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A lap szellemi részére vonatkozó 
 ̂ minden közlemény a szerkesztőség- 
i liez A .- L e n d v a  T e m p -  
lo m té r ,  az előfizetési dijak, 
nyiltterek és hirdetések pedig a 
kiadólap tulajdoni mini/. Balkányi 
Ernő Fö-utcza 10. küldendők. 

- * * # * * -

Hirdetések jutányosán  
számíttatnak.

r._,___ií
Kéziratok nem adatnak < Társadalmi, közművelődési és
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azdasági hetilap.

Se: » .
E lö f iz o té a l á ru k : ^

i  Egész é v r e ......................  4 frt 1
; Kél é v r e ................................. 2  frt i |
I Negyed é v r e ......................1 frt j

Egyes szám ára 10 kr.

llirdetések elfogadtatnak: j 
| Budapesten : a Reuter ügynökség i 

és a Magy. Távir. Iroda, Eekstein i 
, Fischer A. D. és Goldberger I 
. A. hirdetési irodája. Bécsben: .• 
>sse Rudi>11 hirdetési irodája, j ^

A  h e lybeli és  já rá s i hatóságuk, az alsó-lendvai község i és körjegyző i e g y le t , az
R észvén y  társaság" h ivatalos közlönye.

, A lsó-Lentiva -1 ’idék i Takarékpénztá r

A kötelező biztosításról.
Egy irtózatos szürke felhő száguldott 

végig az ország fölött, és száz meg száz 
mértföldekeu végig, felhangzott a kétségbe
esés jajszava.

Száz mértföldek termése oda lett, em
berek százezreinek kenyere hullott a felhő- 
szakadás áztatta mocskos talajra -  és nincs, 
nincs nekik helyette másik. A hol a jég 
pusztított, ott nem marad mit teremtenie, 
jóvátennie a meleg napsugárnak, a langyos, 
csendes esőnek. Ott a vetéssel együtt a re
ménység is tönkre ment. ott a pusztítást 
nyomon követi a nyomor.

A városok lakói tudják-e mi az, 1—200 
házikóból álló falu nyomora? Olyan ez a 
nagyobb városok nyomorához képest, mint 
az éjszaka sötétsége az estéhez képest. VA 
nagy városok nyomorultjai megtanulják a 
koldulást, jut valahogy segélyhez, hisz a hol 
annyi a gazdag, ott csak akad. aki ad az 
éhezőnek, ott nem lehet éhen halni. De ki
től kérjen, kihez folyamodjon a lalu népe. 
a hol az egy tagban 100 holdas birtok ter
mése ép úgy tönkre ment, mint az egy 
holdasé, legföljebb csak az lehet a kérdés, 
kinek pusztult el többje? Kihez forduljanak 
a nyomorultak, a kik nem tanultak nagyobb 
urat megismerni a jegyzőnél, tanítónál és a

papnál; a kik eddig csak adni tudtak a kol
dusnak, de koldulni nem?

S kitől kérjenek, amikor mindegyik kol
dussá lett? Oh, az elemi csapás egyenlővé 
teszi az embereket, — mint a halál.

Lázas gyorsasággal dolgozták fel a jég
kárt a biztosító-intézetekben. Az összeg, melv- 
lyel a károsultakat kárpótolni fogják, úgy át
lag 10— 12 millió forintot tesz ki: ennyi 
megtérül a módosabb gazdának és a föld- 
birtokosnak, a kiknek tehetségében állott a 
fölcsigázott biztosítási illetékeket pontosan 
fizetni.

De az elemi csapás nem tekintette biz
tosított, vagy be nem biztosított területeket 
pusztit-e el, a hova a haragos istenség 
rendelte.

Az összes idei kár — hozzávetőleges 
számítás szerint —  úgy 35 millió forint. 
Ebből 10 12 millió megtérül, 23 25 millió
pedig elveszett.

És ezt a rengeteg nagy összeget a tel
jesen szegény emberek sinylik, kik biztosí
tani nem bírtak.

Hogy segítsünk az ilyen szerencsétle
neken? A társadalmi utón való segélyezés 
Magyarországon ilyen óriási károkkal szem
ben csak olyan, mint a folyó a tengerhez 
képest. Itt csak az állam tehet valamicskét, 
mely mindenütt érezteti drága voltát polgá
raival.

Úgy ám, de mit ér az az adóelengedés, 
az a néhány százezernyi kamatmentes 
kölcsön ?

Ebből meg nem él annyi százezer em
ber, ebből még élelemre sem kerül az uj 
aratásig. Hát ruhára, vetőmagra miből 
telik? Akárhogy is nézzük, csak gyászosnak 
tűnik az föl.

Pedig az államnak kötelessége volna a 
károsultakról gondoskodni, s ha eleve gon
doskodott volna róla, ez most módjában is 
állana.

De talán most látni fogják, hogy ok ve
tetlenül módját kell ejteni annak, hogy az 
elemi csapások ne tehessenek tönkre várme
gyéket, országrészeket.

S ez a mód a kötelező biztosítás, az 
állami kezelés alá vont biztosítási intézmény. 
Bizonyára nem uj ez a fogalom olvasóink 
előtt; de haj, hogy a jelenlegi kuszáit köz
állapotaink mellett ilyen országos csapásra 
van szükség, hogy ismét felmerüljön, elő
térbe nyomuljon az üdvös eszme.

Valóságos kinövése a modern nemzet- 
gazdaságnak. hogy az egész világon magán
vállalatok kezében vannak a biztosítási in
tézmények. s igy első sorban is csak magán 
érdekeket szolgálnak.

Holott az elemi csapások ellen való 
védekezések joggal mondhatok ép olyan köz-

^  TÁNUZA. ^

Azt mondják u szerelemről,
Hogy sütet verem.

Sem sötétnek, sem veremnek 
Eli nem ismerem.

Fényes aranyhegynek tartom, 
Messze, messze szigetparlon.

Van, kit sorsa egy szeszélye 
A szigetre vet;

Van, kit vergődő úszásban 
Tenger eltemet;

Van, kinek az aranyhegyre 
Sóhajtása száll csuk egyre.

boldog, a ki e szigetről 
Megter gazdagon.

