K. kir. tan. 
tanfelügyelő gyönyörű beszéd kíséretében adta át 
dr. \\  lassíts Gyula vallás és közoktatásügyi mi
niszter elismerő leiratát. Majd ezután Botfy' Lajos 
polgármester Zl-Egerszeg. Poredus Antal a Zala- 
inegye ált. tanító-egyesület, Pankovics György az 
elemi tanítók, Büehler 8. a kereskedelmi kör. 
dr. Boschán Gyula a tűzoltóság, Breizach S. a 
keresk. tanulók felügyelőbizottsága és Lakatos F. 
az iparos ifjúság nevében üdvüzötték a jubilánst. 
Udvardy Ignác/, könnyes szemekkel a meghatott
ság hangján köszönte meg a szendét és hála. a 
ragaszkodás és tiszteletből kifolyó szivbeli meg
nyilatkozást és a tanítványai által nevében tett 
alapítványhoz 200 frtot ajánlott föl.

Végül a tanítványok nevében dr. Strausz 
Sándor és dr. Ruzicska Kálmán tanfelügyelő, gyö
nyörű s nagyhatású beszéddel üdvözölték a tanári 
karnak többi jubilánsait, u. m. Bödy József. 
Sclunidt József, Faller József, Pankovics György és 
Udvardy Vincze tanárokat.

A tanárok nevében Bödy József mondott 
köszönetét az őszinte megtiszteltetésért. Az ünne
pélyt d. u. 1 órakor 200 teritékii fényes bankét 
fejezte be, melyen úgy a vidék mint ii város ki
tűnőségei is jelen voltak, a hol számos felköszön
tőkben az Isten áldását kérték az ünnepeltek to
vábbi életére.

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

ig e n  t is z te lt  e lő fize tő in k e t, s  o lv a só in 
k a 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 e g ú jí ta n i , s  a h á tra lé ko ka t  
p o n to sa n  b ek ü ld e n i n e h o g y  a s z é tk ü l
d é sn é l fe n n a k a d á s  tö r té n jé k . A z  elő fize
té s i  d ija ka t, n y í l t  te r e k e t  é s  h it d ö fé se ke t 
l la lk á n y i  E rn ő  k ia d ó  é s  lap tu la jd o n o s  
n e v é r e  k é r jü k  bekü lden i.

Kinevezések. A vallás- és közoktatási minisz
ter Biróné Nimbsgern Mária keszthelyi polgári 
leányiskolái kézimunka tanítónőt ugyanezen isko
lához a XI. fizetési osztály 3-ik fokozatába segéd- 
tanítónővé nevezte ki. A zala-egerszegi penz- 
ugyigazgalóság llolly Ferencz t .  Monda Alajo* 
zala-egerszegi díjtalan adóhivatali gyakornok jelöl
teket díjtalan adóhivatali gyakornokokká nevezte ki.

Gazdasági tudósító. A füldmivelesügyi miniszter 
Tóth Sándor perlaki áll. iskolai igazgatót, a per
laki járásban állandó gazdasági tudósítói tiszttel 
bízta meg.

Meghívó. A folyó évi szeptember hó 12-én 
tartandó törvényhatósági bizottsági rendes közgyű
lésre az 1899. évi megyei költségvetés megállapítása 
tárgyában teendő véleinényes jelentés elkészítése 
s az üresedésben levő állandóválaszlinányi egyik 
alelnöki állásnak választás utján leendő betöltése 
végett az állandóválasztmáiiy ülése az 1880. évi 
XXI-ik t.-cz. 17. §-u értelmében folyó évi agusztus 
hó 22-én ugyan a fent kitett közgyűlésen fel
veendő egyéb törvényhatósági ügyek közgyűlési 
tárgyalásának elkészítése végett pedig az állandó 
választmányi ülés folyó évi szeptember hó 5-én 
mindenkor délelőtti 9 órakor Zala-Égerszögen a 
vármegyeház gyüiéstermében fog megtartatni, mely 
ülésekre t. választmányi tag urat van szerencsém 
meghívni. Zala-Egerszeg, 1898. évi jnnius hó 25. 
Dr. Juukovich László gróf főispán, s álhmdóválaszt- 
mánvi elnök.

