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, A lap szellemi részére vonatkozó 
' minden közlemény a szerkesztőség

hez A . - I . e n d v a  T e m p 
lo m té r ,  az előfizetési d ijak, 
nyiltterek és hirdetések pedig a 
kiadólaptulajdonoshoz Balkányl 
Ernő Fő-utcza 18. küldendők. 

-***;*-
Hirdetések jutányosán  

számíttatnak.

Kéziratok nem adatnak vissza.IL Társadalmi, közművelődési és közgazdasági hetilap.
M e g je le n ik  in in d en  vasárn ap .

E lő f iz e té s i  á ra k :
Egész évre . . . . . . 4 fit
Fél évre . . . . . . . 2 frt
Negyed évre . . . . . 1 frt

Egyes szám ára 10 kr. 
-***»*-

Hirdetések elfogadtatnak: 'I 
Budapesten : a Reuter ügynökség 
és a Magy. Távir. Iroda, Eckstein 
B., Fischer A. D. és Goldberger j 
W. A. hirdetési irodája. Bécsben: 
Mosse Rudolf hirdetési irodája.

A  h e lybeli és  já rá s i hatóságok, az a lsó-lendvai községi cs körjegyző i egylet, az „AIsó-Lend\ a -V idéki Takarékpénztá r
Íté szvén y  társaság" h ivatalos közlönye.

Házi ipart érdeklő intéz
kedések.

A kézműiparral a háziipar fejlesztésé
nek szükségessége, erősen foglalkoztatja a 
kormányunkat manapság, mert nemcsak az 
ipari termelés egyik igen fontos tényezőjét 
képezi a kisipar, hanem az állam pénzügyi 
érdekeit is igen közelről érdeki, minthogy 
kétszázezerét meghaladó adózóról van szó.

A házi ipar nem rendes, illetőleg rend
szeres kereseti forrás, hanem csekély kivé
tellel csak mellékkereset, ennélfogva a házi 
iparnak fentartása és fejlesztése nagy nehéz
ségekbe ütközik.

A kormányunkat e tekintetben vád ép
pen nem érheti, mert e téren is a törekvése 
oda irányul, hogy a háziipart azon .igaza
tokban, melyekben versenyképes, a termelés 
rendes tényezőjévé fejlessze, nevezetesen 
gyárakkal kapcsolatba, mely esetben a gyár 
adná a  nyers anyagot, esetleg fél gyártmá
nyokat, a házi iparosnak csak munkabért 
tizet s az általa szállított árukat ismét gyá
rilag készítve kibocsátja kereskedelmi forga
lomba.

És a hol a házi ipar ily alapon szer
vezhető, ott a kormány a legmesszebb menő 
anyagi és erkölcsi támogatást nyújtja.

A hol pedig ez nem lehetséges, ott a 
lakosságnak a mezőgazdasági munkákat ki
egészítő mellékfoglalkozást kell fejleszteni, 
növelve ezzel a lakosság ezen részének ke
reseti viszonyait.

A fejlesztés két irányú lehet: az egyik 
az, hogy a nép az évszázadokon át meg
őrzött eredeti motívumokat a közönség vál
tozott ízlésének használja fel. A másik irány 
az értékesítés, mely irányban a teendő az, 
hogy a nép a készítményeivel ne legyen a 
bizonytalan értékesítésnek kitéve, hanem 
inkább rendelésre dolgozzék, vagy legalább 
biztosan értékesíthesse készítményeit, hogy 
ez által megkiméltcssék a gyakori csere üz
letektől.

Azon házi ipari ágakra, melyek piaez- 
képesek, a kormány időleges vándortanfo
lyamokat szándékozik rendeztetni a vidéke
ken, ezek révén újabb munkanemeket meg
honosítani, s feljelentésére az egyes szakba- 
vágó iparoktatási intézetekben mintákat ké
szíteni. hogy azokat az egyes tehetségesebb 
és szorgalmasabb házi iparosok között ki
oszthassa. E kiválóbbak közül néhányat vi- 
dékenkint államköltséggel kiképeztetni, majd 
őket megfelelő berendezéssel is ellátni, hogy 
a tanultakat otthon értékesítsék és elterjcsz- 
szék.

Ugyancsak az értékesítésre nézve, a 1

kormány hajlandó a minden komolyabb, 
megbízhatóbb maganvállalatot támogatni, a 
fővárosban házi ipari bazárt, s ezzel az or
szág és a külföld nagyobb városaiban fiók 
szervezéssel kisebb házi ipari áruházakat lé
tesíteni, hogy ezzel is e czikkek kelendősé
gét előmozdítsa és azoknak a piaczra való 
bevezetését eszközölje.