Jó szelek, kit átsiklatnak 
Bősz hullámokon; 

Kincseikből, amit hoznak. 
Életükben ki nem fogynak!

Tudok én egy jó fiúról,
Most is él szegény,

Járt az is a szerelemnek 
Arunyszigetén . . .

Szirten széttört a hajója.
Van egy-két bús dala róla!

Szávay Gyula.

E g y e d ü l .
A . D é l  s á l  a * eredeti tárcsája.

Irta : Lévay Béla.

Kirepült a kis madár a fészkéből, üres lett 
uz a kis szoba, melyhez oly sok kellemes, de 
kellemetlen emlék is köt. Eltávozott lakója inesz- 
sze innen, s magával vitte szivem jobbik felét. 
Eltávozott, de emléke itt maradt szivemben. Ki- 
olthatatlan vágyódás gyötör utána, s nap-nap után 
esténkint elvisz utam a külvárosi házacska elé, 
mely előtt oly sokszor dobbant meg szivem, s 
mely tanúja volt nagy boldogságomnak. És most! 
Gázolom az utcza sarát, hogy láthassam az én 
kis kiröpiilt madaram fészkét. Ábrándozva járok 
a jól ismert utón, kimondhatatlan fájdalom fog el, 
amint az ublakba kitett fehér papíron olvasom: 
.Egy hutorozott szoba kiadó!

Tizenhét éve ducimra meg egészen gyermek 
volt. Gvermeteg. naiv kedélye ismeretségünk első 
perczeben megragadta figyelmemet. Megszerettem:

megszerettem azzal a szerelemmel, melyet csakis 
azok tudnak érezni, kikel az élet keserű megpró
báltatásai, a sorscsapások clkeserilellck, a kik so
hasem érezték a szeretet jóleső meleget. s 
nem ismertek egyebet, mint a fárasztó küzdelmét 
a létért.

Nem ismertem a szerelmet; o megtanított 
ra. Ez a szerelem betöltötte egész valómat, be
világította szivemet. Találtam abban sok csodála
tos dolgot, melyekről eddig sejtelmem sem volt. 
Például az ö gömbölyű kedves arczát, gyönyörű 
metaforákat arról az a rézről és csilingelő rímeket, 
melyekhez csak a szók hiányoztak ajkamról, hogy 
a világ legszebb költeményei legyenek. Ezeket a 
szókat kerestem piros hajnal hasadásáig de 
nem találtam meg. Nem találtain meg, mert ö 
nem értett meg, pedig kutattam, tanulmányoztam 
lelkét, hogy megismerjem s alkalmazkodni tudjak 
hozzá.

Az emberi lelket, sőt a női lelket ismerni 
akarni! Micsoda khimaera, micsoda balgaság! 
Mennyire igaz az a spanyol példaszó, hogy „eada 
persona es un mitndo" : .minden ember egy kii 
lön világ." Valóban az. Soha két ember, ha egy 
és ugyanazon anyunyelven beszélnek is. nem érti 
meg egymást egészén, mert minden embernek kii 
lön nyelve van, s a szavaknak minden emberre 
külön értelme, kulim színe, hogy ug\ mondjam, 
külön illata van. mely külsőséget szeszélyes és 
átöröklött emlékek idéznék elő benne. S én mégis 
törekedtem megismerni az ö lelket, eg\ pillanatra 
betekinteni abba > az akkor kilopott vízióknak 
egy logikus lánezolatát összeállítani.
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érdeknek, mint a közbiztonság. a küzigaz- 
az igiiz.*ágszolgáltjitás.

A jelenlegi szomorú helyzet hatása alatt 
természetesen az állami jég-kárbiztositás esz
méje kerül előtérbe és ezzel kapesolatban a 
tűz- és viz-kárbiztositá> is Itt az ideje, hogy 
ezen óriási horderejű reform érdekében, 
minden vonalon mozgalom induljon meg. 
m ert ma az enyim, holnap a tied eshetik 
áldozatul az elemi csapásnak.

Az állami biztosítás, mint már emlege
tik, körülbelül a következőkép lenne:

Az állam biztosítja polgárait, jég-, tűz
és vízkár ellen : kinek ingatlan vagyona van. 
köteles azt bebiztosítani, a biztosítási illeté
kek közadók m ódjára hajtatnak be. Kz in
tézmény vagy külön minisztériumot nyer 
vagy valamelyik res< Htjába oszlatik be.

Micsoda óriási előny volna a kötelező 
állami biztosítás! Nem csak a gazda nyerne 
vele, de az államnak ‘is milliókat hozna. 
A biztosítási illeték jóval kevesebb volna s 
igy minden gazda képes volna földjét biz
tosítani.

Kunek az eszmének megvalósítása mél
tán lelkesíthet mindenkit, aki csak át tudja

A v á ro s i ké p v ise lő te s tü le t ülése.

Alsó áros képviselőtestülete fólyo 
lm 1’4-éu tartotta rendes ó-zi köz- 

Toma János városbiró elnöklete alatt.
A legutóbbi gyűlés jegyzőkönyvének l' lolva-

meg. A képvis. lötes- 
.etest lételről-tételretőiét az összeállított költségvetést 

tüzetesen megvizsgálván, azt mint 
ténvleges szükségletnek megfelelőt nemi változ
tatás mellett — elfogadta. Hímek alapján a be
vétel 47MJ frt Jü krban. a kiadás 704H forint 40 
krban és igy a fedezetlen hiány Hlöl frt lD krban 
állapíttatott meg. A hiányzó összeg az issö. évi 
'J’J. évi t.-ez. 1HU. Ü-u alapján kivetendő poiad.-val 
lesz fedezendő és pedig mivel a becsatolt adoki- 
mutatús szerint az állami egyeim- adók ös-zege 
13801 frt 01 kit tesz ki. ennek inegfelelüleg ;i 
községi potado 23" «eban állapittatik meg.

vabba a képviselőtestület. Iiogv 
3WI frt be ii megállapított fizet...• 

az érdekellek földadója arányában vettelek ki: 
mivel pedig a földadója beesatoll kivetési lajstrom 
szerint 18H0 frt 08 krru rag. ezen földadó minden 
forintjára a HOO fit mezőőri fizetésből |Ö i„ kr. 
fog esni.

