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H irdetések elfogadtatnak: 
Budapesten : a  R euter Ügynökség 
és a  Magy. Távir. Iroda, Eckstein 
B., Fischer A. D. és Goldberger 
W. A. hirdetési irodája. Bécsben: 
Mosse Rudolf h irdetési irodája.

A  h e lyb e li és  já rá s i hatóságok , az a lsó-lendvai községi és körjegyző i e g y le t , az „A lsó-Lendva-V idéki T akarékpénztár
R észvén y  társasáig" h i \ atnlos közlönye.

Erzsébet királyné
Valami rettenetesen fájó kiáltás száguld végig az or

szágon. A fájdalom hangja torkunkra fagyasztja a szót: 
meghalt a királyné.

Megölték Magyarország nagyasszonyát; avédöanygyalt, 
a ki reménységünk volt, a mikor fellegek borították a 
hazánk egét; büszkeségünk és imádottnnk volt, a mikor 
az éltető nap áttörte a felhőket. E szent és mártír a tró
non. hűséges osztályosa volt a magyar nemzet örömének 
és bánatának, és a kinek hódoló szeretettel kisértük min
den lehelletét, most ott fekszik élettelenül, szive átdöfve 
egy örült eszméktől elvakitott gyilkos vasától.

Sírj, zokogj nemzetem; csorduljon ki szemedből a 
fájdalom könyiije, mert meghalt a nagyasszony, Magyar- 
ország királynéja, s te árván maradtál.

Ez az érzés több a megdöbbenésnél!
Megint egy szörnyű csapással teszi próbára sokat 

szenvedett népét a magyarok Istene!
Elvette koronája legfényesebb gyöngyét, letörték róla 

orozva gyilkos kezek, melyeket csak a fanatizmus őrülete 
vezethetett abban a pillanatban, mikor véres tőrével illette 
a legártatlanabb szivet.

Hát van-e ennél szörnyűbb büntette a  világhistóriának ?
Ó ki tud most egy vigasztaló szót nyújtani, hol az 

az ember széles e hazában, a ki most nem tud sírni, a 
kinek van most más bánata, vagy van valami öröme.

Szegény, szegény imádott nagyasszony te! Magyar 
hazának nincs az az clzüllütt lia, kinek oltalma alatt biz
ton le nem hajthattad drága fődet. Idegenbe kellett men
ned, hogy e szörnyű végzet betelhessen. Miért hogy nem 
maradhéttál közöttünk. Miért hogy bizó lelkeddel minden 
védelem nélkül belevegyültél a tömegbe, melyet nemes 
gondolkodásod érdemén túl megbecsült.

Ott csuklott össze, idegen földön, védtelen, a kit 
itthon milliók hordanak szivükben, a kinek szép nevét, 
nemes alakját. Istentől való szép cselekedeteit legendába 
szövi a magyar nép.

Évekig bolyongott itt közöttünk, erdei ösvényen, el
hagyott utakon, hegyi magaslatokon. Szegény és gazdag 
áhítattal nézte, szemével követte és szive áldását utána 
küldötte, a merre léptei vitték. Idegen országokban is ál
dották és mégis ott akadt egy istentelen kéz, mely drága 
élete ellen tört.

A kegyetlen istenek Erzsébet királynét avatták hős
nőjévé a szörnyű valóságnak. Megváltója lett a nemzet
nek, melynek a szűz anya a patronája és az ö szivét is 
az a fájdalom járta által, melyet a szent szűz szenvedett, 
mert ö is egyszülött fiát vesztette, a kiben minden remény
sége volt és gyönyörűsége tellett.

Soha ennél szomorúbb történetet a fejedelmi csalá
dok végzete nem költött. .Nem vétettek ők az emberiség

nek, s csak jót teltek és jót akartak egész életükben 
az anya és fia. A népek milliói csak áldást kért reájuk, 
de sötét balsors szövődött az áldásból.

