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A  he lybeli és j é  ré si hatóságok, az a lsó-lendvai községi és körjegyző i egylet, az „A lsó-L endva-V idéki T akarékpénztár
K észvén y  társaség* hivatalos közlönye.

Tanév elején.
Az ország összes iskoláiban elhangzott 

már az ünnepélyes „Te Deinn", a nagy 
munkához fogott ezreknek éneke Isten di
cséretére és buzgó fohásza áldásért és 
segítségért . . .

Ezernyi ezer ifjú. kikből, a jövő Ma
gyarország oszlopai fognak kikerülni, erős 
elhatározással, nagy munkakedvvel megy 
neki az iskolaévnek, hogy megszerezze a 
jövendő boldogságának szilárd alapjait, hogy 
megismerje a tudományos pályára való elő
készületnek minden eszközét.

Ez a pillanat éppen alkalmas arra. hogy 
a szülök figyelmét felhívjuk egyre-másra, 
idézzük őket a tapasztalatok ösvényerie. hogy 
lássanak nyíltabb szemmel is, mint a milyen 
a szülői szeretet látása s szeressenek jobban, 
mint azt szülői hiúságuk diktálja.

Az az egy bizonyos, hogy minden gyer
mekben, a ki a középiskola padjára kerül, 
van akarat s jó szándék arra. hogy azzal 
az anyaggal, melylyel meg kell küzdenie, 
teljes erejével meg is fog küzdeni. Az más 
kérdés aztán, hogy a gyermek bir-e azok
kal a képességekkel i.«. a melyek szüksége
sek a tanítás tárgyának gyors felfogásához 
s megemésztéséhez. Ez a kérdés már a 
tanár elbírálása alá tartozik s bármi legyen

is az eredmény, a konzekvencziákat belőle 
levonni kényszerítőén szükséges.

Kérdés az is, hogy a tanító eléggé 
pedagogus-e ahhoz, hogy tiszta Ítéletet al
kothasson magának 'tanítványáról.

Ebben nagy szerepe van magának a 
tanítónak is.

A középiskola első fokain ne legyen a 
tanítás akadémikus, a tanár ne adjon elő 
tudós fejtegetéseket, hanem maradjon meg 
azokon a keréknyomokon, a melyekben az 
elemi oktatás sikeresen haladt s mely leg
jobban megközelíti és folytatja a gyermek 
képességeinek, látókörének fejlesztését.

Csakis igy fokozhatja érdeklődését, fej
lesztheti a feltámadó tudás vágyát s csakis 
ilyen módon lehet megkedvelteim az iskolát, 
a könyveket, még a gyengébb képességű 
gyermekekkel is.

Mert hiába türjük — tagadjuk —  mai 
iskoláztatás rendszerűi:* valóságos tortúra,
amely a gyermek testi és lelki fejlődésének 
igen gyakran veszedelmét is képezi.

Hiányzik a tanítás rendszeréből éppen 
a legvonzóbb rész, a mulatság. — azt a 
gyermek az alsóbb osztályok padjain még 
megkívánja, mint a játékot, a szaladgálást, 
a bő testi táplálékot.

Szóval minden tanítással foglalkozó 
egyénnek tudnia kell. hogy a játékszerü ta
nításnak, az alsóbb osztályokban mindig

meg volt s meg lesz a jövőben is a kívánt 
eredménye.

No, de talán sok is lesz már a peda
gógiából !

Csak rá akartunk mutatni, hogy a kö
telességét átérzö és a gyermekkedélyét né
mileg ismerő tanerőnek milyen befolyása 
lehet a tanítványok lelkűidére, a tudásvá
gyának fejlesztésére és folytonos fokozására. 
Másrészt a tanár jő tanácsadó a szülőknek 
is. — a kik jól teszik, ha több figyelemmel 
és nagyobb tisztelettel fogadják a tanítók
nak intéseit különösen akkor, ha azt állítja, 
hogy a gyermeket jobb lesz praktikus pá
lyára szánni. Ebben a jőakaratu tanárnak 
biztos az ítélete s tanácsos mindig követni 
utasításait.

Sok embert lehetne a hazának, társa
dalomnak megmenteni, ha nem kényszeri- 
tenék őket gyermekkorukban olyan pályára, 
melyhez sem képessége, sem jóakarata nin
csen. Hány züllött existencziából lett volna 
csodált és irigyelt iparos, vagy szerencsés 
kereskedő, ha jobb sorsára korán figyelmez
tették volna a szülőket, a kik hiúságból 
doktornak, ügyvédnek, papnak szánták gyer
mekeiket.

Talán azért, mert van miből.
A vagyonos család, vagy csak közép 

vagyonú család is — irtózik attól, hogy 
kézművesnek adja a gyermeket. Micsoda
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Irta Pásztor Árpád.
Almát uluszsza még az éjszaka,
Szendén csillog sok ezer csillaga . . .
Alszik a föld, tenger és a szél.
Az erdőben nem rebben egy levél.
Az éji duvad is nyugodni ment . . .
Csend van ott fent és csend ide lent.

Csak messze, messze . . . Távol keleten, 
bobban ki egy-egy csillag hirtelen.
Sápadt fény re/.g a ködös fatyolon át, 
Felrezzenti az alvó éjszakát.
Kiégnek lassan mind a csillagok.
Csupán csak a bájnál.--illeg ragyog.
De nincsen lángja . . . Lassanként kihűl, 
Megtörve, húson csillan me--/.űül.
Sötét a föld . . .  Ködön, sölel az ég . . . 
Mindent belep egy fáj., szürkeség.

Miért van az? Nem Halja senki sem.
Néha. néha az emberi -ziven 
Erőt vesz egy bús, fájó érzelem,
Szürke fátylát ránk vonja csendesen.