A városházi ma tornára nezve. mivel ugy a 
víz. mint az istállóból kifolyó trágyalé-

________  ___  kép
viselőtestület utasitja a községi bírót, hogy a liely- 
szinvizsgálat ulapján kijelölt helyen a vi/uek leve
zetésére egy uj különálló kanálist készíttessen 
az ezzel felmerülő kiadást az ezen csatornára be
adott költségjegyzékben kitett összeg kereten belüli 
összegből fedezze, illetve utalja ki.

A városi börtönlielyi-egrc nézve elhatározza 
a képviselőtestület, hogy’addig k  inig ezen ügy
ben v. gleges intézkedem történhetik, a varos állni 
újonnan megvett 12. szánni háznál lévő s előbb 
műhelynek Ims/náll hclvi-eg u ie-lv.-z. "ii i írtéul 
kijelölés szerint alakittassek át hörtönhelyisegnek. 
Az ez érdemben szükséges intézkedések megléte 
lével a képviselőtestület a városidról bízza meg.

A Ims- és borfogyasztási adónak ujnbbi 
bérbevétele tárgyában folyó lm :27-én tartandó 
Torna János közegi bírót. Ibiranyny Kálmán 
jegyzőt, továbbá K. Hajós Milialv. Maha-ovszky
ViiiVz......  r,.Iliik [.i,-:i.- k. |>vOol..l.'..| k n l.li ki II k .i■
visolötestiilet, felhatalmazván ezen bizottságot az. 
egyezség megköté-ere is.

A rendszeres kisdedóvoda felállítására nézve, 
mivel ez ügyben az intézkedés ugv is lolvamal 
bán van. njabbi határozatnak szükségé nem lörog 
fenn. luiiiem az elöljáróság a mar hozott határo
zatok értelmében vám eljárásra uta-iltaioii.

Ituffv Pál kepvUelö indítványára e halár.. . a
a képvisel.... . hogy f'öii.eiln-agu Imre eg
Hszterházv Pál cs. e-> kir. kamara-.-oj*;....... .....
fői-pan elhalálozása alkalmából Aiso I.. n.La nagy
község részéről föiliéltósagil herezeg K'/terh.i/.y 
Mikl«*- árhoz Kismartonba részvetnyilatlm/a c m 
téz. melynek megszerkesztésével és elküldésével 
az elöljáróságot hizza meg.

Kzután több kisebb jelentőségű ugy nyert 
elintézést, melyek után az ülés veget ért.

A zalai tü zo ltó szöve tse g  gyűlésé.
A megyei tűzoltó -Z .óvclseg  \aia-/.tmanya 

Keszthelyen a varo-ba/. n..gy 
tartott gyűlést Knorezer Ja— a megyei 

tűzoltó szövetségi elnök elöüléso nmlleii. Az. illé
sén Jnk István szövetségi titkár. Hely L ajos pénz
táros. Starzsinszky (iyörgy galaniboki. Sz.ivmt 
Antal C sák to rn y á i. Kobáry József z.-s/.t. groli. Déu<- 
Jenö letenyei, Seliersing József keszthelyi főpa
rancsnokok. mint választmányi tagok; továbbá 
Xagv István városimé., Csák Árpád szolgabiro. 
Slegmüllor János. Ilarasztovics .Iáim- sík  „liut 
vendegek veitek reszt.

Az elnök megnyitván a gyűlést üdvözli az
egybegyűlteket, a jegyzököny llilele-ile-cero >1.1 r- 
zsinszky (iyörgy és Dénes Jenő főparancsnokokul 
ken fel.

Altérve a tárgysorozat 1. p.■nL.;r.i a / • i;m,% 
beterjeszti a szövetkezet múlt évi jelentése!, utana 
ama átiratot, melyben a nagym.ilo-agit belügy
miniszter tudatja a zalamcgyei tűzoltókkal. Imgy 
a rangjelzés tárgyában beadott fclH)beze«t nem 
hagyta jóvá, hanem az or-zagm- .-/.ive -. g altat 
elkés/ilell szabályzat inegeró-ile-t ny.-rt.

Kobáry József és Starzsinszky lóö rg . le!-/., 
folytan oly határozat hozatott. Imgy a -za-

Sokaig i

készti a nőket lógja el 
De csalódtam.

.... Majd észrevenni véltem. Imgy Szeret, viszont szeret! Van-.
az unalom fogja el. a női léleknek dogság a földön, mint az, a mit e 

»s anémiája, inelv minden ballépésre fcj,.z. liyermckcs örömmel, mint .-gy 
Imgy fél tőlem. nnpok

agvobb Imi
ket s/.o hi-

aívzáu, Imgv figyelmesen hallgat rám > <•/. bátor- neked szolnak 
ságot adott. Keszéltcm, bár jobban szerettem volna aki soha .m I

hogy elfojtsam a csókokul, amik 
. . Neked, te ede-. draga b-any

bálvzatot a zalamegyei tűzoltó s/óv"I 
ugyan, de magara ne/.ve kötelezőnek el 
gadja.

A kiküldött számvizsgáló bizottság 
hogy a pénztárt átvizsgálta s hogy 
nem tekintve a hátralékokat, jelenlegi tiszta va
gyona 4H(i -Irt kr. A választmány a pénztáros
nak a leimen!vényt megadta, azonban elhatározta, 
lio/\ a kel evén túli hátralékok beítajtásáru az 
ügye-z b i/a-ek  meg.

