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A  b é k e h a n g u la t .
Valami lázas izgatottság járta la* Euró

pát a múlt hetekben, melynek okát éber 
figyelemmel kiséri minden halandó.

A lázas figyelemnek pedig nem cseké
lyebb az oka, mint az. hogy a szuronyerclö 
fölött elsuhan egy hófehér galamb. — cső
rében olajágat visz a remegő emberiségnek.

Ki küldte ezt a galambot a nagy vi
lágba? Ki adta < sőrébe az áldást hirdető 
zöld gályát, melyről ragyogó harmat Imii az 
emberiség legégőbb és legfájóbb sebére?

Ainulva látja az emberiség, hogy a fe
hér galamb onnant repült föl, ahonnan még 
nemrég minden ember a lüzcsóvát leste, 
mely fölrobbantja az évek bosszú során át 
nemzetek veritékes munkájából összehordott 
puskaporbegyeket. A fehér ezár egy sok 
millióshadseregnek abszolút ura. akinek in
tésére megmozdul egész l.ivádia, ■ krama, 
meg az l'ral minden népe, hogy eláraszsza 
Európát vérrel és tűzzel, - ez a fehér ezár 
boesájtotta ki a galambot, ö küldi az olaj
agat a fülig felfegyverzelt Európának.

Hatalmas lidéreznyomástól szabadult 
meg az európiai diplomaczia, mely az évek 
óla vab) figyelésben annyira idegessé lelt. 
hogy a váratlan jelenséget. békegalambot, 

onnan, ahonnan jött. nem akarta való
ságnak venni s bosszú ideig mindenki azt

hitte, hogy valami földöntúli látomány kiséri 
az embereket.

De a békehirdetö galamb tiszta való .-ág !
A fehér ezár jelenik meg az em berii g 

előtt, mint a haladásnak, kultúrának barátja, 
mint a nyomornak, a vérfürdőnek rettene
té.- ellensége, aki hirdeti a nemzeteket egye
dül üdvözítő tant, az általános békét, a le- 
fegyverezésl. Nemrég még 1 utóbolondoknak, 
utópiákat álmadóknak mondották azokat a
lelkes embereket, akik i vről-évre, országról-
országra vándorolnak. 1 ogy híveket szerez- 

I zenek az örök béke csilléjének, hogy til
takozzanak a borzasztó kataklizmák ellen, 
melyeket a hódifás vágja s magasban ülő 

i emberek sértett hiúsága,; vagy a nemzeti fél
tékenység idéz föl miműmtaktn hol itt, hol 

j amott.
S most a világ lég latabna-abb uralko

dója áll élükre s hatás. - ágitácziút indít a 
nemzetközi béke «'>rdv>kéfc»» ,«--nrr. éU ai n m e
lefegyverezést ajánlja, mint biztos gyógyszert 
az emberi nyomor és emberi tudatlanság 
leküzdésére. Vegyük figyelembe, hogy Euró
pában csupán nagyhatalmak négy millió ka
tonai tartanak állandóan fegyverben, s hogy 
a nagyhatalmak évi hadi budget-je 2000 
millió forint.

Ez összegből egyszerre meglehetne szün
tetni minden nyomorúságot, minden fájdal
mat. Éhező nem volna többé, s nem volna

munkaképes ember, a ki munkát keresne s 
azt ne találna. Nem volna beteg, a kinek 
bajára az állam hatalma ne tudná megadni 
az igazi gyógyszert, szóval n<-m volna elé
gedetlen szegény, nyomorult ember, s ha 
az nem volna, nem volna bűnös, aki em- 

| bertársai ellen tör, nem volna lelki nyomo- 
' rék, akinek kapzsisága és rossz lelke rab
jaivá sülveszti megszorult embertársait.

A szoczializmusnak, íme, ez az gyet- 
; len panaezeája!
j Avagy nem döbben meg az ember, ha 

olvassa a statisztikában, hogy a hat európai 
nagyhatalom kulturkiadásainak összege „a 
népoktatástól a legmagasabb képzésig min
denütt" nem éri el az évi 300 millió frtot, 
s nem dobban meg szivünk, a félelemtől, 
ha ezt olvassuk, hogy ugyanaz a hat nagy
hatalom évről-évre 2000 millió forintot költ 

; el katonásdi játékra, fegyverek kovácsolására,
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kellene-e az emberiségnek erőhatalommal 
feltámadnia az igazságtalanság ellen, s nem 
kellene-e elvonni a veritékes adóból össze
gyűjtött milliókat a pazarlók elöl s oda tenni, 
a hol az emberiség igazán áldást hozna, 
könyet törölne le és sebet gyógyítana?

Hiába kérdezzük nem felel senki!
A mostani állapot inkább sebet üt. mint 

gyógyít. Ki van számítva már papiroson, 
hogy a fegyveres béke átlag ötször annyiba
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Csöndes este, holdas este.
Mikor szellő jár a réten.
Mikor a csalogány csattog

Magas égből le a földre.
Akkor vigyetek ki engem 
Sir ölébe, temetőbe.

Ne jelölje büszke márvány, 
Hiú pompa nyughelyemet. 
Szem ne lássa, kéz ne bántsa 
Ne zavarja azt a helyet.
Kok ne felejes, piros ró/.sn, 
Órkzöld so kell reája:
Élő virág, eleven disz.
Nem illik az a halálra.

Hej de azért tudom, érzem, 
Megkeresi, megtalálja, 
Odahozza szive, lelke, 
Háborúi a nyoszolvámra

Kizokogja, megsiratja 
Azt u régi, boldog időt.
Azt az édes sok emléket, 
Kihagyatott sírom elölt.

Csöndes este. holdas este,
Hugó szellő járt a réten,
Csattogott a fülemüle 
Szerelmében, örömében, 
behullott egv fényes csillag 
Magas égből le a földre,
Akkor hagyott el az Isten,
Akkor szakadtam el tőle.

Gerő Lajos.

Rajta kapta.
A h.i. . -zonv névnapját ünnepelte a kis 

s/ámti, de ig en  kedves és szellemes társaság. J >- 
i/ü"ii elköltött, jó vacsora után kellemes érzés 
szokta át járni az embert, s ilyen érzés szállta 
meg ezt a tarkaságot is, melynek válogatott bo
rokban sem volt hiánya.

