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I/inietósek elfogadtat mi A:

. Társadalmi, közművelődési ős közgazdasági hetilap.
\ íe < jf j< 'l< u ik  m i n d e n  v a s í i r n t i p .

A  h e ly b e l i  é s  já r á s i  h a tó ságok , a lsó -le n d va i k ö zsé g i és  k ö r je g y z ő i e g y le t ,  a z  „ A lsó -L e n d v a -V id é k i T a k a r é k p é n z tá r  
R é sz v é n y tá r sa s á g *  h iv a ta lo s  kö z lö n y e .

Hazafi ság.
Szent István, első magyar királyunk 

lelke repül végig a hazán a héten. Nemzeti 
ünneppé avatta augusztus húszadikát a ma
gyar polgárság s nemzeti ünneppé avatta a 
törvényhozás is, hogy a nemzet, melynek 
a nagy király bölcsesége ezer év előtt, ezen 
a vérrel áztatott földön hazát és alkotmányt 
adott, a szent király emlékén épülve, ma
gába szállva álldozzon a hazatiság, a nem
zeti kegyelet oltárán.

Hazatiság? . . . Sokat mosolyra Kény
szerít e szó s kérdik, hol a haza. mit adott 
nekünk, minek nekünk ez az elavult jelszó, 
mely tőlünk csak áldozatot követel, mely 
csak néhány álmodozónak agyában él már 
manapság? Más korszakban élünk most, 
hagyjátok aludni a rémképeket, melynek 
felidézése mindig vértengerbe került . . .

A ki azt hiszi, hogy e rideg gondol
kozásmód ritkaság számba megy a magyar 
hazán, az szomorúan csalódik. Kgyre terjed 
a nembánomság, a milsem törődés, egyre 
nagyobb és nagyobb területet hódit közöt
tünk a világszellem, melynek különösen a 
féltékenység is egyik faja, melylyel a ben
nünket körülvevő népek és nemzetek nem
zeti fejlődésünket figyelik.

Kgyre több és több engedményeket te
szünk az idegen szokásoknak, idegen szel-

I lemnek, csak azért, hogy sovinistasággal ne 
vádoljanak bennünket.

Mintha nem is volnánk magyarok, s 
mintha az volna az igazi hazatiság. hogy 
minél inkább igyekezzünk levetni minden 
nemzeti vonást, minden sajátságot, mely 
bennünket a Nyugat népeitől elválaszt! Más 
nemzetek a legnagyobb szorgalommal gyűj
tik össze mindazokat, melyek megkülönböz
tetik a többi nemzetektől, ápolják s dédel- 

í getik azokat, nehogy valamikép pusztulásba 
1 menjen rajtuk a nemzeti jelleg.

Mi, hogy sovinistáknak ne láttassunk, 
mindent veszni engedünk.

De hát mi az a sovinizmus?
Ez az igazi hazatiság, a nemzeti türel

metlenség, mely nem enged egy lépést sem 
ott. a hol a magyarság érdekeiből kell ál
dozatot hozni s mely minden alkalmat meg
ragad, hogy a minden jujnzeti kincseket 
visszahódítson a hazának.

Ne adjuk föl a magyar álláspontot 
azonnal, mihelyest valaki ferde szemmel 
néz reánk, hanem nézzünk vissza egyenesen 
a vádaskodók szemébe s adjunk megfelelő 
választ a kozmopolita magyaroknak is.

Olyan nemzetiségi viszonyok között, 
mint a mienk, nem szabad egy lépést en
gednünk a magyarság jogaiból s a hol nem 
állunk erősen, ott legyünk kétszeresen 
éberek, különösen a mi déli határszéli vidé-

i keinken, a hol szomszédosak vagyunk a mi 
nem a legjobb akaróinkkal, ne hogy ellen
feleink kihúzzák lábaink alól a talajt.

Csak nézzünk át más országokba, s 
ügyeljük azoknak cselekedeteit, hogy nincs-c 
mindenütt ugyanaz a nemzeti türelmetlen- 

j ség s nem tekintik-e mindenütt hazafias 
! erénynek a sovinizmust?

Németország tüzzel-vassal németesitette 
Posenben a lengyeleket, Klszász-Kotharin- 
giában a francziákat. Az orosz balti-tengeri 
tartományokban becsukták a német egyete
meket. A francziák kiüldözik délen az ola- 

1 szokat, az olaszok meg a francziákat kerge
tik a határon túl. S itt közelünkben, Ausz
triában éles késsel állanak egymással szem
ben a német, a cseh, a lengyel, a szlovén 

| és az olasz.
Hát csak minálunk volna bűn, hogy 

; magyarok vagyunk, hogy azok akarunk 
| maradni ?

Nem, ez nem bűn, ez a legnagyobb 
erénye a magyarnak, melyet most kell táp
lálnia, erősíteni, a mikor nem is az ellen
felek támadják, hanem a közöny mindent 
megölő férge rágja, még pedig hosszú idő 
óta. Föl kell támasztanunk a nemzeti önér
zetet. a hazafias érzelmeket, erősíteni, támo
gatni és táplálnia minden megnyilatkozását 
a nemzeti léleknek, kegyeletnek.

Szent István nagy királyunk szelleme

«!» TÁKCXA-
A  fr is s  koszo rúk .

Irta : Farka* Károly.
A . D é l i a l a *  eredeti tárezája

Leányom jegyezd meg. hogy egy bizonyos 
partidét, bizonytalanért sohase eresz-z el! Leányi 
Árpád még esák díjtalan gyakornok, dr. Hátfalusy 
pedig önálló irodával rendelkező ügyvéd.

Leányi szeret: Hátfalusy szeret. Leányi sze
relméből addig, inig olyan áliása leend, hogy nő
sülhet kiábrándulhat, Kátfnlusy pedig nem hol
nap, hanem ma oltár elé vezet.

Gondold meg leányom és határozz!?
E szavak után magára hagyta leányát Hamar 

Andor.
Elvira, ki eddig a pamlug támlájához támasz

kodva hallgatta atyjának szavait, felegyenesedik s 
az ágya fölött lévő kép eh- térdel, imára kulcsolja 
kezeit és könyörög.

