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A lap •zcllemi részére vonatkozó 
minden közlemény n szerkesztőség
hez A . * L c n d v a  T e m p 
l o m t é r ,  az előfizetési dijak, 
nyiltterek és hirdetések pedig a 
kiadólaptulajdonoshoz Balkányi 
Ernő Fő-utcza 19. küldendők. 

-«**«*-
Hirdetések jutányosán  

számíttatnak.

Kóziratok nem adatnak vissza. Társadalmi, közművelődési és közgazdasági hetilap .,
Megjelenik minden vasárnap.

E l ő f i z e t é s i  á r a k :

Egész é v r e ............................ 4 írt
Fél é v r e .................................2 frt
Negyed é v r e ....................... 1 frt

Egyes szám éra 10 kr.

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

A  he lybeli és  já rá si hatóságok, az alsó-lendvai községi és körjegyző i egylet, az „A lsó-Lendva-V idéki T akarékpénztár
R észvén y  társasáigu h ivatalos közlönye.

A szerencsejáték káros 
hatása.

A szerencse már az ös időktől fogva 
nagy szerepet játszik az emberek életében; 
s mivel minden ember a saját szerencséjé
nek kovácsa, kovácsolja is azt minden ha
landó tőle telhetöleg.

Alig van ember, a ki egyszer-másszor 
próbára ne tette volna szerencséjét, s mert ! 
szerencséjének legalkalmasabb próbaköve a j 
sorsjáték, a lutri: a legtöbb halandó ez illőn 
s  módon teszi próbára szerencséjét. Az is 
bizonyos, hogy a mióta ember lakja ezt az 
életküzdelmektöl zajos glóbust, sohasem volt i 
annyi szerencse-játékos az emberek között, j 
mint manapság.

Minden ember szerencsét próbál, s majd 
mindenki nyerni szeretne, a mi pedig csak 
azt jelentheti, hogy nagy a pénz szükséglet. | 
Az emberek nagyrésze pedig, minthogy ki
fáradt az életküzdelemben, tehát könnyen 
szeretne sok pénzhez jutni.

A limit időkben is, a mikoron még 
a  megélhetés könnyebb volt, már voltak 
szerencse-vadászok, de nem ily nagy szám
mal, mint a jelenben. Régebben, mindenki ' 
a  saját erejébe vetette bizalmát, a saját ér
tékére épített s reális vállalkozással, becsü
letes munkával igyekezett igényeit kielégíteni, 
boldogulásának alapját megvetni. A mint a

TÁRGZA;
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— Irta: TÖLGYESSY MIHÁLY. —

Drágaságai közt ül boltjában az ékszerész. 
Van itt minden a mi szivet, szemet gyönyö; ködtet. 
Kalifornia és Klondyke aranybányáinak kincse, az 
afrikai gyémántmezők csillogó termése, a tenger
fenék rejtelmes homályából napfényre hozott gyön
gyök és koráitok, garmadába rakva várják a bőkezű 
vevőt.

Csak egy hiányzik egy igufi gyöngy, vala
mennyi kincsnél, minden földi gyémántnál becse- 
seb b . Az ékszerárust hidegen hagyja mindez a 
sok kincs — az ö szivet nem gyönyörködteti csil
logó ragyogásuk — neki valami egyéb kellene.

— Köp, köp! koezog valaki az ajtón.
— Tessék!
Belép fontoskodó arczczal, nyájas hajtongá- 

sok  k ö zt egy ismeretlen.
— Hoztam valamit Önnek ! Mondhatom rend

kívüli, nagyszerű! Ilyen még nem volt a világon, 
éppen önnek való!

Elővesz egy pompás keleti gyöngyöt és su
gárzó arczczal felmutatja: .Nagyszerű! A gyöngy í

boldog idők eltűntek s helyét a fényűzés, 
modern kor szelleme váltotta föl s túl sza
porodó kívánalmakat nehezen lehetett kielé
gíteni, — divatját vette a szerencse-játék 
üzérkedése.

A kis emberek a kis lutrin, a nagy 
emberek a nagy lutrin játszottak, s nagyon 
természetes, hogy a legtöbb hasznot az ál
lamok s a játékot rendező bankok gyugták
zsebre.

Azonban ez örületes szenvedély oly 
mértékben terjedett, hogy az állam is be
látta, miszerint a lutrizáson támadt haszon 
nem áll arányban jizzal a nagy erkölcsi és 
anyagi kárral, melyet a szerencse-játék a 
nép alsóbb osztályában előidéz, igy tehát 
hazánkban beszüntették a kis lutrit.

Hála Istennek, mondottuk, legalább 
most majd visszatér az a józan és komoly 
szellem, mely arra tanítja meg az embert, 
hogy a legbiztosabb pénzforrás a becsületes 
munka.

De korai volt a hálálkodás, mert lás
suk csak, hisz azt tapasztaljuk, hogy a 
mennyit a kis lutrira rakott a szegény em
ber hetenkint, most azt összegyűjtve adja a 
kislutrit felváltó osztálysorsjátékra. Ez állí
tást igazolja a rengeteg mennyiségű sorsjegy, 
mely forgalomban van. És nagyon csalódik 
az, aki azt hiszi, hogy csak gazdagabbak 
veszik ezen aránylag drága sorsjegyeket, mert

felülmúl minden eddig létezőt! A hidszahadi Nyzán 
híres kincstárában sincs hozzá fogható! Nézze ezt 
a ragyogást! A pirkadó hajnal rózsapirja csak ha- 
lovány utánzata e drága gyöngy rózsaszínű ragyo
gásának.

Az ékszerárus megnézi a gyöngyöt — való
ban nagyszerűnek lájszik.

— De vizsgáljuk csak meg közelebbről! gon
dolja magában és rálehel a gyöngyre, aztán kö
nyökével végig törli.