Nevetgéltek, csevegtek, az élet apróbb kaland
jait s c-eményeit beszéltek egymásnak. A politika 
és a pletyka ki volt zárva. Csakis egy ilyen jóiz- 
lésii társaságban keletkezhetett egy oly indítvány, 
hogy mondja el mindenki életének egy kedves 
epizódját.

1 & S
solyodtak s a férj . 
d mondjam ón a 

izodunkat. Hat év előtt történt.
Ah. ez érdekes lesz, kiáltott közbe egy 

hisz akkor te még nőtlen ember voltál. 
Bizony barátom, nőtlen és boldog ember 

ies voltam a szép Örlev lányba. 
Csakhogy boldogtalan is vol- 

Frida
apjának, anyjának egvaránt tetszettem, de maga 
Friduska hallani sem akart rólam. A doktorátus

1 elnyerése után minden hónapban ....gkértem §
: nini-i' ii hónapban kosarat kaptam. Anyósom, apó

som egyre biztattak: majd megtörik ők a jeget. 
De nem sikerült megtörniük. Én vigaszomat a jó 
vacsorákban kerestem, amelyek Fridúéknál igazan 
pompásak voltak.

Egyszer épen bál előtt állottunk, a balbani 
részvételre sikerült Fridámat is rávennem.

Este értük jöttem pompás csokorral, mi 
Fridust érzéketlenül hagyta. Az igaz, hogy engem 
a bál előtt vacsorájuk nem hagyott érintetlenül, 
föNéges volt. Fridii egy falatot sem evett. Egyéb
iránt a bálban nagyon boszus volt, sőt annyira 

i illetlen is. hogy nem akart velem tánezolni. Én 
bús lemondással édes anyjához mentem s velő 
társalogva töltöttem az estei. Mama igen álmos 
lett és látván, hogy Frida nélkülünk is igen jól 
mulat, átvezettem it Kis fülkék egyikebe. Ott az
után letelepedtünk n Fiidu anyja vallamra hajtva



kerül az emberiségnek, mint amennyibe ke
rülhet egy félesztemiéig tartó rettenetesen 
öldöklő háború, a milyent az emberiség még 
nem látott. Mert nem csak az a 2000 millió 
forint a tényleges évi veszteség, hanem még 
nagyobb az a másik összeg, amit az Euró
pában fegyverben álló négy millió katona 
vészit, mert ereje legjavában nem végezhet 
kenyérkeresö munkát. A franczia statisztika 
átlag 1000 frankra becsüli egy-egy franczia 
ember évi keresetét. E számítás alapján évi 
4000 millió Irt vész el az emberiségre azért, 
mert a négy millió katona nem végezhet 
produktív munkái.

íme számokban a fegyveres béke ször
nyűségei !

Valami isteni sugallat szállt a fehér ezár 
leikébe, midőn diplomacziája utján indít
ványt tesz Európának az általános béke- 
konferenczia összehívására. A népek remegő 
ajakkal kérik a Mindenhatót, hogy adja meg 
az óhajtott sikert a kezdeményezésnek s 
világítsa meg azok lelkét, a kik megakadá
lyozhatnák a békemunka eredményességét!

A fehér czár pedig, akit II. Miklósnak 
neveznek a történet könyvében, már is ra
gyogóbb helyet biztosított magának, mintha 
meghódította volna az egész világot. A Nagy 
Napóleonnak nevét félelmes borzongással 
emlegeti a világ, — egy krisztusi munkát 
végző fejedelem nevét áhitttal fogja kiejteni 
mindenha!

A király köszöneté.
Népeimhez!

A legsúlyosabb, legkegyetlenebb megpróbál
tatás ért Engem és Házamat.

Hitvesem, trónom ékessége, bű társam, a ki 
életem legnehezebb óráiban vigaszom és támaszom 
volt, kiben többet vesztettem, mint azt kimondhat
nám — nines többé! Egy rettenetes végzet elra
gadta öt Tőlem és népeimtől.

Egy gyilkos kéz, azon őrjöngő szenvedély 
eszköze, mely a fennálló társadalmi rend megsem
misítését czélozzn. n nők legnemesbike ellen emelte 
tőrét és vak, czéltalan gyűlölettel átdöfte azon 
szivet, mely gyűlöletet nem ismert és csak a jóért 
dobogott.

Azon határtalan fájdalom közepette, mely 
Engem és Házamat ért, szemben ama hallatlan 
tettel, mely borzalomba ejti az egész művelt vilá
got. mindenek előtt szeretett népeim hangja az. 
mely enyhítően hat szivemig. Midőn az isteni vég
zés előtt, mely oly súlyos és felfoghatatlan csapást

ALSÓ-LENI >V A 1 só s.

fejét, szendergett egész a szünúráig. Én meg sem 
moczczantam a helyemen.

Haza mentünk. Fridát az egyik rendező ve
zette a kocsihoz, a mamát én vezettem karomon. 
Észre vettem, hogy anyósom el akar kissé maradni 
Fridától. Meglasitottum lépteimet.

— Tudja íiam, szólalt meg anyósom, mert 
maga olyan jó fiú s mert tetszik is nekünk, meg- , 
mondom bizalmasan, hogy miért nem tetszik a 
leányunknak.

— Nos? szepegtem kíváncsian.
— Azt mondja Fridu, hogy u szerelemnek 

nincs étvágya s mert önnek mindig olyan pompás 
étvágya van nálunk, hát nem is szeretheti öt.

Elkaczagtam magam, s aztán így szóltam:
— No ha csak ez a baj, majd segítünk azon.
Ezután Fridáék vacsoráin semmit sem ettem

s a vacsorák után, mikor hazamentem, először be
mentem megvacsorázni egy vendéglőbe.

A játék jól indult, de vége szakadt. Fridáék 
kimentek a birtokukra, hol kényelmes kastélyuk
ban szokták tölteni a nyarat és ón magúmra ma
radtam szerelmemmel s most már fékezésre nem 
szoruló étvágyammal.

Egyszer csak levél jött; Frida tulajdon kis 
ujjaitól eredt.

