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A Itlp szellemi részire vonntkosó 
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Egész évre . . . . . .  4 fit
Fél é v r e ...........................I M
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Egyes szám ára 10 kr.

Hirdetések elfogadtatnak: 
Budapesten: a Reuter ügynökség | 
és a Magy. Távir. Iroda, Eekstein | 
B., Fischer A. D. és Ooldbeíger 
W. A. hirdetési irodája. Bécsbent L  
Mosse Rudolf hirdetési irodája. Iw 
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A  helybeli és járási hatóságok, az alsó-lendvai községi és körjegyzői egylet, az „Alsó-Lendva-Vidéki Takarékpénztár
Részvénytársaság“ hivatalos közlönye.

Az újév.
Ismét előttünk áll az újév a jövendő 

eseményeivel. Még most tiszta és üres, de 
a sors nemsokára tele fogja Írni úgy jó, 
mint rósz eseményekkel ezt is, mint a 
többit.

Ha vissza pillantunk a múltba, úgy 
tűnik fel, hogy mily rövid idő egy év an
nak, a ki dolgozik, hosszú végtelenség an
nak, aki elfáradt keserves küzdelemben. E 
forduló pontban csak vissza tekintő prófé
ták lehetünk, a ki csak a múltat látja s 
nem jósol belőle jövőt.

Hála, már eltemettük, a küzdelmes esz
tendőt, de aggodalommal állunk meg ez uj 
év küszöbén, s a múlt események után, 
alig merjük reménykedve köszönteni a jövő 
hajnalát.

Hisz ki tudja, mit rejt méhében ez az 
újév, mely nehéz válságok közt reánk vir
radt, melyekben talán nem leli hélfdT az 
öröm s csak a bánatos gyász üti fel ta
nyáját.

Szomorú ez újév kezdete; elesüggedet- 
ten alig merünk jót kívánni, csak fohász
kodunk^ hogy óvja Isten a magyarokat a 
balszerencsétől s hárítsa el a rejlő vesze
delmeket a négy folyamtól határolt hazája 
.egéröl. Erősítse ezt a nemzetet, hogy hü 
maradjon ezredéves hagyományaihoz, hogy

elszánt bátorsággal intézhesse sorsát, mely 
saját kezében van letéve. Oly nemzet, mely 
elfelejti, hogy sorsának saját maga az ura, 
s mely nem tud magán segíteni: azt az ég 
ura sem segíti.

Saját erejéből kell, hogy hatalmassá 
nöjjön, ha gyarlóvá sülyed, csak saját gyön- 
geségét okolja.

Tanuljunk a múltból . . .
Jusson eszünkbe e napon, az elteme

tett és ébredő év napján, szeretett hazánk 
s nemzetünk, melynek elviharzott régi múlt
jában a nagyság, fény és dicsőség mellett, 
oly ritka, oly kevés öröm napokat tüntet fel 
a történet: mig a bonniak, gyásznak és 
gyötrelemnek százakra menő évei vonulnak 
el visszapillantó szemünk előtt! És döbbent
sen meg bennünket, a múlandóságot külö
nösen jelelő ez órákban, hogy az enyészet 
minket is meglephet.

Óh, ha nem enyésztek volna el nagy 
<*3 hatalmas néprlc és Ól szagok: e gondolat 
meg nem hathatna, nem döbbenthetne meg 

i bennünket annyira; mert bizton hihetnök, ; 
hogy nemzet, melyben —  ezredév tanúsága j 
szerint —  annyi életerő van, mint a ma- i 
gyárban: elpusztíthatatlan a földről —  az ! 

1 ősök aczélával szerzett e kedves hon földé
ről. De mást mutat a számos nagy koporsó, 
melyekben népek és nemzetek elporhadt 
hullái nyugosznak örökre!

De nekünk élet kell —  hosszú, mun
kás életi

Élet, hogy a többi élő népcsaládok 
folyvást tisztelettel említsék nevünket, be
csüléssel tekintsenek reánk . . .

Méltán dicsekedhetünk a néhány évtized 
békés és áldásos munkával szerzett ered
ménynyel ; mert irigyelve, de elismerésiéi is 
tekintenek Európa népei felénk. És minde
zek után is, itt állunk most egy örvény 
szélén; fejünk fölött tornyosulnak vészt jósló 
felhők, lábunk előtt tátong a reakezió sötét 
mélysége. Veszélyben forog küzdelmeink 
ára, veszendőbe indul megfeszített erőnk 
munkája.

így vagyunk most, mikor búcsúzunk 
egy leszállt esztendő medöségétöl, s nehéz 
szívvel köszöntjük az újév ismeretlen hoz<o- 
mányát.

De bízunk még a bátor férfiakba, a 
bölcsek szózataiba. 0  bennük összpontosul 
reménységünk, mert erősen hisszük, misze^ 
ríni tudják, hogy magunktól függvén éle
tünk, halálunk: ne gondoljunk másra —  
csak a kitartó munkára, mint bátrakhoz il
lik, áldozatkészséggel csüggedetlenül.