Te véghetetlen, mindenltudó cs höl--en 
rendező Isten, ki lekühh d egyszülött fiadat a földre 
hogy kereszthnlált szenvedjen értünk bűnö
sökért: hozzád és drága jó anyáin szelleméhez 
fordulok, hallgassatok meg igaz szívvel e.-engö 
gyermekeitek könyörgését <•- adjatok neki taná
csot, hogy mitévő legyen, mert szive osztatlan 
szerelmével szeret egy ifjut > ettől öl r]- 'il.ii i n 
akarja az apai szív  azért, hogy egy olyan ifjúé 
legyen, kit legparányibb szerelmével sem tud sze
retni soha. de soha!

Itt Elvira szavai elakadnak és zokog zo
kog hosszan.

Elvira ijedten tekint f e l— : .Anyám!
te is *?•

De Elvira nem lát senkit: csak hallani vélte 
anyja szavait: „Leánvom. teljesítsd atyád akaratát!"

Elvira felkelt térdelő helyéről és a pamlagra 
vetette magát zokogott — zokogott . . .

Lemondok szerelmemről. Legyen meg 
atyám a te akaratod, hisz gyermeked vagyok, 
akaratodat köteles vagyok teljesíteni.

Egy kínos, hosszú éj ál virrasztása után Elvira 
tudtára adta atyjának, hogy kívánsága szerint 
Hátfalusyhoz hozzá fog menni.

Elvira ezen kijelentésére az apai szív  a bol
dogság legvégső határáig boldognak érezte magát 
cs Elvira mégis boldogtalan volt, inért inig az 
apának és Hátfalusynak a következő napok egy- 
epv hO"/.u évnek tűntek fel. addig Elvirának 
minden nap egy-egy rövidke pereznek.

így múltak egyiknek <-'ga. a másiknak villám-
gvor-an ;i napok, inig elérkezett a várva vart es 
rettegett nap, melyen Kivin és Hátfalusy Isten es 
ember előtt egymáséi lettek.

.Iliim- valamelyik napjának d....Iöltje volt
meghatározva az egybekelés határnapjául, mely 
végre is elérkezett.

Az egy békéiéi napját megelőző nap dél
után gvönvürii. verüfcnye.-! nyári nap volt. Nem 
ebi lelt \oiun llariii- kincséért sem látni az egész 

égboltozaton egv parányi felhő darabocskát és az
egybekcli-  napján reggel mar sötét, komor felhők 
bontották he az egész láthatáron az égboltozatját.

Szomorú volt az idő. mint akárcsak Elvira, 
* a boldogtalan menyasszony.

A násznép elkészült. A hintók megindullak 
a nem messze lévő templom felé. Elsőn u uieny-

vüfelye. ki hivatva volt a menyasszonyt az oltár 
elé vezetni, hol nem sokára elhangzik a „holto-

Ez. is megtörtént. Elvira csupán erre a kér
désre felelt érthetetlenül: .szereted-e ezt a tisz-

Elimilt a fényes esküvő, el a lakodalom. Es 
Hátfalusv még se olyan boldog, mint miiven bol
dognak képzelte magút akkor, mikor ná'széjelen 
azt mondta .négyes" közben, hogy .itt a boldog

Milyen is a s z ív ! Az ember imadásig tudja 
szeretni és megérteni még se tudja, mert ha 
Hátfalusy -  a boldog vőlegény megérteni nem 
tudta volna menyasszonya szivét, úgy bizonyara 
most ’ hlogabb. vagy talán meg százszorta bol
dogtalanabb volna.

A szomorú inenvasszonv erői lelett s látszó- 
lap vigkr,kívüliek iiriilt mindenki, de legjobban 
Hatfalu-y. ki örömében óra hosszal Imzntta a lel
ket ülő tour tánezokat Elvirája kedvéért.

Elvira járta gyor.-an. kedélyesen, mert érezte, 
hogy ölő mérge leend. Ámde erre nem gondolt 
senki, csak akkor, mikor Elvira, mint menyasszony, 
betegen feküdt le s nz orvosok nagymérvű tüdő-
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jön segítségünkre ebben a nagy lehulatbun. 
Az ö szent emlékén felheviilve idézzük a 
lankadó magyarságot a hazaliasság szent 
oltárához . . .

Áldozzunk rajta ne csak lángoló, hanem 
melegítő tűzzel, igaz hazafisággal. akkor lesz 
nagy a haza és örökké élő a magyar.

Levél a sze rkesz tő hö z .
Mélyen tisztelt Szerkesztő ur !
A Délzala rövid fennállása óta több életre- , 

való eszmét pendített meg és Alsó-Lendvn város
nak fontos társadalmi érdekek iránt mindig ép 
érzékű intelligentiája sokat megvalósított, soknak 
keresztülvitelén most fárad.

Eogedje meg, hogy becses lapja néhány so
rát én is lefoglaljam. Talán nem mondott újat, 
talán körükben már gyakrabban felmerült gondo
lat szószólója leszek; de hiszen minden megérett, 
testet öltött s immár szorgosan munkáló idea his
tóriája száz és száz esetben igazolja a gyakori 
emlegetés teremtő voltát. Ez az első ok. mi bátorrá 
teszi toliamat s két Alsó-Leiülva közönsége előtt 
ismeretes t tényező, a városnak és környékének 
topographiája és hygieniája biztosítanak a felöl, 
hogy minden gondolatomat reális alapra épitein.

Alsó-Lendva nagyközség ^niller.niumi emlék
könyvében két szakember szól avatotlan a város 
egészségügyéről. Mindegyik és joggal dicséri a 
város fekvésének hygienikus tekintetben kedvező 
voltát, de egyúttal halaszthatlauul szükségesnek 
tartja különösen a város alatt bogzódó 'patakháló 
szabályozását, melynek lassan szikkadó ártere jó
ságát jelentékenyen reducálja. C.sak tovább kell 
rónom soraikat, hogy immár tárgyamra térjek, 
annyira mindenre kiterjedő a figyelmük, s ha talán 
nem nevezik nevén, nem szólnak róla terjedelme
sebben, annak kiszabott terük és az ügy nem eléggé 
népszerű volta lehet az oka.