Változások a Csáktornyái grófi urod. tiszti
karban. Gróf Festetits Jenő ur <) Méltósága Szilágyi 
Gyula grófi titkárt hosszú szolgálat után jól meg
érdemelt nyugdíjba hélyezte s grófi titkárul Kayser 
Lajos ujudvari kasznárt nevezte ki. Ö Méltósága 
továbbá Wlassies György turcsiscsei ispánt Újud
varra, Mcsterics Aladár központi ispánt Turesiscsére 
helyezte át s központi ispánul Kovács Emil urod. 
írnokot nevezte ki.

Első mise. Kornfeind Nándor drávavásárhelyi 
körjegyző Jenő nevű fia f. hó 10-én, vasárnap, 
d. e. 9 órakor mondta első miséjét a dráva
vásárhelyi plébánia-templomban.

Véres kardpárbaj. E hó elsején Parsán kard
dal fejeztek be egy vitás ügyet Baranyay Ödön 
és Dcrvarics Á kos földbirtokosok. A párbaj, mely 
a paesai nagyvcndéglö nagytermében ment végbe, 
szerencsétlenül végződött Baranyav Ödönre nézve. 
Mindjárt az első összecsapásnál oly súlyon sebe
ket kapott, hogy összeesett. Vérzése oly erős volt, 
hogy az egyik orvos is rosszul lett. Négy sebet 
kapott: a füle mellett, az orr mellett a száján 
keresztül, kezén és mellén. Állapota a nagy vér
vesztés miatt aggodalmas, mert egy ütőere is át 
van vágva. Segédek voltak Bervaries Ákos részé
ről : Batthyányi gróf és Majthényi huszárhadna
gyok : Baranyay részéről: Lenkey postatiszt és 
Csesznék árvaszéki ülnök.

A gazdak figyelmébe. Hogy mily nagymérvű 
volt hazánk több megyéjén s megyénkén is a 
múlt hó végén keresztülvonuló jégeső és hogy 
mennyire sújtotta a gazdaközönséget, rh. alábbi 
hir eléggé bizonyítja. A Magyarországon jégbizto
sítással foglalkozó részvénytársaságoknak már eddig 
közel ,'{0 ezer fel jelentett jégkárt, több mint 80 
millió forint értékben. A társaságok minden ren
delkezésére álló jégkárbecslöt, összesen 350 szak
embert. útnak indítottak már. hogy a károkat a 
lehető legrövidebb idő alatt felvegyék. A jégkár- 
biztositó társaságok arra figyelmeztetik a gazda
közönséget. hogy az aratási munkákat folytassák 
akadálytalanul, ha karuk becslése meg nem is 
történt volna még. A kar a learatott terményben 

a biztositá-i feltételek szerint ép úgy meg- 
állapittatik. mint a lábon állóban.

Állategészségügyi kimutatás vármegyénkben 
július hó 3-án: Lépfene: Kútfej 1 udvar. Veszett
ség: Légnél 1 udvar. Sertésvész: Alsó-Rajk I 
udvar, A*zofö N udvar. Bucsu-Szent-Tninás, Hiszel 
5 udvar. Döbrctc Ki udvar, Gellénháza 5 udvar. 
Gyülcvész 9 udvar. Hahót 1 udvar. Megvesd 14 
udvar. Ilidvég 1 udvar, Jurcsevecz 11 ’ udvar, 
Kanizsa 5 udvar. Keszthely 3 udvar. Kis-Gürbö 
fi udvar, Lángviz. 5 udvar. Milej-Egyház-szeg, Mura 
Vid 5 udvar. Nagy-Horváth P» udvar. Nagy-Kanizsa, 
Ncmes-Boldogasszonyfn 5 udvar. Örvényes ti ud
var, Paesa 1 udvar. Mátka 1 udvar. Rédies 11 
udvar. Migyácz. Ró/.sászeg, Sármellék 6 udvar, 
lapoleza 3 udvar. Tihany 17 udvar. Tűrje 5 udvar.
L dvarnok •> udvar. Vindoruyaszöllős. Yinczcmajnr 
I udvar. Zala-Szent-Grót 2 udvar. Zala-Szent- 
László fi udvar, Zaln-Szántö 1 major, Zsitkórz 
1 udvar, összesen 37 község.