Nincsen kedvünk, hamvas, sötét a mull. 
Hitünk kiégett, lelkünk megfakult. 
Köröttünk nincs éj, napfény sem ragyog.

Köröttünk árnyék. 
Nem bánt semmi. ! 
A halál árnya

nint őszi. tar vidék, 
ólmos szürkeség . . .

Nem tart soká! Egy szellő útra kel 
A szürkeségbe életet lehel.
Ezer foszlányra omlik szét a köd. 
Rózsás fény gyullad ki a föld fölött

Biborsáv izz ik .. . Talán a remény? 
Halvány-vörös szin árad szerteszét, 
Éledni kezd az erdő, völgy, a rét. 
Harmattól csillog minden kis levél,
A természet újra életre kél.
Minden mosolygó, tiszta, fiatal,
Az erdőkben csendülve zeng a dal. 
Kiszáll fészkéből a dulos madár, 
Kiesalta öt az első napsugár,
Csapon*! Csapong! Hiszen övé a lég, 
A magos, tiszta, fénylő messzeség. 
Dala mindég vidámabb, hangosabb 
. . .  És fönn az égen útra kél a nap.

A  k i i

A „D é I z a I a* eredeti tárcsája 
III van kérem a kiadó szoba ?

öltözött, szelíd képű fiatal ember intézi ahhoz az 
esetlen formájú cselédlányhoz, a ki egy 1

A szobanéző I 
nyílik az előszobában kissé körültekinteni. Szem- 
ügyre veszi a falakon függő. Ízléstelenül elrende
zett fakó arczképek sokaságát, egykedvűen kons
tatálja, hogy az előszoba szükhosszuságal semmi
féle szőnyeg se fedi és rögtön szemébe ölük az 
a csonka lábú. rozoga vaságy, a mely nagy sze
rényen az előszoba egyik szögletében húzza meg 
magát. Ezek mind olyan körülmények, melyok a 
mellett bizonyítanak, hogy a lakást valamely sze
rény viszi uiyok közt éíö család bírja bérbe. A 
szobát kereső fiatal ember egyébiránt ezzel azon-

isten. hányadik 
érkezik a 
kifogás tala 
a csclédm 
készséggel

nagy a tapasztalata e 
lanyadik helven jár maj á r  ,
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halhttla.il tévedés ez V! És menyire szűk látó
körre mutat, hogy nem látják be azt a ter
mészetes dolgot, hogy egy kellő alapmüvelt- 
ségü fiatal iparos. a ki szülei jóvoltából 
m egjárhatja a  külföldet is s ott ezer és ezer 
uj impressziót szerezhet, valósággal diadal
mas pályának indulhat neki, ha önállóvá 
lesz. mely pályán kecsegteti öt a vagyon és 
a  polgári tisztelet és becsület.

Égy jó iparüzlet többet ér mindig egy 
ügyvédi irodánál, annak ellenére, hogy olt 
a koczkáztatás minimális, inig itt egy élet 
az ára. A ki ügyvédnek készült el s nem 
boldogul, az akkorát bukott, hogy szétzúzza 
magát.

A Te D eum ! elhangzott . . .  A Veni 
Sancteig van idő a megfontolásra!

Letenye nagyközség képviselőtestü
letének rendkívüli ülése.

Jegyzőkönyv. Felvételei! Letenye község kép
viselőtestületének rendkívüli közgyűlésében, bölé
nyén, 1898. augusztus hu 29-én. Jelen voltak az 
alulírottak. Tárgy: I)r. Csempész Kálmán községi 
képviselő és társainak Lepsényi Miklós országgyű
lési képviselő politikai és társadalmi szereplésének 
elitélése ezéljából tett indítványa tárgyalása. Köz- 
ségbiró. képviselőtestületi elnök a gyűlést meg
nyitván, a körjegyző előterjeszti dr. Csempész 
Kálmán k. képviselő és társainak következő indít
ványát :

Mélyen Tisztelt Képviselőtestület!
Országszerte köztudomásúak azon cseleke

detek. melyek a Lepsényi Miklós nevet oly szo
morú hírhedtségre emeltek.

— Az osztály és felekezetek elleni izgatás
nak áldatlan kézzel felgyújtott vad lángjai világí
tották be azt az ösvényt, melyen köz- és nemzeti 
etetünk ezen Herosztratesze elindult; és törhetet
len. jobb ügyhöz méltó kitartással bár egy 
nemzet átkui közt halad folyton előre, letörve 
elszánt szilajságáhan az elő. fölként király szent 
koronájának apostoli keresztjét. és nem kímélve 
nyugvó nagy halottak kriptájának siri nyugodal
mát . . . Átok és rombolás jelzik mértföldkövek- 
ként ez ember pályájának útvonalát, melynek 
befejezése — az örök igazság és történelem min
den törvénye és tanulságának megsértése nélkül 
— nem a dicsőség leszen, hanem a szégyenteljes 
elbukás, amelyre méltán rászolgált. Mert a mes

terséges uton-módon. ámitá-sal os Iclrevezcles.sel 
elszeditett nép végre felébred kabultságábol es 
hatalmas erővel lóg tiltakozni ama lelketlen üzel
mek ellen, amelyek a vallás védelmének hazug 
ürügye alatt egyéni és testületi magánérdekek elő
mozdítását tűzték ki önző ezéljukul.

— És eljön igy majdan önmagatol az idő. 
amikor a kijátszott, legdrágább vallási érzületeben 
megbántott nép üi.maga fogja szeretőiének temp
lomából kiűzni a hamis prófétákat.