Én Lendva társadalmának figyelmét a mo
csaras síkról a város mögött emelkedő dombvi
dékre akarom irányozni, melyet éppen egészségi 
okokból, tudásom szerint nem aknáz ki eléggé. 
Ha az a kellemes vadgeszlenyés, ligetes domb
csoport Ausztriában, vagy éppen Angliában fek
szik, a társadalom fiatalja, öregje utjain, erdőiben 
tölti szabad idejét. De nálunk a turistaság nagyon 
nehezen s csak újabb időben foglal teret, s ha 
támadnak is hivei, azok czélját a Gerlaehfalvi, 
Ncgoi csúcsán keresik, pedig Angliában, a turista
ság klassikus földjén alig van olyan, hely, melyet 
a turista megmászásra érdemesítene.

Eötvös Loránd báró a legkiválóbb hazai tu
risták egyike a következőképen jellemzi a turistát. 
.Turista az. a ki útra kél azért, mert foglalkozá
sának egyformasága, gondjainak sokasága közepeit 
álmaiban feltűnik előtte egy oly szebb világ, mely
ben zöldebb a fü, kékebb az ég, magasabbak a 
hegyek, szebbek vagy különösebbek a házak, ba
rátságosabbak az emberek, s a ki ez álomkép 
eredetijét fáradtságtól vissza nem riadva keresi 
keresi, s mert hiszen a földön élünk, talán soha

gyuladást konstatáltak és egyúttal kijelenteni vol- , 
tak kénytelenek, hogy kevés, nagyon kevés reményt 
fűznek a fiatal nő felgyógyulásához, mert a gyor
san terjedő roncsoló tüdővész a tüdő balszárnyát 
teljesen elpusztította.

Az orvosok távozása illán Hátfalusy a beteg 
ágyához megy s könytelt szemekkel föléje hajol, 
hogy lélekzetvételét meghallgassa.

Elvira elszunnvadott. Hátfalusy föléje hajol, 
s keblén egy arunvszegélyü. rózsaszínű kis levél
két pillant meg.

Rátfalusyt a kíváncsiság ördöge megszállta, 
a levélkét menyasszonya kebléről óvatosan magá
hoz vette és azt rögtön — remegve bár — de 
felbontja.

Álom-e. vagy való?! - Olvassa:
.Kedves Árpádom!

Az apai szív  megfosztott tőled. Hiába volt 
minden erőm megfeszítése, azé kellett lennem, 
kit soha, de sohasem fogok szeretni, mert jól 
tudod, hogy szivem egész szerelme a tied s az 
is marad örökre.

Kényszerűségből hozzá mentein (nem 
akarom nevét kiírni, kihez, mert gyűlölöm), de 
légy nyugodt, mert én egyedül a tied vagyok 
s tied leszek.

A gyűlölt most kétségbe van esve, mert 
késznkarvn betegséget szereztem magamnak, de

meg nem találja, de azért jó kedvét el nem veszti, 
hiszen örömét éppen ez a keresés teszi. E sorok 
könnyen felismerhetöleg a turistaságnak a kedélyre 
gyakorolt frissítő hatását dicsérik első sorban. 
Hálás thema lenne róla bővebben szólam, de sok
kal nagyobb a physiologiai fontossága, a mely felé 
czikkecském szempontja terel.

A kenyérért vívott harezban tülekedök szel
lemet, testet fárasztó munkája után mind üditöLb, 
lelket deritöbb. testet erösitőbb a szabadban vég
zett czélludotos mozgásnál. Különösen áll ez szel
lemi munkával zárt helyiségben foglalkozókra. 
Milyen a bureau-k sápadt emberének egy napi 
élete! A szivarra! végzett reggeli után Írásai köze 
temetkezik déli harangszóig, megebédel, ebéd után 
egyet alszik, megint a hivatalba megy, onnan este ! 
a kaszinóba vagy a korcsmába s aztán megint 
a hálószobába. Hol maradt a test mozgása, hol a 
jó levegő élvezése'? Testmozgásnak tekintik már, ' 
ha egy félórát bilhárdoznak, vagy tekéznek és már 
jó a levegő, ha a dohányfüstöt vágni nem lehet. 
Így ir Koleman dr. a turistaság élettani mozzana- 
tanairól szólván. Mint mindenütt a természetben, 
— oktatgat tovább - az emberi szervezetben is 
munkafejlesztés csak erő felhasználásával lehet
séges és az ide szükséges erőt hőfejlesztés állal 
nyerjük. A hő az égés eredménye, az égésnek a 
szénsav, a viz, melyek leginkább a tüdőik utján s 
csak kisebb mérvben a börpárolgás által távolodik 
el a testből.

A szénsavat, mely a szervezetre erős méreg, 
minden áron el kell távolítani. L’gyanezen egyén 
alvó állapotban 0'3ő gramm szénsavat lélegzik ki. 
ülve O'öO grammot és futva TC»Ö grammot, tehát 
a hegymászáshoz hasonló munkát végezve majd
nem ötször annyi szénsavat fejlesztünk mint alom
ban. Hasonlóképen a séta. a hegymászás gyarapítja 
a vér oxigénkeszletét. Smilh Edward angol physi- 
ologus szerint ugyanazon egyén bizonyos időiben 
nyugodtan ülve T I'' köbméter levegőt lélegzik be, 
álló helyzetben 1*33 köbmétert, sétálva (1 kilo
métert téve meg egy negyedórában) 2'7b köbmétert 
és hegyet mászva 7*05 köbmétert. A hegymászás 
vagy a vele egyenlő értékű 3 4 órai séta a tüdő 
működő képességét fokozza, a szervezetben az 
oxydatiót es a szénsav proint kiválasztását gyara
pítja. ily módon az egészséget növeli, mert a 
széndioxyd szabatos eltávolítása által a szervezet 
önmérgezését megakadályozza.

De nem akarok erősségemre élettani disser- 
tatiot tartani: Alsó-Lendva társadalmának keresőre 
a városban élő orvosok a szaktudások alapos, 
részletező utján megmagyarázzák. A végső ered
mény a szervezetnek, testünknek crösbödése és 
ellenálló képességének fokozódása.