Mint egy mentő, úgy lépett a magyar földjére, áldást 
hintve, merre megjelent. Vigasztalt az édes anyanyelven, 
melyet megtanult rögtön, mihelyt Magyarország királynéjává 
avatá öt az Istennek kegyelme.

Erzsébet igaz magyar királyné volt, a szomorú idők
ben is, a mikor még nem oszlott el a félreértés a király 
és nemzet között.

Oda fönn csak egyetlen jóakarónk volt a király oldalán, 
s ez a királyasszony volt. Sok rosszakaratú cselszövényt 
ellensúlyozott ez a  csodás asszony s egyetlen mosolya 
részünkre tudta hódítani az uralkodói gondoktól gyakran 
megtört király felséges jó szivét.

Ezt a királyi szivet is többször érte már a sors
csapás, mint akármelyik emberi halandó szivét s innen 
távolból elképzelhetni sem tudjuk az ő fájdalmát, melyet 
a legnemesebb asszony, a legszeretettebb királyné elvesz
tése fölött érez!

A megdöbbentő csapások hosszú, hosszú sorozatát 
vele együtt szenvedte híven a  magyar nemzet, részt kérve 
mindig a szeretet uralkodó gyászából, fájdalmaiból.

Könypatak csordul most is a részvét nyomán, a me
lyet Felséges Urunk és Királyunk, a szerető hitvestárs 
mérhetlen vesztesége fölött érzünk.

A fájdalomtól megtörtén zokogunk, aggódva, resz
ketve tekintünk Hozzá, kit a sors annyiszor s oly súlyo
san látogatott meg, próbára téve fejedelmi nagyságát, 
férfiúi erejét és emberfölötti kötelességtudását.

Nem tudunk a megpróbáltatás e súlyos órájában 
egyébre gondolni, csak Ö Reá. Nem tudunk, csak könyezni 
és imádkozni.

Fohászkodni sajgó szivünkből az Egek Urához, ter- 
jeszsze áldó, mindenható kezét szel etett, öszbeborult 
Atyánk, Királyunk fölé: csillapítsa szivének vérző sebét, 
szárítsa fel égető könyeit s adjon neki erőt továbbra is 
őrködni magyar népei fölött.

A könyünk pedig csak hadd hulljon szabadon; ne 
facsarja szivünket a bosszú gondolata, hanem öltsünk 
fekete gyászt, rakjunk virágot a legszeretettebb királynénk. 
Magyarország védöangyalának ravatalára.

Múljék el tőlünk a harag fekete gondolata; de ne 
múljék el soha e gyász, mit Érette szivünkben viselünk. 
Ez az egyetlen, a mi megmaradt belőle.

A harangok kongásába pedig vegyüljön bele millió 
hűséges magyarnak buzgó fohásza, hogy a magyarok 
hatalmas Istene adjon erőt s vigaszt, tegyen csodát és 
vigasztalja meg azt, a kit nemzete csodatevő szeretető már 
megvigasztalni nem tud.
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Z a lavá rm e g ye  gyásza.
Zalavármegyc törvényhatósági bizottsága dr. 

Jankovich László gróf, főispán elnöklése alatt nagy
számú bizottsági tag jelenlétében lietlon tartotta 
Volna meg rendes közgyűlését. A főispán három
negyed tiz órakor melyen meghatott hangon a 
közgyűlést a következő szavakkal nyitotta meg:

„Azon lesújtó hírre, mely fenséges királynőnk 
haláláról mindnyájunkat fájdalommal érint, indit- 
viuiyozom. hogy a törvényhatóság tagjai a római 
katolikus templomba gyászistentiszteleten részt- 
v egyenek.*