Minthogy pedig nálunk e téren, mely 
főleg az alsóbb, szegényebb néposztály anyagi 
viszonyain van hivatva segíteni, igen kevés 
történt eddig, holott erre már régebben is 
nagy súlyt kellett volna fektetni, úgy szük
ségesnek tartja a kormány, a hazai közön
ség. valamint a külföldi szakkörök kellő 
tájékoztatására, egyes becsesebb szakmun
kálatok kiadatását, úgy továbbá a házi ipar
ral foglalkozó munkások elméleti oktatásá
ról is gondoskodni,

Általában a kormányunknak e téreni, 
kedvező gondoskodását, melyet feladatul tű
zött ki a legközelebbi múltban, csak elisme
réssel fogadhatunk, mert ezáltal kétségkívül 
nagy mértékben fog hozzájárulni azon köz- 
gazdasági közvélemény, mely ipari ügyeüik 
feljelentése és a közönség szélesebb rétege
inek abba teendő bevonásához szükséges.

Szóval üdvös a kormányunk óhajai 
nagyon is, mert az államhatalomnak nem
csak az egységben levő nagy, milliókat ki-
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Te benned bús, szivem, az árva, 
Meglelte a legjobb szivet. 
Föltámasztod te jó, te drága 
Honts lelkemben a bitet.

beküldte angyalát az Isten!
Ily nőt nem ismerek soha!
Hűséget igér, üdvüt itten 
Kis ajkad édes mosolya.

Egy csalfa dallam hitt a mélybe, 
Seb tántorgott bús szivemen.
Nem érhettem soha se révbe, 
Vészek közt kellett lejtenem.

S mikor a bu a múltba olvadt,
Még egyre égett, egyre fájt a —
A régi bánat éjbe vonhat 
Akármily napsütötte tájt.

Ej volt köröttem . . . Megjelentél 
Te kedves, drága jó leány 
$ hogy kedvesen elémbc lengtél, 
Csupa verüfény hullt rearn.

M ai

A borús múltból megváltottál.
Hálásan pillantok reád.
Te ki szivemnek békét hoztál,
Most add az üdvöt is magát!

Varsányi Gyula.

A  szere lem  temetése.*)
Irta: VÉRTESSY GYULA.

A férfi közelebd húzódott az asszonyhoz, 
megfogta a kezét és úgy kérlelte:

— Ne legyen hozzám rossz! Csak egy piczit, 
csak egy parányit legyen jó I

Az asszony kihuzth kezét a férfi kezéből és 
hirtelen, határozott mozdulattal felállt mellőle. Majd 
gúnyolódó hangon mondta:

— Csak semmi bizalmaskodás kedves bará
tom ! Valaha, mikor majdnem kínáltam a kezemet 
önnek, nem kellett, most pedig nem adom! Kü-

I lönben ha azt akarja, hogy itt maradjak, legyen 
I szives valami más, érdekesebb théináról beszélni, 

mint amivel eddig untatott.
Valaha nem volt érdektelen magának, ha 

a szerelemről beszéltem.
— Valaha nem ! De most a z ! Sok megvál

tozott azóta! Akkor bolondos leány voltain, most 
komoly asszony vagyok; akkor magát szerettem, 
most a férjemet szeretem. Azazhogy amit maga 
iránt éreztem, talán nem is volt igazi szerelem !  j 
Csak afféle első álma a szívnek! Reális igazság j

*) Mutatvány a  „Délzala* ajándéka .O tthon* czimü 
i folyóiratból.______________________________________________

#g^miinkticiz fái iv melléklett van c

nem volt abban a szerelemben! Ha lett volna, 
nem múlt volna el ily gyorsan!

— Nem is múlt el! Szeret maga engem most isi 
Ostobas;ig! — vetette oda méltatlankodva

az asszony és kifelé indult a szobából.
Ne menjen, ne hagyjon it t !

Megindult, szenvedélyes és amellett fájdulmas 
hangon beszélt a férfi. A nő visszafordult:

— Jól van maradok! De csak ha jól viseli 
magát! Én leülök a divánra, maga a székre és ott 
beszélhet ameddig tetszik és amiről tetszik, miután 
azt nem akarja megtenni, hogy arról beszéljen, 
ami nekem tetszik.

— De ha én nem tudok másról beszélni, 
csak arról, hogy mennyire szeretem magát.

Hát beszéljen, ha ez magának jól esik — 
mondta az asszony, közönyt, hidegséget és unott- 
ságot tettetve, inig valójában, egész testében láz
zal, cpedésscl hallgatott a szép szőke legény be
szédére.

