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A  he lybeli és já rá si hatóságok. te/, alsó-lendvai községi és körjegyző i egylet, az .,A lsó-L endvn-V idéki T akarékpénztár  
R észvén y  társasági hivatalos közlönye. *

A tisztaság.
Az irodalmi és tudom ányos tevékeny

ség terén néhány évtized alatt századok el
m aradt m unkáját pótoltuk, s bár kereske
delm ünk fejlődésnek indul és iparunk nagy 
lendületet vesz: mindam ellett a  közegész
ségügy terén még nem já runk  igen közel 
nyugoti ideáljainkhoz. Különösen a  tisztaság 
fontos kérdése az. mely nem 'részesül még 
mindig a kellő figyelemben, különösen nem 
— a  köznép részéről.

Pedig a  tisztaság úgyszólván orvos és 
patika együttvéve ; a tisztaság egyik fontos 
tényezője az egészségben m aradásnak. Első 
so rban  ö az, a  ki meghosszabbítja az em 
beri élet tartam át, az ellenállási képességét 
annak a testnek, amely áldásos gondozás
ban részesül. A tisztaság hathatós óvszer, 
mely bárki szám ára könnyen hozzáférhető 
és bizonyára a  legolcsóbb valam ennyi me
dicina közül.

Es mégis azt tapasztaljuk, hogy az 
alsóbb néposzlályok korántsem) élnek vele 
oly bőven, mini azt saját jólétük érdeke 
megkívánná.

A mi parasztjaink, bá r előnyösen kü
lönböznek a Kelet piszkos, szegény népé
től. még sem törődnek Oi'K'-l som s;.jiU 
testük gondozásával, sem hajlékuk tiszta
ságával.

Különösen a  szellőztetés körül követ
nek el sok mulasztást. Azok az emberek, 
kik életük javarészét mezei munkával a  sza
badban töltik el, o tthon m intha félnének a 
friss levegőtől, oly gondosan zárják el la
kásukat előle. Még jobbm ódu gazdák házá
ban is a belépőt télen megüti a  penészes, 
dohos szag, fojtja lélegzetét a fülledt levegő, 
mert épenséggel nem . vagy legalább nem 
eleget szellőztetik a szobát.

Hogy a fűtőanyagon takarékoskodhas
sanak. inkább pazarolják a -úját és külö
nösen a zsenge gyermekeik egészségét.

Hogy Magyarországon a gyermekek 
halandósága nagyobb, mint átlag minden 
nyugoti országban, bizony leginkább annak 
tulajdonítható, hogy falusi népünk a 
hygiena követelményeivel oly keveset vagy 
éppenséggel nem  törődik.

Járványoknak kell kiütni, a hagymáz- 
nak kell sorra látogatni a  házakat, vagy a 
fekete asszonynak, a kolerának rettegésbe 
kell ejteni az em bereket, hogy az emberek 
az egészség megőrzését, törvényeinek köve
telményeit ném i figyelemben részesítsék. 
Még a hatóságok maguk is varnak ilyen 
szomorú impulzusokra, hogy e tekintetben 
erélyesen fellépjenek.

Mert nem a közegészséügyi rendeletek
ben van a hijja. Ezek megvannak bőven, 
épületes paragrafusokra osztva, csakhogy

ezek a rendeletek a legtöbb esetben Írott 
mulaszt m aradnak.

Régmúlt időkben, m ikor különösen a 
szegényebb osztályokkal kevesen törődtek 
gyá molúlag, mikor a  jobbágyok sorsa több
nyire nyom or volt, s ezek em észtő piszok
ban sínylődtek, mindenféle já rvány hány
szor megtizedelte az ország népességét! 
Ma. hála a terjedő kultúrának, m ár halad
tunk annyira, hogy az epidémiák jórészt 
elveszítették annak rettenetességét, a  nyomor 
szülte pestist, a  fekete halált m ár csak hír
ből ism erjük és a kolera is, ha ellátogat 
Európába, m ár csak mérsékelten szedi ál
dozatait. De azért pusztít vérünkben ele
gendő vészes betegség, a  minek járvány- 
szerű fellépése csak is ugv gátolható meg, 
ha  gondosan ügyelünk a  legszigorúbb tisz
taságra.

O rszágunkban a halálozási arány ked
vezőid) ugyan, mint a napsugaras India 
ném ely tartom ányáé, hol félelmetes lázak 
és a kolera állandó fészekkel bírnak. De 
majd kétszer akkora nálunk a halandóság, 
mint H ollandiában, vagy a közműveltség 
tekintetében annyira elöhaladt skandináv 
állam okban. K tekintetben a  statisztika be
szédes számai megszivelendő intés gyanánt 
szolgálhatnak illetékes hatóságainknak, hogy 
buzgón teljesítsék kötelességüket a köz- 
(-gészségü gy körü I.

^  T Á N G Z A *  ^
A  g e n tp y .

Életkép a XIX. század alkon}
Irta : BODNÁR JÁNOS.

A .1)éIta la*  eredeti tircz

Este a s/.inhá/.ba ment. apjának páholyába : 
ii/.ntán olt lehelet! látni minden este. Eleinti- e-ry- 
díil. később kel. barom fiatalember tál-savijaiban.