Ménlovak eladása. A füldmivelésiigyi minisz
ter fölhívja mindama tenyésztőket, kiknek birtoká
ban .! es lel evet betöltött, de a uyolczudik ével 
meg meg nem haladt kom ménló van és azt el
adni óhajtják, hogy ebbeli szándékukat annak 
kitüntetésével, hogy a ménló mely vármegyében, 
mely városban, községben vagy pusztában áll, 
megjelölve továbbá az eladási árt is. 50 kros bé
lyeggel ellátott beadványban legkésőbb aug. 20-ig 
jelentsék be.
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T ű i. A zulumegyei Bak községben a tűz 
38 házat hamvasztott el sok melléképülettel együtt. 
A tűz a nagy szélvész miatt oly gyorsan terjedt, 
hogy a lakosok úgyszólván semmit sem menthet
tek meg. Három szarvasmarha is esett áldozatul. 
A veszteség annál súlyosabban nehezedik a káro
sultakra, mivel 8 év előtt majdnem ugyanazon 
lakosok égtek le. Zala-Egerszeg városa f. hó 5-én 
első segélyként 500 Irtot osztott ki a károsultak 
között.

Elgázolta a kocsi. A napokban a mura- 
szerdahelyi országúton Novoszel Ferencz fuvaros 
kocsija keresztül gázolt Baráth Mihály muraszerda
helyi lakos 2 éves fiacskáján. A gyermek azonnal 
kiszenvedett. A vétkes kocsist letartóztatták.

A „Le  Progrés" e heti száma igen változa
tos, gazdag és értékes tartalommal jelent meg. A 
párisi világkiállítás közeledésével a „Le Progrés* 
iránt u legnagyobb mértékben növekszik az ér
deklődés, mert e magyar és német magyarázó 
jegyzetekkel ellátott, illusztrált franczia heti lap 
módot nvujt mindenkinek, ki a franczia nyelv leg
elemibb fogalmait bírja, hogy rövid idő alatt a 
franczia nyelvet és annak sok sajátosságát, szólás 
módjait a lehető legnagyobb könnyűséggel elsajá
títhassa. Előfizetési ára negyedévenként 2 frt. Az 
előfizetési pénzek a „Le Progrés* kiadóhivatalába: 
Budapest, VII. Kertész-utcza 50. küldendők. Mu
tatvány számot ingyen és bérmentve küld a 
kiadóhivatal.

Színészet.
Jeszenszky Dezső színtársulatáról mindazok, 

kik az előadásokat rendesen látogatták, elmond
hatják egész őszinteséggel, hogy jó erőkből össze
válogatott társulat, kik kiérdemelni bírják a közön
ség nagy érdeklődését és támogatását. Az előadá
sok összevágok, a műsor elég változatos, noha, 
megvallva a valót, a hazai termékeknek több teret 
juttathatnának. É< csak jóakarattal ajánlhatjuk 
az igazgató figyelmébe, hogy a régebbi darabok, 
melyeket Szigligeti. Káy A., Kisfaludy K., Csiky, 
Hákosy és több hírneves magyar színműírók írtak, 
melyekben azok a jó magyar alakok, azok a gyö
nyörű nemzeti törekvések korhűen kidomborodnak, 
közelebb állnak szivünkhöz, mint ezek a mostani 
kétes értékű, keveset érő darabok. Általában pe
dig megjegyezve el kell ismernünk Jeszenszkyröl, 
hogy ö minden módon iparkodik a közönség ked
vét eltalálni.

K hét a vendégszereplés hete volt. atncny- 
nyiben Németh József népszínházi tag volt a 
társulatnál három napi vendegszereplésen.

A vendégszereplö előadásait az első két este 
meglehetős számmal látogatta közönségünk, de 
még sem úgy. mint azt Németh J.. a nagy hírnevű 
színész megérdemelte volna de ez épen nem a 
közönségünknek róható fel hibául, mint inkább 
Jeszenszky igazgatónak, a ki nem oly darabot 
adatott elő, amelyben Németh tehetsége nyilvánul
hatott volna. És ennek tudható be azon körül
mény is, hogy közönségünk nem melegedett bele 
a színházlátogatásba, sőt az utolsó s legjobb ven
dégszereplés estélyén alig volt látogató. A hét 
eseteiről pedig a következőket mondhatjuk:

Szombaton, július 9-én „Kukta kisasszony- 
czimü bohózatos operetté 3 felvonásban adatott 
Németh József a népszínház művészének első ven
dégjátékául.