Ez az a hely, a melynél a turistaság általá
nos élettani fontosságára az ismétlés erősítő ha
talmával mutatok reá. de azt hiszem laikus toliam 
nem botlik, ha többek közül az egész országban, 
de Alsó-Lendván is nagy mértékben pusztító tüdő- 
bajok ellen (a tüdővész gyiimölcskóro-ak 21‘1''oo-t. 
a tüdögyuladás 11'1r* ,’n-át teszi az összes halálozás 
számának. Y. ö. A.-Lendva mill. cmlékk.) orvos
szerül említem, legalább negative, olyan értelom-

meggyógyulok, mihelyt téged láthatlak. Jer. lá
togass meg beteg ágyamon! stb.

Szerető Elvirád.”
E sorok elolvasása után Rátfaiusynak min

den vére arezába szökött s mint felbőszített orosz
lán szalad a levéllel Leányi Árpádhoz, kit a levél 
átvevése után azonnal provokált.

Leányi pisztolyt választott.
Délután egy órakor meg volt az elégtétel 

adás. Leányi golyója Rátfalusyt szivén találva, 
megölte.

Leányi maga vitte meg a hirt Elvirának. És 
Elvira azt, kiért eddig élni akart, meggyülölte. 
eltaszitotta beteg ágyától.

Másnap és harmadik nap temetésre gyűlt 
össze a város intelligens közönsége, kik előbb egy 
vőlegényt, később egy menyasszonyt kisérlek oda. 
hol megszűnt a gyűlölet, szeretet egyaránt, mert 
ott nincs érzés többé.

És ki tudná megmondani, hogy azok a 
szivek, kik itt gyűlölték egymást, ott is gyűlölik-** 
vagy szeretik ?

Ezt szeretné tudni Leányi Árpád is. ki min
den héten két friss koszorút visz a temető két 
márvány kővel jelölt sirdoinbjám. mert szerette
tett és gyűlölteiéit.

Vájjon enyhil-c ez Leányt szívfájdalmán 
valamit V!

mel, hogy az ellenálló képesség fokozása minden 
baj legelső ire.

Alakítson Alsó-Lendva intelligens társadalma 
egyesületei, mely csekély tagsági dij ellenében lehe
tővé teszi egyes és társasán kiránduló tagjainak, 
hogy a város mögött elterülő szép dombvidéket 
testük és lelkűk frissítése czéljáből bebarangolhas
sák. Csak nemrég adott lurt a Délzala a kaszinó 
egy határozatáról, melylyel, úgy gondolom, 
nincs módomban szószerint idézni a téli fel
olvasó esték újabban nagyon népszerű és kétség- 
tolenül életrevaló gondolatát akarja megtestesíteni. 
\om lehetne-e a kaszinó ez ügyben munkáló bi
zottsága a fölvetettem gondolat gyámolitoja is. Ibi 
életrevalónak bizonyul, s immár a közérdeklődés 
elég garaneziát nyújt, átalakulhat a Magyar Tu
rista-Egyesület alsó-lendvai osztályává s mint ilyen 
terrénumán is tágíthatna a göcseji dombos-völgycs 
vidék bevonásával.

A kezdet kezdetén elégnek tartanám a kö
vetkezőket. A kaszinó ez ügy iránt érdeklődő tag
jai bejárják a dombvidék szebb, könnyen hozzá
férhető vagy más okból ajánlatos helyeit, megál
lapítják a hozzájuk vezető legalkalmasabb útvona
lakat. A rajzoláshoz értői tagok egyike az 1 : 75'ODO 
arányban készült katonai térkép megfelelő lapjá
nak felhasználásával megrajzolja főbb vonásaival 
a dombvidék térképét. Egy ket forintért klichél 
készítenek róla s az alsőt-leudvai nyomda annyi 
lapot nyom vele. a mennyi kell. Ezen a térképen 
megjelődendök a kirándulási helyek s különbözői 
jellel vagy szilinél a hozzájuk vezető utak. Az ul 
színeivel (kék, vörös, sárga, kek-léher stb.) az ut 
menten álló futörzsekre. épületrészekre könnyen 
szembetűnő helyen jelek festendőik. A térkép és 
a természettan az alkalmazott sziliek bárhová el
kalauzolnak.

A felvet: II gondolat fontosságában gyökerező 
tiszta meggyőződés iratba velem u sorokat abban 
a reményben, hogy a meggyőzés gyako: lollabb 
fegyvereivel akad a gondolatnak győzelemre ve-

B.

E lőfizetési fe lh ívás .
Most, miliőn a „D élza la11 második 

évfolyama második negyedének elején va
gyunk, bizalommal fordulunk vidékünk jo 
magyar érzelmű s hazafias polgáraihoz s 
kedves olvasóinkhoz, kérve szives pártfogá
sukat és támogatásukat. Lapunk mai. e má
sodik évi fennállásával, úgy hisszük, eléggé 
igazolta, hogy minden tekintetben a kitűzött 
zászlójára jelzett nemes ezélnak mindenkoron 
megfelelni törekedett.

Ezután is a nemes rzel szolgálatában 
akarunk működni, igaz érdekeit kívánjuk 
szolgálnia városunk és vidéké jő* magyar 
polgárainak: de hogy a kitűzött szép s 
nemes ezélnnkal elérhessük, kérjük a 
nagybeesü anyagi lámogata.-at közőmségüuk- 
nek. Hizalommal kérjük a „D élza la1' elő- 
lizetésére. az elölizetések megújítására és a 
hátralékoknak pontos beküldésére, nehogy 
a lap szétküldésében fennakadás történjen.

ELŐFIZETÉSI DIJAK:
Egész é v r e ................................ 4 ír t .
Fel e v r e ...................................... 2 Irt.
Negyed e v re ..................................I Irt.

ÚJDONSÁGOK
A király születésnapja. Felséges urunk szü

letése napja alkalmából. mini minden évben, úgy 
ez idén i' ünnepet ült varosunk. Délelőtt tt óra
kor a rom. katli. templomban Kiss Pál esperes 
plébános által ünnepi halandó isteni tisztelet tar
tat* i t t .  melyen városunk intelligem-ziaja szép szám
mal vett reszt. Az isteni tisztelet alatt Murkovics 
János all. polg. iskolai zenetanár, volt kantor 
tanító, gyönyörű őisszhangzatos orgonajatek.ival és 
Tóth Pál elemi iskolai tanítóval együtt előadott 
szép egyházi énekeivel emelő k az ünnep fényét. 
E nap a város több középületén a magyar nem
zeti lobogo díszlett.