— Hiába akarok magamnak parancsolni! 
Szégyenlem magain önmagam előtt és mégsem 
tudok máskép tenni, mint gyáván könyörögni egy 
jó szaváért, egy tekintetéért. Hiába minden büsz
keség, minden férfiasság! Szeretem, szeretem, ha 
kigunyol is, ha kinevet is, ha elkerget is maga 
mellől, én mindig esak szeretni fogom. Életemben 
most erezem először az igazi, tiszta, nagy szerel
met. Azt, amelyet eddig hivalkodva megtagadtam! 
Azt, amelyről nem hittem, hogy létezik. Utóiért a 
ncmezis, megbüntetett az igazságos Isten. Megmu
tatta nekem a szerelem erejét, mindeneket legyőző

I hatalmát és én vergődöm, kínlódom, mini valami
hatolva.
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tevő vagyonokat kell megvédeni s azokon 
őrködnie, vagyis nemcsak a kevés ember 
sok millióját s jólétét kell biztosítani, hanem 
a sok kisiparral foglalkozók kevés milliója 
felett is kell őrködnie és gyarapittatnia, hogy 
ezáltal ez alsóbb néposztályban is lehetőleg 

jólét meghonositassék.

Erzsébet királyné emlékének meg
örökítése.

A vallás-és közoktatásügyi miniszter f. 1898. 
évi október 4-én 4.19Ö. elnöki szám altat felejthetet
len emlékezetű Erzsébet királynénk emlékezetének 
megörökítése végett a jövő iskolai évtől kezdve 
novemder tió 19-én iskolai ünnepély tartását 
rendeli el.

A rendelet szószerinti szövege:
„Még frissen sajog a szörnyű seb, melyet 

nemzetünk lelkén ütött a durva gyilkos, aki 
Magyarország földi mentőjét, Erzsébet király
asszonyt, orvul megölte messze idegenben.

Megölte azt a Királynét, aki nemzetünk 
szószólója, anyja volt; aki megosztotta falatját a 
szegénynyel: aki. mint dicső védszentje, Erzsébet, 
fejedelmi palástjának szárnya ala vette a szüköl- 
ködöt; aki fájó könyekot törölt le, mialatt lelke 
.sirt, s aki miudeneknek jó anyja volt, s kinek ál
dott nyomán az engesztelődés rózsái fakadtak. - 
megölte egy alávaló szövetség vadállattá aljasait 
tagja, élő példájául annak, hogy mivé lesz az em
ber a rossz nevelés és ferde elvek hatása alatt, 
mikor hit és erkölcs nélkül nő fel s nyomorult 
eszével tulteszi magát a törvény korlátáin.

Tanítsuk az ifjúságot hinni és munkálkodni.
Tárjuk fel előtte azt. a rettenetes örvényt, a 

melyet a fejetlenség és szívtelenség tanai nyitnak 
minden társadalomban. Tanítsuk megutálni azt az 
intézményt, melynek mérges, gyalázatos fája ilyen : 
átkozott gyümölcsöt terem.

Es tanuljunk megnyugodni a változhatatlan- 
ban! Tekintsünk fel a mi szeretett Felséges Kirá
lyunk megtört szivére, a melyet oly iszonyú se
bekkel vérezett meg a sors; de a mely fenséges 
atyai szív még akkor is a miénk, népéé, alattvalóié, 
mikor ezernyi sújtó sorscsapás gyógyíthatatlan se
bet üt rajta, s a mely szív mélységes fájdalmában 
meglépett lelkét odatárja elénk, mondván: Szere
tetem, atyai gondom, mindenem — a tiétek. — j 
Az 0  fájdalma a mi fájdalmunk: lássa a mi forrón 
szeretett Király-Atyánk, hogy a palotától a kuny-

nagy bűnös, akinek még az a vigasztalása sincs 
meg. hogy bünhödését nem érdemelte meg! L'gy ! 
járok maga után édes Etelka, mint valami hűsé
ges kútva: nem kívánhat tőlem olyan vezeklést. 
melvet meg ne tennék egy biztató tekintetéért, 
egy nyájas szaváért és magúnak még sincs hoz- j 
záin egy jó szava sem. Százszor is megmondta 
már. hogy nem szeret, megvetését kiérezett min
den szavából és lássa, én megvetetten, gyáván, 
egyre csak azt tudom ismételni:

— Szeretem, szeretem!
És mig beszélt ismét csak odahuzódott az 

asszony mellé, aki idegesen megrendülve, taláii 
annak a gondolatától is remegve, hogy eltalálja 
magát árulni, mintegy magát is erősíteni, biztatni 
nkarta azzal az erélyes hanggal, amelyen meg
szólalt :

— Nem akarom hallgatni! Menjen!
— Mert fél tőlem 1 — kiáltott fel a férfi. 