Az a képviselői állás is, melyet a Lepsényi 
Miklósnak nevezett szomorú nevezetességű egyen, 
a mi elámított kerületünk többségének (hála Isten 

ma már megrendült) bizalmából elfoglal, nem 
fogja feledtetni, hogy papi hivatása es esküje nem 
az izgatás és hajtogatás orgiái közé utalja öt, 
hanem a béke és türelem oltára elé: mert az 
Üdvözítő szenvedéseinek jelképe: a szent kereszt 
nem a pártviszályok dulakodásainak fegyvere, ha
nem a hitbuzgalom, istenitisztelet és emberszere
tet erényeinek klenodiuma.

Lepsényi Miklós tehát, a ki felekezeti hábo
rút hirdet vallás-béke helyett; ország fejedelem 
sértésere vetemedik - szerzetesi alázatosság he
lyett; csöndes halottak nyugodalmát háborítja fel 

tulvilági üdvösséget könyörgő imádság helyett; 
megsérti az ember és hazati szivében elhunyt 
nagyjainak emléke iránt szunnyadó kegyelet érzel
meit : — és még ezeken kívül a magyar sajtó te
kintélyes orgánumainak ellene és egyéni és poli
tikai tisztessége ellen intézett támadását mege/.á- 
folni nem tudja, meg sem kísérli: ez a megboto
zott papképviselö nem méltó arra többe, hogy 
iránta bizalommal s köteles tisztelettel viselte isiink.

Hazafias felháborodásunkat önmagunk es 
testületünk díszének fenntartása ezéljából es az 
utódoknak emlékül - .kifejezendő: indítványozom 
tehát, hogy Lepsényi Miklós ur képviselősége révén 
s vele együtt gyászos nevezetességre vergődött 
kerületünk székhelyének Letenye községnek kép
viselőtestülete mondja ki azt. hogy

„Lepsényi Miklós lmzaliatlan. úgy politikai, 
mint társadalmi szempontból kifogás alá eső sze
replesét kárhoztatja s elitéli. s mely s/.égycnérzet 
tölti el a fölött, hogy Lepsényi urat kell képvise
lőjéül bírnia.*

Letenye, 1898. aug. 27.
Kitűnő tisztelettel 

D r. C sem p ész  K á lm án , 
községi képviselőtestületi tag.

Az indítványhoz hozzájárulunk: Xakál (ívnia. 
Osterreicher József, Wesel Manó, Kosziét- Coza, 
Holta József, Tamás Adátn, Nagy János, Leitner 
József.

„n é  \  i. a-

mának s egy meglehetősen berendezett udvari 
szobába vezeti, nyájas előzékenységgel helyivel 
kínálja meg öt a kiadó szobában. Fáezánfly ur 
köszönettel fogadja a széket és rátér látogatása 
tulajdonképeni czéljára. Klőször is megelégedését 
fejezi ki a szoba Ízléses, szép berendezése felett, 
aztán annak ára iránt bátorkodik érdeklődni. A 
házi asszony nagy bőbeszédűséggel ott kezdi, 
hogy a szobában eddig is csupa intelligens úri 
emberek laktak, kik úgy érezték magukat nála. 
akár csak a saját édes anyjuknál odahaza. Ez 
mind igen szép dolog, mondja rá Fáezánfly ur és 
bocsánatot kér, hogy alkalmatlankodott. A lakást 
nagyon valószínűleg kibéreli, ezt azonban együt
tesen teszi meg kollegájával együtt, ki ma dél
után öt ólakor jön haza hivatalból és addig kéri 
a nagysága türelmét. Ezzel illedelmesen ajánlja 
magát a ház asszonyának-és eltávozik.

A lépcsőkön órájára tekint s bosszúsan 
konstatálja, hogy az idő még csak három órára jár.

Határozott okai vaunak, hogy rendes lakásán 
napközbe ne mutassa magát, haza hát még nem 
mehet. Kávéházlm még kevésbbé sem, mert erre 
a hónap végén nem futja, az időt pedig akár
hogyun. de okvetlenül agyon kell ütnie, ha csak 
nem akar ebben a dermesztő hidegben sétakömtat 
tenni, mi ugyancsak nem valami nagy élvezet. 
FáczánfTy ur déli egy órától ugyanis szabad, mert 
csak eddig tart hivatalos elfoglaltsága, kettő vagy 
félhárom lesz, mire az ebéddel végez, ettölfogva 
a nyakába veszi a fővárost. Eredeti ötlete támadt 
Fáezánfly urnák, mikép lehet az unalmas délutánt 
kellemesen szórakozva eltölteni anélkül, hogy az 
neki pénzebe kerüljön. Most éppen egy ozifra bér
palota kapuja előtt találjuk öt. a mint mohón 
olvassa a kiadó szobákról szóló hirdető czédnlá- 
kat. FáczánfTy urnák itt különösen bő választéka

van a szobákban. A hatalmas bérház mind a négy 
emeletére jut kettő-három ezekből a czédulákból. 
De FáczánfTy ur kíméli lábait és csak néhányat 
vesz az első és második emeletek ama bizonyos 
ajtószáinaibol kézelője feliér lapján előjegyzésbe.