Kinevezések A vall.- es közoktatásügyi mi
niszter Rádli Lajos okleveles tanítót, a Csáktor
nyái áll. tanítóképző intézet volt növendékét, kit 
a földinivclésügvi miniszter az algyógvi földmives
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iskolúlio/. 2 évig tartó gazdasági taiifolyanim kül
dött, a huvunistei áll. gazdasági ismétlő iskolához 
rvndes gazdasági szaktanítóvá, PólerfTy József ok
leveles néptanítót pedig a zula-egers/.cgi állami 
elemi iskolával kapcsolatosan szervezett gazdasági 
szaktanítói állásra nevezte ki.

Kik nyerhetnek az építő ipar gyakorlásához 
igazolványt? A kereskedelemügyi m. kir. miniszter 
az építő ipar gyakorlásához szükséges iparigazol
vány kiállítása ügyében rendeletileg utasítja az l-sö 
fokú iparhatóságokat, hogy az eddigi gyakorlattól 
cltéröleg, jövőben a kömives-, ács. asztalos és kő
faragó mesterségben mint önálló mesterek csakis 
azok működhetnek, a kik valamely építő ipari téli 
tanfolyam teljes négy évfolyamát sikerrel elvégez
ték és ezt szabályszerű végbizonyitványnyal iga
zolják és ezen felül még három évi gyakorlatot 
képesek felmutatni. Az építő ipar önálló gyakor
lásához szükséges iparigazolvány csakis a fenti 
kellékek igazolása után azok részére állítható ki, 
kik különben az 1884. évi XVII. t.-cz. foglalt előirt 
egyéb feltételeknek megfelelnek.

Iskolai értesítés. Az alsó-lendvai állami polg. 
fiu-iskolában az 18118— 99. tanévre szóló heiratá- 
sok szeptember hó I.. 2. és 3-ik napjain délelőtt 
9 12 óra közt az igazgatói irodában eszközöl
tetnek. A javító és felvételi vizsgálatok ugyanezen 
napokon délután 2 órakor tartatnak A tanévet 
megnyitó ünnepélyes . Veni Sancte” szeptember 
4-én d. e. 8 órakor lesz, a szabályszerű tanítás 
pedig 6-án veszi kezdetét.

Műkedvelői előadás. Városunk ifjúsága e hó 
27-én, a .Korona” szálló nagytermében színi elő
adással egybekötött jótékonyozélu zártkörű táncz- 
estélyt rendeznek. Örömmel vettük meghívójukat, 
mert látjuk, hogy törekvő ifjúságiink a nemes 
önképzés mellett a jótékonyságot is kívánják gya
korolni s mint az előjelekből látható, az érdeklő
dés irányukban minden nap fokozódik s buzgal
mukat városunk közönségei pártfogásával fogja 
jutalmazni. Kz alkalomból színre kertit A falu 
roszsza. Szívességből közreműködnek: Soós Klára, 
Wortmann Rózái, Grósz Róza, Wolf Regina, Gaz
dag Viktória. Sehwarez Ktta és Mandelhaum Klta 
kisasszonyok. Továbbá : Wortman Samu ur mint 
rendező és karnagy, .Mosonyi Viktor. Kovács Klek. 
Orbán Antal. Wortman Annin. I í r ü l '  A ! - ' , .  S f . í A i  
Gergely. Gmsz lléla. Milhofer i iyőzö. I»ill<*i- Alla-rt 
és Fischcr Albert urak. A tiszta jövedeiein a 
helybeli iskolák szegénysorsu tanulói közt lesz 
kiosztva. Felülfizelések a jótékonyság érdekében 
köszönettel fogadtatnak és hírlapikig lesznek 
nyugtázva. Jegyek előre válthatók Freycr lápot 
urnái.

A nem engedélyezhető szerencsejátékok. A bel
ügyminiszter a nem engedélyezhető szerencse- 
játékok tárgyában a következő általános rendeletet 
bocsátotta ki az összes tön'ényhatóságoklioz: 
.Több törvényhatóságoktól beérkezett jelentések
ből meggyőződés szereztetvén arról, hogy egyes 
mutatványosok a belügyminisztériumtól nyert 
mutatványi engedélyekkel visszaélve, országos és 
hetivásárokon, valamint kocsmai, kávéházi s egyéb 
ily nyilvános helyiségekben oly szerencsejátékokat 
űznek, amelyek a szegényebb sorsú, tudatlan nép 
kizsákmányoláséra irányulnak, értesítem a tör
vényhatóságot. hogy alább felsorolt játékokra 
engedély egyáltalán nem fog kiadatni. Kzen sze
rencsejátékok a következők: I. báb (hordozható) 
tekebab: 2. baba. színes baba (ide nem értve az 
ii. n. .Paprika Jancsi” előadásokat); 3. golyó, 
színes golyó; 4. nionaeo; 5. mariandli; 6. hir- 
bies: 7. ezéldobás. kör vagy karika: 8. szili 
(Farbenspide), számozott szin, lemez, ezéldobás 
es egyáltalán minden olyan játék, amelynél vala
mely nyeremény tárgy kilátásba helyezésével kel
tetik fel a közönségben a játékszenvedély. Felhívom 
ennélfogva a törvenyható-ágot. hogy jelen rende
letéinél a legkiterjedtebb módon közhírre léve, a 
jövőben hozzáérkezü oly folyamodványokat, me
lyekben a felsorolt játékok valamelyikére kéretik 
engedély, hozzám fel se terjeszszc, hanem az 
ilyenekért folyamodókat — jelen rendelelemrc 
való hivatkozással kérelmükkel saját hatás
körében utasítsa vissza.

A megyei tűzoltó-szövetség választmánya f. 
ho 14-en Keszthelyen, a városház tanácstermében 
ülést tartott, a következő tárgysorozattal: 1. Klnöki 
jelentés a folyó ügyekről. 2. Pénztári állapot 
ismertetése. 3. A jövő évben Alsó-beadván tar
tandó közgyűlés tárgyainak megállapítása és elő
készítősé. 4. Értekezés u vármegye területének 
tüzrcndcszeti felügyelőségre való feloszlása s 
azzal kapcsolatos tüzremlé-zdi eljárásról. 5. Nctáui 
indítványok.