Attól félünk, akit szeretünk! Elkerget, hogy ne 
láthassam gyöngének!

— Csalódik! Csuk az lenne reám nézve kel
lemetlen. ha ajtót kellene magának mutatni! A 
vendégemnek, a férjem legjobb barátjának, annak 
az embernek, akit én is úgy szeretnék megtartani 
jó barátomul! De igv nem lehet! így nem adha
tok magának csakugyan még egy jó szót sem!

— Rendelkezzék velem, olyan leszek, ami- 
nőnek maga akar — mondta engedelmesen a férti. 
csak tűrjön meg a közelében.

— Lássa igy már egészen kedves, jó fin! 
Lehet magával okosan beszélni! Csak a szerelemről 
hallgasson. Arról a híres szerelemről, mely bizony 
most is csak hangulat!

— Esküszöm, hogy nem!
Nem esküszik humisun, mert maga ebben 

a pillanatban talán szentül hiszi, hogy szeret en
gem ! Kedves festő uram, jól ismerem én magát! 
Sokat hallottam azóta val<> dolgairól, amióta nem ,

. D É L Ü L  A* VASÁRNAP, OKTÓBER Ifi.

I  hóig minden szív vele fáj, minden szem vele sir, 
s mutassák meg: mennyire szeretjük Ot, mikor 
Felséges Hitvesét siratjuk s Annak drága emlékét 

| őrizzük, ünnepeljük.
Neveljük Erzsébet Királyné emlékében a ta- 

j nuló ifjúságot, Nem szabad az ö dicső emlékeze
tének meghalaványulnia a jövő nemzedékek lelké
ben sem. Évről-évre szenteljük az ö  dicső és ál
dott emlékezetének az 0  védszentje Erzsébetnek 
napját, november tizenkilenczedikét. -  S mig a 
gyász e szomorú esztendejében már megtartottuk 
gyász-ünnepeinket, — ezentúl évről-évre, Erzsébet 
napján, méltó gyaszüunepélylyel ujitsuk fel a mi 

I elvérzett Pátronánknak, Erzsébet királyasszonynak,
| emlékezetét; forduljon a maga hite szerint Isten

nek oltárához, Teremtője kegyelméhez az egész 
magyar tanuló ifjúság, s a tiszta gyermek-Iclkek 

i és fellángoló ifjúi szivek imádságában jusson az 
L’r elé a jövő nemzedékek hálája és szcrctete 

j  Erzsébet Királyné iránt, a Ki szeretetének áldásá
val halmozott el bennünket: akinek utolsó imájába 
is bele van foglalva nemzetünk boldogsága.

S az isten-házából az erkölcs, törvény-tiszte
let, a tudás és hazaszeretet templomába, az isko
lába gyűljön a fiatalság, a mely előtt igazgatói, 
vagy tanári szó haguzlassa lelkesülten Erzsébet 
királyné áldott emlékezetét, a nemzet anyjáért, a 
kinek a szivét már halála előtt a fájdalom hét f 
tördöfése járta át, akinek szent élete és vértanú
halála örök emlékezetéül álljon fiaik és leányaink 
előtt!

A gyász és emlékünnepély pedig záruljon a 
mi nemzeti imádságunkkal, a Kölcsey „Hvinnusá- 
val“ a melynek szép szavaival kérjünk áldást a 
Magyarok Istenétől a mi nemzetünkre és a trónra, 
melynek Ö soha el nem halvánváló fényes csillaga 
volt.

Magyarország tanárainak ajkaira s onnét a 
tanuló iljuság szive mélyébe tegyük le Erzsébet ' 
Királyné dicső emlékezetét s haló porában is áld- ! 
juk azt az átvert jó szivet, amely annyira szere- i 
tett bennünket, hogy még holta után sem áldhat- j 
juk és szerethetjük eléggé, s a melylyel a mi di- • 
cső, jó Királyunk vigasztalása, öröme szállt sírba, 
mindeneknek, de legkivált a mi gyászoló nemze
tünknek örök fájdalmaira.