Amint jobban es jobban beleszokott a városi 
éleibe, mindinkább jól erezte magát : a 
kénli bemutatások által mindig uj es tij 
séget kötött s e széles ismeretség révén aztán 
nem volt nehéz most ezen, most azon az esélyen 
jelen lenni, holnap ezt a bált. holnapután a un 
sikat végiglánezolui. azután folytatni a megkezdeti 
mulatságot jó bor melh tt. - p lány mellett, vig 
muzsikaszónál ki világos kivirradt î r

Már nagy diák volt. a hetedikbe járt : csak 
természetes tehát, hogy fel tudta pofozni a ez;
gánvt. De uem feledte el azért az illemet sem. 
Azt i- tudta, hogy illik :itn kiengesztelni is a Ha
tatlanul megbántott ellenfelet, a homlokára, vagy 
a pe/'gös üvegre ragasztott tizes bankóval. I'én/.e 
ilyenkor volt mindig bőven. Hol az anyja átlóit 
neki egy pár forintot, hogy ne tudja meg az ed- - 
apja. lati pedig az apja nyomott e/v pár bankot 
a markába, mikor m in latin az ede-nnvja. < ,-ak 

»tte, hogy egy Szerdab -lyi fin. aki 
járjon az nlezán. Pe

ne® engedhette, hogj m i  
már nagy diák. pénz m ikul ;

dig legtöbbször úgy járt ; mert a kapott ; 
in k veszett hamar a nyakára hágott. Értett mái
éhoz is. hiszen mar a nyolezatlikba járt. Igaz. 
hogy 4 osztályt 7 év alatt végzett el, de hát nem 
csak az osztályokat kellett végezni, hanem egye
beket is. s arra is esak kell egy kis idő!

Hanem azért megszerezte azt a kis papirost 
is. amit érettségi bizonyítványunk mondott. No 
bál most már érett ember volt a Lnezi! Az övé 
volt most már a világ! Nem kell többé félnie 
azoktól a komisz iskolai törvényektől, amelyekkel 
elvan sokszor összeütközésbe került. Most már 
szabad a világ! . . .

IV.
A rakáeziö nyomorult hamar elrepült a La- 

rzika elöl. Még kisom mulathatta jól magát, pedig 
elköltött vagy kétezer forintot. Adta az öreg a 
százasokat. Hiszen már jogasz. fia vau. Mell a 
Liu/.i beiratkozott a n . . . i egyetemre. Az apja 
kívánságát teljesítette ezzel, ki azt akarta, hogy 
fia jog végzet t ember legyen; nem azért, mintha 
talán rászorult volna arra a hitvány tudományra, 
mert hiszen lm eszi is a bankót, mint más sze
gem- ember a haluskát, akkor is holta napjáig 
könnyen megél, hanem hát ina már olyan bolond j 
világ van. Iiogv a gazdasághoz egy ki< tudomány 
is kell. Nem ok igaz, esak épen annyi, hogy az 
ember el tudja fogni az. ellenfele XXI-eset. no 
meg aztán. Imgy tudjon mondani olykor-olykor 
egy-egv ünnepi dike/ioi is. ha ugv hozza a sors.

A j..gá-zelet aztán meg jobban tetszett a 
La-v.ikanak. A város leghíresebb iigyv

a ki mell' -leg mondva nagybátyja volt, ment 
praktizálni. Az ügyvéd-nagybácsi olyan viális em
ber volt. Ki is praktizálta úgy a Laczit, hogy egy
szer esak azon vette észre magát. hogy az már 
többet tud mint ö. a mester.

Az alispántól kezdve a megyebeli genlryk 
mind rokonok voltak : a kik meg nem voltak ro
konok : azok jó ismerősök lettek, akik meg erre 

tarthatlak igényt, azok a jó i

Ilyen jó társaságban, olyan nagy. fényes vá- 
esak nem érezheti magát rosszul 

lánc lm még jogász s hozzá 
irodában van. Az igaz. hogy vajmi 

keveset van benne. De hát az nem a más dolga! 
Ilyen nagy városban még olyan ember is akad. 
a ki ád az embernek ha megszorul egy- 
egy százast kölcsön, pedig sohasem látta; aztán 
nem i- kivan élte esak egy bit vány sor Írást. Csak 
a nevét kell leírni az embernek egy .'{(Ml forintos 
váltó alá; még az időt ki som kell' tölteni, hogy 
mikor jár l«- a v.il.o ; azl majd kitölti a zsidó, 
mikor nagykora lesz az ember; nem is sokba ke
rül a fáradsága: minden egye.- váltónál lítKI forint 
az egész. Aztán ezért még várni i- kell egy pár 
esztendőt.

Laez.iuak egy felév alatt Jő darab ilyen 300 
forintos vallója volt annál a beesiileles zsidónál, 
a ki soha meg azt sem kérdezte, hogy hát mikor 
is fizeti ki ezt a sok váltói ?

l»e hál kellett is a pénz; meg pedig sok! 
Mert a l.aezi fogatot tartott, amelyen inas ült a 
bakon. Olyan nagy ur. ilyen nagy városban esak
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Különösen pedig gyakoroljanak kellő 
ellenőrzést nemesük az utczák és terek tisz
tántartását illetőleg, hanem ügyeljenek szi
gorúan minden átlóit esetben a házak 
íertötelenitésére is. Különösen pétiig az al
sóbb osztályt kell oktatni és a tisztaság fon- | 
tos kérdéseiben felvilágosítani.