Az első emeleten FáczánfTy urat egy takaros 
s/ohulcány fogadja, a kinek minthogy a nagy
sága éppen nincs idehaza — megbízása vau az 
esetleges szobát kereső urakkal ár és minden 
tekintetben direkt tárgyalásokba bocsátkozni. 
FáczánfTy ur itt is nem vonakodik a csinos szoba* 
eziezus abbeli felszólítását visszautasítani:

— Tessék csak kérem jobbra, jobbra. És 
egy jobboldali szoba ajtaját felnyitja: Fáezánfly 
ur nem állja meg. hogy egyet-kettőt ne csípjen a 
szobaleány pirospozsgás urczán; megakadályozza 
öt az érkező szakácsnő, a ki ez alatt igen kiván
csivá lett, vájjon mit tárgyal oly hosszasan a 
szobaleány odabenn ezzel az úrral. FáczánfTy urat 
kellemetlenül érinti u szakácsnő hirtelen megjele
nése és távozásra gondol, mert nincs szüksége 
éppen most tanúra, Udvarias búcsút vesz a kel 
nücselédtöl és azzal a kifogással távozik, hogy 
minden megfelelne, csuk kissé szűk neki a szoba, 
mert a zongoráját is ide akarta volna felállítani.

Másodiknak e házban ugyancsuk az első 
emeleten a 14. számú lakás van manchettaján 
előjegyezve. Ide is becsönget.

Az clsöszobu ajtaját itt egy elles uriasszony 
tárja fel FáczánfTy ur előtt; ebben a pén zben a 
szobák egyikéből egy szép fiutal leány dugja ki 
rózsás arczát az ajtón, ki ezt mindauuv iszor meg
teszi, a hány Ízben csuk a villamos <*Lngö erős 
hangja szólal meg az előszobában. A ki-asszony 
ez esetben is kiváncsi az érkezettre és a midőn 
látja, hogy ez egy csinos külsejű fiatal ember, ki 
valószínűleg lakás-ügyben kereste fölöket, becsukja

Az indítvány egész terjedelmében felolvas* 
látván és tárgyalás alá vétetvén, az ezt kísérő 
megokolás alapján a képviselőtestület egész terje
delmében egyhangúlag elfogadja es a következő 
lapokban közzététetni határozza: Magyarország, 
Hudupesli Napló. Hudapesli Hírlap. Egyetértés, 
Magyar Nemzet, Magyar Hírlap. Festi Hírlap, Festi 
Napló. Xalamegye, Zala. Keszthelyi Hírlap, Délzulu 
és Muraköz. A jegyzőkönyv felolvastatván bezá
ratott es aláíratott. Kelt, mint lent. Holta József 
bíró elnök. Dr. C-empesz Kálmán. Xakál (ívnia, 
Leitner József. Wesel Manó, Keszler (iéza. Öster- 
reieber József. Falaki András, Mikéi István, Horváth 
István. Tamás Adum, Nagy János. Mikéi .léizsef, 
Szabó Károly. Dénes Jenő körjegyző.

ÚJDONSÁGOK
Tisztelettel kérjük t. előfizetőinké* az előfizetés 

megújítására es a hátralékok beküldesere.
A miniszter köszöneté. A m. kir. honvédelmi

miniszter Junkovieh Tivadar gróf földbirtokos
nak és Junkovieh László gróf. dr.-uak, Xala- 
vármegye főispánjának, azon hazafias áldozatkész
ségükért, melynél fogva a „gróf Hatlyany — Jan- 
kovich l.udovika alapítvány tőké-jel együtt összesen 
kileuczszáz forintnyi készpénzzel növellek, elismerő 
köszönetét nyilvánította.

Püspöki helynök. A veszprémi igyházmegyé- 
ben a megyés püspök helynöknck Kemenes Fe
len-/. prépost kanonok es pápai praclatust ne
vezte ki.

Tanári kinevezés. A valla— es közoktatásügyi 
miniszter l akat- (ívnia es llöl-zky Sándor Sümegit 
községi ulrculisknlni rendes tanárokat ugyanezen 
állami kezelésbe vett alrcali.-kolához végleges ta
nárokká kinevezte.

Bizottsági tárgyalás. A vármegye türvenyha-
téiséigi bizottságának május havi rendes üléséből 
kiküldött bizottsági mull lio 22-én tárgyalta a 
varmegye lisztvi-elöi fizetésének rendezését s a 
ti..* msek mérsékelt felcmelé-é-t é- e ezé-lra vár
megyei p.'itadéi kivetéséi lógja a szeptemberi ren
dé- közgyűlésnek javaslatba hozni. M- gallapillatott 
továbbá -i faiskolára, a beiá-ita.-ra vonalközéi sza
bályrendelet, valamint a m z- i munka-ok segély 
ügye. amelyeket a bi/oH-ág -zinl-m .: - p emberi 
közgyűlés elé terjeszt - fogadás v«

Halai fürdés közben l'anker József pákái la
kos ezipesz mesternek 14 e\es Ilonka nevű leánya 
mull héi 21-én délután több hasoukoru leánykák
kal Fáka mellett folyo _ Valbv.ka" patakba ment 
fürödni, miközben oly niely-é-gbe l iláit menni, 
hogy a víz elnyelte, melyből kimenekülni nem tu
dott s mire az u-zni tudok mente-ere megérkez
tek, már a viziteli élénküli.

maga után a sz.obaajtéit. E b - anyja ezalatt nagy
ban mentegetőzik es egy ki- elue/e-t kér azért, 
hogy e pillanatban nem lathalja urasaga a szo
bát. mert azt eppeu szellőztetik, takarítják. Ez 
azonban csak egy rövid liz pere/H ve-z meg 
igénybe, addig pedig igen .-z.ve.-iii latja öt az ö 
privát lakásában.