— Vigye ezt a gyöngyöt, -nem látja, hogy 
ki van festve.

A kufár szégyenkezve viszi el a portékáját.
Hej. hol kapok én igazi gyöngyöt! sóhaj

tott fel az ékszerárus.
— Köp, köp! Megint koezogtatnak.
— Tessék!
Benyit az előbbi ember.

Uram! — úgymond tudom már az 
ön ízlését! Ön a valódit, a belső értéket, a bél
tartalmat szereti. Ez a z !

És felmutat egy másik gyöngyöt. Diszkrét 
fénye, édes csillogása igazán elbűvölő. Ez már 
csak nem hamis?

— Olló, várjunk I gondol ja magában az óva
tos ékszerész. Pillantsunk csak a dolog mélyére. 
Elemezzük egy kiesit a drága jószágot, váljon ki- 
állja-c a tüzpróbát ? Keressük az Achilcs sarkát ?

Nagyitó üveggel nézi, egy’ helyen meg is kar- 
ezolja.

— Már most eleget tudok! monda és a

a szegény nép teszi a sorsjegy vásárlók zö
mét. A ki nem bir venni egészet, az meg
vásárol egy felet, negyedet, avagy nyolcza- 
dot, ha igy sem telük, úgy részletfizetésre 
vesz, csakhogy áldozhasson a Fortuna isten- 
asszonyának, a ki bizony-bizony vajmi rit
kán nyújt kezet a szegény embernek; s 
éppen nem akarják megérteni a jó magyar 
közmondást: „szegénynek szegény a szeren
cséje is.“

Az osztálysorsjáték lázra iobbantotta az 
egész országot, s minél tovább terjed annál 
nagyobb lesz a láz, ezt már is tapasztal
hatjuk Alsó-Lendván s vidékén. Hány száz 
és száz sorsjegy kelt el itt a mi városunk
ban s vidékén s alig van ember aki nyert. 
No természetes, hogy azután a lutri lázt 
szerfölött növeszti az eset, ha egy-két egyén 
nyeréseinek hire terjed; nem gondolva arra, 
hogy a szerencse-játék jó üzlet, de csakis 
annak aki azt rendezi.

Az állam, ha jót akar, úgy a mint a 
kis lutrit beszüntette; kell, hogy az osztály
sorsjátéknak is végei vessen ,A szerencsejáték
kal való foglalkozás káros hatású a közer- 
kölcsőkre; mert a könnyű módon való 
pénzszerzés vágyát kelti fel s a reménység 
délibábját veti az ember elé s olyan képe
ket varázsol elő, melyeket soha el nem 
érhetünk.

gyöngyöt visszaadja. Ez is hamis! Ez is olyan, 
mint a többi!

A kufár pirulva clsomfordál.
— Hol kapok én nekem való gyöngyöt! só

hajt fel az ékszerárus. Már most magam csapok 
fel gyöngyhalásznak!

A gyöngyhalászokról tudva van, hogy életük 
Voczkáztatásával szállanak le a tenger mélyébe. 
Ott van az igazi gyöngy — profán tekintetektől 
elrejtve, kagylók biztos méhébe zárva l

Tenger az emberi élet, az egyes családok 
benne a gyöngyter.nő kagylók! A gyöngyhalász 
szerencsésen kihalászta egy ily kagylóból a gyön
gyét s diadallal viszi nem az üzletébe, hanem a 
tulajdon fészkébe.

És e percztöl fogva szivébe zárja a gyön
gyöt, féltő gonddal óvja és végtelenül gazdagnak 
érzi magát általa. Azt mondja, hogy egész bolt
jának minden kincsét odaadná ezért az egy 
gyöngyért!

Hej, de kevesen vannak ma már, kik ily igazi 
gyöngyre halásznak és milyen sokan vagyunk a 
kik a sága, csengő aranyértékü gyöngyért szíve
sen odaadnák azt az igazi gyöngyöt, melynek bí
rásától függ az igazi, a felülmulhutlan, a legéde
sebb boldogság.

Ugy-e azért tudjátok, hogy mi az igazi drága
gyöngy ? . . .
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Z a lavárm egye
törvényhatósági bizottságának 1898. évi deo. 
hó 12-én s fo lyta tva  tartandó rendes közgyű
lésén felveendő s vidékünket érdeklő tárgyak  

sorozata.
1. Az 1876. évi Vl-ik t.-cz. 4-ik §-u értel

mében a közigazgatási bizottság választott tagjai 
sorából kilépő 5 tag névszerint: Barcza László, 
Bogyay Mát**, Hát/.ky Kálmán,'Skublics Jenő, Dr. 
Vizlendvay József helyére uj tagok választása.

2. Az állandó választmány megalakítása 
1899-töl 1901. évekre.

3. Az 1874. évi XXXIII. t.-cz. 17. és 20. §-ai 
alapján a vármegyei központi választmánynak 
1899-től 1901. évekre, történendő újra alakítása.

4. Az 1866. évi XXI. t.-cz. 48. és az 1892. 
évi XXVI. t.-cz. 1. §-a alapján az állandó bíráló 
választmánynak 1899—1901. évekre leendő újbóli 
választása.

5. Az 1866. évi XXI. t.-cz. 25. §-a alapján 
az igazoló választmánynak 1899. évre történendő 
újbóli megalakítása.

6. Az 1876. évi XIV. t.-czikk 163. §-a alap
ján a vármegyei közegészségi bizottság újbóli meg
alakítása 1899 -1901. évekre.