Eljegyzés. Fekete Géza Mura-Szent-Keresz- | 
tón működő áll. isk. tanító eljegyezte Némethy | 
Ilona oki. tanítónőt Szécsi-Szigotröl.

Meghívó. A „Zalamegyei általános tanítói les-' 
fület” évi rendes közgyűlését augusztus hó 25-én I 
d. e. 9 órakor tartja líalaton-Füreden. Augusztus 1 
hó 24-én d. u. 6 órakor elöérteke/.lot leund. A ! 
gyűlés tárgyai lesznek: 1. A gazdasági tanfolya
mokról,” szabad előadás Rékefi Klek z.-koppányi 
igazgató-tanitótól. 2. ...\z. állami szakfelügyeletről”, 
felolvasás Altmann Mór nagykanizsai polg isk. ta
ni Ló tói. 3. .,A néptanítók egységes képesítéséről”, 
szabad előadás Brauner Lajos hodosáui állami 
iskolai igazgató-tanítótól. 4. .A szociáliznms es a 
védegylet”, felolvasás Poredus Antal nagy-kanizsai 
elemi isk. tanítótól. 5. Folyó ügyek. 6. Indítvá
nyok. K közgyűlésre a járáskor tagjait s a tani- 
tásügy iránt érdeklődőket tisztelettel meghívom. 
Zala-Kgerszogen, 1898. augusztus 9. Kovács György, 
a zala-cgerszegi tanítói járáskör elnöke.

Rablás egy postahivatalban. A zalahaksai 
postahivatalt július 31-ikére virradó éjszaka kira
bolták. A rablók nem mindennapi vakmerőséggel 
követték el tettüket. A postahivatal ajtaját ugyanis i 
nagy feszítő vasakkal betörték, fölkutatták az egész 1 
hivatalt, majd pedig kocsira rakták a Wertheim- 
szekrényt meg az egyik Íróasztalt és a közeli er
dőbe vitték. Itt azután a legnagyobb nyugalommal 
törték föl mind a kettőt. A rablást csak reggel 
négy óra tájban vették észre, mikor a posta in
dulni szokott. A esendörség azonnal megindította 
a nyomozást, melynek már másnap volt is ered
ménye, amennyiben az egyik föbünöst, Zadravee 
Vince gépészt elfogták. Zadravee inár két ízben 
volt büntetve betörésért. A esendörség megtalálta i 
nála az összes feszítő vasakat, azonkívül pedig j 
egy kétcsövű pisztolyt is. Most társait keresik.

Az óriási főldgömb. Reclus nagy füldgömb- 
jenek rajzai már e!k '-szültek, s a jövő hónapban 
fognak hozzá azoknak a mintáknak az elkészíté
séhez, a melyekben papír inosché anyagból az egves 
gömbszeletekéi kisajtolják. A füldgömh 26 méter 
átmérőjű lesz és 1000 szeletből rakják össze. -Min
den mérete aránylagosan van szerkesztve, csak a í 
hegyeket domborítják magasabbra. Az egész gömböt

Irodalom.
Mit olvasson télen a gazda? A hosszú téli 

eslék nagyon alkalmasak arra, hogy a gazda első 
sorban gazdasági (ismereteit gyarapítsa, mert men
nél inkább teszi ezt, unnál könnyebben megküzd- 
het az élet nehézségeivel, annál jobb eredménye
ket érhet cl a gazdálkodás terén. A kisgazda igé
nyeinek azonban nem minden szaklap vagy könyv 
felel meg egyaránt, s nagyon is meg kell válasz
tania olvasmányait mert neki csak a gyakorlati 
irányú, könnyen érthető olyan olvasmányra van 
szüksége, a mely a legújabb vívmányokat is fel
ölelje. Ilyen gazdasági — havonkint megjelenő — 
szaklapnak ősmerjük a Magyar Gazdát, amely 
Kassán, Kovácsv Róla gazdasági tanintézeti igaz
gató szerkesztésében jelenik meg. Ennek a lapnak 
előttünk fekvő legutóbbi száma, számos illusztrá- 
czióval s gyakorlati irányú érdekes gazdasági köz
leményekkel van ellátva, amelyek oly érdekesek, 
oly tanulságosak, hogy a kisgazda igényeit minden 
tekintetben kielégítik. Valóban nem üsmerünk gaz 
dasági szaklapot, mely a kisgazda részére ügye
sebben, jobban volna szerkesztve, mint a „Magyar 
Gazda”, melynek előfizetési ára is csak 2 frt egész 

| évre. Kiadóhivatala Kassán van. Vitéz A. könyv- 
kereskedésében, a honnan kívánatra mutatvány
számok szívesen küldetnek.

A legjobb gyakorlati irányú gazdasági szak
lap kétségen kívül a Kovácsy Béla gazdasági tan
intézeti igazgató szerkesztésében. Kassán meg
jelenő .Magyar Gazda,” amely mint havonkint 
megjelenő gazdasági folyóirat — egyenesen a 
kisgazdák igényeihez mérten van szerkesztve. 
Nagyszámú, a mezőgazdaság minden ágát felölelő, 
számos illusztráezióvul ellátott olyan közleménye
ket hoz, melyek a mezőgazdaság legújabb vív
mányait is népszerű, könnyen érthető modorban 
tárgyalják. Valóban nem ösmerünk gazdasági 
szaklapot, mely a kisgazda részére ügyesebben, 
jobban volna szerkesztve, mint a „Magyar Gazda”, 
melynek előfizetési áru is csak 2 frt egész évre. 
Kiadóhivatala Kassán van Vitéz A. könyvkereske
désében. a honnan kívánatra mutatványszámok is 
szívesen küldetnek.

csavarmenetben emelkedő folyosók futják körül, I 
honnan minden pontját kényelmesen meglehet tekiu- I 
leni. Az épület, melyben áílani fog 60 méter ma- j 
gas lesz.

Az italmérések reformja. Mint megbizha!<> 
helyről értesülünk, az italmérési és a poharazás i 
engedélyeket szabályozó és korlátozó uj törvény- 
javaslat már elkészült és még ez óv folyamán ; 
a képviselőhúz elé terjesztetik.