S az Isten szent áldása ott fog szün- 
! leien lebegni, a nagy hatású munkálko

dáson! . . .

m TÁRGZA- m
K ísértetek.*)

A .D  é I z a I a* ereitoti tárcsája

Világért sincs szándékom c helyütt mindazon ] 
rémes históriákat felsorolni, azokat egyenként hosz- j 
szadalmasan elemezni és pcrtraktálni. a melyek
ben —  hogy a közönségesen használt kifejezéssel | 
éljek, — kisértetek fordulnak elő. Az azonban 
már mindenesetre mulasztás volna, ha nem konsta- I 
tálnám azon ma már kétségbevonhatatlan tényt. ! 
azon tagadásba nem vehető, józanul vita tárgyát 
nem képező körülményt, hogy az emberiség tör- j 
ténetében talán egyetlen egy olyan lap sincs, a 
melyen a kísértetekben való hitre rá ne akad
hatnánk.

Ez is egyik fényes bizonyíték arra. hogy a 
lélek halhatatlansága —  mert hiszen a kisértet 
nem egyéb, mint az elköltözőitek leikeinek időn- | 
kénti visszatérése s látható ulakban történő meg
jelenése, —  mindig meggyőződése volt uz embe- ! 
riségnek.

Ez a meggyőződés éppen úgy ott honolt a 
tudós és tudatlan, mint a müveit és a műveletlen 
egyed keblében, bárha folyton találkoztak, kik azt ! 
külsőleg leplezni, gondosan rejtegetni igyekeztek, ! 
sőt merész tagadásokkal annak létezését is két
ségbe vonni törekedtek. A hit, a meggyőződés 
azonban ennek daezára nemzedékről-nemzedékrc 
átszállt s ma is éppen úgy regélnek a legképzet
tebb, a legtudományosabb, u legműveltebb s a I

legmagasabb társadalmi körökben, a legegyszerűbb, | 
a legszegényebb, a legnyomorultabb és légkörűi- j 
toltabb eszii lakóval bíró rozzant viskókban haza
járó telkekről, mint tették ezt a történelemelötti j 
időkben élők, vagy később az egyiptomiak, babi- í 
Ionok asszírok, görögök és rómaiak, kiknek mitho- I 
lógiája úgyszólván teljesen ezen a hiten és meg- j 
gyözödésen épült föl.

Az azután önként érthetöleg megint más 
kérdés, hogy vájjon a ránk maradt tradicziök mai i 
alakjukban mennyiben felelnek meg az eredetileg ! 
megtörtént tényeknek s mi azokon a eziezoma, a 
czafrang, a mit az idők folyamán a felcsigázott 
képzelődés aggatot reájuk.

Nem ezélom, hogy kritikai bonczolgutásokkul 
tegyem próbára az olvasó türelmét s untig elég
ségesnek tartom uz imént hangoztatott állítás kéz
zelfogható beigazolására az alábbi néhány ismer
tebb s nevezetesebb kisértet-históriát röviden meg- j 
említeni, mert ezekből is azonnal előtűnik, hogy 
a spiritizmusnak a lélek materializáczióját illető 
alapigazságában az emberiség igenis mindig hitt, l 
most is hisz s hisz hinni fog mindörökké.

Vájjon ki nem hallott már a Habsburg es a 
Hohenzollern uralkodó házak fehér asszonyáról ? .

A Habsburgok fehér asszonya rendesen a | 
bécsi Burg valamelyik udvarán mutatkozik, lehető- 
lég közel annak a lakosztályához, a kit valuini 
baj, vagy szerencsétlenség fenyeget.

Legutóbb ennek az esztendőnek a tavaszán

mutatkozott,'— mint azt szeptemberben, dicsült ki
rálynénk halála alkalmából, a legelőkelőbb bécsi 
társaságokban beszélték, —  Ameliehofhan. a- Hol 
a királyné szobái voltak. Magától érthetöleg sokat 
levon ennek értékéből azon körülmény, hogy ez a 
megjelenés csak utóbb tudódott ki s lett ismere
tessé.

A  Hohenzollern-ház fehér asszonya a Kulm- 
bach mellett emelkedő Plassenburg vár csarnokai
ban rémitget. Egykor —  1398-tól 1595-ig —  a 
fényes múltú Brandenburg-Kulmbaeh őrgrófok ta
nyáztak itt. Ma fegyenezek börtöne.

A fehér asszony rendesen bő lepelben bur
koltan látható. Útját panaszos sirás és lánczcsür- 
gés jelöli meg.

A Hohenzollernck kisértete ez év októberének 
1-én mutatkozott utoljára. A fegyházi örök rémül
ten tértek ki utjából s az igazgatóság mindent el
követett, hogy Plassenburgból valamiképen ki ne 
szivárogjon a fehér asszony megjelenésének híre. 
Pár nap múlva azonban mindennek daezára mégis 
széltében-hosszában beszélték, hogy páratlan ha
láleset fenyegeti a Hohenzollern-családot. Maga a 
bátor II. Vilmos császár is kezdte magát kényel
metlenül érezni elaimyira, hogy már majdnem le 
is mondott palesztinai útjáról, mikor október 8-án 
jött a hir, hogy Kcmsbcn meghalt Albrecht porosz 
herczeg neje.

Ez a haláleset azután a többi Hohenzollern 
kebléből kiűzte az aggodalmat, mert az előre jel
zett haláleset immár bekövetkezett. A császári pár 
tehát nyugodtan indult el a szent főidre.