7. Csongrád, Moson és Temesvánnegve,. to
vábbá Pécs szabad királyi város közönségének az 
országgyűlés nyugodt és normális tárgyalási rend
jének helyreállítása és a jövőre való biztatása, 
nemkülönben a kormány által előterjesztett tör
vényjavaslatok sürgős elintézése iránt a mélyen 
tisztelt képviselő-házhoz intézett felirat tárgyában 
hozott közgyűlési határozataikat pártolás és ha- 
sonszcllcmü határozathozatal végett megküldik.

8. A vármegyei állandó bíráló választmány 
a vármegyei legtöbb adót lizetö bizottsági tagok
nak 1899. évre kiiguzitott névjegyzékét bemutatja.

9. A vármegyei igazoló választmány, a vár- 1 
megyei választott bizottsági tagoknak kiegészített j 
névjegyzékét bemutatja.

10. Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város 
15728 1898. számú jelentésé Kürthv Emil nagy- 
kanizsai lakosnak a városi orvosok ellen össze- 
férhetlen állások viselése miatt emelt panasza 
tárgyában.

11. Az alsö-lcndvai járás föszolgabírája a 
rédicsi körjegyzőséghez tartozó községek kénviselő 
testületéinek a körjegyzői fizetés megállapítása és 
a szervezési szabályrendeletek módogitása tárgyá- | 
bán hozott határozatait 4320'kig. 97, szám alatt i 
beterjeszti.

12. A Csáktornyái járás föszolgabirája a Már- i  
tonhalum és Turzóvölgy kisközségek egyesítésére j  
vonatkozó iratokat ad, 486/kig. 897. szám alatt j  
beterjeszti.

13. A zalavármegyei községi és körjegyzők I 
egyletének kérvénye a megyebeli községi és kör- i 
jegyzők fizetésének 600 frtra leendő felemelése • 
iéánt.

14. A nagyméltöságu magyar királyi Belügy- 1 
minister ur 110712 II -1898. és 111740 II -1898. 
számú leiratai a vármegyei tiszti-, segéd-, kezelő- | 
és szolgaszemélyzet javadalmazásának fölemelése ■ 
s ezzel kapcsolatban Szebenvármegye 20041 390. ; 
1898. számú átirata a vármegyei alkalmazottak i 
javadalmazásának fölemelése iránt a nagyin, m. ! 
királyi Belügymiviszter Úrhoz intézendő felirat i 
tárgyában.

15. A vármegye kezelése alatt álló pénztá- j 
rak megvizsgálására kiküldött bizottság a megyei j 
árvapénztár megvizsgálásáról felvett jegyzőkönyvet 
beterjeszti.

16. A vármegye kezelése alatt álló pénztárak : 
megvizsgálására kiküldött bizottság a megyei házi ■ 
pénztár megvizsgálásáról felvett jegyzőkönyvet be- | 
terjeszti.

17. Légrád község képviselőtestületének, a j 
légrádi házi részeknek a tényleges birtokosok ne- i 
vére leendő telekkönyvi átirathatása tárgyában ho- I 
zott határozata törvényhatósági jóváhagyás végett 
bemutatta tik.

18. Bellatinez község képviselőtesjületének 
községi szülésznői állás rendszeresítése tárgyában 
hozott határozata.

19. Alsó-Lendva-Lnkos-, Felső-Lendva-Lakos. 
Kóth-, Kapeza- és Gyertyános községek képviselő- , 
testületéinek, az alsó-lendva regédéi vasúti vonal ; 
építési köjtségeihez való hozzájárulás tárgyában [ 
hozott határozatai az ellenük beadott fellebbezé- j 
sek kapcsán bennutattatnak.

20. Zalavármegye árvaszéke a vármegyei ! 
összesített árvatár- és tartalék alap 1897. évre j 
szerkesztett számadását és vagyon mérlegét he- I 
lycsbitve felterjeszti.

21. A Csáktornyái járás föszolgabirája beter
jeszti Csáktornya község elöljáróságának kérvényét, 
melyben a község által bérbe vett ingatlan terü
letek és ezen területeknek albérletbe adására vo
natkozó bérleti szerződéseket törvényhatóságiing 
jóváhagyatni kéri.

22. A dobronaki körjegyzőséghez tartozó 
szövetkezett községek képviselő testületének a 
körjegyzői lakbér és az iroda helyiség bérletének 
felemelése tárgyában hozott határozata.

23. A letenyei iárás föszolgabirája Dobri, 
Kerka-Szent-Miklós, Kútfej, Lovászi, Lendva-Ujfalu 
és Pincze hegyközségek rendtartási szabályzatát 
törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti.

24. A novai járás föszolgabirája Petri-Ko- 
resztur. Hegyihegy, Újhegy, Ormándlak, Balázsfa 
és Liczkó hegyközségek rendtartási szabályzatát 
törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti.

25. A vármegyei számvevőség által megvizs
gált községi költségtervek és bírói számadások 
törvényhatósági jóváhagyás végett bem utaltatnak.

26. A megyei számvevőség Tót-Szent-Márton, 
Tót-Szerdahely, Erdösfa, Molnári és Petri-Vente 
községek képviselőtestületeinek községi pótadók 
törlése tárgyúban hozott határozataikat törvény- 
hatósági jóváhagyás végett bemutatja.

27. Nagy-Kanizsa rendezett tanácsú város 
tanácsa a város képviselőtestületének a Yiz.eky 
Tál lián Ede zágrábi kanonok ur által a nagy-ka
nizsai polgári iakola tanulói javára tett 1000 frtos 
ösztöndíj alapítvány elfogadása tárgyában hozott 
határozatát — a vonatkozó alapitó levél kapcsán 
— törvényhatósági jóváhagyás végett beterjeszti.

28. A nagyméltóságu magyar királyi föld
mi velésügyi miniszter urnák leirata Felséges Er
zsébet Királyné emlékére ültetendő emlékfák tár
gyában.