FáczánfTy ur ke-/, örömmel fogadta el az öt 
megtisztelő meghívást és a há/.iu.-szouy altul ve
zettetve ama szólta ajtaján kopog he. a melyből 
néhány perez előtt az a -z.ep női fej kandikált ki. 
Az a szép női fej (íizella kisasszonyé, a ha/.ia.-z- 
szouy egyetlen leányáé, kinek azonnal bemutatta 
magát Fáezánfíy ur, a ki most azt hiszi, hogy 
elérte ezéljat. Fae/.anlTy ur rendkívül ugye- tár
salgó és a házikisusszonyt igen kellemesen mu
lattatja. Társadalmi kérdésekben szellemes vitába 
bocsátkozik a müveit Icanyuyal. irodalmi, művé
szeti esrineiiyekhen szenzáezios iuforiiiáeziokkal 
szolgál, jártassággal bir a l'ranezia. nemileg az. 
angol nyelvben i-, hit értesülései vaunak minden 
világra szobi esemény felöl, teljesen au fait a szín
házi dolgokban, szép zenepunerelei is vannak, szó
val a ki-asszony igen jól érzi megát Fáezánfly ur 
társaságában é— hasonlóan Fáezánfly ur is a jól 
fűtött ebédlőben (iizellu ki-a—zonyiival szemközt. 
Közbe egy uj zenemüvet fedez, fel Fáezánfly ur a 
zongorán es tnegkédi vájjon ki a kisasszony ren
dé- partnere a négykezesnél. (íizella kisasszony 
azzal válaszol, hogy miokunüvérévcl szokta rend
szerint a müvet együtt játszani, de sajnos ritkán 
jönnek csuk ö—ze. A másik perezhen mar Fáezánfly 
ur ul együtt (íizella ki.-as-zonynyal a zongora előtt 
es hamiihitos rutinnal kezeli mind a kettő ezt a 
szalonhangszert a hazia-zony nagy örömére, ki 
igen -ok die-erelet 111 l.i jdou-ágot fedezett fői
Fáezánfly urban a rövid fél óra alatt, a mit mél-
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Nemesség átruházás. A király Szigutliy Antal, 
a zala-eger.'Zigi ügyvédi-kamara elnök által Erdős 
Írnak Antal Géza, és Erdős Levente György Alajos 
kiskorú unokáinak örökbe fogadása iránt Zala- 
Egerszogen 1897 évi julius hó 19-én kötött szer
ződésnek az örökbefogadás tényérc vonatkozó 
részét jóváhagyván, Szigethy Antalnak az „ólndi“ 
előnevel dijmentesen adományozta és családnevét, 
régi magyar nemességét, elönevét és czimerét az 
örökbe fogadott s fentebb nevezett kél kiskorú 
unokájára kegyelemből dijmentesen átruházta.

A megyei állandó választmány dr. Jankovieb 
László gróf főispán elnöklete alatt műit hó 22-én 
gyűlést tartott, amelyen megállapította a vármegye 
1899-ik évi költségvetését és azt a szeptember 
hóban tartandó vármegyei törvényhatósági közgyű
lésnek elfogadására a jánlja, Ugyanezen a gyűlésen 

tekimvttel azokra a pusztításokra, amelyeknek 
vármegyénk területén a burgonya a peronospora 
részéről ki van téve - elhatározták, hogy a vár
megye törvényhatóságának javasolni fogják sza
bályrendelet alkotásai a burgonyánál is a kötelező 
védekezés tekintetében.

Leforrázott gyermek. Folyó hó 21-én Salom- 
vár községben Major Mihály és Török Mari szü
lőknek István nevű 1' * éves gyermeke addig, inig 
szülei a gazdaság körül voltak elfoglalva, a kony
hában a tűzhelyről egy forró vízzel telt fazekat 
magára rántott, minek következtében oly égési 
sebeket szenvedett, hogy még az nap elhalt, itt a 
szülök gondatlanságával találkozunk, miért is a 
vizsgálati iratok a büntető bírósághoz tétettek át.

Orvos választás. Halálozás folytan üresedés
ben levő alsó-domborui községi orvosi állás folyó 
hó 25-én választás utján töltetett be. A kandidált 
két orvos közül Fodor Gyula Pál dr. nyugalmazott 
ezredorvos választatott meg egyhangúlag Fuebs 
Mór dr. ellenében, ki eddig mint helyettes műkö
dött Alsó-Domborun.

Eltűnt gyermek. Szeredi Antal muraszombati 
illetőségű 13 éves, korához mért termetű, néma 
hentes inas, Laah Lajos keszthelyi hentes mester
től még folyó évi június hó 24-én megszökött s 
daezára a keszthelyi szolgabiróság által a vár
megye területén eszközölt nyomozásnak mindez 
ideig meg nem került. Hozzátartozói kérelmére 
lentebb nevezett hatóság részéről országos körö
zése elrendeltetett.

Tüzeset, lluz-ika Mihály gyertyánon lakos 
pajtája múlt hó 29-én hajnal hasadtával eddig is
meretlen ókból kigyuladt, melytől még 3 lakóház 
mellek épülettel, takarmány, egyéb gazdasági esz
közök es 1 drb sertés, iiiindös.'/.c 1300 frt érték
ben elégett. Az akkori esendes időjárásnak kö
szönhette Gyertyános község lakossága, hogy a 
tűz tovább nem terjedt.

tányol i.-. Kis vártáivá a szobaleány fehér asztal
kendőt borit az ebédlő asztalára. Fáezánfly ön
kénytelenül gyomrára gondol, de azért úgy tesz, 
mintha észre ve venné a különös ügyeimet, (isik 
akkor fejezi ki határtalan köszönetét a háziasz- 
szonynak a meglepetésért, mikor a szobalányt há
rom esésze ■• •kóládéval pillantja meg az ajtó- 
küszöbön. Itösteli, hogy ennyire terhére vau ö 
nagyságának. () különben i> iövid ideje, hogy meg
ebédelt és valóban nem volt érdemes az ö cse
kélysége miatt