Áf-SÓ-lÜNDVA, 1899.

A  tél n yom ora .

. t Még melegít kicsinyt n nap sugara, de a 
hervadrts rég beköszöntött már. A reggeli süvítő 
szél erdő kopasz ágainak, mező letarolt virágai
nak hirdeti, hogy nemsokára bevonul az év leg- 
zprdonabb nyomort és nélkülözést hozó időszaka. 
Már csak kis idő s téli hólepel borítja begyeinket, 
mezőinket, puszta s kopár lesz minden.

De hiába kesergünk ezen, a múlandóság 
rendje, a természet törvénye ez. Nem is bennün
ket illet, poétának dolga a z ; tekintsük inkább a 
tél meztelen társaságát, mely nyomort és nélkü
lözést hoz a szegénynek, betegséget, bánatot 
százezereknek.

Mit lessem a tél nyomorát, mindnyájan is
merjük azt, éhséget, hideget és munkahiányt hoz 
egyszerre. És mindenütt igy van az, hol erőseb
ben, hol gyengébben végtelen szenvedéseknek vál
nak osztályrészeseivé embertársainak.

A fővárosi népség a csatornák piszkos üre
gébe, pincze odúkba, harmincz—negyvenet is ma
gában foglaló lakásokba vonul. És nézzünk csak 
itt széjjel utczán jártunkban, mennyi szenvedő 
arezot látunk majd! (A kicsinyek azok otthon 
maradnak, mert kijönniük nincs miben.) Ha a 
paloták lakói tudnák azt. hogy amennyi a pompa 
és a fény, százannyi a baj és szenvedés, nem oly 
vígan ülnék lakomáikat, hanem felkeresnék őket 
miazmás lakásaikban, ott a nyomor tanyáján.

És a szegényügyün nem segíthet senki más, 
csak a társadalom. Város, vármegye ezzel nagyon, 
de nagyon keveset törődik, törvényhozásunk meg 
éppen semmit sem. Házelnök választáson hetekig, 
indemnitáson hónapokig, kiegyezésen évekig vitat
koznak, tengeri szörnyetegekre, uj csövii fegyve
rekre milliókat szavaznak meg, de még a kultúrára 
is esak morzsa jut, iskolákra, hogy derék Wlassichunk 
egy millió hitelt kér. ujjongunk és örömünkben 
két kézzel nyújtjuk azt. a szegényügy azonban 
törvényhozásunkban felszínre sem kerül. Parla
mentünk csak közjogi politikával foglalkozik, soci- 
ális politikával semmit sem, pedig ajtónkon zör
get a szociálizinus és sűrít mára a társadalmi 
forradalom szele.

Vármegye, város lendítsen talán?
Szörnyű rósz a közigazgatás. Egy pár állást 

kell szervezni, —  majd jönnek a szegények aztán. 
Vagy a külföld példájára járásonkint munkás - 
szegény —  és betegsegitö —  pénztárakat állítunk

Érdekes a Horvátországban levő valpói kas
tély kisértetének története is. Ez azonban már 
csak a múlté, mert a kisértet több mint 20 éve 
nem jelentkezik.

Valpói kastély a báró Prandau család tulaj
dona volt. Gyönyörű termeiben, főleg az őszi va- . 
dászatok évadjában, temérdek rokont, jó  barátot 
és ismerőst fogadott s vendégelt meg a páratlanul 
Szives házigazda, báró Prandau Gusztáv.

A kastélynak esupán csak egyetlenegy egy ! 
szobája volt. a hová soha# senkit be nem szállá
soltak. Ezt a kisértet szobájának hívták, mert a 
mikor az óra éjfélt ütött, nyomban megnyílt az 
hjtó és belépett rajta a kisértet, egy sugár, magas 
szép női alak, török ruhában, nyakán halvány- 
piíos klárissal. Miután az ajtót betette magaulán, 
égy párszor körüljárt a szobában, azután végig
haladt a folyosókon, végül eltűnt a sírboltba le
vezető lépcsőn.

Vidám, fiatal katonatisztek, a bor és a vitézi 
történetek regélése közben nekihevülve, akárhány
szor kérték báró Prandaut, szállásolja őket. n ki
sértet szobájába. Bár nem szívesen, de azért né
hányszor teljesítette a báró a kérést. Két Ízben 
igen szomorú vége lett a dolognak. Egy fiatal 
tiszt nyomban meghalt az ijedtségtől, egy másik 
pedig elvesztette beszélő képességét.

Hogy mit láthattak, nem tudódott ki, mert 
sem a halott, sem a néma nem mondhatta el (de 
a néma azért leírhatta volna. Szcrk.) A harmadik 
a házigazda tudtu nélkül osont be egyszer a vég
zetes szobába s élttől az éjszakától fogva meg
szűnt a valpói kisértet járás.

A história szerint a tiszt nem ijedt meg. ha
nem nyomon követte a kisértetet. Lement vele u 
sírbolt utolsó lépcsőjéig. Ezen az alak megállt s 
egy magasabb lépcsőfokra mutatott, melyet a bá- , 
tor katona kivont kardjával a helyszínén azonnal I 
megjelölt. Másnap fölszántották ezt a lépcsőfokot 
* alatta egy női csontvázat találtak. A csontváz |

talán? Nem úri passió az, csinálja azt a porosz 
és uz osztrák.