29. Barsvármegye törvényhatósági bizottsá
gának átirata Felséges Erzsébet Királyné halála 
folytán az anarchisták elleni védekezés czéljából a 
képviselőházhoz intézett felirat pártolása tárgyában.

30. Hódmezővásárhely törvényhatósági bizott
ságának fölhívása az anarchisták özeiméinek meg- 
gátlása czéljából a képviselő házhoz intézett felirat 
pártolása, illetve hasonszellcmü felirat felterjesz
tése tárgyában. ________

Az a lsó -le n d va i já rá s  kö zség i és k ö r 
je g y z ő i egy le t gyűlése.

Az alsó-lendvai járás községi és körjegyzői 
egylet múlt hó 19-én tartotta Dobronakon rendes 
közgyűlését.

Jelenvoltak: Baranyay Kálmán egyleti elnök, 
BoLai Géza. Forintos Titusz, Grasanovics Antal. 
Hadrovics Elek. Nagy Sándor Némethy Ferencz, 
Pallér Jenő, Török Kálmán, Zsiga Gyula körjegy
zők; Horváth Gyula helyettes körjegyzi, Kocsis 
Miklós és Salamon Sándor segéd-jegyzők.

Baranyay Kálmán egyleti elnök az összes 
jelenlévők üdvözlése után a gyűlést megnyiiottnak 
jelenti, mely alkalommal elnök jelentésében saj
nálattal jelenti ki. hogy a kartársak az egybe - 
hivott gyűléseken legnagyobb részt nem jelennek 
meg. s egyidejűleg bejelenti elnöki tisztéről való 
lemondását, kéri a jegyzői egyletet, bogy a tiszt 
újítást ejtse meg. Az egybegyült közgyűlés a tisz
tétől megváló Raranyav Kálmán elnök urnák 
hosszas fáradozásáért ezennel jegyzőkönyvi köszö
netét szavazott, s a választást titkos szavazattal 
megejtve, melynek eredménye konstatáltatott, hogy 
elnöknek Forintos Titusz dobronaki körjegyző, 
pénztárnoknak Pallér Jenő rédicsi körjegyző és 
jegyzői Zsiga Gyula szentgyörgvvölgyi körjegyző 
urak választattak meg.

Forintos Titusz elnök kartársainak ezen ki
tüntetésért köszönetét mond, s kijelenti, hogy tőle 
kitelhetőleg az egylet érdekét előmozdítani fogja, 
de viszont kéri kurtársait, hogy a jövőben tartandó 
gyűléseken a jegyzői kar érdekeit szem előtt tartva 
mindenki megjelenjék.

Előadja elnök, hogy a tagsági dij hátralékok. 
— egyes körjegyzők eltávozása és az évi dij ma
gassága folytán,- nagyon felszaporodtak, kéri a 
behujthatlan hátralékok törlését és a tagsági díj
nak 1 frt 50 krezárra való leszállítását.

Hadrovics Elek körjegyző ur indítványozza, 
hogy u regi tagsági dijakból mindenki hátraléká
hoz mérten 1 vagy 2 forintot azonnal fizessen és 
az 1 forint 50 krujezár tagsági dijat pedig min
denki pontosan az év elején a pénztárnokhoz 
küldje meg.

A kö/.gyülés erre vonatkozólag hutározatilug 
kimondja, hogy a tagsági dijat 4 forintról évi 1 
forint 50 krujezárra leszállítja, a régebbi hátralé

kokból a kimutatás szerint 1 vagy 2 fociul azon
nal befizetendő és a behujthatlan hátralékok ez
úttal töröltetnek.

Hatúrozutitag kimondja a közgyűlés, hogy a 
tagsági dijak ezen reducálása, — tekintettel, hogy 
a megyei jegyzői egylet alapszabályai alapján a 
járási egylet alapszabályai úgyis módosittandók, — 
a legközelebb megtartandó járási jegyzői egyleti 
közgyűlésen az egylet alapszabályai ezek alapján 
módosittandók.

Ezek után pénztári vizsgálat ejtetvón meg; 
Grasanovics Antal volt pénztárnok a következők
ben terjeszti elő:

I. Bevételek . . . .  67 frt 73 kr.
II. Kiadások . . . . 77 frt 02 kr.

Tulkiadás: 9 frt 66 kr.
megállapittatik és elfogadtatik, s a tulkiadás Pallér 
Jenő jelenlegi pénztáritok áltul a befolyt tagsági 
dijukból azonnal kiegyenlítetett.

A számadási adatokból kitetszöleg kiderül, 
hogy az egyletnek takarék pénztárban elhelyezeti 
2 forint 25 krujezár készpénze van, a melyről 
szóló kiskünyvecske az újonnan választolt pénz- 
tárnoknak át adatik.

Több tárgy nem lévén az elnök a megjelent 
tagoknak szives fáradozásukért köszönetét mond 
és az ülést berekeszti.

Ezzel a jegyzőkönyv felolvasás után aláírva 
befejeztetett.

ÚJDONSÁGOK
Tisztelettel kérjük t. előfizetőinket az előfizetés 

megújítására és a hátralékok beküldésére.

O lv a s ó in k h o z  I M iu tá n  lu ftu n k  e z  
é v i  I l l - ik  n e g y e d e  e  hó 15-én  m á r  le 
já r t ,  te h á t ez. a lka lom bó l k é r jü k  ig e n  
t i s z te lt  h e ly b e li , de kü lö n ö sen  v id é k i  t. 
o lv a só in k a t é s  e lő fize tő in ke t a z  e lő fize té s  
m eg ú jítá sá ra  é s  a h á tr a lé k o k  /fo n to s  

i b ek ü ld ésé re , n e h o g y  a s zé tk ü ld é s n é l  
i  fe n n a k a d á s  tö r té n jé k .