Vasárnap, július 10-én „Holtomiglan* hozatott 
színre, Németh József második vendégjátékául.

Hétfőn, julius 11-én „Éjjel az erdőn" czimü 
népszínmű 3 felvonásban került színre Németh J. 
bocsit felléptével. A művész játékait végig hallgatva 
s szemlélve, leheletlen Németh Józsefről kevésbbé 
elismerő hangon Írni. Képessége iránt a legmagasabb 
véleményt kell. hogy tápláljuk. A szerepeit elragadó 
humorral alakította, a szerepében bar kicsinyek, de 
nincs egyetlen egy kis rész, mely az ö játékában 
teljesen ne érvényesült volna.

Szóval mindig talált ö alkalmat, hogy bármily 
kis dologban is a művészetével gyönyörködtesse uz 
intelligens közönséget, mely minden jelenete után 
tomboló tapssal és éljenzéssel adott kifejezést elra
gadtatásának. A többi szereplők közül Zöldi ller- 
min, mint Liza grófnő, kinek most is volt alkalma 
csengő, iskolázott hangjával a közönség tetszését 
megnyernie. Szigeti Antal a nála megszokott ügyes
seggel és kiválóan kellemes tenor hangjával, Je- 

'enszkyné és Jeszenszky, kiket a közönség ezekben
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Györgyike, Erszényes István és Kispálfy János tűn
tek ki.

Szerdán, jul. 13-án a „Nagymama" czimü 
vígjáték, csütörtökön, jul. 14-ón, pedig másodszor 
„Az ördög mátkája* ez. énekes népszínmű adatott 
Zöldi Hcrmiu jutalomjátékául és egyúttal utolsó 1 
bucsu-elöudásul. A fenti két utolsó előadásban Olasz 
Györgyéé, gyönyörű hatással, mély érzelemmel s 
szeretetreméltóan adta a jóságos öreg Szerémi gróf
nőt. Zöldi Hermin, mint Vermes Judit kiválóan ját
szóit s a már többször említett kellemes hangjával 
fel-felujuló tapsra ragadtatta a közönséget. Kitü
nően játszottak: a Jeszenszky pár, Péesv Anna, 
Olasz György és Kispálfy János. Szépen kiváltak : 
Szigety Antal. Csolnakossy Gy., Hervay Erzsiké, Sí
pos Gizelia és Erszényes István.

A társulat ezzel a színi idényt itt befejezte s 
innen, mint halljuk. Boglárra megy.

A működésűk alatt szereplésüket a legjobb 
akarattal kísértük ; nem adtunk nekik több dicsére
tet, mint a mit meg r.em érdemeltek volna, de meg
vallva őszintén, a szigorú kritikát sem alkalmaztuk. 
Különösen tekintetbe vettük a törekvést, mely sze
rint minden áron oda iparkodtak, hogy városunk j 
szinpártoló közönségének igényeit kielégíthessék. 
Legyen jutalmul a társulatnak ama tudat, hogy ezt 
el is érték teljes mértékben.

Végül pedig búcsúzóul sok szop sikert, külö
nösen uz anyagiak terén kívánunk nekik.

Pályázat.
A m. kir. posta és távírda, valamint táv

beszélőnél betöltendő 108 gyakornokjelölti állásra 
pályázatot nyitok. Ezen állásokra az 1883. évi
1. t.-cz. 14-ik t}-a alapján mindazok pályázhatnak, 
a kik középiskolát vagy ezzel egyenrangú más 
tanintézetet érettségi vizsgával sikeresen végez
tek, 18-ik életévüket betöltötték és magyar állam
polgárok. Ezen feltételeken kívül a pályázók köz
ségi erkölcsi bizonyitványnyal fedhetetlen előéle
tüket, közhatósági orvosi bizonyitványnyal pedig 
ép és egészséges, a posta- és távirda-szolgálatra 
testileg is alkalmas voltukat tartoznak igazolni.
A pályázat alá bocsátott állásokat a kerületi posta- 
és távirda-igazgutások fogják betölteni, számsze
rűit minden igazgatóság tizenkettőt (12) a saját
kezűig irt és születési, orvosi, erkölcsi és iskolai 
bizonyítványokkal felszerelt kérvények a már köz- 
szolgálatban állók által, elöljáróságuk a közszol
galatban nem lévők által pedig az illető szolga
iam- vagy nolgármester utján folyó évi julius hó 
31-ig, aszerint, ahol a pályázók alkalmaztatást 
óhajtanak nyerni, a budapesti, kassai, kolyzsvári. 
nagvvárádi, pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári 
vagy zágrábi posta- és távirda-igazgatóságokhoz 
nyújtandók be s a mennyiben az említett határ
időig pályázók kellő számmal nem jelentkezné
nek, később érkező folyamodványok is elfogadtat
nak. A pályázók közül kiválasztottak az illető | 
posta- és távirda-igazgatőság felhívására az igaz
gatóság vezetőjénél személyesen jelentkezni tar
toznak, a ki azután félfogadások iránt végleg 
határoz. A felfogadott posta- és távírda-gyakornok 
jelöltek eskü helyett ezt pótló fogadalmat tesznek, 
egy (1) forint napidijban részesittetnek s a követ
kező feltételek mellett lépnek szolgálatba :