Kérjük u népek és nemzetek Istenét, hogy 
áldja meg, vigasztalja meg Felséges Atyánkat, a 
Királyt, s áldjuk meg az C drága hitvesének szent 
hamvait, mondván:

Áldott legyen dicsőült királynénk: Erzsébet j 
Felséges asszonyunk emlékezete!

láttam. Higyjc el. hogy nem voltam kiváncsi reá- ' 
juk, de valaki egy jó barátnőm, aki azt hitte, hogy 
ha a maga léhaságain')! tudósit, hát azzal nekem ' 
fájdalmat okoz. — az híven értesített mindenről. \ 
így tudtam meg a ílórenczi kalandját, tudja azzal j 
a kis postafönöknévcl, a kit megszöktetett az urá
lid. azután a velenczei nászutját, ahová egy szí
nésznőinkével nászutazott, akit a Dauer vendég- 
könyvébe úgy íratott be, mint a feleségét !  Tudok j  
én mindent. Mindent, amivel maga állítólagos sze- I 
relmi bánatában vigasztalgatta magát. És épen 
ezért ne is fáraszsza magát azzal, hogy most az ; 
én fejemet akarja telebeszélni hazug vallomások
kal! Minek ez? Beszéljünk inkább másról! Hiszen 
oly rég nem láttuk egymást! Öt éve! Azóta nutga 
neves emberré lett! Én pedig asszonyá lettem! 
Egyszerű, falusi asszonnyá, aki rég elfelejtette le
ánykorának azokat a bohó álmait, melyekre maga 
most újból emlékeztetni akarja. Beszéljen a terve
iről, a sikereiről, az élete folyásáról, — higyjc el, | 
hogy a legjobb, legöszintébb barátnője hallgatja.
S beszéljen arról is, hogy került most egyszerre i 
hozzánk? Hogy bocsátott meg nekem az én nagy 
bűnömért, hogy maga miatt mentein zárdába? 
Vagy újból hangulata támadt és látni akart engem, 
akire öt év óta nem gondolt!

- Nem volt az öt évnek egy napja se, hogy 
önre ne gondoltum volna! De a büszkeség és a 
józanság visszatartott. Mit keresnél ott -— szólt az | 
eszem — a férjét szereti, téged csak kinevetne! 
És én hallgattam az eszemre. Amig bírtam. De 
most már nem bírtam. így jöttem ide 1 A véletlen 
Pesten összehozott Palival s a meghívását öröm- I 
mel fogudtam! Azt hittem hogy gyönyör lesz itt i 
lennem maga mellett, nem is álmodtam arról, 1 
hogy ennyit kelljen szenvednem.

(Folytatása következik.)

Megyei rendes közgyűlés.
Előterjesztetett a törvényhatósági tiszti fize

tések rendezése tárgyában kiküleött bizottság ja
vaslata, amely szerint a tervbe vett rendezés a 
vármegye évi dotatióját mintegy 18 ezer forinttal 
emelné, amelynek fedezésére pótadó kivetését hozza 
javaslatba.

A titkos szavazás eredményének kihirdetése 
után az állandó választmány javaslatához képest 
a közgyűlés a belügyminisztert feliratilag megke
resi az iránt, hogy a tervbe vett fizetésemeléshez 
szükséges összeg erejéig a vármegye dotatióját 
felemelni szíveskedjék.

A közigazgatási bizottság által az 1899/900-ik 
évekre szerkesztett utfentarlási előirányzatot a köz
gyűlés elfogadta.

Az 1899-ik évre a betegápolási pótadó 2*/io 
°/o-ban, a katonebeszállásolási pótadó pedig a ház
bér- és házosztályadóra 37/io °/o-ban, mig a többi 
adónemre 3*io 0 o-ban állapíttatott meg.

A vármegyei választott bizottsági tagoknak 
folyó év végén kilépő fele része s az év folyamán 
tagsági képességüket vesztett, elhunyt és leköszönt 
tagok helyébe teljesítendő választások határnapjául 
október hó 8-ika s u pótválasztásokra november 
hó 25-ike tűzetett ki.

Hertelendy Ferencz bizottsági tagnak a Ba
laton melléki vasút segélyezése tárgyában beadott 
kérvénye kapcsán felolvastatott a vármegyei vasúti 
bizottság üléséről felvett jegyzőkönyv, amely ülésen 
a bizottság első sorban a vármegyei vasúti kölcsön 
konvertálásával foglalkozott, amely pénzügyi mű
velet a megkeresett bankok jelentése szerint jelen
leg nem időszerű s ez okból a bizottság a konverzió 
ügyében a beállandó kedvezőbb |>éuzügyi viszonyok 
folyamán az aktió megindítását javasolja, valamint 
Veszprém — Tapolcza—keszthelyi balaton parti vas
útnak kilométerenként 3000 írttal való segélyezé
sét, amely összeg vagy a konverzió utján, vagy uj 
kölcsön felvételével fedeztetnék s ennek törlesz
tése az útadóból történnék. A közgyűlés a javas
latit elfogadta azzal, hogy a konverzió keresztül
vitele esetén az igy nyerendő összegből fedeztet
nék az Alsó-Lendva—regédéi és Alsó-Lendva 
nagy-kanizsai h. é. vasútokra már törvényhatósá
gi lag megszavazott segélyösszeg.