Hivatalvizsgálat. Dr. Jankovich Ltxzló gróf 
vármegyénk főispánja f. hó 3-4-én városunkban, 
időzött, mely alkalommal megvizsgálta az alsó- 

i lendvai szolgahiróságot. A táp íztalt rend és munkás- 
! ság fölöl teljes megelégedésének adott kifejezést.

Jubileumi érmek. Ö felsége 50-évcs jubileumé 
1 alkalmával kiosztandó jubileumi énnek, a városi 

jegyzöséghez is már megérkeztek. Az érmek ki- 
I osztása már folyaméiba vétetett.

A megyei állandó vállasztmány Cserfán Károly 
alispán elnöklete alatt november 28-án tartotta 

1 ülését, amelyen a deezember hó 12-iki törvény
hatósági közgyűlés tárgysorozatába felveendő 
ügyeket vette tárgyalás alá. Csongrád vármegye 
átiratot tudomás vételül, Zala-Égerszög rendezett 
tanácsú város uj szervezési szabályrendelet és el- 

: fogadásra ajánlja a választmány a törvényhatósági 
' közgyűlésnek.

Kitüntetés, ö  felsége a személye körüli magyar 
minisztérium ideiglenes vezetésével meghívott ma
gyarminiszter elnök előterjesztésére a magyar szent 
korona országainak vöröskereszt egylete körül 
szerzett érdemeik elismeréséül Darnay Kajetúnné- 
nuk, a sűmeti fiökegylet elnöknőjének és Fesscthofer 
Józscfnének, a nagy-kanizsai választmány elnök- 
nőjének. a koronás arany-érdemkcrcsztct ado- 

! mányozta.
Irnoki kinevezés. Az igazságügyiminiszter

| Orbán Antal alsó-lendvai járasbirósági telekkönyvi 
átalakító dijnokot a gyulai törvényszékhez írnokká

i nevezte ki.
Jegyzőválasztás. Vizi-Szent-Györgyön egyhan

gúiul Novák László addigi helyettest választották 
meg november hó 26-án, körjegyzőnek.

Az alsólendva-regedei helyi érdekű vasút enge
délyezési tárgyalásai a múlt fiéten tartották meg 
Budupesten a kereskedelemügyi minisztériumba.

I A tervezett vasút 35 kilométer hosszú lesz, a 
| miből 31 kilóméter Magyarországra. 4 kilóméter 

pedig Ausztriára esik. A vasút magyar vonalának 
| építési költségét 1,100.000 forintban, vagyis kiló- 

meterenkint 31.428 forintban kívánja a bizottság 
megállapítani. A szükséges töke fedezésére 35 
százalék erejeig törzs . 65 százalék erejéig fiedig 
elsőbbségi részvényeket terveznek kibocsátani.
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(Jj orvos Letenyén. I)r. Bród Miksa az összes j 
gyogytudományok|tudora, ki Budapesten több éven j 
ál elsőrangú gyógyintézetekben működött, Letenyén I 
lelepedott le.

A zalamegyei i848 9-ik honvédek egylete
nov. hó 27-én Z.-Egerszegen a Guzdasági Egyesület 
helyiségében Bajomy István id, egyleti elnök elnök
lete alatt közgyűlést tartott, amelyen az egyesületi 
alapszubláytervezetet előterjesztették, elfogadták és 
megerősítés végett a minisztériumhoz való fel
terjesztését elhatározták, Az alapszabályok szen
tesítése után fognak közgyűlést tartani a tisztviselői 
kar megválasztása és az alapszabályok értelmében 
való szervezkedés végett.

T. o lv a só in k  íigyelméhe ajánljuk 
Serényi budapesti hírneves órás és éksze
rész hirdetését, mert e megbízható ezég 
vidéki rendelésekre különös gondot fordít.

Borviszgálati uj találmány. Dr. Pabiny Rudolf 
egyetemi tanár, a kolozsvári borvizsgáló bizottság 
előadója, rendkívül érdekes és nagyjelentőségű 
kísérleteket eszközöl már régebb idő óta s mint 
értesülünk: az éredmény igen meglepő. Valami 
kémiai szerrel vegyíti ugyanis a viszgálat alá vett 
borokat, melyek ha valódiak háromnegyed óra alatt 
sűrű lerakodást mutatunk; a nem természetes 
borok ellenben tisztán maradnak. Ezen vizsgálódása 
a  borviszgáló bizottság adott véleményeit 17 eset
ben utólagosan teljesen beigazolta. Hu a további 
esetek is meg erősitik e próbák helyességét, úgy 
jövőre bárki is egy óra alatt megtanulhatja: milyen 
bort kínálnak neki vételre vagy fogyasztásra s nem 
csalhatja meg a vevőt még a vegyész által készített 
legremekebb műbőr sem. E találmány jövő hatasa 
kiszámíthatatlan.