Az lile- harmadik tárgyát az. képezte, hogy 
a j"\o  évben AI-o-Leudvau le z a I íz.illői köz
gyűlés. Hz.; 11leeea./.i.11 az. elnök tudatja a gyii-

hila-Hgei gröl átiratot kapott, a 
melyben az oltani lázoltósig arra keiu a választ
mányt. Imgy tekintettel arra. miszerint a zalu- 
fgi l-zeg'i llizoito egyesület a jövő e\|n II 2Ö éves 
jubileumát uli. tartsak meg Zala-Kgei 
közgyűlést. Miután az ellen Alsó Lendv; 
nem leleteit kifogás, a választmánv 
helyt adott e- a megtartandó ko/.gviie-s tárgyso- 
io/alanak ine-.-aá.ipila-ara az. al.ip-zab.i. v-.k 11. §-a

t i iz -A g y a ie -  u to ls ó  p o n t ja  a v a u n  
r e n d é s z e t i  k e rü le te k re  v a ló  fe lo -z .tás t 
lók kai. vez.e-e  Volt. \ k ö zg y ille - a/, e ln ö k ö t b íz z a  

ieg. b o g , .1 t !,.•/'( u i , |e - z e t i  fe lo sz ta  - ra  V o lia tkoZ o lag

•' 111 ■•! e le ib e  I ■ p e tt  in té z m é n y e k e t  é- t- gyen arról 
annak id e jö n  je le n té s t .

végén Starz y (Iyörgy inditvá-
n y ............ ........ illatait közölje *
ve.la z tm a u y n y a l .  m e ly  a  te rv e z e te t  
e s  to v á b b i ’ in te / .k e d e -  v eg e it a  tö

A
sl bez

Ú J D O N S Á G O K

A miniszter köszöneté. A m. K.»
-1>‘r  . la n k o v ie b  T iv a d a r  g io f  >é .ib ir to k o s  

lo  g ró f  d ív n i  
i liaz.alia alt, 

m e ly n é l fogva  a _ /n 'i f  D aliva l 
I .in lo v ik a  ,i •p ilv .in v "  lo '. , ü ti ö s - z e s m
kü '-m  / - / .a z  i-i .m im  i Im - p . - i i / /  -| h ív . in I,, e l is m e rő  
k ö s z ö n e té t  n y ilv á n íto tta .

o  felség.* a kii
• igazgatónak 
1 '• /*■ 11 enlemci
lov. /k e r e s z t j é t

Eij iiyzcsek. \ ago Janó- /.-. ger-z.e i |>.
■ 14-.ni jegyezte el Kováé- Kar.*Iv 

I. p o lg á rin , - t é r  k e d v e  b a m a t  M .gdn  .i-a
hivatalok 

< Deutsch 
' • i *úri kj /. la L< ntiböl.

A ve . V Í..I V. IV h a tó s á g i  hi- 
IH-án. s

sikerült. Lestem minden pillan- hallgatni, de éreztem. Imgy beszélnem k> II. bogv
ebből akartam következtetni választ kapjak, mert <• választól függött boidog-

folytatva tartott rendes ko/.gytlle-eben
jk. szám •dalt bo/.ull e- a iim. in.
mini zfer urnák lölvu •'•VI lltjlj.,- Il,

IS. s.'.mm rendel' |•vei jóváhagyó
talmz. képest a tói 
gyűlés lölyo évi 
tartatni, melynek < 
tiszti lizete-ek 
bizottság javaslata

• é n ,  ig | ,, | | ,  i„ |p s  kÖZ-
p 1 min r le, 1 J . n fog meg- 

. ,k tű, ei, - t.i• gyal a varmegyei 
m l. . tá rg y á b a n  k ik ü ld ö tt
■- az ennek érteiméibe

ikon át, szerettein volna az < g«- /  világot 
szivemre ölelni, hogy velem együtt .íriiljön imu- 

. * . den szenvedő, hogy letörtiljem a boldogtalanok
A kis szoba ablaka elölt áesorogva mindig k.-> *rii könnyeit. Pmldogságoin ép oly telj. - volt. 

eszembe jut az a nap, melyen lelkét ismerni kezd- mint a milyen rövid . . .
lem, melyen egyetlen szavával megdöntötte hosz í ’rés lett a kis fé*-zék\ eltávozott lakéijaJKn
szas megfigyelés es gondolkodás utján róla alko- pedig járok kelek a ki- sy,,,bábán, tudva, hogy
tott összes nézeteimet. lakója nem tér vissza többé. A -zoba sötét. >--ak

délután volt. Meg- a bútorok halvány körvonalai látszanak a függ,'. 
Egyedül volt hóim. Esteledett, a ki- nyón átszivárgó holdfényb. n. Halálos lethargiaba

a gázlámpa fénye szűrődött be a siilyedt minden, s oly rosszul érzen: magamat a
a kályhából előtörő fény bálványán mely . -endbeu.
, bútorokat. Es „|y jé.l esik nekem, hogy -cuki. -.-nimi

Nem is tudom mi adott bátorságot, hogy nem tudja azokat az égé. alt...... am. . a , , .
megvalljain forró szerelmemet. Talán az egyedül- inon átvonulnak: jól esik. hogy a - a. il. . -mki
lét, talán nz a fájó tudat, hogy nemsokára ellá- sem látja, mint szőrit..m ajkaiuua *•!...• a ,1 ..a 

.káig nem fogom látni, maradt kendőjét, hogy elfojtsam a hangját annak 
a s.,k beeze/getö. édes -/..mák. amikkel a te n.

'eeiido lorvenv hatósági (H.lado kivető.-, 
ililezkede- képe/eiidi.

Mn-ol a l a v e m  h a tó s á g i b iz o t ts á g  ta g p ii 
■u ’• :i ■ i"- • n :■ .v. enil .-gyébb
tá rg y a k  s o ro z a ta  k ü lö n  fo g  k ia d a tn i.

Kirendelés. Iln-zn Joz-. i perlaki a. tanító
a lei/.okl. "iim-/.l.-i innak 4D.:iM’. 'Z. ....... leiével
szeptember I tői egyelőre a jövő feb tár I ig

i ip 111. i-kolalmz. rendeli.■lett -/..Igái itlelelre. 
II. !.* ti. sül S/upit- Mari-ka ové.nó k> a múlt 
**vbeii i- működött mariit e miiiöségbi'ii n*ndel- 
t e te l l  f i.