A munkaadók és a mezőgazdasági munkások 
közötti jogviszonyok szabidyozásárol szóló 1898. 
évi 2-ik t.-cz. értelmében létesítendő községi segély
alapok szervezésére vonatkozó szabályrendelet ter
vezetet, valamint a faiskolákról és a fásításokról 
szerkesztendő szabályrendelet tervezetet a kiküldött 
bizottságok beterjesztvén, a bizottságok javaslatához 
képest a közgyűlés a szabályrendeletet megalkotta.

Bellaliucz község képviselő testületének a 
tánczvigalmak után szedendő dijak es ezen dijak
nak hová fordítása tárgyában. Felső-Lakos, Alsó- 
Lakos, Gertyános, Hotticza, Kaprza és Koólh 
szövetkezett községek képviselő testületéinek egy 
körjegyzői irnoki állás rendszeresítése és fizetésé
nek megállapítása tárgyában hozott határozatait 
a közgyűlés jóváhagyta.

Mura-Csány község képviselőtestületének a 
község szervezési szabályrendeletének módosítása 
tárgyában, Völgyifalu, Petesbáza, Csente és Hosz- 
szufálu községek képviselőtestületének az Alsó- 
Lendva regédéi vasút vonal segélyezése tárgyában 
hozott hátározatait a közgyűlés jóváhagyta.

Csáktomyn nagyközség husvágási szabályren
deletét a közgyűlés jóváhagyta, valumint Nyirád 
község vadiiszati jogának tiz évre történt bérbe
adására vonatkozó képviselőtestületi határozatot.

Csesztreg község vadászati jogának szabad 
kézből történt bérbeadására vonatkozó képviselő
testületi határozatot a közgyűlés megsemmisítette 
s a vadászati jognak nyilvános árverés utján való 
kiadását elrendelte.

Az alsó-lendvai járás borellenörzö bizottsá
gában Isoó Ferencz tagsági állásáról lemondván, 
helyette bizottsági tagul Karubélyos Elek válasz
tatott meg.

A körorvosok fizetésének a vármegyei pénz
tárból folyóvá tétele tárgyában javaslat kidolgozása 
végett a vármegye alispánjának elnöklete alatt 
egy bizottság küldetett ki. Husonlőun az alispán 
elnöklete alatt egy bizottság küldetett ki szabály
rendelet tervezet készítése végett a szölömoly, 
lisztharmat elleni védekezés, valamint a burgo
nyánál a peronospora elleni védekezés tárgyában.

B.-Füred község képviselőtestületének a ba- 
laton|»arti vasútvonal. Kis- és Nagy-Palina és Gu- 
milicza községek képviselőtestületének, továbbá 
Radamos község képviselőtestületének az Also- 
Lendva-regedei vasútvonal segélyezése tárgyában 
hozott határozatait u közgyűlés jóváhagyta.
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butorgyáros kárpitos és díszítő 
Varazsdon. (A  v á ro sh á z  m e lle tt) .

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát min
dennemű kárpitos ős diszitő bútorokban 

Elvállal avult bútorok átdolgozását a 
legjutanyosabb árakon.

R ész le tfize tésre  á rk ü lö m -  
bözet nélkü l.

Legolcsóbb és elismert szolid bevá
sárlási forrás.

ALSÓ-I.ENDVA 1S9S. „n É L Z A L A

mm
472.11808. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kir. bír. végrehajtó az 1881. évi IX. 

t.-cz. 102. $}-u értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az alsó-lendvai kir. járásbíróság 1898. V. II. 
112/3. p. számú végzése által Tuplak Márton 
brezoviczai lakos végrehajtató javára llrascsán 
István ngyanottani lakos ellen 200 forint töke, 
ennek 1898. évi junius hó 21-töl járó 8 százalék 
kamatja úgy járulékai erejéig elrendelt kielégí
tési végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 
374 forint 00 krajczárra becsült egy kanczaló, 
1 kancza csikó, különböző házi és gazdasági tár-

VASÁRNAP. OKTÓBER 9.

gyakból álló ingóságok nyilvános árverés utján 
leendő eladatása elrendeltetvén, ennek a hely
színén vagyis Brezoviezán fentnevezettnek laká
nál leendő eszközlésére 1898-ik év október hó 
26-ik napjának délelőtt 10 órája határidőül kitü- 
zetik és ahhoz a venni szándékozók eznnel oly 
megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi LX. t.:ez. 
107. §-a értelmében a a legtöbbet ígérőnek becs
áron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi LX. t.-cz. 108. §-ában megállapított feltételek 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Alsó-Lendván, 1898. évi okt. hó 13-ik 
napján.