Feszítse meg tehát a társadalom erejét és 
segítsen embertársainak nyomorán. A hidegségnek, 
mely ellen oly sokan keresnek enyhet, az éhség
nek és munkahiánynnk, mely ellen most nincsen 
orvosság —- enyhítése mind rajtunk fekszik. Lép
jenek sorompóba a nöcgycsületek, gyermekeket 
iskoláztató -  és felruháztató egyletek!

Ki ért jobban a szenvedés csillapításához, 
mint a női szív ? Keressék fel u nyomort lakó
helyén és ne feledkezzenek meg róluk a vigság 
„ertely“ -ein.

Ruháznák fel az iskolás szegény gyerme
keket!

Állítsanak népkonyhát!
Hogy örül annak a szegény fiúnak a lelke, 

midőn meleg étel után nvul! Hogy piroslik arcza, 
midőn felmelengeti bágyadt gyenge testét!

Vegyék kezébe az ügyet neves- egyének és 
áldani fogják még emléküket is. Mert nemcsak a 
csatatéren teremnek nagyok, nemcsak a politikai 
életben vannak vezérek. Á jótékonyság vezetői is 
dicsők, nagyok.

Segítsünk hát másokon és magunkon segí
tünk. Mert minden a világon összefügg, a világ- 
egyetem törvénye ez, lánczsor az egész mindenség, 
melyben ha az egyik szem meglazul, bomlik a 
másik is; igy hoz nyomort a munkahiány és a 
hideg, a nyomor pedig a betegség csirája, ez pe
dig nem tekinti, ki szegény vagy gazdag, minden
kit egyaránt ér.

Magunkon segítsünk hát!
Kétszer ad, ki gyorsan ad!

Kormos Ármin.

___________ ,D f iL  Z A í. X*'

G a zd a sá g i e lőad á sok .

A nagy-méltóságú földmivelésiigyi m. kir. 
Minisztérium magas támogatásával és a Csáktornyái 
áll. tanítóképző intézet mezőgazdasági tanszéke 
által 1899. év január, február és márczius havában, 
díjmentes előadásokat tartatnak Csáktornyán Alsó- 
Londván, Letenyén. Becsehelyen és Légrádon. 
A gazdasági előadások befejeztével, az egyes 
községekből jövő legszorgalmasabb látogatók között, 
néhány értékes és igen hasznos gazdasági könyv 
fog kiosztatni. 4,

AIsó-Lendván n ír. kir. áll. polgáriiskola rajz
termében tartandó gazdasági előadások tervezete 
a következő :

körül foszlányos selyemdarabok hevertek, nyakán 
piros kláris volt, épen olyan, mint a minőt a ki
sértet viselt. A bárói család a talált relikviákat 
egyházi szertartás mellett temette el s azóta nem 
háborgat senkii a valpói kísértet.

Még egy ilyen nagyobb szabása kísérteties 
történetnek volta színhelye Horvátország. Zlatáron 
járt rémes hirc egy kastélynak. Itt nemcsak jártak 
a kísértetek, hanem kocsikáztak is.

Éjfélkor síró nyikorgással tárult föl a kastély- 
nehéz tölgyfakapuja. Négy fekete ló vonta hatal
mas szekér robogott be rajta s éjfél után egy 
óráig nagy jövés-menés, csattogás között, állan
dóan olyan zaj is hallatszott, mint mikor a ko
porsókat csúsztatják rá a halottas kocsira.

Magyarországban különösen a felvidéki kas
télyok bővelkednek hazajáró lelkekben; de akad 
ilyen elég a délibb vidékeken is.

Igv báró Yny Józsefnek egyik pestmegyci 
kastélya volt ilyen hírben. Azt mesélték ugyanis 
a régi öregek, hogy éjjelenkint ott járt kalapos 
király, II, József.

Világos nyári éjszakákon, mikor a hold fénye 
furcsa árnyékokat vetett az üveges tornácz kö- 
koczkáira, még pillangós ezipőinek a kopogását is 
hallani vélték, sőt akárhány inas meg is esküdött ' 
rá, hogy a császár, meg a konziliárius ur azon 
mód. ahogy le van pingálva, kikanyaritott dolmány
ban és százrétü fehér kravátlijával a nyakán, ül
tek együtt a nagy ebédlőben és fekete kávét szür
csölgettek.

Czegléden, n vasúttól nem messzire, a város 
egyik szélén volt egy ház, a melybe utóbb mar 
sehogy sem tudtuk lakót keríteni.

VASÁHNÁP, JANUÁR í .
Január 6-án: 1. Dékány Mihály tanítóképző' 

intézeti természettudományi szaktanár: * A hasznos 
és káros állatokról és az azok elleni védekezésről” .

Január 8-án : 2. Berger Karoly Lajos in. kir. 
gazdasági szaktanár : * Az okszerű földművelésről..

Január lö -én : 3. Guzmann Dénes m. kir. 
szölöszeti és borászati lelügyelö: .Az okszerű 
szőlőművelésről” .

Január 22-én : 4. Nagy Károly tanítóképző 
intézeti rajz és ipari szaktanár: .A  háziipar 
fontosságáról".