— Jöjjön mielőbb Sándorlakra, már igen 
unjuk magunkat s igy igen szívesen is látjuk.

A mama pedig megirtu bizalmasan a/.t is. 
hogy magammal hozhatom a jeggvürüt is.
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mért reám, alázattal meghajlok, hálát kell adnom 
a gondviselésnek azon nagy kincsért, melyet szá
momra fentartott: a milliók azon szeretőiéért és 
hűségéért, mely a szenvedés órájában Engem és 
Családomat kö nyez.

Közel és távol, fent és alant, ezernyi alak
ban nyilvánult a gyász és fájdalom az Istenben 
boldogult Császárné- és Királynéért. Megható össz
hangban cseng minden ajakról a panasz a pótol
hatatlan veszteség felett, mint hü visszhangja annak, 
a mit lelkemben érzek.

A mint Én forrón szeretett hitvesem emléke
zetét szentül őrzöm holtiglan, úgy népeim hálája 
és tisztelete maradandó emléket emel Neki min
den időkre.

Sajgó szivem mélyéből köszönetét mondok 
mindenkinek az odaadó részvét ezen újabb zálogáért.

Midőn az ünnepi hangoknak, melyeknek ezen 
évet kísérni kellett volna, el kellettt némulniok, u 
ragaszkodás és hü együttérzés e számtalan tanú
ságaira való visszaemlékezés, azon legbecsesebb 
adomány marad számomra, melyet Nekem népeim 
nyújthattak.

Fájdalmunk közössége újabb, benső köteléket 
fűz a trón és a haza közt. Népeim változhatatlan 
szeretető megerősít kötelességem nemcsak azon 
fokozott érzetében, hogy a Reám bízott küldetésben 
kitartsak, hanem megerősít egyszersmind a siker 
reményében.

Esedezem a Mindenhatóhoz, a ki oly nehe
zen sújtott, adjon még erőt, hogy véghez vihes
sen! azt, amire hivatva vagyok. Imádkozom, áldja 
meg népeimet és világosítsa fel őket, hogy meg
találják a szeretet és egyetértés útját, a melyen 
viruljanak és boldoggá legyenek.

Kelt Schönbruunban, 1898. évi szeptember 
hó 16-án.

Ferenci József, s. k.

Zalavárm egye h ódo ló  ré sz v é tfe lira ta !
Császári és Apostoli királyi Felség!
Legkegyelmesebb Urunk!
Mint a felhőtlen égből a romboló villámcsapás: 

oly megdöbbentően hatott reánk azon égbekiáltó 
merénylet, amelynek ra jong > szeretettől és imádattól 
környezett Felséges Kiralyasszonyunk. hazánk és 
nemzetünk őrangyala, az emberiség jótevő mentője, 
magasztos hivatásáért vértanúként áldozatul esett.

Megtörik lelkünk ezen kimondhatatlan csapás 
alatt: nemcsak a szó ajkainkon, a vér is elhal 
ereinkben és nincsen szó, amelylyel kifejezhetnék 
határtalan fa jdalmunkat s a  mérhetetlen veszteséget, 
amelyet Felséges Urunknak nem önmaga, hanem 
népei és Fenséges Csaladja boldogságáért dobogó 
fejedelmi szive, a Magas L’ralkodóház. sok-sok 
megpróbáltatáson keresztülment hazánk és nem
zetünk s az emberiség szenvedett.

Gyászba borul cs zokog az ország s az egész 
emberiség és bármennyire áterezte és felfogta is

Egy óriási bőrönddel s a jegygyűrűk kis do
bozával másnap reggel mar Sándorlakon voltam, 
hogy tiz napot ott töltsék.

Asztalnál alig ettem valamit. De azért étvá
gyam ép oly nagy volt s ép úgy kielegitesre talált, 
mint egyébkor. A hetedik napon annyira megsajnált 
Frida, hogy kijelenté, ha itt tartózkodásomat meg- 
hosszabitom, a tizedik napon megtartjuk az el
jegyzést.

Persze az eljegyzésen sem ettem semmit. 
Hanem azután szobámba osontam, kinyitottam a 
nagy bőröndöt s tovább pusztítottam a nagy 
rakományt. Elővettem egy doboz konzervet s jó
ízűen. nem: mohón kezdtem falatozni, mikor 
csendes kopogtatás hallatszott és belépett az én 
menyasszonyom.
Első perezben kétségbeestem, hogy mindennek 
vége lesz közöttünk, s reszketve vártam ítéletét. 
Ö egy szánalmas tekintetet vetett reám és a bő
röndben heverő dobozok halmazára, s pajkos ka- 
ezagással igy szólt:

— Hát ez jobban izük a menyasszonya főz- 
ténél ? Nem zavarom, jó étvágyat!

Távozni akatt, de én siettem menyasszonyom 
csókjaival kárpótolni magam.

Ez az én s Fridám életének legkedvesebb 
epizódja . . .

Jules.

| nemzetünk azon páratlan kiues becsét, amelyet 
| nem lehet mással összemérni; mert nines hozzá 
' hasonló, amelylyel válságos időkben ajándékozta 
! meg az isteni Gondviselés szenvedő nemzetünket 
! s amelyet hazánk imádott védasszonyában bírtunk : 
j mégis csak most jön tudatára ezen kincs nagy

ságának ; hiszen csupán a vesztett kincs értéket 
j lehel igazán érezni.

Bánatunk oly mélységes, hogy még az sem 
enyhítheti, hogy milliók és milliók résztvevő keb- 

j lébe kiönthetjük. S vigaszt és megnyugvást is 
egyedül a népek sorsát intéző isteni Gondviselés
ben való hit nyújthat.

Mindennapi imájában foglalja a hálás nem
zet a drága halottat, akinek áldott és szent marad 
emléke, amíg él e hon e földön!

Az Ö emlékéhez fognak zarándokolni a késő 
utódok is, megtanulni a hazaszeretet, a honfiúi és 
emberi erényeket!