Vendvidéki tanügy.
Dr. Ruzsika Kálmán kir. tanácsos, tanfel

ügyelő, jnlius hó 22-én Dobrouakra érkezett, hogy 
ezen fára uj iskoláinak építkezéséről s egyéb 
dologi és személyi ügyekről értesülést nyerjen. 
Onnan Bagonyáru távozott, hol Filócz község 
iskolai elválása volt szóban. Úgy Bagonyán, vala
mint Filóezon tartott helyszíni tárgyalás folytán 
azonban különválás helyett Bagonyán harmadik 
tanítói állás szervezése mondatott ki. Belatinczen 
egy rendszeres kisdedóvoda szervezéséről érteke
zett az elöljárósággal. Ugyanezen kisdedóvodában 
u vendvidéki községek részére képeztethetnének 
nyári és állandó gyerinekmenedékhá/ak vezetésére 
alkalmas egyének. Filócz községben a járási 
főszolgabíró, az uradalom képviseletében Wlassils 
Nándor tiszttartó s az érdekelt elöljáróság tár
gyalt királyi tanfelügyelővel egy ottan, a község I 
áital felállítani kert állami iskola ügyében.

Közép-Bisztriczén Felső-, Közép- és Alsó- 
Bisztrieze községek iskolázása szerveztett olyképen, I 
hogy Közép- es Felsö-Bisztricze együtt, Kis- 
Bisztricze különválva tartja fenn iskoláját.

Cserencsóczon a helyi, nemkülönben a csat- ( 
lakozó Zsizsekszer község iskolázása rendezése | 
miatt tartatott helyszíni tárgyalás az érdekelt lel
kész részvétével. Zsizsekszer még három évig 
marad Cserencsóczczul iskolailag egyesülve, hogy 
hogy ezen idő után megnövekedett iskolai alap- 
vagyonából egyedül állít iskolát.

Huzsieska tanfelügyelő julius 25-én este tért 
vissza Zala-Kgerszegre.

K özség i ké pv ise lő -tes tü le t ülése.
Alsó-Lendva nagyközség képviselö-testülete 

f. hó 20-án, Torna János városbiró elnöklete alatt 
rendkívüli ülést tartott.

Torna J. v.-biró a megjelent városi képvise
lőket üdvözli s a gyűlést megnyitottunk jelenti 
ki. A múlt ülés jegyzőkönyve felolvasás után tu
domásul vétetett s jóvá hagyatott.

Kzek után a múlt ülés tárgyaihoz tartozó, 
Döring Benő épitkezhetési kérelme akép nyert el
intézést, hogy a képviselő-testület az építészeti , 
bizottság és szakértők véleménye alapján a fent 
nevezettnek a házépítkezést megengedte oly illeg

nem járhat gyalog. Ha az apja négyes fogaton 
jár Homokon huszárral, miért ne járhatna ö ket
tősön N . . . oii inassal a bakon?

Igaz. hogy ez a fogat sokba került. Mintha 
a lovak is tallért ettek volna, de meg is látszott 
rajtuk. Meg aztán lm elfogyott a pénz, adott a 
zsidó másat 1 Most nem kellett olyan furfanghoz 
folyamodnia, mint diák korában. Mikor elment a 
szabójukhoz, azután kiválasztott ötféle szövetet s 
megkérdezte mi az ára ebből az ötféle szövetből 
'Ugyanannyi ruhának? A szabó egész örömmel 
mondta, hogy 3U0 frt.

— S most mennyiért veszi meg ?
A szabó kis számítás után 200 forint vétel

árt mondott.
'— Fizesse ki. a 300 forintról pedig állítsa 

ki a számlát s küldje haza az öregnek.
A szabó szó nélkül leolvasta a pénzt, az 

«Veg pedig ugyancsak szó nélkül kifizette u sz: n- ; 
fát. Még azt sem kérdezte a fiától soha, hogy tiol 
az a sok ruliu, amit egy hónap alatt csináltat 
magának. Különben az nem is illik, kérdezgetni 
valakitől, hogy mennyi ruhája van, különösen egy 
■olyan nagy urnák! . . .

A fogat az még esak hagyjáu, hanem unnál 
sokkal többe került a muzsikus meg a színház.

Más ember, ha zenét akar hallgatni, hát el
megy érte a kávéházba, aztán hallgatja csönde
sen, elvezettel amit muzsikálnak. De micsoda 
élvezet ez ahoz. mikor tudja valaki, hogy most a 
czigánv neki húzza, az ö nótáját húzza. S ha még 
ez a valaki egy 2^ éves. bajusztalan gyerek em
ber. Mert Laezi a nap bármely szakába ment be 
a fogadóba, a hol az első banda játszott, a czi- 
gánv azonnal félbe hagyta a megkezdőit darabot 
s a Laezi nótájába kezdett. Ezért minden elsejei!

szorítással, hogy a házhelynél levő partoldalt tar
tozik oly rézsuttal levágatni, hogy idő folytán a 
veszélylyel járó partcsuszamlásnak teljesen eleje 
vétessek, úgy továbbá a házhelyért járó évi 2 Irt 
összeget evenkint julius hó 1-ig a közs. pénztárba ; 
pontosan beíizesse.

A helybeli mészárosok állal megszabott hús
árakra nézve pedig utasiltatik a k. jegyző, hogy 
az irattárban levő régebbi nyilatkozatot, melyben 
a mészárosok kötelezték magokat akep, hogy a 
kimérendő húst oly árban adják, mint a szomszé
dos községek mészárosai, keresse fel és az elöl
járóság annak értelmében intézkedjék s a követ- j 
kezö ülésen eljárásukról jelentést tegyenek.

A fentiek után a mai ülés tárgyai a követ
kezőkben nyertek elintézést:

Alsó-Lendva vadászati joga hat évre â  meg
tartott szabályszerű árverésen dr. J ózsii Fábián 
ur helyb. lakosnak 2<> frt évi bérösszegért kiada
tott, mely eljárást a képviselő-testület elfogadta s 
jóváhagyta, egyben pedr; utasítja az elöljáróságot, 
hogy ez ügyre vonatkozó iratokat jóváhagyás ve- : 
gett az alispáni hivatalhoz terjeszszc fel.