Ökölpárbaj. Mura-zerdabeh. n f. I . 18-áll 
or-zag..- va-arbaii Jarie- János m ae-ányi 

bd.... ka .|p - f/e j/ik  Erigve- e-aktul IIV ai lakos
• "  1 - "-'■•II lleivme kezdte lelltll sátorfáit

1 ellAvoiitani
al.ar'a a ko/tnk keletkezed vatta- közben őköl-

bél illek ka
■ O Ird-balról



Iskolai értesítés. A helybeli rúm. kalli. elemi 
iskolában a beiratások szeptember I sö, 2 ik. :|-ik 
és 4-ik napjain d. e. 8-tól 12 órái" eszközöltet
nek. Felhivatnak mindazon szülök, kik tanköteles 
gyermekeiket beíratni óhajtják, hogy e ezélhól a 
fontnevezett napokon kitűzött időben gyermekeik
kel az elemi iskolában annál is inkább megjelen
jenek, mert a tanítás már szeptember ho b án 

s igy a később jövő tankötelesek a 
He iratás előtt tartoz
ás lö kr. tanítói nvug- 

Tóth Pál tanító lakásán (az elemi iskola 
emeletén) lefizetni.

ALSÓ-LÉN 1JVA. 1S1IS.

Elégett gyermekek.
z lakházat f. hó Út

közben felgyújtották, mely i
házban elbújtak s közülök a 

egy 8 éves lia és egy 5 éves leánya a 
az elszenesedett fej 

koponvaest mtok voltak feltalálhatok.
Sírbolt a Mura fenekén, (isáktornváról írja 

tudósitónk. hogy ott, ahol a Mura folyó Stájert 
elhagyva, vármegyénk határát érinti, a pásztorgye
rekek a sekélyes folyóban játszás közben a löiyó 
medrének kaviosrétego alatt téglából egy kezdetle
gesen épített sírboltot találtak s abban egv férfi 

’ . A hamvak közt egy lávából ké- 
. olvasó s két lapos felületű aranylapot találtak. 

Tüzvé-z. tiróf Kestetjeh Tassilló ö méltosá- 
Keszlhely mellett fekvő „l'j majorijában 

f. hó 9-én este a villáin egy pajtába bele csapott, 
mely pajta a benne volt nagyobb mennviségii

álEtt
.elő gyermekek. Soós tiergely marokföldi 

• József kerka-szenl-nzsébeti lakos 12 
i f. hó 20-án az erdőn játszás közben 

összepüröltek, egymásra késsel támadtak, miközben 
Kalamár Soó-t súlyosan össze szurkába.

T olvasóink szives figyelmébe ajánljuk Hölzel 
és Hitekor elsőrangú férli-. női- és gyermekezipö- 
raktarat (Itudapesl, VII. Erzsébet körül ÖS.. a Hóval 
szállodával szemben), hol a legdivatosabb és lég- 
jobb minőségű ezipök állandóan nagy választékban, 
szolid, tarlós kivitelben jutányosán vásárolhatók.

ronoz balaton-kereszturi lakos kárára nemrégiben 
egy 7Ö literes favindely tele z-ina! eilopatoll. mely 
ügyben a balaton-herényi e-endörseg által nyom
ban megejtett vizsgalat s a lopással némileg gya
núsított Fántollor (iyörgy ugyan 
lakosnál meg ártott h iz.kntatás teljesen eredim-n 

őrsvezető Italai"

kideriiése értlekében ügyeimét minden irányban 
kiterjesztette, mely figyelmességnek hamarosan 
meg is lett az eredménye e- pedig oly módon, 
hogy az utóbbi napokban nevezett őrsvezető a lo
pással gyanúsított Füutelloruck 10 eves kis leányát 
az ulezán makosrétes evésen találta s feltűnt 
neki a rétes tulzsiros volta, melyre nézve ti leány
kát barátságos módón kérdezgetni kezdette, mi
közben a leányka kifejezte, hogy most mindig 
igen jo zsíros teleseket sütnek azért, mert apja 
hozott egy nagy vindelv zsírt, mely a padláson van 
Az őrsvezető Fánteller lakásán nyomban kutatást 
tartott. Ind az ellopott viudelvt zsírral, pár kilo 
Itianyaval. fel is találta.

A kis iparosok és a fegyhazipar. A
ki> iparosok kezdeményezésére országos

.... .. a fegyhazipar ellen. A szegedi ki-
napokban gyűlést tartottak, 

amelyet a fegyhazipar mielöhhi rendszabálvozása 
mellett foglaltaik állást és kívánták, hogv a f. gvház- 
ipart fokozatosan szüntesse he az állam. Kl.hen 
a tárgy ha n kérvényt i- nyújtottak be a szegedi 
kerületi kereskedelmi-és iparkamarához. A fegyház- 
ipar ügyével es u kisiparosok helyzetevei fog 
foglalkozni a jövő lm 19-en Ka—an az iparkamarai 
titkárok országos értekezlete i-.

Kimutatás az 1897. évi termesről varmegyénk 
területén. A m. kir. központi statisztikai hivatal 
kimutatása szerint varmegyénk területen IN97 ben 
termett: búza 477.INI7 q. ö-zi. 2.nso ,(. tava-zi: 
rozs 428.898 q. ö-zi. 8.49(1 q. tava-zi: k- :- /e r .- 
•»o9 ip árpa, 7.817 '| őszi. 287.428 q. tavaszi: zab 
189.900 <p; tengeri ->01.974 ip Termett átlagosan 
egy hektáron 1007 <|. ös-zi. 9.78 ip tavaszi haza 
■kló q. őszi, 7.89 »p tavaszi rozs; 7.4Ö ip k< l-z- i- 
10.8 »p őszi, 12.09 i| tavaszi árpa: II.II ip zab 
14.98 q. tengeri. Magvumi's/agon |s97-ben ö-s/,-..n 
termett: 21,89*9.742 q. űzi .  tit',4.798 «p tavaszi 
Imz.a: 8.481.984 q. ö-zi. 198.894 q. tava-zi rozs: 
980.918 q. ketsz.-res ; 947.*99 q. «,-/.i. S..HH.S7I q. 
tavaszi árpa: 7,992.419 q. zab; 29.898.1*4 «p tengeri.

