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Hirdetések elfogadtatnak:
Budapesten : a R euter ügynökség 

! és a  Magy. Távir. Iroda, Eckstein 
! B , Fischer A. L). és Ooldberger 

W. A. hirdetési irodája. Bécsben: 
! Mosso Rudolf h irdetési irodája.

A  h e ly i ‘li és  jéirési hntóségok, az nlsó-lentlrai község i és körjegyző i egylet, az  „ Alsó-Lendv
K észyén y  társaság“ hiru ta los közlönye.

-V id ék i Takarékpénztá r

A király és a nemzet gyásza,
Nincs szavunk, a mely méltóan kifejezze rettenetes 

gyászunkat: azt a mély gyászt, mely a magyar nemzet
nek minden hü fiát eltölti, csak egyetlen egy fájdalom 
múlhatja leiül, azé a fölkent koronás löé, a kinek olda
láról a rettenetesen sújtó végzet nemcsak a királyi nőt, 
hanem a legodaadóbb feleséget, legszeretöbb anyát so
dorta el.

Mily fájdalmas gondolatok szállják meg lelkünket, 
látván azt a mély gyászt, melybe országunk merült. Nem 
tetetett és nem hivatalos gyász ez. hanem a nemzet szi
vének megnyilatkozása, mely siratja anyját és vigasztalni 
óhajija atyját.

Váratlanul hagyott el bennünket, kiket oly nagyon 
szeretett s a kik öt oly nagyon imádták.

Minden fájdalmát reánk hagyta, s mcgdicsöült 
lelke Istenhez szállt, a hol enyhét talál, honának drága 
emlékét hagyván csak hátra. És ez a kedves emlék meg
marad örökké a . /.ivekbe, márványba és történelembe vésve.

Szobra Budapest legszebb terén oltára lesz a Habs- 
hurg-ház és a nemzet közötti békének és egyetértésnek, 
melynél tanulni fognak a Habsburgok hazaliságot és a 
magyarok hűséget.

Erzsébet királynét az egész világ gyászolja, tetemét 
az egész emberiség zokogása mellett helyezték egy hálás 
nemzet érzéseinek panteonjába. Ebből a nemzet, e szo
morúság szivettépö pillanataiban is csak vigaszt meríthet. 
De mit érezhet az. a kihez a megdicsöült legközelebb 
állott: mit érezhet felséges ura, a király?

Micsoda fájdalmat (Ildim k elképzelni, ehez foghatót?!
Az uralkodásnak egész bölcsessége, a hitnek egész 

áhitatossága és az emberi türelemnek roppant mértéke 
kell ahhoz, hogy ne veszítse el a felséges gyászoló lel
kének egyensúlyát s a fájdalom fölött i.- uralkodni tudjon 
királyi akaraterővel.

És a kik láthatták az aggastyán-uralkodót a rettene
tes héten, látták a legnagyobb királyi erénynek oly tel
jességét. amilyent elképzelni emberről alig lehet: ö a ki 
megtudta őrizni a kétségbeesés pénzében a felségnek 
olyan nagy és magasztos példáját, hogy maga is milliók

vigasztalására szorulván, szerető atyai szókkal vigasztalta 
gyermekeit, a kiken erőt vett a patakzó könyek árja.

Nem látta öt sírni senki, a mikor népe előtt meg
jelent s nem látta senki, hogy példát adott volna mások
nak a kétségbeesésre.

Pedig ha volt ok erre, neki volt százszoros oka. 
Az Atridák végzete nem gyászosabb, mint a sors, mely 
Feró néz József királyt üldözi. Agyonlőtték fivérét, Miksát, 
Merriró császárját: megölték egyetlen fiát, Rudolfot, a trón
örököst; elégett buga, Albrecht királyi herezeg leánya; 
lóról lebukva, nyakát szegte bátya, Vilmos királyi herczeg; 
tengerbe veszett Orth János, királyi herczeg, nyomtalanul: 
szerencsétlenül vesztette ifjú életét László királ.i herczeg 
s most hetedszer a kérlelhetetlen halál a Habsburg-család 
fejétől a szerető hitvest, a királynét ragadja el.

Van-e e borzasztó csapásokra vigasztalás Ferencz 
József királyunknak s enyhitheti-c fájdalmát, népeinek és 
az egész világnak igaz részvéte!

S ha bár nem is látta öt sírni senki, mégis nem 
hihetjük, hogy neki ne lettek volna könyei s hogy han
gos zokogással ne könyitett volna lázongó lelkén s szivén 
túláradó fájdalmán.

Lelkünk mélyéig összerázkódunk, ha a schönbrunni 
kastély falain áttör és eljut fülünkig királyunk egy-egy 
jiíjszava. S az egész magyar nemzet imádkozik a nemzeti 
szerencsétlenség e súlyos napjaiban az egek urához, hogy 
vigasztalja meg a bánatos királyt, mindennél: szörnyűbb 
bánatában.

És a királyival közös a magyar nemzet, a mi nagy 
asszonyunk siratásában s mély gyászában.

A rettenetes csapások között a hü Magyarország 
rendületlenül áll a királyi felség oldalán s mindennapi 
imájába beleszövi az ö nevét, hogy a magyarok istene 
adjon neki elég erőt még ehez a súlyos megpróbál
tatáshoz is.

Reméljük, hogy könyörületes lesz a mi istenünk, 
mert nekünk is szükségünk van királyunk alkotmányos 
bölcsességére.



ALSÓ-LENDVA, 1808.

Gyászistenitiszteletek Erzsébet ki
rálynéért.

A helybeli róni. kalli. hitközség f. hú l ’Ö-iUl 
pénteken, istenben boldogult Erzsébet királyasszo
nyunk emlékére, a plébánia templomban gvászis- 
tenitisztelctct tartott.

Az elhunyt királyné lelki üdvéért bemutatott 
istenitiszteletet és a templomban felállított ravatal 
körüli szertartást, Kiss Fái öspörös plébános, a 
segédlelkészek segédlete mellett végezte.

Az engesztelő szentmise-áldozaton, a szom
szédos községek elöljárói, az egyes iskolák tanulói 
s tanítói nagy számban vettek részt. Ugyancsak 
megjelentek a városunk hivatalainak tisztviselő-, a 
város képviselőtestülete, az elemi néptanoda, a in. 
kir. áll. polg. iskola ifjúsága a tanárok vezetése 
mellett és a város nagyszámú intelligenliája.