A városházánál eszközlendö csatornázások a 
bemutatott tervezet szerint Toplak János kőműves 
mesternek adatott ki 50 frt munkadijért s utnsit- 
tatik a v.-biró. hogy a munkálatra felügyeljen s 
befejezésekor az épit. bizottság által leendő át
vétele után a munkadijat a vállalkozónak fizesse 
ki az épület fentartására felvett összegből.

A hetivásáron megjelenő állatorvos díjazása 
ügyében a képviselő-testület utasítja a v.-birot. 
hogy kérje fel Brüll Lipót állatorvos urat, misze
rint tekintettel azon körülményre, hogy a heti
vásárok után a városnak ez évben semmi jöve
delme nincs, tehát a szemlét, mint fizetéses vágó
biztos, díjtalanul eszközölni szíveskedjék.

A plébánia kertje előtti nyílt árok boltozá
sára a v.-biró felhivatott, hogy az urod. föhériö- 
séget kérje fel unnak szives eszközlésén* és a 
hegybe vezető hidat pedig a .hidak és utak" ja
vítására felvett összegből készíttesse.

A kisberki kaszáló bérlőinek kérelmére a 
bérösszeg fele 17 frt 87 kr. elengedtetik, tekintet
tel azon kedvezőtlen időjárásra, mely miatt a ka
szálást még máig sem lehetett eszközölni s igy 
haszonnal sem járhatott. Azonban kötelesek a ka
szálást, a mint az idő engedi, teljesíteni és az 
aggszéna felét úgy a sarju 1 «-át saját költségükön 
a közbirtokosság javára a pásztorházhoz szál
líttatni.

Az erdö-ügy rendezésére nézve felkéretik 
Balázs Béla ur községi képviselő, mint szakférfiú, 
hogy véleménves jelentést a jövő ülésre szíves
kedjen előterjeszteni.

A tűzoltóság ügyében utasiltatik az elöljáró
ság, hogy az ölik. tűzoltó-testület paráncsnokságál

extra 100 forintot kapott. Nem is sok egy nyo
morult százas ilyen rendkívüli élvezetért. Mert ez 
már csakugyan az volt, még pedig a javából! 
Mikor ez a sok vendég el van merülve a nóta 
hallgatásába, egyszerre csak arra ocsúdik föl, 
hogy félbeszakad a nóta s újat kezd a czigánv 

— tekintetét mindenki a czigányrn s onmrn 
az ajtóra szegezi, a hol nagy hegyesen belép 
Szerdahelyi Laezi. az első éves jogász. Hat válo
gatott élvezet lehet, annyi bizonyos! Aki nem 
hiszi, megpróbálhatja.

De hát micsoda ez még a színházi élveze
tekhez képest! Persze nem a darab végignézését 
értve itt élvezet alatt, hanem a kulisszák mögött 
s az öltözökbeni élvezeteket. Felér miudenik 
kií’ön-külön az összes égitestek valamennyi meiiny- 

ágával. Igaz, hogy ezt már nem próbálhatja 
meg mindenki, mert ez estenként többe kerül, 
mint a czigánv egy egész hónap alatt. Meg aztán 
ez már igazán csak valódi nagy uraknak való. 
Olyanoknak, mint Laezi. akik rászülettek az il\»s- 
mire. Szokni nem lehet éhez. Erre születni kell.

Hanem veszedelmes dolog ám kikötni a szép 
leányokkal. Ezt Laczika is érezni kezdette, mikor 
az ideáljának, az isteni primadonnának egész, sereg 
imádójával gyiile meg a baja. Egy reggel csak 
arra ébredt, hogy két feketébe öltözött komoly ur 
lépett szobájába, akik a város egyik hírhedt vívó
jának, mint az isteni primadonna imádójának, a 
nevében fegyveres elégtételt kérni jöttek a tegnap 
esti összekoezczauásbol származott sértés miatt.

Ilyen első osztályú gavallér még ha kezdő 
vívó is. csak nem állhat félre már most gyáván, 
ha egy híres matador provokálja is. Megnevezte 
ö is segédeit s ezzel a komédia első felvonása 
elölt legördüli a függöny. Hanem a komédiából

kérje fel a tűzoltási ügyre vonatkozó további in 
tézkedések megtételére, melyek a közgyűlés elé 
terjesztendök.

Az országos jegyzői egylet kérvényére, az 
„országos jegyzői árvaház*-alap javára 5 frt sza
vaztatott meg.

Az alsófoku iparos-tanonez iskola ügyében 
felhívandó a helyb. ipartestedet annak közlésen*, 
miszerint hány tanoncz létezik ez idó szerint 
Alsó-Lendván. 'Felkéretett továbbá K. Hajós Mi
hály ur, közs. képviselő, hogy a tanouezok szá
mához képest az elöljáróság közbejöttével a kér
vényezési megtenni szíveskedjék.

Heverencsics István által megvett házhely
nek szerződése megkötésére a v.-biró megbiza- 
tott s minthogy ez ügy senki által felszólalással 
nem támadlatott meg, c közbirtokossági birtok 
átkebolezésére K. Hajós Mihály ur k. képviselő 
kéretett fel. Ezek után több illetőségű ügy nyert 
elintézést, melyek után az ülés befejeztetelt.

ÚJDONSÁGOK
O lv a s ó in k h o z . K érjük bizalommal 

ig-on tiszte lt elötizotóinkét, s  ol\ ásóin
kat. szívesked jen ek  lu/m nkrn  az clStizo- 
té seke t m egújítani. s  a hót rolók oka t 
nontoson hokiihloni nehogy  n szt1*kül
désnél fennakadás történjék . A z  előfize
tési dijukul, ny ílt te reke t és hit dőléseket 
llu lkóin  i Ernő kiadó és lu/itulujdonos 
nővért* kér jü k  beküldeni.