Jégkárosultak érdekében. .Mindazon !.: gazdák
nak, akiknek a jég minden ti miésól tönkr dette és 
az. hizlosilvn egyáltalán nem volt e- igy vetőmag 
hiányáhan szenvednek és azt önerejükből ma-k 
beszerezni nem képesek. azok részére a füldmive- 
lésiigyi miniszter, kedvező feltételek mellett, a főbb 
terményekből korlátolt mennyiségben alkalmas ve
tőmagot, továbbá kamatmentes kölesön! fog ren
delkezésükre bocsátani. F.gyben intézkedés történt, 
hogy a jégkárosultakkal szemben az adövégrehaj-

K öz lem ény.
Utóbbi időben közkedveltségnek örvendenek 

a magánvállalatok által előállított képes levelező- 
lapok.

K/.en levelezőlapok s/allitasa postai szem
pontból kifogás alá nem esnék, lm az illető nyom
dák nem vették volna fel azt a szokást, hogy 
azokat e/imlapjaikon „Levelezőlap" feliraton kivid 
még „Magy. kir. posta“ felirattal, söl nélm a 
magyar cziiner lenyomatával is ellátják, ami a 
levelezőlapoknak azt a jelleget adja, mintha azo
kat a magy. kir. posta bocsátotta volna lorga-

J ) K L V. A L A“

K ( " > x í v ; - \ / a  1 ;  i í - s ;  \ ( >*

\

glalt oldhat

VASÁRNAP AlICUJSZTUS 28.

Kitekintve attól, hogy a jelzett képes leve
lezőlapok élezés és gyakran a jobb ízlést sértő 
rajzaikkal, ha azok a posta hivatalos kiadmányai
nak tekintetnek a posta intézetet, mint állami in
tézményi nem méltó sziliben tüntethetnék fel. a 
po-ta ép úgy mint bármily kereskedő nem enged
heti meg, hogy az 0 ezégerét a „m. kir posta" 
feliratot idegenek használjak; a magyar • zimer 
használata pedig épen törvénybe is ütközik.

A most széliében használt képes
lapok magán ipari termékek, s mint ilyenek a fen- 
állú postai szabályok értelmében „le velezőlap" 
feliraton kívül egyel) felírást tehat sem -inagv. k. 
posta" jelzést, sem a magyar (-zimer lenyomatat 
nem viselhetik, mert ellenkező i -elhen a levelező- 
lapokra érvényes díjkedvezményben nem ré-zesfd- 
nek, s a nemzetközi posta ogvozménv értelmében 
szabályellenes kiaílita-uk miatt zárt levi lekm-k te
kintetnek, s mint ilynek dijaztatnak.

Ez nem különleges magyar szabály, hanem 
a nemzetközi poslaszerzödés pontoznia. mely n 
külföldön is érv.'iiylten van

Felhívom tehát figyelmét azon nyomdáknak, 
a melyek ily képes levelezőlapok előállításává' 
foglalkoznak, hogy levelezőlapjaikat „magy kir. 
posta" vagy más felirat, cziiner sth. mellőzésével 
tisztán a szükséges „Levelezőlap" feliratot nyo-

Xeliopy azonban a már forgalomba bm-sálott. 
ily leveli 'lilapi-k ezen szabály altul li i-ziiaHialel- 
I,inukká váljanak, azok kik magán ipar ró!-:1 ei->- 
allitott levelezőlapokat használnak a eximlapról a 
„Levelezőlap* feliraton kívül minden inas felírást 
vagy czimert erős tollvonással, vagy más alkalmas 
módón lavolitsanak el, - tegyenek olvashatatlanná.

Megjegyzem ebből az alkalomból, hogy a 
magvar korona területen postára adott levelező
lapoknak magyar nyelven „Levelezőlap" ;• :iral"t 
kell vi- élniük a „( ,urres|>ondenzkarto" vagy más 
nyelvű hasonló téliratok nincsenek megengedve. 
llorvát-Szlavnnor-zághan mindazonáltal a „Leve
lezőlap" felirat mellett ott legyen e szó horvat 
fordításban is. Megjegyzendő az i-. ho \ illem 
vagy boc-iiletsértö. avagy bit •sietendő cselekményt 
involváló kiviét, ábrát vagy közleményt tartalmazó 
levelezőlapot a posta egyáltalán nem s/.állit. Ezek 
figyelembe vétele mellett a képes levelezőlapok 
terjesztése sí magyar posta részéről semmiféle aka
dályba nem ütközik.

Hudape-t. 189S. augusztus 8-án.
A hivatalos másolat hiteléül:

Tóth.

vekben foglalt oldható ásványi tápanyagok a talaj
nak vi- zaadalnának, a szőlőből eltávolíttatnak. 
Ilynel inindi-iiekelött a zöldhajlások. melyek meg- 
Wividiltetnek, illetőleg kilörelm'k, a visszavágás 
alkalmával kapott egyéves hajtások, azonkívül szá
mításunk keretébe vonható a termés és esetleg a 
vi-szavágás alkalmával kiszivárgó könnyek. Mind
azon felemlített szervek és anyagok kiváló meny- 
nyiséghen tartalmaznak káliumot, fosztorsavat és 
nitrogénvegyületeket és okszerű borgazdaságnál 
okvetlenül szükségesnek mutatkozik oly trágya- 
féléket alkalmazni, melyek mindazon anyagokat 
tartalmazzák. Habár a szőlőtőke nagyobb meny 
nyi-égü nitrogénvegyületeket felhasznál, még sem 
ez.' I-zerü nagyobb mennyiségű nitrogént tartalmazó 
trágya féléket felhasználni. A nitrogén ebben az 
őseiben nomes;’.\ a termés minősegével gyakorol 
Káros befolyást, hanem inagaw a növényre nézve 
annyiban mutatkozik káros hatásúnak, hogy a 
nyári haji ások növekedése túl buja len/, a fája 
nem érik be tökéletesen és a tél I 
kenyebb kárt okozhat. Keli tehát, hogy a 
foszforsav vegyideleknek szenteljünk nagyobb ügyei
met. Ilogv a trágya a talaj fizikai tulajdonságaira 
is befolyással bir és ez okból is huszuáltatik. ezt 
alig -ziikséges külön felemlíteni. Nézzük már most 
az egyes trágvaféleket különös tekintettel a szö- 
lökre: mindenekelőtt felemlíthető a marhalrágya, 
ez egy teljes trágya, a mely az összes fontos nö
vényi tápanyagokat oldható es könnyen felvehető 
alakban tartalmazza es részint ezen okból, részint 
pedig mivel a legtöbb esetben könnyen megsze- 
r /le. lö, ha-znaltatik. Marii a trágya mellett lót ra
gyát ha-zn '.Ihatunk, ennek használatúnál azon
ban bizony - elövigyázal szüksége-, mivel a lo 
tragy i k<>r.v«-tl<-nii! a bibe gyökere mellé hozva, 
könnyén káros liata-l i<I zhel elő.