Az izraelita hitköség ugyanaz nap délelőtt 
10 órakor tartott gyászistenitiszteletet.

Az elhalt királyné lelki üdvéért bemutatott 
fényes istenitisztelet alkalmára az imaház belsejét 
köröskörül fekete drapériával vonták bt-. A bejá
rónál a menyezettöl a földig hosszú fekete füg 
göny takarta el az ajtókat. Az oltárt, a frigy szek
rényt, a gyértyatartőkat s szóval mindent fekete 
posztó vagy fátyol takart.

Az imaházbau, mely zsúfolásig meglelt, szép 
közönséggel, s hol megjelent a városi hatóság, a 
megyei és állami hivatalok tisztviselői és egyes 
iskolák tanítói s tanárai, — 10 órakor vette kez
detét az istenitisztelet a s. kántor vezetése alatt, 
az izr. elemi iskola tanulói által énekelt, megható 
szép gyászénekkel.

A' gyászisteni tiszteleten Rudolféi- Antal dr. 
rabbi a következő könnyekig megható gyönyörű 
szónoklatot tartotta:

Mélyen tisztelt gyászoló gyülekezet!
Örök álmát aluszsza immár utolsó nyugvó

helyén nemzetünk nagyasszonya, két birodalom 
édes anyja, kinek porhanyó hüvelyét, mely a leg
nemesebb lelkek egyikét zárta körül, mely a leg
hűségesebb, legszeretetteljesebb érzések lakóhelye 
volt, az egész müveit világ legmélyebben érző 
részvéte és hatalmas fejedelmek és milliók fölött 
uralkodó koronás fők vezetése alatt a gyászolok 
milliói kesergve kisérték pihenő lakába.

Elcsendesült immár a temetési ének. de a 
harangok komor kongása. a gyászoló zsolozsmák 
zokog<i zsongása még mindig zug-búg a fülünkbe, 
még mindig hangzanak szerte a birodalomban a 
szomorú, panaszló gyászdalok mindmegnnnyi meg
nyilatkozásaként kesergő bánatunknak, sajgó faj
dalmuknak és hazafias hódolatunknak. Mintha a 
rezgő hanghullámok a hosszú távolból még csak 
most értek volna füleinkhez, úgy hatja meg és 
reszketteti meg a mi bensőnket a szomorú gvász- 
dal és lelki szemeinkkel mintha mi is látnók. a 
a mint végig haladt a bánatba merengő menet 
testvérországnnk fővárosának utain gyászszal a 
szívben, a lélekben, mély fájdalomtól eltelten és 
szivünkbe markol a fájdalom képzeletünkben lát
ván, a mint kiséri mélyen sújtott felséges királyunk 
a kripta elé koporsóját a leghűségesebb hitves- 
torsnak, bánata iegszerctöbb vigasztalójának, élet
örömei legfőbb támaszának.

Közel egy hete immár, hogy eltemették 
dicső, jó királynénkat, a nemest, kinek szivjosa/a 
minden idők mintaképe leend. kinek szeretőiében 
eszmény és valóság egyesült, kit tengersok fájdalma 
mártírrá, szentté avatott, de még mindig zarán
dokolnak gyászba borult alattvalói e birodalomnak 
Istennek szentelt hajlékaiba, hogy mély bánattól 
túláradó sziveik keserveinek tért engedjenek, hogy 
könyeket ejtsenek országaik legjóságosabb ural
kodónejéért. a legnemesebb királynéért, mind- 
annviuuk édes anyjáért.

fis ez egész honnak gyásza és a magyar 
nemzet siralma nem-e a mi gyászunk és siral
munk is? A miénk, u magyar zsidóságé, mely 
egybe forrt a magyar nemzettel és együtt ér«*z 
vele. mely osztályosává tet'.e magát a nemzet 
küzdelmének, a nemzet örömének és dicsőségének 
nem csupán, de a nemzet fájdalmának, a nemzet 
néma és hallatos végtelen bánatának is. Azért i 
jelentünk meg Istennek ezen gyászt öltötte esar- ! 
nokábnn. hogy részt vegyünk mi is a hódolatbd- 
jes kegyelet nyilvánításaiból dicső, nemes király
nénk iránt, kinek megrenditöcn és lolketlépön 
szomorú elhunyta bánatot öntött a lelkűnkbe, 
gyászba borította minden érzésünkét és könyeket 
fakaszt szemeinkből.

Hadd legyen gyászunk égő fáklya, melyen , 
mély fájdalmunk lángja lobog, hadd vonuljon 
gondolatunk, képzeletünk a nemzet édes anyja.

védő asszonya sírjához s hadd szegje körül hant
ját lelkünk gyásza, remegő érzéseink síró hangja, 
bús siralma.

Tisztelt gyászoló gyülekezet!
Gyászba borult nemzetünk keservét, szivünk 

mély fájdalmát Isten szilié előtt csak úgy tolmá
csolhatnám, ha mcgdiesöült királynénk nemes lel
kének Ilii képét bírnám festeni; ámde arról sokat 
mondani könnyű, eleget mondani nehéz. Gyarló 
csekélységem töredező szava alig meri kisérleni. 
De vájjon nem mondja-e el veszteségünket minden 
emberi szónál hangzatosabban és ékesszólóhhan az 
országos, a birodalmi, a világszerte gyász siralma és 
részvété, a késő századoknak pedig a történelem 
könyve? Hangoztassam-e, erösitgessein-e. bizonyít
gassam-e. hogy nem csupán alattvalói hűségünk 
kötelcsségérzetéböl fakad a mi hódolatleljes kegye
letünk, hanem a nemzeti lélek megnyilatkozásából 
is a hazafias fájdalomban, a rajongó szeretet ér
zéséből is, mely bennünket áthat, a miért hajtott 
fővel, dúlt arczczal és hútelt szívvel jelenünk meg 
a hon gyászoltárainál? Hiszen testvéreknek 
érezzük magunkat e haza polgáraival s igy anyán
kat siratjuk a megboldogultban mi is, a magyar nép 
édes anyját, nemzetünk jóságos nemtöjét, az imá
datig szí retett királynénkat, a ki a delejes von
zódás csodálatos ösztönével kezdettől fogva a 
leghűségesebb szeretettel ragaszkodott nemze
tünkhöz !