1. Állásukat az illetékes posta- és távirda- 
igazgatóság felhívására f. évi szeptember hó 1-én, 
vagy hu az igazgatóság másképen rendelkeznék, 
éhez képest elfoglalni tartoznak.

2. Kötelesek a posta- és távirda-igazgatóság 
által kijelölendő hivatalnál, melynek fegyelmi ha
tósága alatt állanak, a posta- és távirda-kezelést 
gyakorlatilag elsajátítani s ott rendes szolgálatot 
teljesíteni.

3. 1899. évi szeptember hó 1-én saját költ
ségükön Budapestre illetőleg Zágrábba fognak át
helyeztetni, a posta- és távirda-tisztképzö tanfolyam 
szabályszerű hallgatására.

4. A posta- és távirda-tunfolyam tartama 
alatt, mint annak rendes hallgatói, a tanfolyami 
szabályzatnak minden tekintetben alávetik magu
kat. tehát a beiktatási és tandijukat is. ha ezek 
alól a szabályzat alapján föl nem mentetnek, 
fizetni kötelesek.

5. Napidijaik élvezetében a tanfolyamnak 10 i 
hóra terjedő ideje alatt is megmaradnak, de en- I 
nek fejében a tanfolyam székhelyén levő posta- 1 
és távirda-igazgatoság rendelkezése szerint szabad j 
idejükben szolgálatot teljesíteni tartoznak.
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kifogás alá esik, valamint azok is, a kik posta- 
távirda-szolgálatra más okok miatt alkalmatlanok
nak találtatnak : a szolgálat illetőleg ezen próba- 
képeni alkalmaztatás alól fölmentetnek.

7. Azok viszont, akik gyakorlati alkalmazta
tásuk alatt teljesen beválnak, a posta- és távirda- 
tisztképzö tanfolyam szabályszerű elvégzése után 
posta- és távirda-gyakornokokká neveztetnek ki, 
az 1893. évi IV. t.-cz. 11-ik §-ában megállapított 
segélydijjal, azaz ha felsőbb tanintézetet végeztek, 
évi 500 frt, különben évi 400 frt járandósággal; 
a posta- és távirda-tanfolyam szabályzata által 
előirt szakvizsga sikeres letételével pedig igényt 
szereznek a X-ik fizetési osztályba sorozott s az 
1893. évi IV. t.-cz.-ben meghatározott illetmények
kel járó posta- és távirda-tiszti állásokra s ha ily 
állásokra hely üresedés hiánya miatt azonnal ki
nevezhetek nem volnánuk, addig mig kinevezteté- 
sük bekövetkezhetik, posta- és távírda-segédtiszti 
minőségben nyernek alkalmazást.

K ö z g a z d a s á g ,
E g y  u j termelési ég  meghonosítása. 