Az () áldott lelke fűzte szorosabbra a kap
csot, amely a hü magyar népet Felséges Királyá
val, nemzete Atyjával összeköti s amely megdönt
hetien alapját képezi a nemzetek boldogulásinak 

! es nagyságának; az 0  emlékezete fogja szilárdi- 
j tani e kapcsot s az 0  szelleme őrködik, hogy fel- 
1 bonthatlan. Királyra s nemzetre áldásihozó Jegyen 
} e kapocs!

Őseinktől öröklött hagyományos alattvalói 
hűséggel és hódolattal járulunk a legsúlyosabb 
megpróbáltatás nehéz napjaiban Felségedhez, bá- 

j natos szivünk érzelmeit a legmagasabb trón zsá
molyánál azon liö fohászunkkal egyetemben kife
jezni, hogy adjon a Mindenható Felséges Urunknak 
és Királyunknak erőt a mérhetlen csapás elviselé
sére és nyújtson számtalan keserű szenvedéstől 
sújtott nagy es nemes szivének vigaszt és enyhülést!

Esedezünk Felségedhez: fogadja kegyesen 
jobbágyi hü szivünk őszinte megnyilatkozását.

Kik egyébiránt a legmélyebb alattvalói hódo
lattal maradunk császári és apostoli Felségednek 
Zalavármegye törvényhatósági bizottságának Zula- 
Egerszegen, IS!IS. évi szeptember hó 12-éu tartott 

I re.ides közgyűléséből
Iegalázatosubb szolgái:

Zalavármegye közönsége.
Árvay Lajos. Csertán Károly.

Zalavármegye főjegyzője. Zalavánnegye alispánja.

Alispáni je len tés .
Méltóságos gróf főispán u r !
Tek. törvényhatósági bizottsági közgyűlés!
Az 1896. évi XXI ik t.-cz. 6S. § a s) pont

jának, valamint az eddigi gyakorlatnak megfelelően, 
van szerencsém vármegyénk közigazgatásának es 
az ezzel összefüggő ügyeknek állapotáról szóló 
jelentésemet — mely ezen évi április hó 1 töl 
július hó végéig terjedő időszakot foglalja magá
ban a következőkben tisztelettel előterjeszteni.

A felnőttek közegészségi állapota, daczára a 
gyakori e -apadok és szeleknek, április, május es 
június hónapokban igen jó volt. mert egyáltalán 
kevés megbetegedés fordult elő; júliusban eme 
jelleg megváltozott, a mennyiben vallóláz, gyomor
én bélhurut, úgyszintén hagymaz több esetben ész
lelteitek. kimenetelük azonban elég kedvező volt.

A gyermekek közegészsége nem volt oly 
kielégítő, mint a felnőtteké, mert a nyári has
menés, vörheny, roncsoló-toroklob, hükhurut na
gyobb számban mutatkoztak, a heveny gyomor
én bélliunit pedig több áldozatot követelt.

A bejelentésre kötelezett fertőző betegségek 
közül előfordult vörheny 110 esetben ; ezek közül 
gyógyult 101. meghalt 14. ápolás alatt maradt 4, 
torokgyík 8 esettel, ebből gyógyult 1, meghalt 2.

Roncsoló toroklob észlelteket! 63 esetben, 
gyógyult 40. meghalt 23; hökhurut előfordult 147 
esetben, gyógyult 20, meghalt 6, ápolás alatt ma
radt 121. Alíiasi hagyniázzal megbetegedett 22, 
ebből gyógyult 10, meghalt 3, beteg maradt 9. 
Kanyaró előfordult 38, ebből gyógyult 33, meg
halt 1, ápolás alatt maradt 4. Fültömirigy-lob ész
lelteiéit 63 esetben, baráiiyhimlö 12 esettel, melyek 
mind gyógyulással végződtek.

Agy- és gerincz-agyhártynlob 1 esetben ész
lelteiéit, mely beteg meghalt; gyernickágyláz elő
fordult 5 esetben, melyből gyógyult 8, meghalt 2.

Mindezen előfordult fertőző hidegségeknél a 
szabályszerű orvosrendöri intézkedések pontos 
keresztülvitele igen szép sikert engedett elérni s 
csak igy volt lehetség< -. hogy ;i vörheny és hök- 
hurul kivételével, a többi fertőző betegség járvá
nyosán nem uralkodott; a védekezés módjai közül 
leghatályosabbnak bizonyultak a fertőtlenítés - a 
betegek lehető elkülönítése.
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Szemcsés kötöliúrlyalnb, mely az alsó-lendvai, 
Csáktornyái és perlaki járásokban már régóta táj- 

' au. egyes járások- és városokban periig ször- 
; ivosnn uralkodik, még mindig 1705 számmal 

. -..ercpel; a gyógykezelés kielégítő eredményt 
mutat fel, de a nép tudatlansága, előítélete ugv 
az orvosok, mint az egyes hatóságoknak a beteg
ség tovaterjedésének megakadályozására irányuló 
odaadó törekvésükben nagy és sok nehézséggel 
kell megküzdeniük.

A védbimlöoltás szabályszrüleg teljestttetett 
s az oltási eljárás alkalmával rendkívüli hatósági 
intézkedések alkalmazásának szüksége sehol fenn 
nem forgott.

Rendőri bonczolat teljesittetett 8-szor, külső 
bullaszemle rendőri szempontból 33-szor ej te
teit meg.

Súlyos sértés bejelentetett 12; öngyilkossá
got 15 (*gyén követett el, Véletlen szerencsétlen
ség általi halálnak 17 egyén esett áldozatává, 
6 közveszélyes elmebeteg szállíttatott kórházba,
1 pedig, mint csendes beteg, házi ápolás alatt 
hagyatott.

Veszett eb által egy gyermek maratott meg, 
ki is védoltás czéljából a budapesti Pasteur-féle 
gyógyintézetbe szállíttatott.

Jelentésemnek a közegészségügyet tárgyazó 
része kiegészítéséül, van szerencsém a vármegye 
népesedési mozgalmának az állami anyakönyvve- 
zetök kimutatásai alapján összeállított számadásait 
a folyó évi április hó 1 -töl július hó végéig terjedő 
időszakra az alábbiakban bemutatni:

Szülöttek 5115, meghallak 3251. szaporodás
1854.