Igen, mélyen t. gyászoló gyülekezet! Meg- 
dicsőült királynénkban megvalósult Dávidnak, ko
ronás költőnknek igéje: „Szeretet és hűség talál
kozott. igazság és béke csókban egyesült.* (Zsolt. 
s:>. ii.)

Szeretet és hűség találkozott elhunyt dicső 
királynénknál!

Sok nagy és szép erénye volt, de a legszebb 
és legnagyobb volt szeretető. Felséges hitvestár
sához való nemcsak igaz, de mindenkor nemes 
szendéiének és hűségének első nyilvámilásaitól és 
gyermekeihez való anyai szivének gondoskodásá
tól kezdve, az alattvalói iránt nem1-ai érző szive 
és magyar nemzete iránt táplált legnemesebb in
dulata jellemezte, de leginkább ama b gmagasz- 
tosabb emberszeretet, mely felöleli mindazokat, 
kik anyától születnek és a földön szenvednek. 
A szeretet az emberiség legfenségesebb dísze, 
koronája és e díszes korona ékesítette dicsőül! 
királynénk fenkölt homlokát is. A boldogság 
üdvözítő hangulatában nyilvánult először nemze
tünk iránt érzett szivjósága, szereteti*. Ki ne ős
in eme a megdicsöültnek élettörténetéből ama 
epizódot, hogy midőn a boldogult először jött 
hazánk fővárosába, hol megnyerő lénye, szivjósága 
miatt kezdettől fogva bálványozták, mint csillog
tak öröinkönyek szemeiben az első loyális tünte
tés láttára, melybe felséges hitvestársát részesítet
ték. Aldásthozó köuyek voltak azok. melyek nyomán 
száznál több. hazája után sovárgó fogolynak hul
lott le a bilincse; minden esöppjo régi haragot, 
régi bánatot engesztelt ki áldó mnlasztjával. Vagy 
nein-c a nemzetéhez való legrajongóhh ragaszko
dás sugallata, midőn alkalom adtán felséges urá
nak nagy költünk ama szavait idézi: „Addig éljen, 
inig a honnak él* ! ?

A szeretet és hűség találkozott benn0, a 
szeretői és hűség apostola volt ö. a mi die-üült 
Erzsébet királynénk, hűségét birodalma minden 
alattvalójára árasztotta, szeretőiével különösen 
nemzetünket boldogította és tüntette ki. és ebben 
o ztálykülömbsi'get nem ismert. Mert ha nem is 
láttuk szinről-szinre, mit tett ö érettünk, magvar 
zsidókért, mindenkor érezhettük azt. mint a magyar 
nemzet fiai és mint olyanok, kik az ö legkedve
sebb magyar embereinek (Eötvös József bárónak. 
Deák Ueroncz.nok és Andrássy Gyula grófnak) 
köszönhetjük azt, hogy részeseivé válhattunk min
den nemzeti munkának és kikre ama diosö trón-
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ról. melynek a boldogult hűséges <>sztályi isa volt.
elöször ragyogott le a jogok l'éave n miiga tel- :
jew égében. A ki maga - hegyről nézi a vidékét.
az iegyenlőnek látja a -■ik-ág összes tárgya it. előtte
nini•s magasabb, nincs alacsonyabb,. fis’ igy láljn
az i•mhereket az. ki az emberi érzi*s igazi magas-
latára felemelkedett. Az emberek apró és képzelt 
külümbségoi előtte elenyésznek. Dii-söiilt király
nénk, kinek szent alakját takaró sírja felé könvezö 
szemekkel tekintünk, feljutott erre a magaslatra : 
a magyar királyné, n dicsőített, a csodált, a bál
ványozott. a fény. a pompa és hatalom kiválasz
tottja meghodolt Hcinénak és istenasszonvi fénv- 
lakauak babér lombjai alatt áldozott a zsidó 
költőnek halovány márványból faragott képe előtt 
rózsával és királyi pompával övezvén azt, ki! saját 
nemzete kitagadottnak tekintett, mert ö. a királyné

a szellemek országában is fejedelemnö, a tudo
mányt és műveltséget a zsidóban is tisztelte és 
elismerésével annak is adózott. Előítéletekkel 
királyné ilyen határozott formában még alig szál
lott szembe.

fis a megdiesöültröl mondhatjuk, hogy igaz
ság és béke csókban egyesült nála.

Gondviselésszerüen jelent meg közöttünk, 
mikor királyt és nemzetet egymáshoz kellett ve
zetni és joggal mondhatjuk, hogy a nemzet és a 
dinasztia kibékülésének ö adta meg a benső va
lóságot, az igazi erkölcsi erőt. (), az idegen világ
ból közénk szállott neintö, ö volt az. ki a béke 
fonalát szőtte a királyi férj és nemzete között, 
mert ö nemzetünk iránt táplált rokonérzésénél 
fogva megértette nemzetünk lelkületűt, megértette 

‘inzeti tulajdonságainkat és igazságszeretete kész
tette öt azon fáradozni, hogy nemzeti tulajdonsá
gaink mindig inéltányoltassanak. Egy angyal sze
lídségével és egy nagy lélek magasztos erejével, a 
női gyöngédség, női tapintat és női nemesség va
rázsával tudta ö érvényesíteni történelmi hivatásá
nak ama benső sugallatát, hogy a trónt csuk a 
nép szereidére és hűségére lehet szilárdan alapí
tani. így lett ö Magyarország áldott védőasszo
nyává. kiben méltányosság és békeszeretet csókban 
egyesült. Azért fokozódott egyre a magyar nem
zet közérzésében az angyali királynéhoz való mély
séges szeretet, mely valóságos imádattá vált és 
azért áldozunk közfájdalmunknak oly őszinte rész
véttel.

Ámde fenkölt lelke nemcsak birodalma né
peinél fakasztott bámulatot es hódolatot maga 
iránt, hanem azokban a távoli országokban is, a 
hol benni' csuk egy idegen uralkodóiéit láthattak 
és fenséges lényének áldásos kisugárzását közvet
lenül nem tapasztalhatták, ott is csudálatos vurázs- 
I .Ital raguiba meg uz emberek szivét és képzelődését, 
mert egész lényének különös nemessége a külse
jén tükröződött.