De azért ó nagyságának nem kerül valami 
nagy erőfeszítésbe Faezanlly urat arra bírni, hogy 
foglaljon helyet az asztalnál, és Fáezánfly ur némi 
szerénykedés után elfogadja a háziasszony uzson
náját. Időközben heesteledik. Az ebédlő díszes 
lámpája már JÓ  ideje meg van gyújtva és a kel
lemes látogatónak e-uk most jut hirtelen tisztel
gésének tulajdonképpeni ezélja. Meglepő hirtelen- 
seggel esap at Csillag Terez legújabb alakításáról 
a dologra es arra kéri a háziasszonyi, liogv mi
után ina már ugv i> késó. engedjék meg nekik a 
szobát holnap világos nappal megtekinteni, ma kü
lönben sem akar tovább alkalmatlankodni. Azzal 
teli ka hatja után nyúl es előkelő meghajlásául is 
mételten bocsánatot kérve alkulmutlnnkoda-uert, 
kézcsokkal udvariasan elbúcsúzik.

A háziasszony ké«/. örömest adja ludeegve 
zését Faezanlly ur kérésébe es hozzáteszi, hogy 
holnap minden hi'onynyal elvárják. Sőt Gizella 
kisasszony is utanim kiáltja :

Elvárjuk !
Fáczánffy ur pedig felgyűli kabátja gallérjai 

és sietős léptekkel távozik a kapun, arra gondol 
éppen : vájjon akad-e holnap is ilyen kiadó szobára.

Műkedvelői színi előadás. A helybeli íiatal- 
ságnak egyes tagjai múlt hó 27-én tartotta jóié- ! 
konyczélu műkedvelői színi előadását. Itt is, mint 
a legtöbb műkedvelő társaság, Tóth Ede kitűnő 
darabját, „Falu rosszá “-t adták. A rendező Worl- 
nuinii Samu ur volt, Ki a szereposztást igen sike
rültén végezte, amennyiben az egyes szerepeket 
a játszók képességéhez megfelelően tudta beosz
tani. A rendezőség mellett ö volt a műkedvelő 
társaság karmestere is, működésében s zenei 
tehetségében szép sikert aratott. Valóban dicsére
tére válhatik volt zenetanárának. Murkovics János 
urnák, mert <* kitűnő zenetanárnak metódusa szép ; 
eredményi tüntetett fel. Az egyes szereplők mü- I 
ködöse a következő volt: Feledi Gáspárt Mosonyi 
Viktor ur adta, elég sikeresen, de a hang nem J 
egészen megfelelő volt. Kovács Elek ur i> tőre- j 
kedett szerepének megfelelni. Horiskát Soós Klára j 
k. a. adta kitűnő sikerrel. Jétáka tán az egyik : 
legsikerültebb is volt, melyért a közönség tapsok- | 
kai adózott, iiátky Tercsit VVortmaim Hőzsika k. a. 1 
adta sikerrel s alakításai is jók voltak. Göndört 1 
Orbán Antal ur elevenítette meg u színpadon; j 
énekei sikeresek voltak, azonban előadó hangja s 
alakításai monoton s egyöntetű volt. A fenti 
darabban különösen kivált játékával Grósz Héla 
ur, ki a Gonosz Listát adta teljes sikerrel. Humo
ros komikumaival a közönséget meglepte. Ugyan
csak szép sikerrel játszott nővére, Grósz Hózsika 
k. a. is a Finom Kúzsi szerepében. A többi sze
replők u. in. Wortmann A. ur a Csapó, Wolf 
Regina k. a. a Tarisznyásné, Gazdag Viktória k. a. 
Sulyokné, Schwarcz EÍta k. a. a Csapóné. Ürüli 
Adolf ur a megyei cseudbiztos. Sáfár Gergely ur 
a Kónya kántor, Maudclbaum Etta k. a. mint 
Gonosz I'istáiié, Milhofl'er Győző ur a Cserebogár 
Jóska, Riller Albert ur a czigányprimás és Fischer 
A. ur a Jóska béres szerepekben szép sikerrel 
játszottak. A műkedvelői darab sikeréhez minden 
esetre nagyban járult hozzá Freyer Mór ur, u ki 
szives volt minden díjazás nélkül a szükséges 
rajz és festéseket igen szépen végezni. Azonban 
az erkölcsi sikernek nem felel meg az anyagi, 
mert a bevételt felemésztette a kiadás. Nem tudni 
mi okból, a helybeli inteligenczia csekély párt
fogásba részesítette a nemes czélu műkedvelői 
előadást. Az előadás után reggelig tartó kedélyes 
tánczmulatság volt.

Életmentő tanító. Izgalmas jelenetnek voltak 
a Badacsonyban nyaraló fürdüvendégek szem- és 
füllanui folyó hó 18-án, melyről ottani tudósítónk 
a következőkben értesíti lapunkat: VVeisz Ceczilia 
tapolezai illetőségű kisasszony a szokottnál mesz- 
szebb haladt a Balatonban, egyszerre azután a 
talajt elvesztvén lábai alatt s mert úszással vissza
térni képtelen volt fuldokolni kezdett. Rémes si
koltására Ladányi Miksa fővárosi tanító a leány 
megmentésére sietett s saját élete koczkáztatása- 
val a görcsösen beléje kapazkodo fuldokló leány t 
megmentette a biztos haláltól. A derék életmen
tőt a parton időző fürdüvendégek lelkesen meg
éljenezték.

Farkas Vendel hosszufulusi lakos 4 éves (in 
gyermeke múlt hu 25-én délután a iakházuk mel
leit lévő bekeritetlen 2 méter mélységű vizes toka 
partján játszadozott, miközben a gödörbe esett s 
mire szülei észre vették a vízbe fűlt.