Január 29-én : 5. Dékány Mihály : .A  hasznos 
és káros állatokról és az azok ellőni védekezésről".

Február 5-én: 6. Berger Károly Lajos : .A  
trágyáról, trágyázásról es a trágya kezeléséről" .

Február 12-én: 7. Guzmann Dénes: ,A z 
I okszerű szőlőművelésről*.

Február 19-én : 8. Nagy Károly : .A  báziipar 
fontosságáról és a nemes kosúrfüz termeléséről".

Február 26-án : 9. Viasz Nándor megyei állat
orvos: .A  sertés vészről".

Márczius 5-én : 10. Berger Károly Lujos : ,Az 
I okszerű állattenyésztésről*.

Márczius 12-én: 11. Guzmann Dénes: »Az 
! okszerű szőlőművelésről".

Márczius 19-én: 12. Dékány Mihály: .A  
hasznos és kártékony állatokról és azok elleni 

■ védekezésről*.

K o s á r fo n ó  tanfo lyam .
A nagyméltóságU földmivelésiigyi mugy. kir. 

Minisztérium, a Csáktornyái áll. tanítóképző intézet- 
ben 8 hétre terjedő kosárfonói taufolyamot rendez.

I t«‘ t : amelyre 2 -2 hetenkint, ö muraközi; más-más 
helységből 10 10 ember hivatik be, kik, népi 5(1
kr. élelmeségi segélypénzben is részesülnek.

A kosárfonó iparral foglalkozok figyelmét fef- 
1 hívjuk e tanfolyamra. A tanfolyamba való felvé

telérti kérvények vagy megkeresések, a Csáktornyái 
állami tanítóképző intézet igazgatóságához nyúj
tandók be.

ÚJDONSÁGOK
K e d v e s  m u n k a tá r sa in k n a k  s  igerr 

tisztelt e lő f ize tő in kn e k  b o ld o g  újévet 
k iv á n u n k l

Eljegyzés. Horváth Lajos helybeli lakos el
jegyezte özv. Soós Jozsefné lctenvei lakos kedves 
leányát Klárát.

Mindenki kerülte még a tájékot is s a ki 
kocsmát nyitott benne, az biztosra vehette, hogy 
rövid időn belül okvetcllenül belebukik.

Ez az épület ugyanis arról v.ilt nevezetes, 
hogy a kisértetek éjszakánként minden darab bú
tort úgy össze-vissza forgatnak benne, hogy reg
gelre kelve semmit se lehet a szokott helyén 
megtalálni. A padlásról keserves sirás és jajga
tás hallatszott le s küzbe-közbe erős lánczcsörgés, 
n melyet rettenetes zaj követett, olyan, mintha 
vasfazekakkal dobálództak volna. Ha idegen ven
dég vetődött véletlenül a házba, az rémülten kapta 
magára ruháit s őrülten futott a torosul áros csa
ládjához s ezekkel egyi^t volt kénytelen átvirrasz
tani az éjjelt.

A nagyvárosokat —  mint mondják —  nem 
igen szeretik a hazajáró lelkek, de azért a kísér
tetekről beszéltek s beszélnek eleget még a fővá
rosban is.

A régi Kasselik házról, mely u Népszínház 
közelében, u mai Bükk Szilárd-utcza sarkán volt, 
regéltek hátborzongató histór iákat.

Még századunk negyvenes éveinek a vége 
felé is erősen tartotta magát az a hit, az meg
győződés. hogy a magyar jakobinusok hazajárnak 
s magukkal viszik azt, a kit éjjel pont 12 órakor 
a Generális-mezőn találnak.

A budai vár speczi&lis kísérteiéi a jelen szá
zad első tizedeiben a Véghelyi magyar gárdakapi- 
tánv és a Prodanovich lotto-igazgató, hazajáró 
lelkei voltak, a kiket tudvalevőleg orgyilkos módon 
öltek meg.

Véghelyi kapitány szellemétől még Alvinczy 
generális is tartott, a ki a század elején ugyan
abban a palotában lakott, a mely most Józsej 
föhorezeg tulajdonát kepezi u Szcnt-György-téren-

- » - t



VAsARNAI’, jan uAR 1.
Tisztelettel kérjük t. előfizetőinket az előfizetés 

megújítására és a hátralékok beküldésére.
O lv a só in k h o z  I Miután In púnk ez 

év i Ill-ik  negyede nov. 15-én már le
já rt. tehát ex alkalomból kérjük igen 
tisztelt helybeli, de különösen vidéki t. 
olvasóinkat, és előfizetőinket az előfizetés 
megújítására és a hátralékok pontos 
beküldésére, nehogy a szétküldésnél 
fen na ka dás t őrt én jók.

Sze m é ly i hir. Brauner Győző a 
„Szeparátor* részvénytársaság gazd. taná
csosa az itteni viszonyok tanulmányozása 
végett 2 napig városunkban időzött.

Áthelyezés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi m. kir. miniszter Kovács György zala
egerszegi, Kasza József perlaki állami iskolai 
tanítót az újpesti állami elemi iskolához je
len minőségükben áthelyezte.

Előléptetés. A vallás- és közoktatás- 
ügyi magyar királyi miniszter báró Jeszenák 
Anna Csáktornyái állami polgári leányiskolái 
segédtanitónöt, Grosz Samu alsó-lendvai áll. 
polgári fiu-iskolai segédtanárt a Xí-ik fizetési 
osztály mésodik fokozatába léptette elő.