E' im annak, a kinek szereidénél csak a 
szivjósága volt nagyobb, a kinek hűségénél csak 
leik :ii“k nemessége volt maga-ztosahh. annak a 
szivet oly kevéssé kimelle az elet, annak a lelket 
oly megmérhetetlen bánatba ejtette a végzi*!, an
nak a lét minden kínjai el kellett viselnie, annak 
oly rettenetes halált kellett elszenvednie. Imád
kozott érte -ok millió ajak, hogy boldog legyen 
mindig, hogy fenkölt homlokát honi soha ni* erje, 
mégis elsötétült fenséges homloka, mégis éjle* Im>- 
rult szive dobogása, mégis feketére szőtte ruháját 
a kifiirkészhe'.cllen isteni végzet.

De az ü lelkének nemessége a fajdalmából 
<•- bánatából fakadt érzések tisztiló tii/éhen meg 
edződött, meg neinesbiilt. 1-ten kiválasztotta szenl- 
n k a szelídségével és megadásával viselte nagy 
bánatának ia;lalmát közel egy évtizeden ál. Szive 
meg volt sebezve, még mielőtt átdöfte azt az cm- 
berulakol öltött ördögi szörnyetegnek gyilkos szer
száma. A bánat nagysága, melyet lelke viselt koro
nás mártírrá avatta öt életénél es mint ilyen meg- 
dicsöiilt a halaiban is. Ivresztüldöfött szívvel meg 
járt és egyetlen szórni panasz nélkül vált meg 
életének keserveitől. Mártírjaink között ö volt a 
legszentebb.

Fénylő, ragyogó csillag volt ö iiralkoilohá- 
zimk egeu és im lehullott időnek elölte, varátlan, 
hirtelen. Lehullott? Nem. gyászoló gyülekezet...! 
nem hullott le. de fiilszállt. fölemelkedett a csilla
gok birodalmába, hol fenkölt lelke nagy őseivel és 
szerelteivel egyesülve inegdiesőülten tekint le reánk, 
hogy őrangyalként küriillengjn a legjobb királynak 
fölként áldott fejet, hogy az össze ne törjön a Ke
gyetlen megpróbáltatások alatt.

Nemzetünk gyermekei piaiig, kiknek kebleit 
örök illőkre dagasztja a büszkeség, hogy e ma
gasztos. tökéletes lelkű asszony, ezen királynéink 
sorában legföiisógcsebb. legnemesebb lény a miénk 
volt es kik az ég boltozatára tekintve, az imádat 
onik emlékezetével, örökké ragyogó fényességben 
látni velcndik ott nemességben mcgdiesöült alak
jai. imára borulnak le a Mindenható előtt, hogy a 
kit fájdalommal sújtott élete alkonyán, a kit a föl
dön a sölel bánatra vezérelt, hadd élvezze a bé
kítő sir enyhe nyugalmát, hadd legyen édes a 
pihenése. Aliién !

A nagyhatású s szép szóuokluli linloinány- 
nval előadott beszed után, a frigyszekrényhez vo
nult. hol mély áhítattal, igaz érzéssel ez alahhi 
megható imát mondotta:

Irgalom atyja! Magasban trónoló kegyelmes
Isten!

Lelket maró fajdalommal, sugaravesztett, fé- 
nyeoszlott szívvel járulunk Eled. Hozzád emelve 
remegő kezeinkéi, megzörgetjük kegyelmed ujtajut,
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Imdd szálljon fel Hozzád, életnek és halálnak 
szabados Ura, néma könnyeink hallatos szava, 
fájdalmunk foganatos imája megdicsőült király
nénknak Erzsébetnek lelki üdvéért.

Oh fogadd be, örökkévaló Istenünk, angyali 
fenkölt lelkét a jámborok és dicsők lelkei közé, 
melyek világítanak, mint az ég ragyogása. Hadd 
találjon az ö magasztos lelke Tenálad jutalmat és 
nyugalmat, mit e földön találni nem tudott, engedd, 
hogy annyi földi szenvedés által megtisztulva, hadd 
találja meg a mennyekben az örök békességet és 
boldogságot, hadd üdvözöljön fényes széliemé égi 
lukodban dicsőségednek boldogító környezetében.

Fordulj, oh irgalmas Isten kegyelmesen mii 
link forró imája felé és hallgasd mag angyalod, 
Erzsébet királynénk fohászát, ki dicső trónusod 
előtt bizonyára felséges uru lelki nyugalmáért 
imádkozik, óh csepegtesd a hitnek buhegesztö bal
zsamát vigaszt hozó ir gyanánt felséges királyunk
nak I. F. József-nek égető fájdalomtól sajgó sebére, 
tartsd fenn benne ezentúl is az erősség kegyelmét, 
melyet eddig is tanúsított a lelkét dúló végtelen 
bánatának megadással való elviselésében. Engedd, 
hogy népeinek boldogságában, nyugalmas bizton
ságúban vigaszt lelve sokáig vezesse még áldásos 
uralkodását, hogy öt rajongó szeretettel környező 
népei sokáig élvezhessék még boldogító kormány
zatát. Hallgasd meg, jóságos égi atyánk a dicső
ségedben üdvözülö Erzsébet királynénk ama fohá
szát is, mely az ö megdicsőült ajkáról Hozzád 
népei békessége és üdve érdekében száll és küldj 
vigasztaló irt a gyászoló országnak, áldd meg bő
séggel, boldogsággal, hadd viruljon, hadd gvara- 
l.i.Jji’k,

Mennyeknek irgalmas atyja ! Erezzük, hogy a 
halál az öröklétnek utnyitója. Nemzetünknek nagy 
halottja, megdicsöült Erzsébet királynénk, érezzük, 
nem sötét enyészet néma éjjelébe szállt alá. ha
nem az öröklétnek fényességébe emelkedett ; nem 
a feledés rideg ölébe dőlt, hanem hü emlékezet 
talapzatára szállt. Népéi megőrizik emlékezetét 
még a késő utódoknak is mivel írva vagyon az 
igazak emlékezete örökké áldott marad.

Legyen könnyű neki a föld, édes az álma. i 
Ámen.

A bánatos érzelmű ima után a növendékek 1 
énekével a gvászistenitisztelet véget ért. A közön 
ség az isteni tisztelet után az izr. hitközség iskola 
helyiségéhe tért, a hol a tamiloknak gyászünnepély 
tartatott.