Tejszövetkezetek létesítése. A falusi kis gaz
dára nézve nagy jótétemény volna, ha tej fölös- I 
legét 4 5 kiért is eladhatná literenként. Kz azon
ban legtöbb helyt csak úgy lehetséges, ha a 
faluban egy sajtos telepszik le. vagv pedig ha a 
kis gazdák a tejet egy helyre össze hordják s azt 
vajjá vagy túróvá, sajtlá feldolgozzák. Kbböl a i 
czélból azonban a gazdáknak szövetkezni kell s 
lm erre meg van bennük a hajlam, akkor a sző- 
vetkezet létesítéséhez a földmivclésügyi minis/.- i 
tórium erkölcsi, sőt anyagi támogatására is szá
míthatnak s e ezelbol csupán egy folyamodványt | 
kell nevezett minisztériumhoz bcnyujtaniok. Újab
ban Magóeson. Somberken. Nagy-IJicsérdcu ala
kultak ilyéri szövetkezetek Nagyobb szabású moz
galmat indított meg ilyen szövetkezetek létesítése 
erdőkében a veszprémi, komáromi, esztergomi és 1 
a mátrai gazdasági egyesületek.

Sertéskiviteli tilalom. A es. kir. osztrák bel
ügyminiszternek július hó 28-án 25.135. sz. alatt 
kelt rendeleté értelmében augusztus 6-án kezdő- ! 
dőlt érvényességgel a sertésvész miatt a serté
seknek Ausztriába való bevitele vármegyénk 
területéről tilos.

üzérkedés műtrágyákkal. Mint lapunknak ír
ják, az utóbbi időben mind sűrűbben merülnek fel 
panaszok, hogy lelketlen üzérek, különösen a kis 
gazdáknak a kik körében a műtrágyák hasz
nálata örvendetes módon terjed olyan műtrá
gyákat árusítanak el. a melyek pénzt alig érnek. 
Az ily módon hamisított műtrágyák többnyire j 
külföldről származnak, vagy zug gyárukból kerül
nek ki. s forgalomba hozatalok a gazdaközönség 
érzékeny károsodásával jár. Kzért ajánlatos a mü- 
trágyuszüksegletet nagy gyárakból beszerezni. Hazai 
nagy műtrágya gyáraink melyek közül pl. a 
Hungária a kontinens egyik legnagyobb műtrágya 
gyára a legmegbízhatóbb, a legolcsóbb beszer
zési forrást képezik, a hol csalódásoknak kitéve a 
gazdaközönség nem lehet.

B u d a p e s ti g a b o n a á ra k .
mm.-kint j mm-kint

jlhiza . . . 9-70-9 75 Fehér bab . 5  75
/.ab. . . . 5*60-5*65:Sárga „ „ . 425
Rozs . . . 7*10-7*15 Vegyes . _ . 4*00
Kukorirzu . 5\)5-5*10 Lenmag . 8 110  
lArpa . . 5*50-5.65 I•ükXötiy . 4*50

V asú ti m e n e tre n d .

A.-Leadva <'.sáklontya. ; 1A.-Leiulva-Z.-Kgers/.eg.
Indul: Indul:

7 óra 41 p.-kor d. e. 6 óra 55 p.-kor .1. c. !
jS . 4 4  ,  este. t 5 „ 40 .  d. u. i

Krke/.ik: Krke/.ik:
6 óra 55 p.-kor d. e. 7 óra 41 p.-kor d. e. (

15 „ 40 „ d. i i . 8 „ 44 . este. |

Nyiltter
kcnlcz./iik mojr a háziorvost!

KRONDORFI
1 % ■ S AVA NYUVIZ

L e g k itű n ő b b

a s z t a l i  v í z
és mint

GYÓGYITAL
minden

h u r u t o s  b á n t a lm a k n á l
legjobban ajanlva.

v . .. . . F U S Z F .  Nándor és 
KapiKtlo: ARNSTE|N Benő

ezégeknél.

i Az <• rovatban közlőitekért nem vállal frlelfoséget » sr«*rk.
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ténye.
Klapka György, az 1848'49-iki honvéd had

seregnek egyik legjelesebb tábornoka, mint az, 1-sö 
hadtest parancsnoka, midőn Komárom alatt had
testének további vezényletét Nagy Sándor tábor
noknak átadta, távozása alkalmával táborkara és 
a hadtestből ez alkalommal jelen volt számos 
törzs- és főtiszt előtt a 2(>-ik honvédzászlóaljat 
következőleg jellemezve búcsúzott el.

Előre bocsátva, miként ezen tényt megelőző 
három nappal a komáromi vár köriilzárolásának 
felszabadító csatája alkalmával ezen zászlóalj az 
összes ott működött magyar csapattestek közt cso
dát művelve, magát kitüntette és igy ápril hó 
29-én, minthogy Görgey Arthur a magyar kormány 
által a hadügyminisztériumnak vezetésevei megbi- 
zatott. de megengedve egyúttal, hogy a főparancs
nokságot is megtartva, magát mint hadügyminisz
ter ideiglenesen más tábornok által helyettesítheti, 
ugv Görgey a helyettesitésre ez alkalommal Klapka 
tábornokot szemelve ki s midőn ez az általa ve
zényelt 1-sö hadtesttől búcsúzva, azután Nagy 
Sándor tábornoknak e napon átadta, eként szó
lott hozzá:

— “Tábornok ur, szívesen megyek uj meg
bízatásom tisztét átvenni, mert ott is hazámnak 
teszek szolgálatot, mint itt, de elválásom perezé- 
ben a legfájóbb sebet a 2<>-ik honvédzászlóaljtól 
való megválásom okozza keblemben. Nem hiába 
már elődöm. Mészáros Lázár tábornok, ki e had
testet vezényelte az 1849. január 4-én Kassánál 
megejtett csata alkalmával Schlik ellen, midőn 
ujoncz hadserege megveretett, szemtanúja valók, 
miként e zászlóalj hidegvérüségével köszirtként 
helyén állva, a szemben jött zsoldos lovasságot 
visszatartotta. A honvédek visszavonulása ez által 
biztosítva volt, mely hősies tett folytán Mészáros 
e zászlóaljat „testőrcégének* nevezte el, és mél
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tán, mert féléven át e hadtestnek vezényletem 
alatt (ismerik önök ez idő tartama alatt megejtett 
számos véres csatáinkat eléggé) tapasztalt hősies 
magaviseleté folytán nem csak az én elismerése
mel. hanem a nemzet becsülését és háláját érde
melte ki. Ennyit, tábornok ur, e zászlóalj át
adása alkalmával annak érdemei jellemzésére és 
további ügyeimébe ajánlásom érdekében kötelessé
gemnek tartottam elmondani.