Az indítvány a legnagyobb bánatérzéssel 
találkozván, a bizottság összes tagjai istentiszte
letre vonultak, melyet Balaton József apátplébá
nos a káplánok segédletével végzett. Az isteni 
tisztelet után, melyen a város egész közönsége 
részt vett, a gyűlés újbóli megnyitásával a/, 
országot ért csapást közlő miniszteri leirat olvas
tatott fel, melyet a közgyűlés szomorúan tudomásul 
vesz, a gyásznak fájdalmas kifejezését jegyző- i 
könyvbe iktatja és azt ö Felsége magas zsámo
lyához juttatja; a nagy halott ravatalára koszorút 
helyez, s a temetésen a főispán, alispán, Balaton | 
Józ-of. Battvánv József gróf és Jtogvav István 
által magát képviselteti. Barea László emelkedett 
haSgn emlékbeszéd kapcsán u gyász kifejezésének 
módozatai iránt tett indítványt, llat/.ky Kálmán 
indítványára pedig a közgyűlést c nagy halott 
tetemeinek örök nyugalomra helyezéséig elnapolták.

A lsó -L e n dva  gyásza.
£  Felséges királynénk halálhíre melyet 

eleintén kétkedve fogadtunk, szerettük volna lehe
tetlennek tartani — szivünkön hatott át, mert a 
kétkedés rövid idő alatt olyan szomorú valósággá 
változott, a mely egész Magyarországot megredi- 
tette s igv a mi határszéli városunk hazafias 
ípfósságát is mélyen lesújtotta. A borzasztó csapás 
alatt roskadozunk, fájdalmunk mély, gyászunk 
mérhetetlen; remegünk a nemzet jövendőbeli 
sorsán!

> Határszéli városunk lakossága, élén a „Pol
gári 01va«ó* egylettel mindig részt kivan magának 
a nemzet örömében és gyászában, most sem 
maradt hátra. K. Hajós Mihály, az „Olvasó* egy
let elnöke a szomorú hir vétele után választmányi 
illést hitt össze, melyen a választmány tagjai, 
{Énükön a legmélyebb fájdalom kifejezésével, 
m j.-  számban jelentek meg s néma csendben, 
könytelt szemekkel, felállva hallgattak K. Hajós 
Mihálynak, a meghatottságtól remegő hangon elő
adott lendületes következő szép beszédjét:
V Tisztelt Választmány 7

Súlyos csapás érte hazánkat. Kgv emberi 
bőrbe öltözött vadállat e hó 10-én d. u. '1—.‘1 
ófa között Géniben kioltotta áldásos életét a 
magyarok szeretett királynéjának, hazánk véd- 
angyalának. Kzen undorító tett folytán özvegygye 
lett a földi uralkodók h-gncmcschhikc. s anyátlan 
árvává egy nemzet, mely rajongó veretette! csün
gött imádott királynéján.

A magyar nemzettel mi is kőriil álljuk azt 
a koporsót, mely Magva is trszúg őrangyalának drága 
földi maradványait fedi s épp azért voltam bátor 
az igen tisztelt választmányt összehívni, hogy 
alkalma legyen a megmerhetlen csapás feletti 
mély fájdalmának kifejezést adni s hogy letehesse 
ama koporsóra a soha meg nem szűnő szeretet 
e t emlékezett örökzöld koszorúját.

Szomorú kötelességet teljesítek. a midőn 
felkérem az igen tisztelt választmányt, hogy e 
megrázó esetben a további teendőket megállapí
tani méltóztassék. A magam re-zeröl tisztelettel 
azt indítványozom, hogy halhatatlan felség«‘s Nagy
asszonyunk elhunyta feletti mély fájdalmunknak 
jegyzőkönyvileg adjunk kifejezést.

K. ilajós Mihály elnök fenti beszédében 
élénken, nagy hatással emelte ki azt a megmér
hetetlen veszteséget, a mely szeretett királynénk 
halálával sokat szenvedett nemzetünket oly melyen 
sajtolta: s többek között indítványozta, hogy 
Erzsébet királyné emléke jegyzőkönyvileg örökí
tessék- meg és abban az ‘Olvasó* egylet a leg
mélyebb fájdalmának adjon kifejezést. Indítványa 
egyha i igu lag elfogad t a lőtt.