A gyasziinnepelyen a nemzetet ért nagy faj
dalom s pótolhatatlan veszteséget Löwenstein 
Hermina k. a. tanítónő, az alább közölt szépérzésü 
s hala os szuhud előadásban ismertette a növen
dékekkel.

Kedves tanítványaim!
Láttam szemetekben csillogni a fájdalom 

kölnivel, s leolvastam ászotokról a tán meg nem 
értett, de bizonyára atérzett veszteség fajdalmát, 
midőn elhangzott mindnyájunk ajakárol a buzgó 
imádság egy elköltözött drága lélek lelki üdvéért, 
kiben mindnyájan, egész nemzetünk, édes unván- 
kat vesztettük el. .Egy szó nyilallott végig a hazán, 
s egy röpke szobán mennyi fájdalom! — „a ki
rályné meghalt!“

Erre a rémes, szivettépő. velőket megrázó 
kiáltásra ébredtünk egy szomorú reggelen s azóta 
mély gyászba borult felséges királyunk s osztozunk 
fajdalmában mi, hűséges alattvalói, magyarok. 
Láttátok n gyász külső jelét az utezákon?! Söté
ten, komoran lobogtatja u szél a fekete zászlókat 
s a gyászharang szomorú bugásától visszhangzik 
au egész ország.

Egy gonosz ember, ki meg nem érdemli au 
ember nevet, gyilkos tőrrel, távol idegen földön, 
kioltottál felséges Kiralyasszonyunk nemes életét. 
Keresztül szúrta azt a szivet, mely oly hőn dobo
gott az ö szeretett magyar népéért: megszűnt 
dobogni az a szív, mely majd egy fél századon 
át osztozott felséges Uralkodónk ürömében, bajá
ban; örökre elnémult az az ajak, mely oly sokszor 
volt a szegényeknek, nyomorultaknak szószólója, 
a csüggedóknek hatoritója, vigasztalója: meg
bénultak azok a kezek, melyek oly sokszor simí
tották el a gondteljes, bánatos redöket királyi 
férje homlokáról.

Erzsébet királyin*, mint Miksa bajor her
ezeg leánya, 1887-ben született, s 1854-ben, 
alig 17 éves korában lelt felséges Királyunknak,
1. Ferenci Józsefnek a hitvese. Nálunk, Magyar 
országon szomorú idők jártak ekkor. A szahadság- 
harcz leverelése után gyászos korszakot élte nem
zetünk. A kitűnő hazáliak közül többen megölve. 
sokuu |»edig fogságban sínylődlek. Arra törekedett 
az osztrák kormány, hogy véget vessen a magyar
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nemzet önállóságának, s ezért lábba! taposta füg
getlenségünket. szabadságunkat. - Ekkor jött Er
zsébet királyné a csüggedő magyarság körébe s 
már puszta megjelenése csodálatos bizalommal es 
reménynyel töltötte el minden magyar szivei. Es 
egy nemzet sejtő lelke nem csalódott. Az ifjú 
királyné angyali szive megtalálta a módot és esz
közöket, hogyan kell egy beteg nemzet ezer baját 
orvosolni. Az ö közbenjárása folytán megértette 
a király nemzetét s a nemzet királyát. Deák 1 
Ferenci lángeszűn kivid Erzsébet ki ályné köz- 
közbenjárása idézte elő az 1867-iki kiegyezést.

Ti. kedves tanítványaim, e szó értelmét ma 
még teljesen fel nem foghatjátok, de azt mégis 
megértitek, hogy e naptól kezdve jobb idők haj
nala virradt a magyar nemzetre. Megnyíltak a 
börtönök ajtai, alkotmány, szabadság, függetlenség 
biztosítva s a nemzet forr'-) vágya is teljesült, 
álma megvalósult, a felséges királyi pár 1867. 
június 8-án a magyar szent koronával magát meg- j  
koronáztatta. S azóta boldog, elégedett, békés I 
életet él a magyar. Áldjuk érte azok emlékét, kik 
azt előidézték.

1889. január 30-án kemény csapás sújtotta 
a felséges királyi párt, midőn a sors megfosztotta 
egyetlen fiától, ltudolf trónörököstől. E nehéz 
napokban angyali szivjósággnl s bámulatos lelki- 
erővel igyekezett vigasztalni felséges férjét Erzsé
bet királyné, miközben a sajgó fájdalom aláásta 
saját egészségét. Hasztalan keresett beteg lelke 
gyógyulást, feledést a havasok regényes csendjé
ben, a tenger végtelen hullámai közelében, nem 
talált irt sehol, mígnem egy kegyetlen gyilkos tör 
megszerezte számára az örök nyugalmat, de meg
fosztotta nemzetünket áldásthozó angyalától, fel
séges királyunkat pedig dicsőségének részesétől, 
-ok hajának és kevés örömének osztályosától. 
Tudjátok-e most már, miért dobbant nagyot egy 
nemzet szive, a rettentő hírre: A királyné meg
halt ! V Tudjátok-e most már. miért lobog fekete 
zászló a házak homlokzatán, s mit jelent a gyász- 
harang gyakran ismétlődő, megrázőun szomorú 
bugása ?

Ismételjük tehát most már áhitatos szívvel, 
nemcsak átérezve, de megértve is a buzgó imát: 
Urunk, Istenünk! Add meg felséges királyasszo
nyunk sokat szenvedett lelkének az örök békességet!

Adj vígasztalá t, enyhülést szeretett Kirá
lyunknak! (,'.sillapítsd szivének égető, vérző sebét, 
fordítsd el a jövőben róla s a Te magyar néped
ről a szerencséiIcn-égek romboló fegyverét! Ámen!

A szép sikerrel előadott beszéd után az ün
nepély befejeződött, s a közönség gyászos ünnepi 
hangulattal távozott.

„Délzala" meglepetése.
A ..Délzala" is, mint ;t vidéki lapok 

egyike, méltányolni óhajta a müveit olvasó 
közönségének érdeklődését és pártolását: ez 
okból nem riadva vissza az anyagi áldoza
toktól, azon kellemes helyzetbe juthatott, 
miszerint sikerült a kedves olvasói részére 
az „Otthont,“ a híres „Magyar S z a lo n 
nak egy külön kiadását (évi előfizetés 20 
korona) díjta lanul megszereznie.