A hasznos háziállatok egészségi állapota a 
lefolyt időszak alatt kielégítőnek sem mondható, 
mert a gyakori lépfene elhullásokon kívül veszett
ség és rühkör is fordultak elő, a sertésvész pedig, 
daczára a szigorú óvintézkedéseknek, még mindig 
terjed.

A szarvasmarba járlati űrlapokért 5791 frt 
42 kr. szolgáltatott ál a m. kir. adóhivataloknak.

A folyó évi április hó 1 -töl július hó 31-ig a 
vármegye területén előfordult tüzesetek száma 76 
volt. melyeknél az összes elhamvasztott érték, a 
hivatalos kárfelvételi jegyzőkönyvek szerint 104.51 >9 
frt 30 krt tett ki. ebből biztosítva volt 59S11 frtnvi 
érték, s igy a biztosítatlanul szenvedett kar 44.75S 
frt 30 krra rúg,

A tűz keletkezésének oka a teljesített vizs
gálatok szerint 7 esetben gyújtogatás, 14 esetben 
gondatlanság. 2 esetben villámcsapás és 53 eset
ben kideritbetlcn volt.

A szerencsétlen károsullak rögtöni segélye
zésére távirati felterjesztésem folytán a mn. m. 
kir. belügyminiszter ur 100 frtot volt kegyes utal
ványozni, mely összeg a leginkább segélyre szo
rultak közt kiosztatott, a könyörndnmányok gyűjtését 
pedig a vármegye területén elrendeltem.

Nagyok bátor még a folyó évi július hó 1-én 
Rak községben előfordult tűzesetet is bejelenteni, 
mely 3S lakóházat a melléképületekkel elham
vasztva, *4 egyént 40.003 frt erejéig károsított 
meg: Kz.en szerencsétlenek pillanatnyi segélye
zése czéljából szintén a nm. m. kir. belügyminisz
ter úrhoz foidullam, ki is 200 frt segélyt volt 
kegyes utalványozni, mely összeg a károsultak 
közt július hó 5-én kiosztva lett.

A most felsorolt elemi csapásokon kívül még 
az ország nagy részében előfordult jégverés vár
megyénket is érte, s a jégkár folytán az adó el
engedés iránti munkálatok folyamatban vannak.

(Folytatása következik.)

ÚJDONSÁGOK
Tisztelettel kérjük t. előfizetőinket az előfizetés 

megújítására és a hátralékok beküldésere.
Kinevezés. Mint örömmel értesültünk, dr. grf 

Jankovieb László Öméltósága. Zuluvármegye főis
pánja kinevezte, az érdemekben gazdag dr. Király 
Mórt. városunk nagytudományti, kitűnő hírnevű és 
mindenki által őszintén tisztelt s szeretett orvosát; 
az orvosi pályán teljesített kitűnő és közhasznát 
tevékenységének elismeréseid Zalavármegye ij>zte- 
letbeli főorvosává. Őszinte szívből gratulálunk a 
nagyon kiérdemelt kitüntetéshez. Városunk or- 
vosui megragadva a nesztórának kitüntetését, sze- 
retetüknek, ragaszkodásuk és tisztel.‘tűknek jeléül f. 
hó 1-en a Korona szállóban ünnepélyes bankétól 
rendez, mely iránt nagy az érdeklődés úgy a vá
rosunkban, mint a vidéken. A bankét lefolyásáról 
a jövő számunkban referálunk.

Szüretek a vidékén. Mint a szomszédos vi- | 
í (lékekből nyert értesüléseink jelezi, a szüretek a 
vidéken már kezdetüket vették. Dobriban múlt *hó 

( 30-án kezde'ték, Szt. Miklóshoz tartozó begyekben 
I folyó hó 1 -én s a következő napjaiban. Alsó-Lcnd- 

ván még e tekintetben határozat nem hozatott,
| valószínű, hogy a megállapodás a szüretelések 
! idejére nézve f. hó 2-án történik, azonban mint 
j hírlik f. hó 10-ike előtt nem kezdődik. A nyert ér- 
j tesitések szerint a tennési kilátások éppen nem 
I kecsegtető, mert bár a minőség tekintetében jó 

bor várható, de a mennyiség nagyon csekélynek 
Ígérkezik, a föllépett különféle szölöbetegségek miatt.

Kinevezés. A m. kir. földmivelésügyi miniszter 
1 Rerger Károlyt a Csáktornyái állami képezdéhez 

gazdasági szaktanárrá nevezte ki.
Miniszter megyénk területén. Josipovich Imre 

liorvát miniszter múlt bő 4-éu Muraköz hegy
vidékén az orebovesabi begyen időzött, hol dr. Kiss 
Oszkár varazsdi kir. közjegyző s orsz. képviselő, 
muraközi birtokos vendége volt. Krre az alkalomra 
többen voltak hivatalosak dr. Kiss Oszkár nyári 
lakába. A miniszter, a házigazda és Margitai József 
képezdei igazgató s „Muraköz" szerkesztője 
kíséretében a délelőtti órákban hosszabb utat tett 
a begyekben, megtekintette a hegykerület tulajdonát 
képező jégfelhö elleni védekezés czéljából felállított 
lövö-tel 'pet s gyönyörködött a szép muraközi 
begyekben s az elragadó kilátásban. Habár a mi
niszter mellőzni kívánt minden hivatalos fogadtatást, 
mégis több községben melyeken átutazott, kitűzték 
a magyar nemzeti lobogót.