Nemcsak a szivekben, de külsőleg is gyászol 
Atoó-Leudva lakossága, mert magúnházakon úgy. 
mint a középületeken gyászlobogó leng s a férünk 
részint karjukon, részint pedig kalapjaikon gyász- 
-zulagot 'viselnek. A városi képviselőtestület hatá
rozatit értelmében három hétig nem szólhat zene, 
f. hó 17-én gyúsz-islenilisztelet tartatot, melyen a

. n f i i . z  A I. A*

hatóságok, hivatalok és tanintézetek részvételén 
kívül hz „Olvasó" egylet tagjai is testületileg lóg
nak megjelenni s a temetés napján az egyes tan
intézetek gyászünnepélyeket tartanak.

G yászünnepségek  A lsó -L e n d vá n  és 
v idékén .

Erzsébet királynénk elhunyta alkalmából az 
általános, mély gyásznak méltó kifejezést adott j 
f. hó 17-én AÍsó-Leiidva városa s közeli vidéke.

Az őszi nap tisztán ragyogja he a láthatárt, 
mintha nem is kívánná látni a szomorúságot, i 
mely e tájt betölti.

A varos s vidék házainak ormairól fekete, 
szomorú zászlók lobognak. Az üzletek mindenütt 
zárva vannak. A járúk-kelök feketén öltözve, ar- 
czaikon a mély meghatottság, szomorúság jel
képével.

Heggeli fél 0 órakor hosszan tartó harang
zúgás hallatszik, mely jelzi a gyász isteni tisztelet 
kezdetének közclgését.

A szomszédos községek lakosai, az elöljáróik, 
iskolák tanulói, tanítóik vezetése mellett, gyász- | 
lobogóval jelennek meg az ünnepélyes isteni tisz
teleten. Feltűnő impozáns megnyilatkozása látszik 
a veghetetlen szeretetnek, rnelylyel a felséges 
királynénk iránt érzett a haza minden lakója, s 
a megmérhetetlen veszteség és fájdalom abban a 
menetben, melyet a városunk minden osztályának 
rétegei képeztek. K menet a gyász mint belső, 
mint külső minden jelével a városháza udvaráról 
kiindulva, melynek elejéhez a helybeli m. kir. pol
gári iskola ifjúsága s tanárok csoporja csatlakozva, 
több fekete zászló alatt, a róni. kath. plébánia 
templomba tért, hogy jelen legyen az ünnepélyes 
gyász isteni tiszteleten. Az Eriink bemutatandó 
isteni tisztelet 9 órakor vette kezdetét, mely t 
Kiss Pál esperes plébános végzett, Murkovics 
János zenetanár s a helybeli kántorok orgona s 
ének kísérete mellett. A nagy gyász-rekviemnek, 
melyen a város és vidék majd összes lakosai, a 
helybeli összes hivatalok tisztviselői, a városi elöl
járóság. úgy az egyes tanintézetek tanulói s 
tanárai jelenléte mellett,„megható néma szomorú- ; 
sággal. 10 órakor ért veget.

E napon általában, melyet mindenki ünnep
nek tart s a melyen mindannyian vigaszt óhaj
tunk keresni, s mély áhítattal búcsúzni a legnagyobb > 
halottól, ugv a kereskedelem, mint az ipar szünetel.

V á ro s u n k  k é p v ise lő  te s tü le té n e k  
re n d k ív ü li ü lése.

Alsó-Lendva nagyközség képviselő testületé 
f. hó 11-én tartotta rendkívüli ülését Torna János 
v. biró elnöklete alatt, melyen a képviselő testü
leti tagok teljes számban jelentek meg.

Torna János üdvözli a képviselő testületi 
tagokat s egyben előterjeszti, hogy a mai rend
kívüli ülés összehívását a vett értesítés szerint 
azon fájdalmas s mélyen megszomoritő körülmény 
folytán tartotta szükségesnek, miszerint Erzsébet. 
Magyarország királynéja ellen Géniben merénylet 
követtetett el, melynek áldozatul is esett; e rend
kívüli körülménynél fogva kéri a további intézke
dések határozatát s az ülést rmgnyitottnak je
lenti ki.