Szövetkezei A gróf Károlyi Sándor által 
alapitott •Hangya'' czimü országos központi fo
gyasztási- és értékesítő-szövetkezet, ámbár csak 
hat hónapja működik, máris szép eredményekre 
utalhat. Brogván, Egervár, Rába-Palonu, h  i.óháza, 
Ferbenvik, Bodrog-Szerdahely, Nagy-Kázmér, Felső- 
Szemeréd, Nagy-Ernye, Rákos-Pulota. Nagy-Kürü, 
Csongrád, Tápio-Szele, Fúth és Lovász-Fatona 
községekben fogyasztási és értékesítő-szövetkeze
teket alapított, a miskolezit reorganizálta, az 
ó-lublait, boldogkőit és örményit pedig u központ
hoz csatoltu. Kötelékébe tehát ma már 19 szövet
kezet tartozik. Ily rohamos fejlődést még u kül
földi szövetkezetek kötelékei sem mutathattak fel ; 
kezdetben. A mozgalom élénkségében, igaz, jó 
része vau a fenyegetővé vall szoeziális bajoknak, ; 
melyek arra ösztönözték a társadalom jobbjait, 
hogy a néppel s annak bajaival komolyan foglal
kozzanak. Törekvésük azonban, egy jól szervezett 
országos központ nélkül eredménytelen maradt | 
volna, mert ez utóbbi adta meg nekik u bátorsá
got s azt a biztos erkölcsi támaszt, mely az ilyfele 
felelőssegterhes vállalkozás keresztülviteléhez múl
hatatlanul szükséges. Hogy pedig a központ méltó 
u belehelyezett bizalomra, arra nézve biztosítékot 
nyújt az az önfeláldozó buzgalom, melylyel annak 
igazgatósága (kiknek sorában ott látjuk közéletünk 
kitűnőségeit: Károlyi Sándor, Keglevich Gábor és 
Mailáth József grófokat; továbbá: Bernát Istvánt, 
Hujanovicli Sándort, Forster Gézát, Ivánka Oszkárt. ! 
stb.) és ügyvivöségc a dolgot felkarolta. A vállal
kozás tehát, úgy látszik, a legszebb reményekre 
jogosít fel.

Legszebb, legczélszerübb karácsonyi és újévi
ajándékok, mint szőnyegek, valódi japán, indiai, 
frunczia és keleti dekoráczió-szövetek és párnák 
tiszta selyemből. ílanell-tukarók, angorák, kínai 
keeskeszörmék, legfinomabb ágyelök, angol plaidek, 
utazó-takarók, lópokróczok, bútorszövetek, csipke- 
és szövetfüggönyök stb. vásárolhatók igen mérsé
kelt áron, nagy választékban Jounuovits Döme 
legelsörangu szünyegraktáráhan (alapittatott 1S10) 
Budapest, IV. Vácziutcza 2. Árjegyzék ingyen és 
bérfnentve.

A körjegyzők mozgalma. A zalavármegyei 
községi körjégyzök egylete a törvényhajósági bi
zottság ’deezemberi közgyűlésén beterjesztendő 
fizetés felemelési kérvénynek kedvező tárgyalását 
a  napokban kibocsátott memorandum által akarja 
előkészíteni. A memorandum nagyon reális alapon 
mutatja ki a körjegyzők túlterhelését egyrészről s 
azok csekély javadalmazását másrészről. Ami az 
említett memorandumban foglaltatik, ugyanaz ben- 
foglaltatik a józan küztudutbnn is s éppen azért 
hisszük, hogy a kérdést kedvezöleg fogják elintézni 
s helyre állítják az egyensúlyt a felelősségteljes 
kötelességek és a díjazás között.
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Viztőlcsér a Balatonon. November hó 20-án 
reggel 9 óra tájban szokatlan nyári zivatar vonult 
el Keszthely felett. A sűrű fekete felhőktől a szo
bák egészen elsötétültek. Villámlás és égdörgés 
között sűrű zápor hullott a földi a*. 4  vihar a Ba
laton felett öltött legnagyobb mérvoí. A fenéki 
hid körül erős forgó szél támadt s óriási viztöl- 
csért képezve rohamosan vonult át ésszakkeleti 
irányban a Balaton vize felett, Kalló János halászt 
aki a halászatból a part felé igyekezett halász
bárkáján. a viztölcsér a parttól egy kilométernyi 
távolságon érte utói. Az erős vizforgás a bá; kát 
felborította s Kalló a vízbe esett; volt azonban 
annyi lelkiereje, hogy a csónakot egyik kezével 
megragadta, Borovics János és Kovács Ferencz, a 
keszthelyi csónakázóegylet alkalmazottjai a szeren
csétlen Kallót ért balesetet Iáivá, gyorsan egy 
hajót vízre eresztettek s u halállal vivődő Kallót 
megmentették a biztos haláltól.

Az Ernő ezered jubileuma és Petőfi. Nagy- 
Kanizsa város házi ezrede, az Ernő föherczeg nevét 
viselő 4H. szánni gyalogezred, f. hó 10-én ünnepi 
fennállásának századik fordulóját Sporonban. Ez 
alkalommal a város az ezered tisztikarának emlékül 
egy ereklyeszekrényt ad át, melybe Petőfi Sándor
nak, mint az ezred egykori katonájának arezképe 
és katonáskodásának rövid ieirása ltsz elhelyezve. 
Jókai Mór a „Magyar-Hirlap“-ban tárczát irt erről. 
Mint a Fetöfi-társaság elnöke, legilletékesebb hely
ről felszólítást kapott, hogy küldje el az ezrednek 
Fetöfi ifjúkori arczképét s hogy fordítsa j 
le Pier Emilió Bosi olasz katonaköltönek Petőfiről, 
mint katonáról, írott költeményét.

Megerősítés. Az igazságügyminiszter Mayer 
Károly perlaki járásbirósági és Steiner Dezső 
nagykanizsai törvényszéki aljegyzőket ideiglenesen 
viselt ebben az állásukban végleg megerősítette.

A vasúti harangok, eladása. Az államvasutak
nál a múlt évben beszüntették a vonatok indítá
sánál szokásban volt harangozást és igv a magy. 
állam vasutak nagyobb számú felesleges harang
nak jutott birtokába. Az igazgatóság most meg
bízta az üzletveZetöségekct, hogy ezeket a haran
gokat haladéktalanul bocsássa áruba s hívja fel 
úgy egyes intézetek, mint magánosok figyelmét a 
vétel iránt. Egy nagyobb harangnak (15 klgr.) 16 
frt. egy kisebb (5 klgr.) 6 forint 50 krajezárban 
szabták meg az árát. Egyes jölékonyczélu vagy 
kulturális intézetek azonban leszállított áron vehe
tik át a harangokat, ha kérelmük mellé szegény
ségüket igazoló bizonyítványt is csatolnak. A kér
vény, mely az üzletvezetöségekhez küldendő, mel
lékleteivel együtt bélyegmentes.