Vresits Elek, 
kir. bírósági végrehajtó.
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V r n h i i W  «  -
TVirottiD o ro tty a -u tc za  1. B U D A P E S T  Glzella-tér sarkán.

T T iT iB J

1888- N O V E M B E R  1 7 .« . 1 0 * .
eddig mutatkozó t  minden várakozást felülmúló kedvező huzáti eredmén,,

G r*  — melynek nagy része ép a mi feleinknek jutott — indít bennünket arra, hogy 
felhívjuk a figyelmet a most kezdődő

3-ik magy. kir. szab. osztálysorsjátékra
A játéktervezet vizsgálásánál mindenki feltétlenül meggyőződik arról* hogy 

ezen sorsjáték a legnagyobb nyerési esélyeket nyújtja.

Csak oly

nyerő so rs jegy ek et
váltunk be,

melyek nálunk TásároltitUk.

Mi

“  csalt hivatalos —

so r so lá s i jeg y zék et
küldünk azét éa pedig

mindjárt ntagjilenisi útin
falazolitaa nélkül.

A kibocsátott 1 0 0 , 0 0 0  drk tarsjaaybdl t i l t t t M  n,ir
A 3-ik sorsjáték egy mást követő tí osztályában összesen

drb, tahit i  fala.

Az első osztályú sorsjegyek á ra i:

frt 3 . -
frt I.SO
Ir t-.75

13 MILLIÓ160000 korona
sorsoltatik ki, mely kizárólag a résztvevőknek jut.

A főnyeremény szerencsés esetben

1.000,000 (egy millió) korona.
A kiválóan előnyös és nyerési esélyekben bővelkedő játéktervezet folytán a magy. 

osztálysorsjátékot a külföldön is nagyon kedvelik és oly élénk az érdeklődés, hogy kész
letünk már nemsokára ki lesz merítve.

A ki tehát a most kezdődő I I I .  magy. kir. osztálysorsjátek nyereményeiben 
részesedni kíván, szíveskedjék megbízását l i a l & d i h t a l a n i a l  hozzánk juttatni, mint
hogy sorsjegyeinket rendszerint már jóval a húzás előtt eladtuk.

A megbízás vétele után — a mennyiben készletünk tart — azonnal megküldjük 
a rendelt sorsjegyet.

k pesti magyar kereskedelmi bank váltóüzletenek
osztá lyso rs já ték-osz tá lva .
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500 1898. szám.

Árverési hirdetmény.
Reichenberg Henrik hagyatéka végrehajtató 

javára Schwarcz A. született Masanszker végre
hajtást szenvedettnél a marburgi czász. és kir. 
törvényszék Cg. I. 82/1898/13. szánni végrehajtást 
és az alsó-lendvai kir. járásbiróság 1898. V. 1898. 
437/2. számú kiküldetést rendelő végzése alapján 
összesen 1829 forint 80 krajczárnyi (követelés s 
járulékai kielégítésére Alsó-Lendván folyó évi 
október hó 20-ik napján délelőtti 9 órakor bolt
beli berendezés, rövidáruk, bútorok és egyéb ingó
ságok 7f>3 frt 67 kr. becsértékben birói árverés utján 
fognak eladatni következő általános árverési feltéte
lek mellett: Ha a tárgy becsértéke meg nem Ígértei
nek. az a kikiáltási áron alól is a legtöbbet igérö 
által megvettnek jelentetik ki, még akkor is. ha 
inás árverelö által ígéret nem tétetett. Minden 
tárgy vételára azonnal készpénzben fizetendő, 
melynek lefizetése után az elárverezett tárgy a 
vevő birtokába adatik. Ha a legtöbbet igérö a 
vételárt azonnal le nem fizetné, a tárgy azonnal 
újabban árvereltetik s ez esetben a fizetést nem 
teljesítő árverelőnek a netaláni többlethez igénye 
nincs, ellenben a , netaláni kisebb összeget pó
tolni köteles és az árverés további folyamában 
részt nem vehet.

Kelt Alsó-Lendván, 1898. évi szept. hó 9-ik 
napján.

R em ényfv Jenő, bir. végrehajtó.

Salon-garnituraí
Egy m é g  igen  jó  k a rb a n  lévő  sa lo n - 

g a rn itu ra  asz ta lla l e gyü tt ju tá n y o s  

á ro n  e ladó .