K gyönyörű kiállítású, gazdag tartalmú 
illusztrált Inn i  fo lyóira t, mely a kiválóan 
ismert Hevesi József iró által van szer
kesztve és a mely telve van a legkitűnőbb 
íróink dolgozataival, legelső festőink illu-ztrá- 
ezióival. Közöl elheszéléséseket, társadalmi 
és kritikai czikkeket. népszerű és tudomá
nyos ismertetéseket. Divatot (illusztrálva) 
azonkívül szebbnél-szebb aktuális illusztrá- 
cziókat és úgy a hazai, mint a külföldi 
festö-müvészek legújabb alkotásait.

Úgy. hogy ez .,O tthon“ ez. ,,Délzala“ 
m eglepetése, fölöslegessé tesz minden 
más szépirodalmi lap járatását.

Az „Otthon** minden hó elsején jele
nik meg egv vastag kötetben. És igy a 
„Délzala** kedves előfizetői éven te  12 
vastag  kötetet kap  ingyen és m ind
ö ssze  c sak  évnegyedenként egy ko 
ro n a  költségdijat szám ítunk föl.

Erősen hisszük, hogy olvasóink öröm
mel fogadják a ..Délzala" e meglepetését.
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melyet mi nagy áldozat árán vagyunk ké
pesek megszerezni.

Felkérjük tehát a müveit olvasó közön
séget. szíveskedjen a .,D élzalá‘-ra az 
elő fizetést eszközölni é s  a  hátrálé- 
kokat az  egy-egy koronányi kö ltség
dijakkal o k tó b e r hó  l-ig beküldeni, 
hogy az „Otthon** képes havi folyóiratot 
minden előfizetőnknek megküldhessük.

ÚJDONSÁGOK
Hirdetmény. A folyó évi szeptember hó 12-ik 

napjára kitűzött, s a nemzetet ért gyász miatt 
20980 ni. 898. 1507. jk. számú határozattal elna
polt törvényhatósági bizottsági rendes közgyűlés 
folytatólagosan folyó évi szeptember hó 26-án s 
következő napjain fog megtartatni, mely közgyű
lésnek tárgyait a 25858, ni 898. sz. a. közölt ren
des- és pót- tárgysorozatban foglalt ügyek képe- 
zendik. Miről a törvényhatósági bizottsági tag ura
kat értesítem. Zala-Égerszögen. 1898. szeptember 
16-án. í)r. Jankovich László gróf sk., Zala vármegye 
főispánja.

Hirdetmény. A.-Lendva nagyközség elöljárósága 
közhírré teszi, miszerint a f. évi adó-előirás telje
sen befejeztetett. A zala-egerszegi lek. megy. kir. 
pénzügyigazgatóság 40966 II. 98. sz. körrendele
téből kilóból ig felhívja az adózó közönségei, mi
szerint adókönyvecskéjöket az előírás eszközlése 
végett legkésőbb folyó évi szept. hó 25-ig a városi 
jegyzői irodában mutassák be mert a mulasz
tok a fentebbi körrendelet értelmében 1 5 frtnyi 
pénzbüntetéssel lógnak sujtatui. A közvetlen adó
fizetők adókönvveeskéjöket ugyanezen határidőben 
a kir. adóhivatalnál tartoznak bemutatni. Alsó- 
Lcndván, 1898. szeptember 15-én. Baranyay Kál
mán városi jegyző. Torna János vbiró.

Eltűnt s megkerült sétabot Folyó évi julius 
hó 14-én .Jeszenszky" színtársulat által Alsó- 
Lendván a „Korona" szállodában tartott szinielő- 
adás alkalmával egy helybeli úri ember 12 forint 
értéket képviselő kedvelt sétubotja gyanú* módon 
eltűnt s a helybeli csendörség a kérdéses botot 
egy közeli vidéki úri embernél feltalálta s lefog
lalta azért, mert az illető úri ember feltételezhette, 
hogy azon egyén, kitől ö a 12 frt értékű botot 
potom árért 2 írtért megvette, igaz utón s módon 
nem keríthette birtokába u botot. Az eset a csendör- 
ség által feljelentetett a bírósághoz.

Ritka alkalom kínálkozik t. olvasóinknak sző
nyegek, bátorok, bútorszövet, függönyök, ágy- és 
asztalterítők, takarók, lopokróczok rendkívül olcsó 
beszerzésére. Ugyanis az 1820 óta fennálló Joau- 
novits Döme hírneves ezég üzletét Budapesten 
házlerombolás miatt vúezi-uteza 2. szám alá he
lyezte át, s a kigyú-uteza 3. szám alatti üzletben 
levő összes árukat mélyen leszállított árakon áru
sítja. Ajánljuk a n. é. közönségnek, hogy e ked
vező alkalmat ne mulassza el és szükségleteit e 
megbízható szönycgiizletben fedezze.

Gyujtogato asszony. Piezkó János renkóczi-i 
lakos pajtája múlt hő 26-án éjjel fél 12 órakor 
kigyuladt s ez. valamint ettől még 5 lakház mel
léképülettel. takarmány, gahonanemü és egyébb 
gazdasági eszközök, összesen 6900 frt értékben ■ 
elégett. A turiiisclmi csendörség a nyomozás folya
mán kideritclte, hogy a Piezkó János pajtáját sa
ját neje született Korín Katalin gyújtotta fel abból 
eredő boszuból, hogy férje a házat melléképüle
tekkel együtt eladta s ennek árából mint közös* 
szerzeményből nejének mitsem adott, hunom in
kább öt, kivel nem jó viszonyban élt; tel
jesen elűzte magától. Az asszonyt u csendörség; 
feljelentette a bírósághoz.

Tüzeset. Bazsika Mihály gyertyámosi lakos 
pajtája eddig ismeretlen okból kigyuladt, melytől 
meg 3 lakóház mellék épülettel; takarmány, egyéb* 
gazdasági eszközök és 1 drh sertés, mindössze1 
1300 frt értékben elégett. Az akkori csendes idő
járásnak köszönhette (iyertváinos község lakos
sága, hogy a tűz tovább n*»m terjedt.

Telekkönyvi mintatár cziinmel Stegmüllcr 
János és Vajda Adolf Keszthelyen terjedelmes 
szakmunkát adnak ki. A munka 3tR) 400 oldalra 
terjed * ára 3 frt 50 krnál drágább nem lesz.