A Muraszombati Mezőgazdasági Bank- ala
pitói múlt hó 11-én tartották alakuló gyűlésüket, 
melyen az uj intézet tervezetét megállapították

Wlasics miniszter a néptanítókról. Hazafias 
és üdvös körrendeletét küldött szét Wlasics (iyula 
közoktatásügyi miniszter valamennyi királyi tan- 
feliigyelöségbez. Figyelmezteti őket az uj iskolaév 
kezdetével, hogy gondoskodjanak legkésőbb októ
ber 1-jéig uz elemi iskolák benépesítéséről, lássák 
el könyvekkel és egyéb tanszerekkel a gyermeke
ket, fökép pedig ügyeljenek, hogy a gyermekek 
valláserkölcsi nevelése érdekében semmit cl no 
mulasszanak. Ápolják a tanulókban a hazafias 
szellemet. Tartsák meg méltó módon u hazafias 
ünnepségeket s fordítsanak fögondot a gyermekek 
hazafias nevelésére. Felszólítja továbbá a körren
delet a tanítókat, hogy október 15-éig küldjenek 
részletes kimutatást arról, hogy az elemi nép
iskolák melyik osztályában hány tanuló van s 
hogyan oszlanak meg anyanyelvűk szerint. A tan- 
felügyelőség pedig az egyes tanítóknak a szükség
hez képest való áthelyezésében járjon el u leg
nagyobb lelkiismeretességgel. „Tudomására hozom 
a tanfelügyelőségnek, hogy jövőben általánosság
ban tartott észrevételek és jelentések alapján, 
például abból az okból, hogy valamelyik állami 
elemi iskolai tanító megférhetetlen vagy botrányos 
magaviseletét tanúsít, vagy hanyagul teljesiti kö
telességet, állami iskolai tanítót vagy tanítónőt 
állomásáról hivatalból előzetes fegyelmi vizsgálat 
nélkül áthelyezni nem fogok, hanem ilyen pana
szok fölmerülése esetén az illetők ellen minden
kor a halogatás nélkül szigorú fegyelmi eljárást 
kell indítani és pedig vagy a közigazgatási bizott
ság utján közvetlenül, vagy pedig a királyi tan- 
felügyelőség által ide teendő javaslat alapján 
jóváhagyásommal." Végül felszólítja a miniszter a 
tanfelügyelőket, hogy kisérjék figyelemmel a nem 
állami elemi iskolák működését is.

; és az igazgatóságot kinevezték.
Metjhivó. A Vendvidéki Magyar Közművelő

dési Egyesület* folyó évi rendes közgyűlését Mura- 
| szombatban, az állami elemi iskola 3. számú tan- 
' termében 1 HtiS. évi szeptember hó 28-án délelőtt 
; 11 órakor tartotta meg.

Tárgysorozat: 1. Klnöki jelentés az egyesület mű
ködéséről. 2. A számvizsgáló-bizottság jelentése. 
3. Az 1899. évi költségelőirányzat megállapítása 
és a munkaprogramul kijelölése. 4. A „Muraszombat 
és Vidéke, tulajdonjoga. 5. Indítványok.

Olcsó dohányzás. Steril Dávid alsólakosi lakős 
: kocsisa Kepe Miklós folyó évi április hó 2-án \agy- 
j Kanizsáról egy kocsi dohányt szállított s útközben 

Dobriban kocsijáról egy zsák 500 csomag 3 kros 
| dohány elveszett, illetve a kocsiról a kocsis ész- 
: revétele nélkül leesett, mit Tata László, Kovács 
| Fái es Kovács Gábor dobri-i lakósok együttesen 

megtalálták, haza vitték s hármuk közt felosztot- 
' ták, azóta vígan eregették az általuk egymásközt 

hangoztatott „Milyen olcsó s milyen jó* dohány 
füstjét s épen az utolsó csomag dohányt füstölték 
a napokban el. melynek öleséi és kellemes szaga 
az alsó-lendvai csendőrök orrába is behatolt s ek
kor derült ki, hogy mily utón s módon juttatta 
birtokába a bodor füstöt eregető társaság az olcsó 
és jéi dohányt, mely aligha drága nem lesz nekik 
azért, mert a csendörség jogtalan clsajátitátért fel
jelentette őket a kir. járásbírósághoz.

Főúri vadászat. Mint értesültünk Ilolienlohe 
porosz berezeg és kísérete múlt hó 18-tól az uj- 

' falusi vadászkastélyban tartózkodott, és a Murai 
1 erdöbni szarvas vadászatokon részt vett. A va

dászatok eredménye igen sikeres, a menyiben már 
; az első cserkés/és alkalmával a {Kirósz horczegnek 

sikerült egy gyönyörűen kifejlődött erős 16-os 
1 szarvas bikát elejteni. A berezeg a vadászatok szép 

eredményével teljesen megelégedve távozott pár 
napi idözés után vidékünkből.

A zalaegerszegi ügyvédi kamara dr. Fülöp 
Kázmér nagykanizsai ügyvédet eltávozása, dr. 
Havlak János marczalii, Vértessy Iván keszthelyi 
és S/.igethy Antal zalaegerszegi ügyvédet allmlálo- 
zásuk következtében az ügyvédek lajstromából 
törölte. Dr. Havlák János irodája részére Kiss 
Lajos marczalii, VVrtessy Iván irodája részére Sticdcr 
Lajos keszthelyi és S/.igethy Antal irodája részére 
S/.igethy Kleiuér zula-egerszegi ügyvédeket rendelte 
ki gondnokul. Zsubory István ügyvedet Nugy- 
Kanizsa székhelyivel e kamara ügyvédi lajstromába 
felvette.

Szenkénegraktár. A földmivelésügyi miniszter 
a siiinegvideki gazdakör kérelmére a Sümegen 
létesítendő széukénegraktart engedélyezte.

Figyelmeztetünk a lapunk mai számában meg
jelent Nemzeti Dulobotbiztositó' czimü hir
detésre.

Újságírók sorsjátéka. Budapesti Újságírók 
Egyesülete saját segítő alapjának gyarapítására 
nagyszabású tárgysorsjátékot rendez. A sorsjegye
ket a napokban bocsátották forgalomba és máris 
óriási mennyiségben keltek el. A díszes kiállítású 
sorsjegyek minden bankházban, pénzintézetnél, pá
lyaudvaron, hajóállomáson, dohány tőzsdében és 
nagyobb hivatalban kaphatók és pedig darabonként 
egy koronáért. A sorsjátéknak hat húzása lesz és 

| minden sorsjegy mindegyik húzásra érvényes. Az 
első húzás 1899, január 4-én, az utolsó 1899. 