A boszualló cseléd. Anholtzer Jakabué tófeji 
lakosnö, cselédjével a mull napokban összeszólal
kozott, mire a gonosz cseléd boszuből a kacsák 
ételébe palkáuyinérgcl keveri, melytől 12 drb kacsa 
elhullott.

Furfangos csalás. Tóth Pál völgyifalusi lakos
hoz a limit héten egy czigány asszony azzal állí
tott be, hogy ö gyors utón s módon meg fogja 
gyógyítani Tóth Pálnak már régóta hideglelésben 
szenvedő 4 eves liát. Tóth az ajánlatnak meg
örülve a czigány asszonynak az (dúsításaihoz ké
pest egy sajtár tiszta vízben néhány fényesebbnek 
látsz-• 20 fillérest bele rakott, azután neki onnan 
távoznia kellett, inig az orvoslást ígérő c/igánv a 
vizes sajtár körül addig huhonázolt, inig a 20 tillé- 
resekel zsebre vágta, azután mint Tótiuiuk előre 
mondotta, hogy elrejtödzik a sajtar mellől, el is 
tűnt úgy, hogy Tóth többé nem is beszélhetett vele.

Lenti-Kápolnán múlt hó 20-án lakodalom al
kalmával Hajdú István régi haragosát Molnár 
Islvnut késsel orozva az utczáii úgy összeszurkálta, 
hogy Molnár másnap meghalt. Hajdú József ellen 
a bíróság megindította a vizsgálatot.

Az 1900. évi párisi világkiállításra a társa 
dúlom minden rétege készülődik. Mindenki arra 
törekszik, hogy ■ ismerőseinek társaságában tekintse 
meg a kiállítást > a központi bizottsághoz egy- 
m.i után érkeznék a bejelentések a különböző

szakcsoportok körében megindult mozgalmukról. 
A középiskolai tanári kar tagjai közt dr. Erődy 
Héla tankerületi főigazgató indított mozgalmat és 
szervezte a bizottságot. A magyar orvosok az 
orvos kongresszus idején mennek Parisba; a szer
vezőbizottságuk élén dr. Demjunovich Emil fov. 
orvos áll. A magyar jogászvilág elökészitö- 
bizottságot választott, melynek tagjai azonban az 
elnök személyére nézve még nem állapodott meg. 
A sport közönség kirándulásának élén az Athletikai 
klub elnöksége áll. Elhatároztatott, hogy meg fogják 
hívni a vidéki sportklubbok tagjait is, családjaikkal 
együtt. Kilátás van rá, hogy igy az összes lorna- 
és sport-körök kiküldöttjeiként szereplő kiránduló
kat Parisban az odavaló sportegyesületek bizonyos 
ünnepléssel fogadják, s különböző kedvezményeket 
eszközölnek ki számukra.

K ö z g a z c  1m s í -u >\

A  juhkulluncs irtása.
A juhkulluncs biztos irtó szere u következő. 

Fiirö'Z'Ziik meg alaposan az egész julmyájat hig 
kreol in oldatban, melyhez körülbelül 100 rész vízre 
3 rész oldható kreolint veszünk. E mellett azon
ban elsősorban arra kell vigyáznunk, hogy az oldal 
lehetőleg tiszta legyen, azért tehát nem jó a ju
hokat mindjárt a nyírás után füröszteni, hanem 
csak két, egész három héttel utóbb. A juhok egész
ségi állapotara nézve a kreolinoldatban való lii- 
rösztés semmi káros hatással nincs meg akkor 
sem. ha a juh a fürdésnél rossz tartásnál iszik is 
egy-egy kortyot az oldatból. Különös gond fordí
tandó továbbá arra is. hogy a juhok közvetlenül 
fürdés után ne ercsztessenok a legelőre, hanem 
tartsuk őket pár órán keresztül az ólban, csűrben, 
vagy pajtában, nehogy túlságos gyorsan megszá
radjanak. a mint az künn a szabadban a nap es 
szél hatása mellett történnék. Ha az egész nváj 
fürüszlése talán nagyon körülményes lenne, akkor 
az esetre még egy eljárás ajánlható, mely által a 
kullancs száma annyira apasztatik. hogy a juhok 
jotartása mellett semmi káros hatással nem lehet
nek s az idő folyamán teljesen kivesznek.

Nyírás után ugyanis takarittassuk ki az ólat, 
hordassuk ki a trágyát, az ólat és az összes, a 
juhok körül használt eszközöket mossuk le alapo
san penvl-oldattal, melyhez esetleg feloldott me
szel öntünk.

Ez az eljárás elegendő a kullain sok irtására, 
lm az összes juhok a bárányokkal együtt egyszerre 
mind lenyirattak. mert a kopasz julmkon ilyenkor 
nem lenyészlietik egyetlen egy kullancs sem. 
Végre az is jó sikeres es egyszerű szere a kul
lancs irtásának, ha a trágyát midjárt a nyírás 
után teljesen kiliordatjuk és többször egymásután 
igen c;ös lótrágyát vitetünk a jiiliakollm.

Tanácsos előbb a julitrágyát kibordatni. 
u/iitáu az eszközöket és az aklot embermagassá
gig kimeszelni es hal heten keresztül minden nap 
frissen bcliordütjuk az összes szabnanelkiili ló- 
trágvát. melyet előbb 8 napig a lovak alatt 
hagytunk heverni.

Nyilttór.
Kérdezzük mrj; a háziorvosi!

K R O N D O R F i
1 % S A V A N Y U V I Z

Legkitűnőbb
A S Z T A L I  V Í Z

és mint

GYÓGYITAL
minden

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

FUSZ F. Nándor es 
;ARNSTEIN Benő

czégeknél.