Bírósági kinevezése!;. A király Tüskés Dezső 
znla-egerszegi törvényszéki aljegyzőt az alsó- 
lendvai kir. járá. bírósághoz; Bereezky Viktor drt 
a nagy-kanizsai jbirosághoz albirákká kinevezte.

Kinevezés. A déli vasúti társaság iguzgató- 
s.’ga Dervarics Elemér alsó-lendvai lakost a Csák
tornyái vasúti állomásra gyakornokul nevezte ki.

A tandíjmentesség tárgyában a vallás- és közok
tatásügyi miniszter f. IS!IS. évi 3(«.35íl. sz. a. a kö
vetkező rendeletét bocsátotta k i: Az állami elemi, 
felső nép-, polgári-, közép- és felső kereskedelmi 
iskolákban a tanügyi pályán működő szülők, taní
tok. tanítónők és Inná ok gyermeke u k tandíjmen
tessége ügyében 1Sí»2. évi november h > 10-én 
48.072. sz. a. kelt rendelőid azzal egészítem ki, 
hogy az idézett rendeletben megnevezett tanítók 
és tanárok gyermekei, lm magántanulásuk indokolt 
és ha jó előmenetelt tanusitatuak, a tandíj fizetése 
alól szegénységi bizonyítvány bemutatása nélkül 
abban nz esetben is felmentendök, ha mint ma
gántanulók tesznek vizsgálatot az elemi iskolánál.

tragédia lett. A kardpárbajban mely másnap 
reggel a lovassági kaszárnyában folv le, Laczika 
az ellenfelének, a híres matadornak a kezdő vivők 
vakmerő elszántságával egy olyan 17 ezentiméte- 
ros vágást mért az arczára, hogy menten össze
esett s elborította a vér. De ugyan e pillanatban 
ellenfele kardja az ö jobb keze fejére esett, még 
pedig oly erővel, hogy a bandázst keresztül vágva, 
azt a hármas viszeret is ketté metszette, a mely 
ott fut össze a csuklón fölül.

Folyt hát a vér az isteni primadonnáért, 
mint a Tisza, hanem azért nem hőköltek ki az 
ellenfelek. Igaz, hogy nem is igen volt kedvük 
hozzá. Az orvosok alig győzték bevarrni a hatal
mas két sebet.

Az ellenfel, a matador beteg lett; seblázi 
kapott s három hónapig feküdt. Hanem a Laczi- 
nak semmi baja sem lett. Csak a kezét hordta a 
nyakában egy fekete selyem kendőben. Ennyi volt 
az egész. Azért a fel karért meg kárpótolva volt. 
Két kar is helyet lesi let te a megbénult kezet; 
még pedig olyan két kar. amelynek az ember a 
láttam is teslvergyilkos lenne, hát még aztán 
az ölelésére ?

A sebet oly jelentéktelennek gondolta Laezi, 
hogy az orvosok, jo barátai tanácsára, sem hagyott 
fel eddigi életmódjával. Csak úgy járt a társasá
gokba, csak úgy lumpolt, csak úgy húzta neki a 
czigánv, mint azelőtt, mikor még semmi sem tör
tént. Most sem sok történt igaz! Három er van 
elmetszve csak, de hat van ott meg azonkívül 
elég, keringhet az a bolond vér uzokbau is ked
vére. inig meggyógyulnak ezek. De hát a vér nem 
nem olyan, mint a lakó. hogy ha ezt a szobát 
csináltatjuk, elköltözik a másikba, inig kész lesz 
emez: pedig megtehetné, még lakbért seiu kel-
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Yárbogyai Bogyuy (lyörgy helybeli szolgaimé, 
(■lavina Murait Kisasszonynak, nóíiai (ilavina Ká
roly golsei földbirtokos kedves leányának. Örökké 
tarló boldogság kisérje a megkötött frigyet.

Frigyes föherczeg Nagy-Kanizsán. Folyó ho 
14-én este a 7 órai gyorsvonattal Frigyes fölier- 
e/.eg Nagy-Kanizsára érkezett, hogy szemlét tartson 
az ott állomásozó zászlóalj feleli. Az indóháznál a 
magas vendéget Cscrtán alépán, Lengyel Lajos he
lyettes polgármester, Deák Forenoz főkapitány, 
Viosz Ferenez főszolgabíró, Nagy Dezső városi 
tanáesos es Itentzik Ferenez dr. városi iigvész 
fogadták. Frigyes föberezeg a .Szarvas" vendég
fogadóba szállt és ott fogadta Fiispök alezredes 
állomásparanesnok es Jemric alezredes zászlóalj- 
parancsnok jelentését. A város lel volt lobogózva, 
ló én tartotta meg ó es. és királyi Fensége a 
szemlel. melynek végeztével kegyeskedett a legény
ség kiképzésé liarez- és menetképességéröl magas 
elismerését nyilvánítani. A déli vonattal ö Fen
ségé tovább utazott.

A kereskedelmi miniszter rendeletével az 
iparfelügveletel az opitö iparra is kiterjesztette. 
Knnélfogva minden oly építkezés, mélynél .egalább 
:ÍD munkás foglalkozik, az illető kerületi ipar 
felügyelőnél bejelentendő a végből. Iiogv ez az 
1 Sí KI. XX VIII. 14. $-áhau köriilirl vizsgálatot a 
helyszínén megtehesse. Tudniilik meggyőződést 
szerezhessen magúnak arról, hogy a munkások 
élete és testi épségé megóvása, keresménye s 
ellátása iránt a törvényes szabályok betartatnak-e.