B o r  m int bünfe lje lentö. Sümegi 
Imre talián dörögdi lakós folyó hó 20-án 
délután az ottani korcsmában borozgatás 
közben észre vette, midőn borozgató tár
sának Redler Ferencz ugyanottani lakosnak 
a mellénye zsebéből 1 darab 100 forint és 
1 darab 5 forintos bankjegyet tartalmazott 
pénzes tárczája, Redler észre vétele nélkül 
a földre leesett, mit Sümegi az ott jelen 
volt számos borozgató vendégek észrevétele 
nélkül felvett s avval onnan nyomban el
távozott. Sümegi másnap Monostor-Apátiba 
ment, ott a korcsmába mulatni kezdett s a 
badacsonyi bor annyira megizlett neki, hogy 
attól nagy mérvben megittasodott, ily álla
potban kiabálta a korcsmárosnak -bort ide 
eleget, pénz elég, ha elfogy majd találok 
helyéhe valahol még ropogatósabb százast.“ 
Redler Ferencz Sümegi eme mulatozásáról 
tudomást szerezve a nyirádi csendőrséget 
arról nyomban értesítette s a csendőrök 
által megejtett nyomozás folyamán derült 
ki, hogy Sümegi más pénzén volt oly nagy 
legény a monostor-apáti-i korcsmában, hol 
a megtalált 105 forintnak felét elköltötte, 
fele pedig Redler szerencséjére a sürgős 
nyomozás folyamán kézre került. A hűtlen 
pénztaláló a tapolezai kir, járásbírósághoz 
feljelentetett.

Forgó Újság. A Kossuth Lajos utczán pár nap 
óla nagy népesedőiét van, mely néha oly mérveket 
ölt, hogy a különben is élénk forgalmú utczán 
akadályozza a szabad közlekedést. Az emberek 
az .Újságírói sorsjáték kezességének- egy kirakatát 
bámulják, mely valóban meg is érdemli a figyelmét. 
Kgy feltűnő Ízléssel kiállított hat oldalú oszlopon 
tizenkét budapesti napilap czime alatt olvashatók 
az illető lapokhoz érkezett legújabb távirati tudó
sítások. melyek óránkint változnak. Az oszlopot 
•egy leleményes gépezet folytonos forgó mozgásban 
tartja, úgy hogy az oszlop valóságos forgó újság. 
Persze a kirakat nézői az alkalmat felhasználják 
árrá, hogy azonnal ott helyben újságírói sorsjegyet 
vásároljanak, minthogy az első húzás már Január 
4-én megtarlatik. Kgy 50 kros sorsjegygyei mely 
mind a hat húzásra érvényes egy 100.100 koronás 
főnyereményt és őt 20.000 koronás nyereményt is 
lehet esinálni.

Ö n g y ilk o s  leány. Monostor-Apáti köz
ségben Takács Ferencz földműves legény az 
ősz folyamán megkérte Fodor Teréz ugyan 
Monostor-Apáti községben lakó hajadont, a 
falu legszebb s legkedvesebb leánya kezét, 
a leány csakhamar bele is szeretett a falu 
legszálasabb s külömben is jó  módii legé
nyébe, de a leány szülei kik módosabbak, 
a legényt vagyona tekintetében kévéséivé,

ÁLfeÓ-LENDVA, 1899. -í) É L Z A L  Á„

addig késlelkedtek elhatározásukkal, inig 
végre a leánykérö legény azt megsokalta 
várni, miért is odább lépett, Csillag Anna 
ugyan monostor-apáti-i lakos hajadon kezét 
kérte meg s itt nyomban be is következett 
a megegyezés s most folyó hó 14-én, midőn 
az esküvéshez készültek, Fodor Teréz a 
kedvére való kérő elszalasztása miatti elke
seredésében revolverrel háromszor keresztül 
lőtte magát s 7 napi szenvedés után meg
halt.

Szerencsétlenség. Muraközben a bánkoveczi 
erdőben f. hó 17-én több munkásember dolgozott, 
döntögetvén a fákat és ásván a földből tuskókat. 
Munka közben egyikük. Peti (kovics) Márk meg
feledkezvén a kellő elővigyázatról, igy történhetett 
meg az a végzetes szerencsétlenség, hogy egy 
hatalmas tuskó a fejére esett és a szerencsétlen 
munkást agyonnyomta, ngv hogy szekéren kellett, 
de már holtan, hazaszállítani. Az alig 28 éves, 
erőteljes, munkabíró ember özvegyét és két apró 
gyermeket hagyott hátra.

Anticalvus a neve azon elismert kipróbált 
szernek, mely hajkihullás, fojkorpa, kopaszodás ellen 
a legsikeresebben használható. Az Anticalvus a 
hajat puhítja, a fejbőrt tisztítja, s a haj mindennemű 
bántalmait eltávolítja. Nemcsak férfiaknak és nők
nek. hanem gyermekeknek is kitünően ajánlható. 
Próbaüveget 1, nagy üveget 2 koronáért küld a 
föszétküldési raktár: Kunitz Ödön gyógyszertára j 
Balassa-Gyarmalon, de kapható minden más gyógy- j 
szertárban is.