Mondhatom, a 26-ik zászlóalj gyalogság, 
Lápinczkv tüzér-parancsnok a 12 fontos ágyú- 
ütegével és Miklós-huszárjaim nem csak győzel
meimet biztosították, de büszkesége volt o három 
csapnttest vezényelt hadtestemnek.

Most Isten önökkel uraim, vezérelje továbbra 
is e szellemben az összes hadtestet zászlójukon 
ábrázolt hazánk védangyala, tartsanak meg em
lékükben itt, . . . odaát úgy is találkozunk ismét 
mindnyájan.*

Jegyezte Beöthy György, a 2<»-ik honvéd- 
zászlóaljnak alezredes-parancsnoka, 1849. évi ápril 
hó 29-én.

„ D É b Z A  I. A"

Levél az nagy a lyá n d é k ru l.
Tisztött kösség! Lyó egésségöl és hasolln 

lyókat kívánok, továbbá azt olvastuk a zulyságba. 
hogy mögest nótánk lösz az törökvei, mondok, 
alább eggyel kopasz, mert él még az Hunyady 

I fajtája! Oszt, hogy mán hazafele gondnkodnak, 
mondok a sógornak, mitsoda alyándekot szeretne 
a zannyukom, hát aszondi. valami kötőt, mert 
nints annál kedvesebb a zass/.onyféli előtt, bál a 
hogy nézőin a zulyság hát ujját, hogy mit dobol
nak máma, ott van hogy aszondi peczejálista 
sérvkütö, oszt oda vau pingálva egy fóliáim embör.

— Sógor, mondok ez a fóliáim embör éppen 
kötöket hirdet.

— No aszondi, olvassa el kend, hogy mi- 
féliket.

— Mondok tsak az nagy bötüj-d tudom el- 
’ olvasni, nagyon pirinkó bötüvcl beszél, de a leg- 
' öregebb irás aszondi, hogy Keleti.

No aszondi, úgy látszik, hogy lyó keleti 
van az portékájának.

llát elballagunk délután az botba, oszt mon
dok, mutasson valami lyófélo kötőt.

— Aszondi a niinöt, hogy egy ódnlra köll-e 
vagy mind a kettőre?

— Hát mondok, tsak a zelejire a legszöbhet.
Mutat osztán valami inótsingforma inestör-

sigöt bőrből, de nem vöt annak semmi kötő formája.
— Tisztött ur, mondok nem kötő e.
— De aszondi kötő, ez a legújabb, ilyet nem 

is kap kend sehol az világon, tsak a zen botomba.
Itt egvet fordul az gondolatom, hogy mon

dok a zörög bárónénak régön akar a falu valami 
alyándekot adni, mivel kiházasiti a szögény lányo
kat, hát mondok ez a kötő úgy se parasztnak 
való, hát mögvöszöm neki az kösség kötségin.

Hát mög is voltom, (i-t forint vöt, no ilyen 
fene dorága, oszt el visszük a sógorral, mondok ha 
pestön van, hát aszondi az nagybotu ajtónálló, 
hogy itt van.

Kölkotzogatunk az sógorral, mint kösségi 
dofetáeió, oszt fogad a báróné kegyesen.

Meghízott méltóságod mondok, mötc nem 
láttam, van tán egy mázsa is ugv szöinmel bötsülve.

— Hát aszondi mi lyáratba vannak.
Mondok tisztött méllöságos asszony, az

falu eránt való sokféle gondoskodását meggondolta 
az kösség lyó szüvvel, az hajadonok kiházasitását, 
valamint a zuly hidat a Kökényüsön, hát ekkis 
alyándekot küdölt az kösség, kösse föl oszt visejje 
lyó egességgid.

De lám mijjeii furtsa a zűri fajta, nemhogy 
s/.cpon megköszönte véna. hanem meg aszondi:

Möimyenek, möiinyeuek, mer miugyáii
elájulok.

Hal igy Ivar a /.embör, ha urnák Ivót löszön.
Molyhoz íiusolló lyókat kívánok

Hőre (.tábor biro ur.

Fclclöii szerkesztő.

Nenn-ili Mihály.
Laptulajiliui-is: I t i i l k n i i y i  l í m ö .
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Könyvnyomdámat a mai kor igényeinek teljesen megfelelő gépekkel és szép 
díszes betűkkel kibővítettem, igy képes vagyok a nyomdászai terén elő

forduló mindennemű munkákat csinosan és Ízlésesen kiállítani.

Könyvnyomda áthelyezés.
Van szerencsém Alsó-Lendva és vidéke nagyérdemű közönségét tiszte

lettel értesíteni, hogy ez év május havában tulajdonomba átvett

KÖ N  Y V N Y O M  I ) AíYI A T
1898. augusztus  hó  l-én, Fő-utcza, K op eczk y - fé le  házba

á t h e l y e z t e m .
Midőn ez a mélyen tisztelt nagyérdemű közönség becses tudomására 

hozom, nem mulaszthatom el a már eddig is velem szemben tanúsított 
nagybecsű pártfogását megköszönni; igyekezni fogok, hogy azt jövőben is 
mindenkor kiérdemelhessem.

Becses rcndelmónyeit és szives pártfogását kérve, maradok továbbra 
is kiváló tisztelettel

B A L K Á N Y X  ERNŐ,
könyvnyomdatulajdonos.

Mindenkor kapható (egyes ivenkint is): Vagyoni leltár. Adós-levél, Adás- i 
vevési szerződés. Havi kimutatás. Ügyvédi, körjegyzői, végrehajtói és ulhiztosi j 

nyomtatványok, Póstakönyv, Haiottkémi jegyzőkönyv slb. stb.

Nyomatott Balkányi Ernő könyvnyomdájában Alsó-Lendván.