Irodalom.
Karácsony a küszöbön. Feleség, 

gyermek, rokon szinte elvárja tölünk, hogy 
meglepjük ezen a napon valamivel, nekünk 
meg fö a fejünk, hogy ugyan mit is vehet
nénk nekik, ami örömöt is okozna nekik, s 
ami mégsem csekély jelentőségű ajándék. 
Egy olcsó és nagyon czélszerü karácsonyi 
ajándékra hívjuk fel olvasóink figyelmét e 
helyen, rendeljék meg karácsonyi ajándékul 
szeretetteiknek a „Képes Családi Lapok" 
czimü illusztrált szépirodalmi hetilapot, a 
mely annyival is alkalmasabb karácsonyi 
ajándékul, mert a karácsonyi számhoz min
den előfizetőjének K. Beniczky Irma jónevü 
írónőnk egy érdekes regényét csatolja in
gyen és bérmentve a „Vérbosszú“-t. Elő
fizetési ára meg olyan alacsony, hogy a 
legszegényebb ember is megszerezheti hozzá 
tartozóinak azt az örömet, hogy minden 
héten pontosan beállítson hozzá a karácso
nyi meglepetés folytatása. Egész évre 6 frt, 
félévre 3 frt, negyedévre 1 forint 50 kr. j 
Mutatvánzszámot ingyen küld a kiadóhivatal j 
Budapest V., Vadász-utcza 14. szám.

K ö z g a z d a s á g .  j
A trágya alászántása.

A trágya alászántásánál figyelembe ve
endő mindenek előtt, hogy a trágya lehe
tőleg egyenletesen elosztva kerüljön a ta- j

Jajba, a mit a barázda szélességének sza
bályozása es az alátakaritás helyes keresz
tülvitele által érünk el.

Minél keskenyebbre szántunk annál ke
vesebb trágya kerül egy-egy barázdába, an
nál keskenyebb földezikkek fogják a baráz
dába került trágyát egymástól elválasztani.

Az alátakarás különféle módon történik
Minél keskenyebben lesz a trágya föld

del borítva, annál jobban van a munka 
végezve.

A legegyszerűbb alátakaritási mód az, 
midőn a közönséges ekével a rendes mó
don szántanak és a béres az ösztökével és 
a ballábával igyekezik az összegyűlendő 
trágyát a barázdába helyezni.

Nagyon természetes, hngy ezen eljá
rásnál a munka ugyan tökéletlen, íöleg ha 
a trágya némileg is szalmás, mert helyen- 
kint semmi, helyenkint pedig egy-egy nagy 
csomó szalmás trágya kerül a talajba, me
lyet nem fed tökéletesen a magház; egy 
része tehát a felületen marad.

Ezen eljárás csakis jól elteregetetett, 
érett trágya alászántásánál lesz helyes, kü
lönben mellőzendő, mert a trágya tökéletlen 
alászántása megnehezíti a tataj boronálását, 
a vetögéppel történő vetést és a trágya ha
tását is csökkenti.

Már jobb eljárás az, ha az ekén a 
csoroszlya előtt vagy helyett egy fordító le
mez van alkalmazva, mely a trágyát a ba
rázdába torditja és utána az eke kormány
lemeze azt földdel borítja.

Ha a talaj erősen van megtrágyázva, 
vagy ha a trágya nagyon szalmás, akkor az 
ilyen eke sem végez tököletes munkát, mert 
a trágya egy része a felületen marad.

Legjobb és legtökéletesebb eljárás az, 
ha minden egyes eke után egy gyermek jár 
villával, aki a meg nem szántott oldalról 
a trágyát a barázdába húzza és ezt a kö
vetkező eke befedi.

Nyilttér *

Kérdezzük meg a háziorvost!

KRONDORFi
1 % * • • " S ’A V A  N  Y U V I Z

Legkitűnőbb
A S Z T A L I  V Í Z

és mint

GYÓGYITAL
minden

h u ru to a  b á n ta lm a k n á l
legjobban ajánlva.

K a n lia tó -  F U S Z  F - N á n d o r é s  ikapnato. ARNSTEfN Benő
czégcknél.

, Az e rovatban közlettekért nem vállal felelősséget a szerk.

Vasúti menetrend.

A.-Lcndva-Csáklornya. A.-Lcndvn-Z.-Égerszög.
Indul: Indul:

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

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

Búza . . 
Zab. . . 
Rozs . . 
Kukoricza 
Árpa . .

mm.-kint
904 -906

. 5*65-6*70 
, 7*65-7*70

Fehér bab 
Sárga * , 
Vegyes

. 5*40-5'45 Lenmag 

. 5'50-5.65| Bükköny

mm.-kint
. 5*75 
, 425 

4*00 
. 8-00 

450

Legalkalmasabb

'karácsonyi és újévi^

Felelős szerkesztő.

Németh Mihály.

Laptulajdonos: HalkíTny i E rn ő .

Hirdetések.

a já n d é k o k :
arany- és ezüst ékszerek, lánczok. gyűrűk, 
zsebórák, ingaórák, ébresztők stb., stb. úgy 
KÉSZPÉNZÉRT pitánvét mellett) mint előnyös 

és szolid
—_ részletfizetésre f f . .-

legolcsóbban vásárolhatók 5 évi jótállás mellett

SERÉNYI óra- «s ékszer gyári raktáriban
BUDAPEST,

VII .Erzsébet körút34. l em.