Női kereskedelmi tanfolyam Zala-Egerszegen.
A vallás- es kö/oklulusügyi miniszter ur ö nagy- 
méltóságú f. évi július hó zíO-án 47.758. szám 
alatt kell rendeletével megengedte, hogy Zala- 
Kgerszegen az 1*118 !)-ik tanévben i- női kereske
delmi tanfolyam s/.erveztessék. A tanfolyamba oly 
leánynövendekek vetetnek fel, kiK a polgári iskola 
4 osztályát sikerrel végezték, vagy pedig, kik a 
magyar nyelvtan, földrajzból és számtanból le
teendő felvételi vizsgálaton igazolják, hogy a tan
folyam sikeres befejezésébe/, szükségelt előtanul
mányokkal rendelkeznek. A felvételi vizsgálatért 
"i fii dij fizetendő. Tandíj egész évre őt) Irt, mely 
ö forintos részletekben liónaponkiut előre fizetendő. 
Szegény sorsú tanulok fél esetleg egész tandíj
mentességben részesülnek. Az erre vonatkozó kér
vények a tanfolyam igazgatóságához ozimezve 
szeptember ho 7-ig h •nyújtandók. A szabályszerű 
beiratások szeptember 7-eu d. u. A ő-ig es 8-án 
d. e. '.) Ilí-jg eszközöltetnek a felső keresk. is- 
kola földszinten levő középső osztályában, ugyan
ekkor tartandok a lélvétcdi vizsgálatok is. A szü
lőket érdeklő bármiféle felvilágosítási készséggel 
ad az intézet igazgatósága.

lene űzetni neki. De bál hu nem teszi. Innen van 
aztán. Iiogv az ember nem tud parauesolni a 
vérének, Csoda-e hát, hu a vér paranesoll Laezi- 
nak? No meg a virtus is csak valami. Abból sem 
szabab engedni egy körömszakadtányit sem. Inkább 
a Italai, mint a virtus! Hiába ez már ti magyar 
verhen van ben’ csak! Más nemzet nem tudja mi 
az. csuk úgy ismeri hírből, agy látja mástól (mint 
tőlünk az osztrák). Nem is lehet ezt eltanulni.
Itenne kell ennek keringeni az emberben a vérrel 
együtt. Nem is alkalmas rá minden ver, csak a 
magyar. Holmi birka veiben elfajzik s gyávaság 
lesz belőle, a mely pedig minden alávalóságra, 
minden bűnre képes.

Lacziban is ha őseinek minden erénye, 
minden bűne kihall is fokozott mértékben volt 
meg benne a virtus. Megmutatta ezt annak a híres 
párbajhösnek is, aki még most i- betegen fekszik 
ágyán, ö meg vacsorára megyén egy előkelő 
házhoz.

Igaz. hogy a karja még most is fel van 
kötve, de hat ha éppen arra kerül a dolog, le 
lehet oldani azt a kendőt s nem azért vau az 
selyemből, hogy el ne férjen a mellényz-ebben. 
Ha regen egy királynőnek az egesz ruhája, amit 
egyszerre fölvett (pedig egy közönséges asszony 
is sokat vesz magára, hát még egy királyné) meg
fért egy diohejnaii. miért ne férne meg most egy 
selyemkend> i rg\ mellényz-ebbcn V! Igaz, hogy ez 
régen volt de hat a selymet most se a sváb- 
Imgár fonja, hanem csak az a jámbor hernyó, 
amelyik régen. S e-ak ugv fonja talán, mint 
akkor? Vagy ebben az anyagin- világban lalan ö 
durvább anyagot adna hozzá egy kiesd? F.z is 
meglehet, hiszen olcsóbbért kérik!

(Folyt, köv.)

Melyik a vörös? Kánián (iyürgy kerku-pén- ! 
tekfalusi lakos f. hó :ÍH án Alsó-Lendvára, orszá
gi)- vá árra jövetele alkalmával a rédiesi központi 
csárdába betért, hol llanzerka József nagykanizsai 
lakost négy ugyanoltani lakos hamis kártyázó tár- I 
saival ez a vörös, az a vörös, melyik a vörös ?” 
kártyázásban találta, mit Káinán végig nézve, i 
végre benne is nyerő vágy ébredi fel. közéjük ! 
szegődött; eleinte nyert is. de szerencséje csuk- 
lmmar elhagyta, amennyiben egy tehén vásárlá- í 
sára kölcsön kamatra felvett 70 írtjából 80 Irtot j 
elveszített s végre is busán kellett abbanhagynia 
a játékot, noha jóbarátai azt folytatták. Káinán 1 
panasza folytán a csendörség ez ügyben nyomo- I 
zást foganatosított, de Kánián részére nem nagy 
eredménynyel. mert a hamis-játszók közül csak t 
egyet sikerült elfogni, kinél az elnyert pénzből i 
semmi sem találtatott, a másik bárom elmenekült. 
Az ügyet a csendőrség feljelentette a bíróságnál.

Esküvők. Fiirst Jenő, jbirósági hiv. ma dél
után tartja esküvőjét az alsó-lendvai izr. imaházban 
Heck Vilma kisasszonynyal. — Holnap, augusztus 
1-én, az alsó-lendvai izr. templomban tartja eskü
vőjét (iottlieb Mór Kosenberg Teréz, kisasszonynyal.