G a zd a sá g i vánd o rtan itá sok . A
földmivelésügyi miniszter rendeletére s anyagi | 
támogatásával vármegyénkben rendezett gaz- j 
dasági vándor előadásokat beszüntették; 
mert az e czélra adományozott állami segélyt j 
az eddigi előadások költségei kimerítették.

Irodalom .
Kossuth Lajosnak 1848-iki leghívebb arczképe.

A fővárosi 1848—-49.-Í Kossuth múzeum évek óta , 
foglalkozik annak megállapításával, hogy a világ | 
minden részéből összegyűjtött ezernél többféle ! 
Kossuth arezképek között, melyik a leghívebb kép. ; 
Az 1848-iki nyomtatott és festett Kossutt képek 
olyan sokfélék és egymástól annyira elütök, hogy 
e miatt a nagy közönségnek különösen az újabb i 
generationak alig lehet fogalma arról, hogy hát 
milyen volt, hogy nézett ki 1848-ban a mi dicső 
kormányzónak. Ez az ügy valóban méltó arra. az 
évek óta folyó nagy munkára, a melylyel a budapesti 
1848— 19-i és Kossuth múzeum megállapítani és 
elkészíteni törekszik a legnagyobb magyarnak 
tökéletes hű képét. Kossuthnak nyomtatásban 
megjelent legelső arczképét 1841-ben Eybel rajzolta, 
ki a bécsi llelvedernek képtár őre és híres i 
arczképfestöje volt. Kvbel 1844-ben másodszor j 
rajzolta köre Kossuth arczképét. Ez a két legrégibb 1 
nyomtatott kép igen szép, de a később készült j 
nagyobb művészek képeiből, valamint az 1847-től i 
1853-ig készült Kossuth fényképek és Dangerulypek [ 
nyomán egész bisztosan lehet megállapítani, hogy | 
az Eybel képeken Kossuthnak areza nem egészen j 
élethű. Nem rég elhunyt jeles festőnk az öreg 
Barabás 1848 -49-ben négyszer rajzolta meg | 
Kossuth arczképét. Ezek közt van egy, a mely az | 
összes képekkel összehasonlítva igen sikerültnek I 
mondható, de a másik három Barbás-féle Kossuth I 
kép nem jó, épp úgy nem sikerültek, mint a hogy I 
Petőfit nem jól rajzolta meg a nagy mester. A J 
legelső 1847-i Kossuth Dangerotypek arczkép báró ! 
Melleit v. b titk tanácsosnak, az 1848-ik esemé- j 
nvek híres történészének birtokában van. ki erről i 
másolatokat ajándékozott Gr. Kreith Bélának. Ér- ; 
dekes, hogy a másolatokat báró Helfertnek jó i 
barátja LobanolT herczeg a meghalt bécsi orosz : 
nagykövet készítette. A báró llelfert-féle bangerotyp, j 
a Barnbás-féle legjobb kép és az amerikai ötféle 1 
Dungerotyp fényképek után és emlékezete nyomán i 
festette meg Kossuth Ferencz ajándékkép Gr. I 
Kreith Bélának, Kossuth Lajos 1848-ki leghívebb j 
arczképét. Ugyancsak Kossuth Ferencz festette í 
meg édes atyjának öregkori arczképét az élő | 
Kossnlhról oly híven, hogy a kik a legnagyobb , 
magyart Turinban szerencsések voltak láthatni, ;

azok meggyőződhettek arról, hogy soha életükből! 
hivebb arczképét nem láttak, mint a minőt Kossuth 
Ferencz festett dicső atyjáról. Eiíen eredeti és 
leghívebb képekről festenek most a budapesti 1848 

49-iki múzeumban öregkori és 1848-ki Kossuth 
arczképeket, városok és egyletek számára: 230 
forintba kerül szép rámával egy térdige festétt 
életnagy Kossuth kép, melynek magassága másfél 
méter, szélessége egy és egy harmad méter.' 
Életnagy mellkép formában rámástő! 25, 50, frt, 
vagy száz forintba kerül egy-egy jól festett Kos
suth vagy Petőfi kép, sőt tiz forintért is ad a bu
dapesti 1898-as és Kossuth uluzeuin egy fénykép 
ct. életnagy Kossuth képet. Fenti árak mellett a 
festőnek és a múzeumnak is kevés a haszna, miért 
is ez a vállalkozás inkább az 1848— 48-iki és 
Kossuth kultusznak hoz áldozatot. A Bem-Petőfi 
körképnél, a mely csatakép ma Budapestnek leg
érdekesebb látványa,- ki van állítva 1848— 49-iki 
múzeum legszebb része s itt látható (Városliget 
arena-ut 70. sz.) a Kossuth Ferencz által festett 
fennt leirt két nagyszerű Kossuth kép is. Mielőtt 
a Kossuth Ferencz által festett 184&:iki képet a 
Kossuth múzeum mint tökéleteset elfogadta volna 
bemutatta u képet Barabás, Kovács Ernő és más 
olyan jeles művészeknek, kik Kossuthot 1848— 49- 
ben és az ötvenes években többször látták. Meg: 
nézték a képet a még élő 48-as jeleseink és Kos
suthnak rokonai, barátai. Ezek után a kép addig 
lett javítva, inig egyhangúlag kimondatott,- hogy 
tökéletes.