Elragadtak a lovak. Tóth István gyertyámosi 
lakfis f. hó 22-én kél fiatal csikót fogott be egy 
könnyű kis kocsiba s azon a mezőről*' klikoriczát 
szállítani szándékozott, mely alkalommal útközben 
az elejiik repülő libasereg lármájától a csikó meg
bokrosodva, futásnak eredt, miközben Tóth a kocsi 
alá bukott s a kerekek egyik felső lábszárat tel
jesen összezúzták.
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Figyelmeztetünk a lapunk inai számában inog 
jelent „Nemzeti Balesetbiztosító“ cziinü hir
detésre.

Értekezlet. A Zala-Égerszögen a kormány 
által felállítandó gazdasági ismétlő iskola ügyében 
■dr. Kuzsicska Kálmán kir. tanácsos, vármegyei 
tanfelügyelő elnöklete alatt f. hó 8-án a városháza 
tanácstermében értekezlet volt, amelyen Péterlfy 
József kinevezett gazdasági szaktanító javaslatát a 
dologi szükségletekre nézve elfogadta s annak 
fedezését a minisztériumtól kérelmezi. Mivel ma
gából a városban elegendő oly növendék nincs, 
a kik a törvény értelmében kötelezhetők volnának 
a gazdasági ismétlő iskola látogatására: kir. tan
felügyelő megkeresi a közigazgatási bizottságot, 
hogy a gazdasági ismétlő iskolák tárgyában kiadott 
szervezet értelmében a szomszédos községek 
(Kaszaháza, Ságod, Neszelej, Gévárt, Andráshida. 
l'ózvn, Csács, Bozsók. Besenyő) 1 2- 15 éves, 
ismétlő iskolába járni köteles gyermekei kötelez- 
tessenck ebbe az iskolába bejárni. K tervbe vett 
csatlakozás alapján bizton remélhető, hogy a 
szervezés alatt álló gazdasági ismétlő iskola kellő 
látogatottságnak örvend.

Iparfelügyelet A kereskedelemügyi miniszter 
az ország gyárai és ipartelepeinek megfelelő ellen
őrzése czéljából az országot hét iparfelügyelüi 
kerületbe osztotta be. Zalavármegve a Vl-ik kerü
letbe soroltatott s ezen kerület tehát vármegyénk 
területére is, iparfe!ügyelőül Péterlfy Zoltán kir. 
iparfeliigyelö Pozsony székhelyivel, az iparfelügyelő 
mellé szakközegekül pedig: Eperjessy Imre szegedi 
szakisk. tanár és Dömötör Pál budapesti felső 
ipariskolai mühelyfőnök neveztettek ki.

Ellenőrzési szemle. A közös hadsereg ellen
őrzési szemléje ez évben Keszthelyen okt. 5.. ti..
7., Pacsán 0., 10.. 11.. íjzentgróton 13.. 15.. Sü
megen 16.. 17., 18., Tapolczán 1*0., 21.. 22.. 23.. 
Balaton-Füreden 25.. 26., 27., Kanizsán okt. 7..
8., 9.. 10.. 11., 12.. Letenyén okt. 5.. 6., Perlakon
8., 9., 10.. Csáktornyán 12.. 13.. 14.. Leiülván
16., 17., 18., Nován 2().. Z.-Egerszegen 22.. 23.. 24. 
Utószemle a tapolezai, sümegi, keszthelyi, kanizsai 
járás s város, Pacsa. Z.-Egerszeg járás s város. 
Nova és Zala-Szt.-Grót járásokra 1898. novem
ber 21-én. Perlak. Letenve, A.-Lcndva s Csák- 
tornyára nézve november 22-én Nagy-Kanizsán a 
cs. kir. hadkiegészítő parancsnokságnál.

A n é p b iz to s itá s ró l.
A kevésbé vagyonos, valamint a vagyontalan 

néposztályok részére hazánkban eddigelé a gon
doskodás szempontjából úgy az állam, mint a 
társadalom vajmi keveset, úgyszólván semmit sem 
tett, mert amíg a törvényhozás mindazon intéz
ményeket, amelyek a földművelő és az ipari mun
kás iránt való gondoskodást ezélozzák. még min
dig és ki tudja, hogy még meddig csupán
tanácskozás, tárgyalás és megfontolás tárgyává 
teszi, addig társadalmi utón is a legjobb esetben 
csak annyi tétetett, hogy holmi kétes értékű 
betegsegélyzö pénztárak, vagy szomorú hírre ver
gődött temet kézi egyletek alapittattak.

Szemben ezekkel, vívmány számba megy és 
közgazdasági fontosságánál fogva örömmel üdvö
zölhető az a tény, hogy a . Nem zeti“ Baleset
biztosító Rószvciiv-1 órsasótf működési körébe 
felvette a népbiztositást és ez által lehetővé tette, 
hogy immár mindenki, mondhatnék a legszegé
nyebb ember is, részeltethessék az életbiztosítás 
áldásában.

A .Nemzeti” népbiztositási osztálya alkalmat 
nyújt nemi külömbség nélkül minden egészséges 
személv számára magát egy 15D0 koronáig ter
jedő tökére biztosítani anélkül, hogy orvosi vizs
gálatnak vettetnék alá. A díjfizetés pedig heten
kénti részletekben teljesítheti a biztosított, még 
pedig 10 fillértől kezdödöleg.

Ezen, szinte csodásán jutányos és kedvező 
módon ma már a legrosszabbul űzetett munkás 
is képes ugv magáról öreg napjaira, valamint 
elhalálozása esetére özvegyéről és árváiról gondos
kodni, de gondoskodhatik a .Nemzeti” népbi/.to- 
sitása utján, felnövő gyermekeinek ellátásáról és 
kiházasitásáról is.

Azt a néhány fillért, a mit erre a ezélra 
fordít a munkásember, még a legszűkebb körül
mények közt is úgy vonhatja meg magától, hogy 
meg sem érzi, sőt ellenkezőleg egy bizonyos meg
nyugvás és megelégedettség fog keblébe költözni, 
átérezve azt. hogy az élet esélyei, a sors csapásai 
ellen megtette azt. amit mint ember, mint férj. 
vagy mint apa, megtennie szent kötelessége volt.

Minél általánosabb lesz tehát hazánkban a 
népbiztositás. annál boldogabb lesz a nép maga 
és ki lesz zárva az az eset, hogy unnál a haj
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léknál, a hol a népbiztositási kötvény van, a nyo
mor tanyái üthessen.