! február 21-én lesz. A főnyeremény 100.000 korona 
: érték. Összesen 2475 nyereményt sorsolnak ki 
: 250.000 korona értékben. A főnyereményen kívül 

öt 20,000 koronás melléknyeremény van. A nye
reménytárgyakat a sorsjáték kczelösége kívánatra 
20" u levonással visszavásárolja. A húzások feltét
lenül azokon a napokon fognak megtartatni, a 
melyek a húzásra meg lettek állapítva. A sorsjá
ték kczelösége gondoskodott úrról, hogy az ország 

i legkisebb községeiben is kaphatók legyenek 
a sorsjegyek, ha azonban mégis megtörtént volna, 
hogy valamely helységbe nem jutottak el a sors
jegyek, ez esetben forduljon bárki akár szóval, 
akár Írásban a sorsjáték kezelöségéhez (Budapest 
IV., Kossuth Lajos utcza 1. sz.)

Nyilttór. *

KRONDORFi
1 '  S A V A N  Y U V I Z

L egkitűnőbb
A S Z T A L I  V Í Z

és mint

GYÓGYITAL
minden

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

r,. . . .. .  FUSZ F. Nándor ésKapható.ARNSTE|N Benö
czégcknél.

•) Az v rovatban  közlőitekért nem vállal fvletöésu^ut i bzerk.
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Irodalom.
Csáky Albin gróf pályatétcle. Nőm minden

napi dolog az a megtiszteltetés, a melyben a di\ 
Havas Gyula kir. tanfelügyelő szerkesztésében ed
dig Kolozsvárott megjelent és szeptembertől fogva 
fővárosi irodalmi vállalattá átalakult .Magyar 1‘esta- 
lozzi" részesült. Országos közéletünk kimagasodó 
föura ugyanis 100 korona pályadijat bocsátott a 
szerkesztőség részére, hogy megjutalmazhassa azt, 
a ki megtudja fejteni, niikép lehet sikeresen fej
leszteni a kötelességérzet alaperényét. Midőn az 
alábbiakban közöljük a .Magyar l’estalozzi* ide 
vonatkozó érdekes közlene nvet. felhívjuk nemcsak 
a tanító köröknek, hanem a müveit családok figyel
mét is, a rendkívül fontos feladatot képező gya
korlati jellemképző nevelés érdekeinek irodalmi 
szolgálatát híven teljesítő hézagpótló hetilapra, 
melynek évi előfizetési dija csak 4 fit és mely a 
.Magyar Pestalozzi" kiadóhivatalánál (Budapest. 
IV., Havas- és Lipót-utcza sarkán) rendelhető meg. 
Az említett czikkely igy hangzik:

.4 p ro f Csnkr-púlvnzat. Csáky Albin gr. volt 
vall. és közokt. miniszter ur ö uagyméltosaga a 
nemzeti népnevelés bajnokai iránti beesiiléset fe
jezte ki. a midőn egy gyönyörű szép palyalétclre 
100 korona pályadijat kegyeskedett kitűzni. A 
.Magyar Pestallozi“-t tisztelte meg azzal, hogy a 
pályadijat rendelkezésére bocsátotta. A pályatételt 
kihirdettük, a munkák beadásara megjelölt határ
idő julius végével lejárt. És ime örömmel jelent
hetjük. hogy nem kevesebb, mint Ki pályamű ér
kézéit be szerkesztőségünkhöz o  azokat aug. H  
napján a bírálat megejte-c végett Kozma Ferenc/, 
kir. tanácsos kolozsvárinegyei kir. tanfi.diigyelö úr
hoz. mint a nemes gróf ur által kinevezett ötös 
bíráló bizottság érdemes elnökéhez tettük át. II d 
már most győzzön a jobb. a győztes nevet p e d i g  
természetesen közölni fogjuk annakidején. Kz al
kalommal a következőkép számolunk be a bekül
dött müvekről: 1. sz. jeligés levélke nélkül; 2. sz. 
jeligéje: .Kötelességeink lelkiismeretes telje-ál—m. 
erényeink legfőbb erénye*. 3. sz. jeligéje: . Köle- 
lességérzet a legszebb erény*. 4. jeligéje: .A kö
telességérzet nem egyéb, mint az élő lelkiismen-f. 
5. sz .: .Kötelességünket nem azért kell leljen;-•- 
nünk, mert hasznot hoznak vagy szórakoztatnak,

I hanem csupán azért, mert kötelességünk. Gróf 
Széchényi*. 0. sz.: .KI akarok menni Wormsba, 
s ha annyi ördög várna ott, mint cserép a házte
tőn. Luther”. 7. sz.: .Klsö a kötelesség". S. sz. : 
_A kötelesség teljesítéséből származik az élet min
den tisztessége, annak elhanyagolásából minden 

I gyalázata. (Cicero" ). 9. sz .: .Tedd meg kötelessé- 
1 ged. hogy nvugodt legyen lelkiismereled." 10. sz.: 

.Per ardnu ad astra.” 11. sz : -Klem." 12. sz.: 

..Kr* (Levélke hiányzik) 13. sz.: .Adjatok egy szi
lárd pontot földön kívül, akkor egy hajszálon ki
mozdítom a földet helyéből.” 14. sz .: „Munkás 
méh IMS." 1Ő. sz .: iKütelességérzet a jellem 

. legszebb virág t." Ifi.: . Mi boldogít > u lelket vizs
gálni." A feladat ez. volt: .Meg kell ismertetni 
azon gyakorlati eszközöket és módokat, a melyek 

I segítségével a kötelességérzct erényei fejteszti.etni" 
A Csáky A. gr. fényes nevéhez méltó téb i ez.

Laura dalok. Krdélyi Zoltán, - dm ut 
szerelmi dalait a fonti czimmel, t'gy kötetben szan- 
dekozik kiadni, mely könyv díszes kiállításban f. 
évi október hó ló-én fog megjelenni. Kéri a szives 
érdeklődőket, a kik legújabb miivel megszerezni 

i óhajtják, hogy az előfizetési összeget lolyo évi 
október 10-ig nevére Budapest. Muzeumkörut ló.

! sz. megküldeni kegyeskedjenek. Kgv p< hiány ára 
1 korona.

„Délzala11 meglepetése.
A „ D élza la"  is, m int a vidéki lapok 

egyike, méltányolni óhujta á müveit olvasó 
közönségének érdeklődését és p á rto lásá t: ez 

1 okból nem  riadva vissza az anyagi áldoza
toktól, azon kellemes helvzetb juthatott, 
miszerint sikerült a kedves olvami részére 
az „O tth o n t,"  a ’nires „ M a g y a r  S z a l o n 
nak egy külön kiadását (évi elötizelés 20 
korona) d íj ta la n u l  megszereznie.