Vasú ti m enetrend.

A.-Lendva-Csáktornya. A.-Lendva-Z.-Egerszeg.

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

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

B u d a p e st i g a b o n a á ra k .

inm.-kint j mm.-kiét
Búza . . . 9*04-9*00; Fehér bal) . 5  75 
Zab . . . .  5‘65-5'70| Sárga „ „ . 4‘25
Rozs . . . 7'05-7'70| Vegyes „ , . 4'00
Kukoricza . 5*40-5'45 Lenmag . . 8D0 '
|Arpa . . . 5 50-5.65j Bükköny . . 4 50

Felelős szerkesztő.

Németh Mihály.
Laptulajdonos: B a l k á n y i  E r n ő .

K ó r j a
( ő t iH n c n h t l

( !  O O C t p !

oihighírU spanyol és portugál 
ború it

Sherry 
Porthor . 

Malaga 
Madeira 
Tarra górta sít.

Kaphatók az összes finomabb 
fűszer és csemege kereskedő - 
sekben. na fa m in t poharanként 

az előkelőbb szállodák, kávéhoz ak és rend ég lökben

Saját fiók: Budapest
csakis IVKossuth Lajos és Ijo ild g  utcza

sarkán a f/enlnjl'asinooaf szemben



ALsó -lendva inon.

606.|1898. szám.

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

t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közlurré teszi, 
hogy az alsó-lendvai kir. járásbíróság 1898. V. 
644. számú végzése által Sterinan Mária végre
hajtató javára Szoesies József cserencsócz-gyuln- 
csárdai lakos ellen 609 forint — kr. töke, ennek 
1898. évi november hó 9-töl jár*) 6 százalék 
kamatja úgy járulékai erejéig elrendelt kielégítési 
végrehajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 1(X)7 
forint 90 krajczárra becsült 1 telién, 1 hizó 
sertés, pálinka, borok, hordók, külömbözö szoba- 
beli-, házi- és gazdasági tárgyakból álló ingóságok 
nyilvános árverés utján leendő eladatása elren
deltetvén, ennek a helyszínén vagyis Cseren- 
csócz-gyulai csárdánál leendő eszközlésére 1899-ik 
évi január hó 12-ik napjának d. e. 10 órája batár
időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel 
oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az érintett 
ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi IX. t.-cz. 
107. §-a értelmében a legtöbbet ígérőnek becsáron 
alul is eladatni fognak.

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

Kelt Alsó-Lcndván, 1898. évi dcc. hó 28-ik
napján.

Vresits Elek, 
kir. bírósági végrehajtó.

,n K I. 7. A I. A*
Amerikai zsebórák.

Jótállással, hogy n nickel színét nem változtatja, szerkezet*! 
pontosabb ós jobb, mint a legdrágAbakké.

Ára darabonként 3  forint.
Jótállás mellett, mig a készlet tart. Hozzá ezüstös óra- 

láncz 60 krajezár.

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

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

vannak.
Egy külön penge hozzá I forint.

Megrendelhető: 
föbizomá

lti Gyűjtőknek 5 drb után

I F
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Schwarcz Gyula
butorgyáros kárpitos és disaitő

V a ra z sd o n .  (A  városház mellett). 
Ajánlja dúsan felszerelt raktárát ínirt* 

dennetnü k á rp ito s  és d ísz ítő  bútorokban 
Elvállal avult bútorok átdolgozását a 

legjutanyosabb árakon. 
R ész le tfiz e té sre  á rk tt löm - 

bözet n é lkü l. 
L e g o lc s ó b b  é s  e lism e rt  sz o lid  bevá~ 

sá r lá s i fo rrá s.

Elvállal mindennemű 

könyvnyomdái munká

kat jutányos áron és 

ízléses kivitelben.
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Könyvnyomdámat a mai kor igényeinek teljesen megfelelő gépekkel és szép 

díszes hetükkel kibővítettem, igy képes vagyok a nyomdászat terén elő

forduló mindennemű munkákat csinosan és ízlésesen kiállítani.

Balkányi Ernő könyvnyomdája Alsó-Lendya.
Ajánlja magát mindennemű
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csinos kábítására a legjutányosabb áron.

Névjegyek, eljegyzési 

és esketési kártyák, 

meghivók, gyászjelenté

sek csinos kivitelben.

A  következő NAPILAPO K  kaphatók:
Budapesti X«pló, Budapesti Hírlap, pesti 

f[irlap> pester Journal, Magyarország.
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Hírlapokat, szép- 

irodalmi műveket, 

árjegyzékeket, étlapokat 

jutányos áron.

Mindenkor kapható (egyes ivenkint is): Vagyoni leltár, Átlós-levél, Adás- 

vevési szerződés. Havi kimutatás, Ügyvédi, körjegyzői, végrehajtói és utbiztosi 

nyomtatványok, Póstakönyv, Halottkémi jegyzőkönyv stb. stb.

Takarékpénztári, 

ügyvédi, körjegyzői i«  | 

községi nyomtatványok 1 
gyorsan és jutányosán.

Nyomatott Balkányi Ernő könyvnyomdájában Alsó-Lendván.