Hogy minő állapii!Im ii li.i/nullasa-k a lragya 
a .""iloben. az fiigg i l-ö-orhau a talaj minőségé 
löl, továbbá a zállilási költségektől is. Nehéz Is 
!.ij keve-b ■ < Ikorliadt trágyát igényel, inig könnyű 
talajt, tekintetbe véve tulajdonságai l. jobban el
ko'hadt trágyával kell megjavítani. A 
landó trágva minősége több körülménytől függ 
el-ö-orban a talaj minőségétől és a szőlőfajtái, 
tiazdag tápanyag tartalmú talaj, mely ezenkívül 

>n elmúl ló k ' ............................

trug\u/n>H.
A szőlőtőke, mint minden más növény, a 

talajból egy bizonyos niemiyNégü tápanyagot ve-z 
fel. melynek a levegőből felvett anyagokkal egye
temben az e g y e s  s/.ervek b  íépitesére felhasznál- 
tatnnk. A mondottakból kitűnik az. hogy lm azt 
akarjuk, miszerint talajunk kellő erőben megma
radjon. vagy más szóval szőlőnk lormeslliozó ké
pessége állandó maradjon, kell hogy a talajnak 
visszapótoljuk mindazon anyagokat, a melyeket a 

' ió| elvont. A szülőtöké évente i-rnét 
i ápolása alkalmával különféle szervek vétel
ei a növénytől és anélkül, hogy az ezen szer

könnyen elmálló káli- 
-/. • -kéket tartalmaz, kevesebb trágyát igényel, 
mint egv olvan talaj, a mely az említettel ellen
kező tulajdonságokkal bir. Mindezekből kitűnik, 
hogy a szőlők megtrágyázására mindenesetre ér
vényes élői a-ok nem adhatók, csak megemlíthető, 
hogy hektárunkul! 8 évre számítva 4 ö()0 méter
mázsa közepesen elkorhadl trágya jó közepes Irá 
gyazapjjiak tekinthető.

ll"gv mikor trágyázzuk u szőlőt, ez. attól 
fiigg. mennyire vagyunk egyébh munkáinkkal es 
min >k a/, éghajlati viszonyok. ítélet) a trágyázás 
I• •!<-ií b ' i b  n h e tik . nálunk, ••szakon ellenheu vagy 
a k o ra  tavaszt, vagy az o -z l választjuk. A trágya 
aiáteknrasa a  s z ő Iö Ímmi k ü lö n ö s  nehéz<égekl»e üt
k ö z ik  é> ez a/ oka a n n a k ,  hogy rilkabhiH. de
erősebben trágyá/mik.

Kgi '/.en könnyű talajokban a szétterített 
trágyát a óval takarjuk alá vagy beknpaljuk. ott 
ellenheu. hol a talaj nehezebb vagy minden töke 
körül egy gödröt á-unk vagy pedig a sorok közölt 
árkot ke~/itiink. melybe a trágyát rakjuk. Ügyel 
nőnk kell azonban arra, hogy a trágyát ne mi 
gyón -- I; íven. se pedig túlságos mélyen ala ne 
takarjuk, l-.l-ö esetben nagyon ^elősegíti a g\"ui 
növények kifejlödé-él, utóbbi esetben pedig a 
növény-tápanyagok legnagyobb része az altalajba 
nioalik i.- így veszendőbe megy. \ trágyáié, 
miután folyékony halmazallupotu. ép|Mm ezen 
tulajilonsága miatt bajosan sz.;illitliato < - e/.erl 
I •gi-zeiszerübb eompost rakas mogöutiizesertf tél 
has/.nalni. A -/-ilöb'-n l'ellias/.náliuitó lr;ig\afelek 
között még m -g'-mlitb sok a műtrágyák. A bor
termelő képes ezeknek segélyével a trágyáitól 
esetleg liiamx > egyik másik alkatreszt kellőkép 
pótolni, ezenkívül mulragvak azon előnnyel hir 
mik meg. bog' m>,ínyen oldhatok es könnym 
szállíthatok C' alalakarásuk egvaltaláhan ninesi-n 
nehéz-egekkel egybekötve. Kzekröl különben majd 
más alkalommal mondunk el egye

B u d a p e s ti g a b o n a á ra k .

dhlZN . 9-7t 9 (ö Fc!ut hab > 7ö
/a h  . . . • i titt Ö Im . Sai’ga _ _ 4 2o
'Hoz- . . 7 10 7 !o Vegyes 1 (M)
K u kőin-za ■V.io " |u L.....»g S-«HI
Árpa rö0-."».U7)| Hükköm 1
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Vasúti menetrend.

A.-1 .cnd vu-Csák tornya. A.-Lendva-Z.-Kgerszeg.
Indul: Indul:

7 óra 41 p.-kor d. c. 6 óra 55 p.-kor d. e. 1
8 » 44 „ este. 5 .  40 . <1. u. 1

Érkezik: Érkezik:
h  óra 55 p.-kor d. e. 7 óra 41 p.-kor d. e.
5 . 40 ,  d. ii. 8 „ 44 . este.

Felelő* s re ttese td .

Németh Mihály.
Laptulajdo'f.os: H u l k A n v i  E r n í i .

w m m m v m m 'm

im m m w m m & m
Jeledre érettségizett ifjú, ki helyben 

•mint könyveld van alkalmazva, szabad ide
jűére ajánlkozik gyermekeket tanítani és el
fogad irodában vagy háznál Írni valót. — i 
Czim a kiadóhivatalban.
2962. tk. 98.
Újabb árverési hirdetményi kivonat.