Mindenki örömmel fogadja az orsz. m. gazdasági 
egyesület földinivelési és növénytermelési szak
osztályának azon intenczióját, hogy a hazai orvosi 
növények termelésének újabb fellendülését elő
mozdítani iparkodik. Ha a statisztikának az orvosi 
növények forgalmára vonatkozó adatait, mely 
mellesleg megjegyezve, elég homályos, figyelem
mel kisérjük, a bosszúság bizonyos nemével töp
rengünk el azon valóban érthetetlen állapoton, 
hogy az orvosi növényekért százezrekre menő 
összeget dobunk ki a külföldi piaczra u saját 
tehetetlenségünk, „nembánom"-súgunk miatt. Va
lóban elszomorító a közönynek az az óriási mérve, 
mely e tekintetben a magyar gazdaközöuséget 
jellemzi. Egy tekintélyes jövedelemtől fosztja meg 
magát akkor, midőn ahhoz könynyü szerrel hozzá 
juthatna, mert az orvosi növényekre nézve bátran 
elmondható az, hogy jövedelmezőség tekintetében 
a legtöbb kultur növény felett állnak, művelésűk 
tekintetében pedig nem merülnek fel oly nehéz
ségek, melyekkel megküzdeni képesek nem lennénk. 
Bizonyítja ez állítást Nyitramegyének több járása, 
hol Agnelli plébános buzgósága folytán a lakos
ság jó része már teljesen otthonos a gyógynövény 
kultiválásában, s ezzel a kisgazda nem csekély 
mértékben mozdította elő saját anyagi jólétét.

Rövid vázlatokban közöljük azon tudnivaló
kat. melyek a gyógynövény termelésnél figyelembe 
veendők: a gyógynövénynek talaj és klimatikus 
viszonyok iránti igényei nem nagyok, amennyiben 
szelíd fekvésben úgy a szárazabb, mint a nyirko
sabb talajon is képesek megteremni. Födolog a 
talajnak jó megmivelése, a mi különösen a mé
lyebb porhanyitásra vonatkozik. A mélyen miveit 
tulajban egészséges, szép. gyors fejlödésü s külön
böző betegségektől mentes növényeket lehet pro
dukálni, melyek jó zamatuk miatt kiválóan jól 
értékesíthetők. Ha a talaj nem rendelkeznék ele
gendő tápanyaggal, úgy annak pótlásáról gondos
kodni kell, de nem annyira istállótrágya, mint 
inkább műtrágya segélyével. Ugyanis az istálló
trágya némileg árt az orvosi növény minőségé
nek, ellenben pl. a chilisalétromnak és szuper
foszfátnak együttes alkalmazása nemcsak hogy 
nem árt. sőt ellenkezőleg hasznos is, a mennyi
ben a mennyiséget is nagyban emeli.

A szaporítás részint magról, részint palán
tákról történik. A kiültetés idejétől az aratásig 
azon növények kivételével, melyek széles sorok
ban ültettettek. ápolásra nincs szükség. Legnagyobb 
gond az aratásra fordítandó. A szárításnál az 
u. n. szárító cserénveket használjuk.

V a s ú ti  m e n e t r e n d .

A.-Lcndva-Gsák tornya. A.-Lendvu-Z.-Égerszög.
Indul: Indul:

7 óra 41 p.-kor d. e. fi óra 55 p.-kor d. c.
8 „ 44 „ este. 5 „ 40 „ d. u.

Érkezik: Érkezik:
fi óra 5<> p.-kor d. e. 7 óra 41 p.-kor d. e.
5 „ 40 „ d. u. 8 „ 44 „ este.

Felel As szerkeszt A.

Németh Mihály-



Eladó esetleg kiadói!
Alsó-Lendván a templom tér mellett egy föld
szintes ház, melyben 7 szoba, konyha, két 
éléskamara, istáló és egy nagy veranda van. 
azonnal eladó esetleg b érbeadandó : —  úgy 
a temetörcndi fordulatban a  város felett egy 
legjobb karban levő 7 hold területű szőlő 
eladó. Bővebb értesítést dr. VVollák Adolf 

alsó-lendvai ügyvéd ád. 6—r.

326 1898. tzám.
Árverési hirdetmény.