Czim a kiadóhivatalban. :l

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

pontosabb és jobb, m int a legdrágábukké.
Ára darabonként 3 forint.

Jótállás mellett, míg a készlet tart. Hozzá ezüstös óra- 
lánca 60 krajczár.

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

Darabja 3 forint.
A penge M csillagos aczélból és a többi részei alpaccából 

vannak.
Egy kOlön penge hozzá I forint.

Megrendelhető:
POLLÁK SÁNDOR fiibizományosnál
26—5 Gyűjtőknek 5 drb után egy ingyen küldetik.

Kérje
(o n tin e n h il 

(l V O C í f i l  (<in[huiy.

Oilághirii spam/ot és portugál 
bonul

Sherry 
Portkor '■ 
Malaga 
Madara 
Tarrayona ,it

Kophat ók az összes finomabb 
fiiszer és csemege kereskedé
sekben, nnlamint poharanként 

az étökétőbb szállodaik, kávéba rak és oendéglókben
S yá l fiók: B udug est

csakis. WKossuth Lajos és Vjoildg utcza
sarkán a tientn/ (á.ünooafszemben

Legnagyobb nyeremény
legszerencsésebb esetben

1.000,000 korona.
Az összes. 5 0 ,0 0 0  n yerem ény

J K G Y Z É K E .
A legnagyobb nyerem ény leps/.erencsésebb  esetben

1 .0 0 0 ,0 0 0  korona
A nyeremények részletes beosztása a következő: 

K oron a
1 1 illáin OOOOOO 
i ,)•(,. i  40 00 00  
i  .
*  .  
i  .
1 „ 
i  .

i * •
V -  »  -

s .

200000 
ÍOOOOO
ooooo
KOOOO 
70000  
OOOOO 
40000  
30000  

j  i . . 25000
7  . . 20000
3 . . 15000

sí . . ÍOOOO
07 „ , 5000
3 . . 3000

433 „ , 2000
703 , „ ÍOOO

133M . „ 500
» «  . . 300

31700 .. . 200
IbbőO i 170, 130. 100. BŐ, 4 0

ö o ,o o o ;k:.;ÍÜub'1 3 .I « o )()()0
melyek hat húzásban sorsoltatnak ki.

A harmadik nagy magy. kir. osztálysorsjáték nem 
sokára ismét kezdődik és

100,000 ujból
s o rs je g y re

50,000
n ye re m é n y

ju t, vagyis az. oldalt levő nyereményjegyzék szerint az 
összes so rsjegyek  fele nyerni fog

A nyerési esélyek tehát, m int m ár á lta lánosan isme
retes, óriásiak

Összesen tizenhárom millió 16 0 ,0 0 0  koronát sor
solnak ki biztosan. A legnagyobb nyerem ény legszeren
csésebb esetben

egy millió korona.
Szives mielőbbi megrendeléseknél eredeti sorsjegye

ket a tervszerű eredeti árban és pedig :

egy egész I-sö oszt. eredeti sorsjegyet 6. fH
- fei - 3- ~
. negyed . . .  - »50 „

nyolezad ,  ,  » - .75 .
küldünk szét utánvéttel, vagy a pénz elöleges beküldése 
ellenében.

A húzások után megküldjük tisztelt vevőinknek 
a hivatalos liuzási jegyzéket, hivatalos tervezetek pedig 
díjtalanul állanak rendelkezésre. A húzások a magy. kir. 
kormány ellenőrzése mellett nyilvánosan történnek  es 
azoknál mindenki niegjeleuhetik.

Kérjük a rendelményeket mielőbb, legkésőbb azonban

f. é. október hó 15-ig
lozzánk beküldeni

TÖRÖK A. és Tsa
a m agy. k ir .  szab. o s z tá ly s o rs já té k  

fö e lá ru s itó i

Budapest, V., Váczi-körut 4a.

Rendelólevél levágandó. T Ö R Ö K  A. és T á rs a  u ra k n a k  B udapes t.
Kérek részemre 

vezettel együtt küldeni.
Az Összeget

(
(

I. osztályú mag)', kir. szab. osztálysorsjáték eredeti sorsjegyet a h iva ta lo s ter-

i utánvétele/ni kérerr
> postautalványnyal küldöm j A nem tetsző törlendő.

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

HIRDETMÉNY.
A t. ez. kö z ö n s é g  tu d o m á s á ra  h o za tik . h og y  a lu líro tt in té z e 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-Lendva-Vidéki Takarékpénztár.

V e rm i 11(iit Ralkáuvi Ernő k ö t iyv11 yonnl.tj;ilmn AUú-Lciidván.