Lopás a postán. Ladics Iván felsö-Mihály- 
falvi lakos folyó hó 0-én a Csáktornyái postahiva
talnál utalványra i*70 Irtot akart fölvenni. A posta
tiszt ki is fizette a pénzt, melyet Ladics nem vett 
mindjárt kézhez, hanem előbb a levélpostaihoz 
ment bélyeget venni. Ez alatt a pénz eltűnt 
helyéről. A károsult a cscndörségnel jelentést tett. 
a mely a tettest nemsokára Zvorcz István battyáni 
illetőségű napszámos személyében ki is nyomozta.
A tolvaj a károssal egyidejűleg volt a postán s 
egy kedvező pillanatban elemelte a pénzt és 
Neumann Salamon kereskedő raktárában, a hol 
az nap dolgozott, elásta. A csendörség a tettest 
átadta a bíróságnak.

Megváltozott rózsafüzér. Németh Lóri rözsa- 
fiizérnö, vülgyilahisi lakos, hajdanában a templom 
diszilésére való adakozásáról volt ismeretes; az 
utóbbi időben ugyancsak letért e szép útról, s a 
mull éjjel Novák János ugyanottani lakos meze
jére ment s onnan 3 kereszt búzát ellopott s azt 
kamarájában elhelyezte, de a csendőrség azt a 
kutatás alkalmával feltalálta s onnan a község 
házához elherdálta. Németh Lórit pedig felje
lentette.

Öngyilkosság. Steincr X. zala-lövöi helyettes 
rabbi a gond'.erhes földi élettől szabadulni akar
ván, önkezével oltotta ki életét; saját késével 
elvágta a nyakát. A szerencsétlen apát özvegye 
és ti gyermeke siratja.

A gazdasági ismétlő iskola szervezése. A val
lás- és közoktatásügyi miniszter kilátásba helyezte, 
hogy amennyiben Znia-Kgerszeg rendezett tanácsú 
város a kellő földterületet megadja és a dologi 
szükségleteket fedezi, a minisztérium által kine
vezendő külön szaktanító vezetése alatt álló gaz
dasági ismétlő iskolát állít fel. A vármegye klr. 
tanfelügyelője ez iskola ügyében már érintkezésbe 
is lépett a városi hatósággal.

Vakmerő fiatal tolvaj. Hesztiánics Ferenez 
Muraköz-vidéki származású. 17 éves suhancz több
rendbeli lopás elkövetése miatt Fridauban vizsgá
lati fogságban volt. honnan f. hó 4-én megszökött 
és az alsó-lendvai hegyekben bujdosott, hol a 
lopások napról-napra ismétlődtek s midőn most a 
helybeli csendörség Besztiánicsot elcsípte es ellene 
a nyomozást megindította, kiderült, hogy nevezett 
követte el az összes lopásokat, melyek közül már 
8 be is bizonyult. A nyomozás a szomszédos állam 
területére is kiterjed, amennyiben ott is követeti 
el lopásokat.

A zala egerszegi keresk. iskola. A zala
egerszegiek az idén küldöttségileg kérvényezték a 
közoktatásügyi miniszternél, hogy a zala-egcrszegi 
felső keresk. iskolát, mely évröl-évre nagyobb 
látogatottságnak örvend az idén 12t* tanulója 
volt hagyja meg. K napokban érkezett meg a
miniszter leirat!........oly a zala egerszegi állami
felső keresk. iskola további fennállását és egy uj 
tanári állás rendszeresítését elrendeli.

A jegverte szőlők. A földmivolésügyi minisz
ter ur utasította a szőlészeti és borászati felügye
lőket. hogy azokban a megyékben, a melyekben 
jégverések voltak, szálljnnak ki azonnal a szölö- 
mivelőssel foglalkozó községekbe s adják meg a 
szőlőbirtokosoknak a szükséges útmutatásokat a 
jégverle szőlők további helyes kezelésére. Hogy a 
s/ölömivelök addig i-. inig a szőlészeti es borá
szati felügyelők az illető községekben sorban meg- .
jelennek, vala.... ly elhamarkodott, helytelen keze- j
léssel szőlőikben jövőre kart ne okozzanak, a 
földmivolésügyi miniszter szőlészeti és borász di

felügyelőket arra is utasította, hogy az illető vár
megyékben a lapokban közöljék a jégverte szőlők 
további kezelésére szükséges útmutatást.

Saját légszeszkészülék minden házban. Kitűnő
és rendkívül praktikus találmányról értesítjük t. 
olvasóinkat. Ugyanis Janiséit és Társa gyára 
Budapesten forgalomba hozott egy légszeszfej- 
lesztö gépet, mely állal minden oly épület, mint 
nyaraló, kastély, szálloda, kávéház, vendéglő süt., 
ahová légszesz vagy villamos müvek bevezetve 
nincsenek, világitó és fűtő légszeszszel ellátható. 
Tehát nemcsak világításra, hanem fűtési, sőt mű
szaki czélokra is kiválóan alkalmazható. Már is 
nagy sikerrel használják lakások, irodák, vendég
lők. szállodák sth. villágitására; főző, vasaló, 
olvasztó vagy melegítő kályhák fűtésére; motorok 
hajtására és általában minden oly czélokra, me
lyekhez közönséges köszéngáz alkalmazható. 
A gép kezelését bárki I i’ óra alatt elsajátíthatja, 
a fejlesztett légszesz teljesen ártalmatlan és nem 
robbanékony. Ezen gép által előállítva, a légszesz- 
világitás nem drágáid* mint a köszénvilágitás. 
Ajánljuk az érdeklődőknek, hogy nézzék meg a 
technika ezen zseniális találmányát, kérjenek ár
jegyzéket és prospektust, melyet ingyen és bér
mentve küld Janisé!) János és társa légszesz- és 
vizvezeték-herendezési gyára, Budapest, VI.. Csen
ge ry-ulez. a 74.