E gyönyörű kiállítású, gazdag tartalmú 
! illusztrált h a v i  fo lyó ira t, mely a kiválóan 

ismert Hevesi Józsel iró által vau szer- 
, kesztve és a mely telve van a  legkitűnőbb 

Íróink dolgozataivá.!. legeisö festőink illusztrá-

czióival. Közöl elbi ,-zéléséseket. társadalm - 
és kritikai ezikkeket, népszerű és tudom ái 
nyos ismertetéseket. Divatot (illusztrálva) 
azonkívül szebbnél-szebb aktuális illusztrá- 
cziókat és úgy a hazai, m int a külföldi 
festö-müvészek legújabb alkotásait.

Úgy, hogy ez „O t th o n "  ez. „D é lz a la "  
m eg lepetése , fölöslegessé tesz minden 
más szépirodalmi lap járatását.

Az „O tth o n "  m inden hó elsején je le
nik meg egv vastag kötetben. És igy a 
„D é lza la " kedves e lő fiz e tő i éven te  12 
vas tag  k ö te te t ka p  ingyen  és m in d 
össze  csa k  é v n e g ye d e n ké n t egy k o 
ro n a  k ö lts é g d ija t s z á m ítu n k  fö l.

Erősen hisszük, hogy olvasóink öröm 
mel fogadják a ..D é l z a l a e meglepetését, 
melyet mi nagy áldozat árán  vagyunk ké
pesek megszerezni.

Felkérjük tehát a müveit olvasó közön
ségei. szíveskedjen a ..D é lza lá ‘-ra  az 
e lő fiz e té s t e s z k ö z ö ln i és a h á trá lé - 
k o k a t az egy-egy k o ro n á n y i k ö lts é g 
d ija k k a l o k tó b e r  h ó  l- ig  b e k ü ld e n i, 
hogy az „O tth o n "  képes havi folyóiratot 
minden elüt ize tönknek iiiegküldhessük.

Felelős szerkesztő.

Németh Mihály.
La|.(u!;ij i. H a l k A n y l  K r n ő .

Egy m é g  igen  jó  k a rb a n  lévő  s a lo n - 
g a rn itu ra  a s z ta lla l e gyü tt ju tá n y o s  

á ro n  e ladó .

Czim a kiadóhivatalban.

Amerikai zsebórák.
Jótállással, hogy a nickH sziliét nem változtatja, szerkezete 

pontosabb és jobb. mint a leg-lrágnbnkké.
Ára darabonként 3 forint.

Jótállás mellett, inig a készlet tart. Hozzá ezüstös óra- 
láncz 60 krajezúr.

Önberetváló készülék.
Fos, valódi solingeni gyártmány, sok kiállításon kitűnt- tve. | 
gyakorlás nem kell. M--gvágás kizárva. Tiszta és kényelmes 
munka Bőrbetegségtől m- .iii-mt. Tartós és pénztmegtakaritó.

Darabja 3 forint.
A penge *** csillagos arzéib-'-i - > a többi részei alpaccából 

vannak.
Egy külön penge hozzá I forint.

Megrendelhető :
P0LLÁK SÁNDOR fobizományosnál )Y"
2fi — -‘t Gyűjtőknek ő drb után egy ingyen küldetik

K é r j  &
( K j ‘',hr(  (ém h 'n c n to l  
r & O v C ( J * í  K w/ huu/ .

oihítfhini spnntfol <
bonul

< portugál/

Sherry 
Poribor 
Malaga 
Madara 
Tarragona m

Kaphatók az összes finom abb  
fű szer és csem ege keresked é 
sekben. v a la m in t poharanként 

az előkelőbb szállodák, kan -hazak és nendéglakben

S a jd l f i ó k :  , .  B u d a p e s t
csakis-. IVKossuth Lajos és l'jtnldg utcza 

sarkán a őeiitn/ Casinooníszemben

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

HIRDETMÉNY.
A t. ez. kö z ö n s é g  tu d o m á s á ra  h oza tik . hogy a lu líro tt in té ze t

fö ldb irtokok ra  10—50 évig1 torjedö
Törlesztési kölcsönöket

e szkö zö 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-Lendva-Vidéki Takarékpénztár.

á
A „Nemzeti" Baleset biztositó részv.-társaság.

BUDAPESTEN (Erzsébet-körut 13. sz.)
|  

J R

biztosítást nyújt mindennemű baleset anyagi kö- é l e t b i z t o s í t á s
vctkezinénvi ellen, úgymint egyes egyéneket orvo,i vizsgálat m e lle tt: Mimii-liléié kmnbiná- < 

ni i óvári és m n ln m a lkn lm n rn ítn k n t _ a z  emb* r -1- t-Te.
é l e t b i z t o s í t á s

V j ipolgár <•- kai- -u.i i. gyári és malomalkalmazottakat
i munkások <•< lis z lv i- ' lők), viilamint bárkit, híva- . .  .  .

►>' tás teljesítése közben, vagy azon kívül, utazás O P V O S l  V i z s g á l a t  n é l k ü l  • 
alatt, vadászaton, va bármely más alkalommal (népbiztositás)
. ibctö b.ib «>t .‘llcii. .i legszabadelvübb biztosítási heti díjfizetéssel 10 fillértől kezdödöleg!
f®Î Átplek és a legjutányo^abb díjtételek Ilii I- ! . (Haláleset:, elérési, kháxasitásl és gyermekniztositás.) i

/  i  1 \-. • • ! 1 i í- i - ig-is.t.t-l a 1-,1 • - ■ :• v'i!>cn .-v ■ ' : a N em zet-- Első magyar Általános biztositó**
V  <* -M agyar-Franciia- és a .Bécsi biztosító' ti.it idén f-- ..1-igynflUé .* ,1/ . ■
á j  3 3 MEGBÍZHATÓ ügyes üzletszerzők felvetetnek

Nyomatott Balkányi Ernő könyvnyomdájában Ai>ó-l,eudván.