Téves nézet volna az, ha a népbiztosi lássál 
szemben felhozná valaki a takarékpénztári intéz- 
menvt. Hiszen a takarékpénztár csupán azt az 
összeget szolgáltatja vissza - persze némi kamat
tal a mit betellek. De a népbiztositás intéz
ményének áldásos volta éppen abban rejlik, hogy 
rövid díjfizetés után már az az összeg válik ese
dékessé, amely biztosíttatott. így például, lm egy 
apa újszülött gyermekét úgy akarja biztosítani, 
hogy 20 éves korában 400 koronái kapjon, úgy 
hetenként csak 50 fillért kell ezért fizetnie, ami 
egy évben 26 koronát tesz ki. Már most feltéve, 
hogy a gyermek 3 évi biztosítás után meghal, ez 
esetben az apa összesen 78 koronát fizetett be a 
_Nemzeti”-nél, ellenben 400 koronát fizet neki 
elhalt gyermeke biztosítása alapján a „ Nemzeti* “ 

Ugyan milyen arányban áll ehhez egy taka
rékpénztár teljesítménye, a mely annak az apá
nak. a ki gyermekéről akarván gondoskodni, 
hetenként 50 fillért tett takarékba, a gyermek 
elhalálozásával csupán azt a 78 koronát fizeti 
vissza csekély kamataival V!

fis ugyanígy áll ez abban az esetben, ha 
valaki halála esetére biztosit, vagy ha úgy bizto
sit. hogy egy bizonyos idő múlva ö maga kapja 
meg a biztosított összeget. Például, ha egy 25 
éves ember 60 éves korára akar a .Nemzeti” 
népbiztosit.isi osztályában biztosítani és hetenként 
csak 20 fillért hajlandó ezért fizetni, úgy 256 
koronát fog kapni 60-ik évének elérésével, de 
amennyiben történetesen a 4-ik biztosítási évben 
halna el. vagy baleset folytán akár az első biz
tosítási evben, úgy örökösei azonnal kikapják a 
256 körömit, daczára annak, hogy a .,Nem zeti
hez ö-szesen 30 korona körül lett ezért befizetve.

De nem folytatjuk a pcldálódzásl! Győződ
jek meg minden érdeklődő maga arról az intéz
ményről, a melyei a .Nemzeti” hazunk és a nép 
javára működési körébe felvett és a mely intéz
mény közgazdasági és omberszerető szempontok- 
ból megérdemli, hogy népünk aital a legnagyobb 
ké'/.'éggel s örömmel felkaroltassék.

Felelői szerkesztő.

Németh Mihály.
Laptu.ujdonos: B . i l k á n y i  E r n ő .

Amerikai zsebórák.
Jótállással, hogy a niekel színét nem változtatja, szerkezete 

pontosabb és jobb. mint a legdrágábnkkc.
Ára darabonként 3 forint.

Jótállás mellett, inig a készlet tart Hozzá ezüstös óra- 
láncz 6 0  krajezár.

Önberetváló készülék.
Fox. valódi solingeni gyártmány, sok kiállításon kitüntetve, 
gyakorlás nem kell. Megvágás kizárva Tiszta és kényelmes 
munka Bőrbetegségtől megment. Tartós cs pénztmegtakaritó.

Darabja 3 forint.
A penge *** csillagos a. zelból és a többi részei alpaceából 

vannak.
Egy külön p enge  hozzá I forint.

Megrendelhető :
POLLAK SÁNDOR fóbizományosnál BJ g E 2 * ^ £ r«
26—2 GvUjtöknck drb után egy ingyen küldetik

Kérj  ő
i  U m t i f t c n t o l
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és portugálOihitjhiru spant/ol 
bonul

S h e r r i j  

Portbor * _ 
No tatja 
Madeira. 
Tarratjona ab

Kaphatói az összes finomabb 
faszer cs csemege kereskedé
sekben. nnbim m t poharán ként 

az előkelőbb szállodáik, kooefo/ak és ne/uléghikben
■ Sajtitfiók:  , .  B u d a p e s t

csakis ÍV  Kossuth-Lajos és Ijtnla'ij uicza
sarluin o fientn/ (osmooal szemben

Alsó-Lendva-Vidéki Takarékpénztár Részvénytársaság A.-I.endva.

HIRDETMÉNY.
A t. ez. k ö zö n sé g  tu d o m á s á ra  h o za tik . h og y  a lu líro tt in téze t

földbirtokokra 10—50 évig* terjedő
Törlesztési kölcsönöket

e szközö l.

A fe lté te le k re  v o n a tk o z ó  b ő v e b b  fe lv ilá g os ítá ssa l szo lgá l az

Alsó-Eendva-Vidéki Takarékpénztár.
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A „Nemzeti" Baleset biztositó részv.-társaság,
•--j BUD APESTEN  (Erzsébet-körut 13. sz.)
;s<j biztosítást nyújt mindennemű baleset anyagi hö- é l e t u i z t o s i t As

vetkezménycj ellen, ugvminl egyes egyéneket orvo,l vizsgálat mellen : Mindi-nh le kumbiuaczió szennt
(polgár <- katona». gyári és malomaikalmazottakat e , t V ü l j T n a l r  z c

VJ (munkások és tisztviselők), valamint bárkit, híva- .  E.  BIZTOSITAS
•>! tas teljesítése közben, vagy azon kívül, utazás OPVOS1 V i z s g á l a t  n é l k ü l
,s.i alatt, vadászaton, vugy bármely más alkalommal (népbiztossá*)
^  eilietőbnle<ct ellen, n legszabadelvübb biztosítási heti díjfizetéssel 10 fillértől kezdödöleg!
»'sj feltételek és a legjutányosabb díjtételek melleit. (Haláleseti, elérési, kiházasitási és gyermekbiztositás.)
M **  ita-t ;i |ogk'-/«c,- !.l.c;i nyújt : a Nemzeti •/ Első magyar Általános biztosító"

V*j 11 Magyar-Franczia- e. a .Pécsi biztosító iuin.l.u> ló- ... ;■ lujvimk-c.... az ..rsjmg bármely helységében.
£ !  *  ■ í t v  ^  M3 ‘? HAT0 ÜGYES ÜZLETSZERZŐK FELVETETNEK.

Nyomatott Halkányi Ernő köiiyvnyoindájúlan Al.-ú-Leiidván.