F ióküzle t: II.. Fű-utcza 21.
A világhírű AUDEMARS FRERES genfi óragyár

kiz. vezérképviselete.
Vidéki megbizósok pontosén eszközöltetnek. 

X  T E L E F O N .  X  
K é p e s  á r je g y z é k  ingyen .

Karácsonyi és Ú jévi
ajándékok 11

S ch w arcz  G y u la
butorgyáros kárpitos és díszítő

Gyermekjátékok,
V a ra zsd o n . (A  városház m ellett).

d l t t l t é w l & a

CHINA-EZÜST

Ajánlja dúsan felszerelt raktárát min
dennemű k á rp ito s  és d isz itö  bútorokban 

Elvállal avult bútorok átdolgozását a 
legjutanyosabb árakon.

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

L e g o lc s ó b b  é s  e lis m e r t s zo lid  b e v á 
s á r lá s i fo r rá s .

és

igen nagy és legszebb

Amerikai zsebórák.
Jótállással, hogy a nickel sziliét nem változtatja, szerkezet' 

pontosaid) és jobb, mint a legdrágábakkc.
Ára darabonként 3 forin t.

Jótállás mellett, inig a készlet tart. Hozzá ezü tös óra

választékban

Arustein Benő
kereskedésében

■N B  kaphatók. m

láncz 60 krajezár.

Önberetváló készülék.
Fox, valódi solingeni gyártmány, sok kiállításon kitüntet 
gyakorlás nem kell. Megviigás kizárva. Tiszt dnuv
munka Bőrbetegségtől megment. Tartós és pénztniegtakaritó.

Darabja 3 forint.
A penge *** csillagos aczélból és a többi részei alpacc&ból 

vannak.
Egy külön penge hozzá I forint.

Megrendelhető:
P0LLÁK SÁNDOR föbizományosnál T ’
26—13 Gyűjtőknek 5 drb után egy ingyen küldetik.

3865..'tk. 898.

Hirdetmény.
Resznok-Jukabfa község tclckkönyvei úrbéri 

legelő felolvasása következtében az 1869. évi 2579 
szánni szabályrendelethez képest átalakíttatnak és 
ezzel egyidejűleg mindazon ingatlanokra nézve, a 
melyekre az 1886. XXIX. t.-cz. az 1889. XXXVIII. 
és az 1891. XVI. törvény-czikkek a tényleges bir
tokos tulajdonjogának bejegyzését rendelik, az 
1892. XXIX. törvény-czikkben szabályozott eljárás 
a telekkönyvi bejegyzések helyesbítésével kapcso
latosan lógatta tosittatik.

K őzéiből az átalakítási előmunkálatok hite
lesítése és a helyszíni eljárás a nevezett községben 
1899. évi január hó 9-én fog kezdődni.

Ennélfogva felhivatnak:
1. az összes érdekellek, hogy a hitelesítési 

tárgyaláson személyesen vagy meghatalmazott ál
tal jelenjenek meg és az uj telekkönyvi tervezet 
ellen netáni észrevételeiket unnál bizonyosabban 
adják elő, mert a felosztott legelőnek telekkönyvi 
bejegyzése illán a téves bevezetésből eredhető ki
fogásokat jóhiszemű harmadik személyek irányú
ban többé nem érvényesíthetik;

2. mindazok, a kik telekjegyzőkönyvekben 
előforduló bejegyzésekre nézve okadatolt előter
jesztést kiválniuk tenni, hogy a telekkönyvi ható
ság kiküldöttje előtt a kitűzött határnapon kezdődő 
eljárás fölvinni alatt jelenjenek meg és az előter
jesztéseiket igazoló okirataikat mutassák fel;

3. mindazok, a kik valamely ingatlanra tu
lajdonjogot tartanak, de telekkönyvi bekebelezésre 
alkalmas okirataik nincsenek, hogy uz aláírásra az 
1886. évi XXIX. törv.-oz. 15—18. és uz 1889. 
XXXVIII. t.-cz. 5.. 6., 7. és 9. §§-ai értelmében 
szükséges adatokat megnevezni iparkodjanak és 
azokkal igazolják avagy, oda hassHiuik, hogy az 
átruházó telekkönyvi tulajdonos az átruházás lét
rejöttét a kiküldött előtt szóval ismerjék el és a 
tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, 
mert külömben jogaikat ezen az utón nem érvé
nyesíthetik és a bélyeg és illeték elengedési ked
vezményétől is elesnek; és

4. azok, kiknek javára tényleg már meg
szűnt követelésre vonatkozó zálogjog vagy meg
szűnik. egyéb jog van nyilvánkönyvileg bejegyezve, 
úgyszintén uz ily bejegyzésekkel terhelt ingatlanok 
tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlését 
kérelmének, illetve, hogy a törlési engedély nyil
vánítása végett a kiküldött előtt jelenjenek meg, 
mert ellenese!ben a bélyegnienlesség kedvezmé
nyétől elesnek.

Királyi járásbíróság mint telekkönyvi hatóság.
Alsó-Lcudván, 1898. évi november hó I7-ik 

napján.
H o r v á th .

királyi alluró.
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Nyomatott Ualkányi Ernő könyvnyomdájában

oihitfhiru sprintje/ és portugál/ 
bonul

Sherru 
Portbor * _ 
Malaga 
Madeira 
Tarra (jo na ,tb

Kaphatok n i összes finomabb 
faszer és csente fje kereskedé
sekben. nalanunt poharanként 

az előkelőbb shUloJrik. kávéit azak és vendéglőkben

Saját fiók. B u dapest
akis Kossuth Lajos és Újvilág 

sarkán a /lenlnj (ásinooaf &

'•-Lendván.

„ u t c z a  
s zem b e n