K ö z t z í \ ' / a  l í - i S c í t r .

(•vün iö lca ín ink  vesziulelmo.
Hazánk sok vidékén, de különösen oly he

lyeken. a hol a lakosság a gyümölcstermelést nagy
ban űzi, a vértéiül nagyban elszaporodott s a 
gyümölcstermést elpusztítással fenyegeti s most a 
legnagyobb energiával iparkodnak azt kiirtani.

A vértetii főleg az nlmafák törzsén jelenik 
meg: a fa levelei érintetlenek maradnak tőle, 
azonban az uj hajtások és a fák rügyei, a hol 
sebesek, vannak leginkább megtámadva. Ilyen he
lyeken kisebb-nagyobb csoportokban találhatok, a 
mint a fa nedvét kiszívják s a sebet behegedni 
nem engedik; a folytonos szívás altat göröngyös 
kinövések lámádnak s az ellepett ág csakhamar 
elszárad.

A vértetii könnyen felismerhető a rajta el
húzódó szürkés-fehér pehelyszerü lepelről s így 
a védekezés és kiirtás is könnyen eszközölhető.

Az eljárás következőkép'történhetik :
Július eleje felé a nöcske elhagyja eddigi 

táplálkozási helyét, hogy újabb kolóniát alkosson 
magának. Ennek megakadályozására minden lat 
meszes vízzel kell bekenni és pedig a milyen ma
gasan csak lehet, fel egészen a vékony ágakig, 
különösen a törzsön és ágakon mutatkozó sebe
ket kell erősen bekenni, mert fökép ebbe rakja a 
vértetü fészkét. A leveleket pedig, a melyeken a 
vértetii mutatkozik, legjobb a Nepler-féle szerrel 
bekenni, s ezt addig ismételni, amig azokon vér- 
tetü található. Ilyen eljárással kisebb fákat telje
sen meg lehel mentenni, mig a nagyobbakat a 
levélhullás után kell megvédeni.

A vértetii hideg és nedvesség iránt egyaránt 
érzéketlen ugyan, de az őszi hideg beálltakor 
mégis a fák gyökereihez vonul vissza állclelni.

Az őszi védekezés úgy történik, hogy a fák 
ágai és törzsei felülről lefelé szappan-oldattal em
sén megkefelcndö. különösen a sebeket és a sza
kadékokat kell tisztára kimosni. Oly fákon, a me
lyeknek héja egészen sima. szappanoldat helyett 
mészoldat is alkalmazható. Ha az egész fa ilyen
formán megtisztul, a törzs körüli föld cgv méter 
mélyen a gyökértől kiemelendő és a gödörbe két 
nagv kanna hig műszóidat öntendő s a föld ismét 
ráteritendö. E munkálat száraz időben egész télen 
át tavaszig tarthat, de a melegebb idő bekövet
keztéig okvetlenül befejezendő, mert különben a 
rovar újabb erővel megkezdi pusztítását.

Ha c védekezés két éven át gondosan leljc- 
sittetik. a vértetü égé-zen ki fog pusztulni, mind
azonáltal vigyázni kell továbbra is. fökép a más 
vidékekről sz illitott csemetefákat kell gondosan 
átkutatni, nehogy a netán ezzel hozott vértetü 
ismét átterjedjen a már megtisztított fákra.

Azon nagyfontosságánál fogva, m« Ivlycl egyes 
vidék lakóira nézve a gyümölcstermelés jár. ahol 
úgyszólván a gyümölcstermelés képezi a lakosság 
egyedüli keres••tforrásál. mindenesetre ajánlható 
ezen, a gyümölcsfákkal szemben követendő eljá
rás. mert kevés költséggel és még kevesebb fá
radsággal jár. _________
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Alsó-Lendva-Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság
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Ezennel van szerencsénk az érdekeli közönség becses tudoimlsára hozni, h 
liocy 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 
készpénzbe li ta r ta lé k o k  fe le tt re n d e lk e z ő

Felelős szerkesztő.

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

cs. kir. szab. triesti általános biztositó társaság
(A ss icu raz ion i G enerá li.)s? valamint a

Hirdetések.

Árlejtési hirdetmény.
Alulírott községi iskolaszék a Gáborja* 

házán felállítandó iskola épületnél szüksé
ges kőműves, asztalos és lakatos munkákra 
nevezett községházánál fo ly ó  évi a ug u sz
tu s  h ó  7-én dé lu tán  2 ó ra k o r  meg
tartandó nyilvános szóbeli árlejtést hirdet.

A tervek és az árlejtés teltételei 
Gáborjaház község Imájánál bármikor meg
tekinthetők.

(Jáborjaháza. 181IM. július 25.
POZSGAI JÁNOS.

Megy. jég- és viszont-biztositó részv.-társaság g
£S .i7 (alaptőke öt millió o.-m. é. korona)

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

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

fö ü g y n ö k s é g é t bírjuk. Ennélfogva tisztelettel kérjük az előforduló mindennemű Fy 
tű zb iz to s ítá s t épületek, takarmány- és aratási készletekre, valamint egyéb ingó- ^  
Ságokra n á lu n k  feladni. Elfogadunk továbbá é le tb iz to s ítá so ka t minden módozat ! 
szerint, valamint n ép b iz to s itá s o k a t orvosi vizsgálat nélkül, továbbá jé g 
ba leset 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 lek  mellett.

Biztosítási fcladmányait kérve és várva vagyunk 

Alsó-Lend váll, lsh s. július hú. kiViill5
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