Kapható

*) Az t  rm itbnn a szerk.
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CSARNO K.
Postán.

Göcsej közepében 
Az egyik postára 

Vitt egy nagy levelet 
Be az öreg Kánya . . .

„Osztég szép kisasszony!
Hozta e' levelet;

Tudom, hogy az liam
Bégen várgyo észtét . . .

Kügyük e' hát neki.
Hattugyon valamit:

Megírtam nekije:
Evitték az Magdit."

Azáin! csakhogy nehéz 
Kelmétek levele:

Egy bélyeg nem elég
Még egy kell melléje. —

Hehe! nevet Kánya:
„Hiszün kisasszonyom!

Osztég, ha teszünk rá.
Akkor mög többet nyom.*

Fúrhass K ároly.

Vasúton.
Egy kupéban kelten vannak:

Egy nő meg egy férfi.
Hol az egyik, hol a másik 

Titkon egymást nézi.

— Szivarra gyújt a férfi -  - bár 
Ott ez a szó: „danien". 

.Pardon! ha árt. úgy kidobom:‘
— „Szivarját, vagy engem ?“

Fúrhass Károly.

Hízelgők.
A hízelgők nagy serege,

Olyan, mint a fákon a gyöngy ; 
Vagy, mint éjjel a járt utón 

A nem látott rög és göröngy.

Gyöngy a fákat disziti — de 
Erejét is szívja annak:

A rög, göröngy lábunk' sérti,
— S a hízelgők ép igy marnak!

Farhas Károly.

,D  É L Z A L A‘  ___

V asú ti m e n e tre n d .

A.-Lendva-Csák tornya. A.-Lendva-Z.-Égerszög.
Indul: Indul:

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

Érkezik: Érkezik:
6 óra 55 p.-kor d. e. 7 óra 41 p.-kor d. e.
5 „ 40 „ d. u. 8 „ 44 „ este.

B u d a p e s ti g a b o n a á ra k .

mm.-kint j mm .
Búza . . . 9 70-9 75 Fehér bab 5'75
Zab . . . . 5 00-5 65 Sárga . . . 4'25
Rozs . . . 7 10-7 15, Vegyes „ .. . 4 < H»
Kukoricza . 5*05-5' 10 Lenmag . 8-00
Árpa . . . 5*50-5.651 Bükköny . . 4 50

Felelős szerkesztő.

Németh Mihály.
Laptulajilunos : H a l k á n y i  E rn«"> .

4->83. Ik. (18.

Árverési hirdetményi kivonat.
Az a.-lendvai kir. j.-bíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Klein Dávid 
alsó-Iendvai lakos végrehaj tatónak Padlaszek 
Zsuzsanna férj. Joszár Józsefné radamosi lakos 
végrehajtást szenvedő elleni 17 forint 00 kr. tőke
követelés iránti végrehajtási ügyében az a.-lendvai 
kir. járásbíróság területén lévő, a radumosi 191. 
sz. tjkv-hen A. +  1. sor 300. hrzi szám alatt 
foglalt s 1 s részben végrehajtást szenvedő, másik 
1 2 részben férje. Jószár József nevén álló, az adó 
alapján !H> írtra becsült egész ingatlanra és a 
radamosi 207. sz. tjkvbcn ugyanazok nevén álló 
A. -j- 1. sor 309. hrzi szám alatt felvett, az adó 
alapján 28 írtra becsült; A. - f -  2. sor 312. hr. sz. 
alatt felvett s az adó alap-ján 102 fiira becsült, 
A. 4- 1. sor 48. hrzi sz. alatt foglalt, az adó 
alapján. 330 írtra becsült egész ingatlanokra a 
végr. lörv. 156. §-a alapján 90 fii. 28 írt. 102 fit 
és 336 írtban ezennel megállapított kikiáltási ár
ban az árverést elrendelte, és hogy a fennebb 
megjelölt ingatlanok az 1898. évi’ október hó 
-0-ik napján délelőtti 10 órakor Badamos község
ben, a községbiró házánál megtartandó nyilvános 
árverésen a megállapitott kikiáltási áron alól is 
eladatni lógnak.

Árverezni szándékozok tartoznak az ingatla
nok hecsárának 100 készpénzben, vagy az 
1881 : I.X. l.-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 ké
zéhez letenni, avagy az 1881 : I.X. t.-ez. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt A.-Lendván, 1898. évi augusztus hó 
1 8-ik napján.

Az a.-lendvai kir. jbiróság mint telekkönyvi 
hatóság.

Jltil'. kir. albiró.

VASÁH.NAI’. SZKITKMBKH 4.

3 3 • tt

” % S 4  x
_E 3

!j ** i
>■ ?  2 í!

N -r /. r
te

"s

paÁíf.i 
) jsap 
IMII M

_ sz v — =—
— fel! := ti.

> ■— —

f
2. Z X

b 3 T H  N
a
N

03 .-c 
c3 - u:

•<ü —
O •0) -.r

o  =
'  —

Könyvnyomdámat a inai 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 közönségéi 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. aug u sz tu s  h ó  l-én, Fő-uteza, K op eczk y - fé le  házba

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 rendehnényeit és szives pártfogását kérve, maradok továbbra 
is kiváló tisztelettel

B A L 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 utbiztosi 

nyomtatványok, Póstakönyv, Halottkémi jegyzőkönyv stb. stb.

0 *
ikarékpénztári. 

idi. körjegyzői é s  

községi nyomtatványok 
gyorsan es jutányos.' 

E P P B P I •::
—rr~. ,

Nyomatott Halkányi Ernő könyvnyomdájában Alsó-Eendván.