Polliik József és Wollák Adolf közös végre
hajtató és a felülfoglaltúk javára Polliik K. vég
rehajtást szenvedettnél a zala-egerszegi királyi 
törvényszék p. 2912. és 2910 1898. számú 
végrehajtást és az alsó-lendvai kir. járásbíróság 
V. 219. s 220 3. 1898. számú kiküldetést rendelő | 
végzése alapján összesen 1096 frt ő8 krnvi. úgy ! 
a többi követelés s járulékai kielégítésére 
Bellatinezon folyó év július hó 20-ik napján dél
előtti 10 órakor vasáruk és egyeli ingóságok 372 
frt 20 kr. beesértékben bírói árverés utján lógnak 
eladatni következő általános árverési feltételek 
niellett: Ha a tárgy becsértéke meg nem Ígértei
nek, az a kikiáltási áron alól is a legtöbbet ígérő 
által inegvettnek jelentetik ki. még akkor is. ha 
más árverelö által Ígéret nem tétetett. Minden 
tárgy vételára azonnal készpénzben fizetendő, 
melynek lefizetése után az elárverezett tárgy a 
vevő birtokába adatik. Ha a legtöbbet ígérő a 
vételárt azonnal le nem fizetné, a tárgy azonnal 
tijabban árvereltetik s ez esetben a fizetést nem 
teljesítő árverclönek a netaláni többlethez igényé 
nincs, ellenben a netaláni kisebb összeget pó
tolni köteles és az árveres további folyamában 
részt nem vehet.

Kelt Alsó-Lendván, 1898. évi július hó 3-ik 
napján.

Remény fy  Jenő. bir. végrehajtó.

ALBft-LENDVA 1898. J ) K I. Z A L A“ VASÁRNAP. Jl’IJ rs  17.

1  Alsó-Lendva-Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság K
•áj A tsó -L en d va .
I  p
7s;l ‘ Ezennel van szerencsénk az érdekeli közönség borsos ludom asára hozni.

hogy az 1831-ben a la k u lt és 143.6 m ill ió  o .-m . é. k o ro n a  a la p tő k e  és 
ké szp é n zb e li ta r ta lé k o k  fe le tt re n d e lk e z ő  k i

valamint (A ss icu ra z io n i G en erá li.)

Magy. jég- és viszont-biztositó részv.-tórsaság
ps az (alaptőke öt millió o.-m.- é. korona)

l-sö o.általános baleset ellen biztositó társaság
(alaptőke hat millió o.-m. é. korona)

„Universale" altalános népbiztositó társaság
(teljesen befizetett reszvenyióke egy millió o.-m. e. korona) 

fö ü g y n ö k s é g é t bírjuk. Ennélfogva tisztelettel kérjük az előforduló m indennem ű 
tű z b iz to s ítá s t épületek, takarm ány- és aratási készletekre, valam int egyél* ingó
ságokra n á lu n k  feladni. Elfogadunk lováhha é le tb iz to s ítá s o k a t minden módozat 
szerint, valamiül n é p b iz to s ita s o k a t orvosi vizsgálat nélkül, lováhhá jé g -  és 
ba lese t e llen  va ló  b iz to s ítá s o k a t a lehe tő  le g o lc s ó b b  és le g jo b b  fe l
té te le k  mellett.

Biztosítási feladmányail kérve és várva vagyunk

Alsó-Lendván. ls t l s .  július hé). kivaló i -/.lelettel

A LSO -L EN D V A -V ID EK I T A K A R E K P E N Z T A R  
R É S Z V É N Y T Á R SA S Á G .
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Elvállal
mindennemű könyv
nyomdái munkákat 
ízléses kivitelben.

1  §c

Minden, a  nyomdászat terén előforduló munkák gyorsan és ju tányosán szállíttatnak.

Könyvnyomda megnyitás.

Névj ‘gyek,
eljegy/.fsi és esketési 
kártyák, megliivéik, 

gyászjelentések 
gyorsan es pontosan.

Van szerencsém  Alsó-Lendva és vidéke nagyérdem ű közönsége b. tudom ására hozni, hogy az 
Alsó-Lendván nnir 2 év óla fennálló Bogdán-féle

K Ö N Y V N Y O M D Á T
átvettem és azt a mai kur igényeinek te lje sen  m eg fe le lő  g ép ek k e l és  szép  
díszes betűkkel kibővítettem.

Midőn ezt a n. é. közönség b. tudom ására hozni és becses pártfogasat kérni bátorkodom, 
nem mulaszthatom el biztosítani, hogy rendelm ényeiuek mindig a le g p o n t o s a b b a n ,  
gyorsan  és ju tányosán  eleget fogok tenni.

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

Becses rendelményeit 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  nyom dászat terén előforduló munkák gyorsan és ju tányosu l szállíttatnak.

Nyomatott Balkányi Ernő könyvnyom dájában Alsú-Lendvau.

Táblázatok, községi, 
körjegyzői és ügyvédi.

takarékpénztári 
nyomtatványok gyor

san. pontosan és 
jutányosán.