Az a.-lendvai kir. j.-bíróság, mint telek- í 
kön\v hatóság közhírré teszi, hogy az Alsú-Lendvai 
Takarékpénztár végrehaj tatónak Fesz lég Ferenc* 
végrehajtást szenvedő elleni végrehajtási ügyében 
Peszleg Ferenezné szül. Kaszás Fáni és Tóth Péter 
dömefüldi lakos árverési vevők, mint késedelmes 
fizetők ellen újabb árverést az a.-lendvai kir. járás
bíróság területén lévő, a dömeföldi 257. sx. tjkv- ! 
ben +  1. sor 175. hrzi szám alatt felvett Tét- ! 
ingatlanból. Peszleg Ferencz végrehajtást szenve- |

delt nevén álló, az adó alapján 53 frtra becsült 
V*-ed részre, valamint a dömeföldi 302. sz. tjkv- 
ben végrehajtást szenvedő Peszleg Ferencz kizá
rólagos tulajdonául felvett A. -f- 1. sor 93. hrzi 
szám alatt foglalt, az adó alapján 212 frtra becsült; 
A. -f- 2. sor 527.hr. sz. ulatt foglalt, az adó alap
ján 23 frtra becsült. A. -j- 3. sor 628. hizi sz. 
alatt foglalt, az adó alapján 14 frtra becsült, 
A. -f- 4. sor 632. hrzi sz. alatt foglalt, az adó 
alapján 14 frtra becsült egész ingatlanokra 53 frt. 
212 frt, 23 frt. 14 frt és 14 írtban elrendelte, és 
hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1898. 
évi szeptember hó 5-ik napján délelőtt 10 órakor 
Dömefüid községben, a községbiró házánál meg
tartandó nyilvános újabb árverésen a megállapí
tott kikiáltási áron alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla
nok becsárának 1011 o-át készpénzben, vagy az 
1881: LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal 
számítóit és az 1881. évi november hó 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. íj ában, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881 : LX. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltutui.

Kelt A.-Lemiván, 1898. évi június hó 16. 
napján.

Az a.-lcp.d.vai kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Horváth , kir. alhiró.

2503./tk. 1/8.
Árverési hirdetmény kivonat.

Az alsó-lendvai kir. járásbíróság, mint telek
könyvi hatóság, közhírré teszi, hogy az a.-lendvai 
é? a belatincz-vidéki takarékpénztár csatlakozott 
vőgrehajtatóknak Csuka István bödeházi lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 50 frt és 175 frt 
tőkekövetelések és jár. iránti végrehajtási ügyében 
az alsó-lendvai kir. járásbíróság területén levő, 
a bödeházi 24. sz. tjkvben A. -f- 2. sor 95. hrzi 
sz. a. felvett ingatlanból Csuka István végrehaj

tást szenvedő nevén álló, az adu alapján 60 frtra 
becsült 1 4-ed részre ; a bödeházi 35. sz. tjkvben 
7/24-ed részben Csuka István, * 24-ed részbe' 
Csuka Rozi férj. Riiki Jozsefné; 7 24-ed részben 
Fehér Ágnes férj. Csuka Istvánné és 7 24-ed rész
ben kiskorú Csuka József. Verona. Mihály. Anna 
és Ágoston nevén álló. A. -f- 1. sor 56. luzi sz 
a. foglalt, az adó alapján 120 frtra becsült; u> 
A. -|- 6. sor 189. hrzi sz. a. foglalt, az adó 
alapján, 104 frtra becsült egész ingatlanokra, a 
végr. törvény 156. íj. alapján, továbbá az ugyan
ezen számú tjkvi A. -f- 2. sor 89. hrzi sz. a. fel
vett ingatlanból Csuka István végrehajtást szen
vedő nevén álló, az adó alapján 151 frtra becsült 
1 4-ed részre, A. -f- 3. sor 102. hrzi szám alatt 
ingatlanból, ugyanannak nevén álló, az adó 
alapján 7 0 frtra becsült 1 4-ed részre; A. -f- 5. sor 
164. hrzi sz. a. felvett ingatlanból, ugyanannak nevén 
álló, az adó alapján 50 frtra becsült 1 4-ed részre; 
végül a bödeházi 98. sz. tjvben A. - f -1. sor 115. hrzi 
sz. a. foglalt ingatlanból Csuka István végrehaj
tást szenvedő nevén álló. az adó alapján 76 í tra 
becsült 1 4-ed részre: 60 frt, 120 frt, Í(t4 frt. 151 
frt. 50 frt és 76 írtban ezennel megállapított ki
kiáltási árban az árverést elrendelte és hogy a 
fennebb megjelölt ingatlanok az 1898. évi október 
hó 15 én napján délelőtti 10 órakor Rödcháza 
községében a községházánál megtartandó nyilvá
nos árverésen, a megállapított kikiáltási áron alul 
is uladatni fognak.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingat
lanok becsáráuak 10"o-át készpénzben, vugv az
1881. LX. t.-cz. 42. íj-ahan jelzett árfolyammal 
számított és az 1881. évi november hó l en 3333. 
sz. a. kelt igazságügy miniszteri rendelet 8. $-áhuit 
kijelölt ovadékképcs értékpapírban a kiküldött, 
kezéhez letenni, vagy az |8H|. I.X. l.-ez. 170. íj a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kir. jbiróság tkkünyvi hatósága.
Alsó-Lendván, 1898. juniii lm 28-án.

Horváth, kir. albinV.

Elvállal M indennemű 
könyvnyomdái m unká
kat jutányos á ro n  és  

ízléses kivitelben.

Hírlapokat, szép

irodalmi m üveke t 
árjegyzékeket, étlapokat 

jutányos áron.

Könyvnyomdámat a mai kor igényeinek teljesen megfelelő gépekkel és szép 
díszes betűkkel kibővítettem, igy képes vagyok a nyomdászat 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

K Ö N Y V N Y O  M D A M A T
1898. augusztus hó t-én, Fő-utoza, K o p eo zk y -fó 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 jövöhen is 
mindenkor kiérdemelhessem.

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

B A I.K Á N Y I ERNŐ,
könyvnyomdatulajdonos.

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

nyomtatványok, Póstakönyv, Halottkémi jegyzőkönyv stb. stb.

Nyomatott Balkányi Ernő könyvnyomdájában Alsó-Lendván.