Ez után K. Hajós Mihály képviselő tag. elő
terjeszti. hogy ma reggel 1 stf ómkor a következő 
távirati tudósítást vette Budapestről: „Erzsébet
magvar királyné ellen merénylet követtetett el 
Genfbon. A királyné meghalt."

A fentiek után a meghatottság hangján is
merteti a megmerhetlen csapást, mely felséges 
Királyunkat és hazánkat forrón szeretett és felejt
hetetlen Királynénk elhunvtával érte s indítvá
nyozza, hogy a közgyűlés a magyar nemzet Véd
asszonyának nem várt elhunyta feletti mély fáj
dalmát jegyzőkönyvileg öriikitst meg; s a köz
gyűlés küldjön részvéttáviratot n miniszter elnökhöz 
azzal a kéréssel, hogy azt a trón zsámolyához 
juttatni kegyes legyen, s végre, hogy a közgyűlés 
tegye meg mindazokat az intézkedéseket, melyek 
a mélyen lesújtó veszteség feletti fájdalmát kül
sőleg is kifejezik.

A képviselő testület az előterjesztést meg
döbbenéssel s fájdalommal telve hallgatta végig, 
egyben pedig egyhangúlag elhatároztatott : A leg
nagyobb undorral veti meg a közgyűlés azt a 
szörnyszülöttet, a ki az emberiség legtökéletesebb , 
s legnemesebb élő alakja ellen szenyés kezét fel- ' 
emelni merészelte.

Felséges asszonyunk elhunyta felett a köz
gyűlés melyen érzett fájdalmának és részvétének 
ad kifejezést s ezt a következő részvéltávirathan 
fejezi ki: „Nagyin, in. kir. Miniszter Elnök Urnák, 
Budapest, Alsó-Lendva közönsége mély fájdalom
mal vette, szeretett és felejthetetlen Királyasszo- 
nymik nem várt elhunvtával a lesújtó gyászhirt.

A megmérhetetlen fájdalmának ma tartott 
rendkívüli közgyűlésén jegyzőkönyvileg adott ki
fejezést. a köz- és magaiiepületekcn'gyászlobogók 
hirdetik a nagy veszteséget, mely u felséges 
Uralkodót és Hazánkat egyaránt érte.

A gyász isteni tisztelet e hó 17-én lesz 
megtartva.

Mély tisztelettel kérjük Excellenciádat, mi
szerint fájdalmunk és hü alattvalói igaz részvé
tünk kifejezését fogadni s a trón zsámolyához 
juttatni kegyeskedj ék. “

Elhatároztatott továbbá, hogy boldogult Nagy
asszonyunk emlékét jegyzőkönyvileg megörökíti, 
elhatározta, hogy a köz- és a magánépületek 
gyászlobogóval ellátassanak. 14 napig a vendég
lőkben és kávéliázakhan u zene ollillassék.

Temetés napján harungozás legyen és úgy 
az isteni tisztelet tartása alatt, mint a temetés 
órájában az összes üzletek zárva tartassanak.

A fentiek után a városbiró, mint elnök, a 
gyűlést befejezettnek nyilvánítja és a tagok mély 
meghatottsággal távoztak a gyűlés terméből.

A he lyb e li á ll. p o lg . isk. g yász
ünnepé lye .

A helybeli ni. kir. áll. polgári iiiuiskola f. 
hó 17-én tartotta a felejthetetlen emlékű Erzsébet, 
Magyarország királynéja gyászos halála s temetése 
alkalmával gyászünnepélyét.

Az ifjúság 9 órakor az intézeti tanárok ve
zetése melleit - gyászzászló alatt a  róni. kath. 
templomba vonult, hol az ünnepélyes gyász isteni 
tisztelet tartatott.

Az isteni tisztelet végeztével az ifjúság az 
intézet nagytermébe vonult, a hol Palaky Kálmán 
tanár (az alább közölt gyönyörű felolvasásban) 
méltatta nagy meghatottsággal a nagy veszteséget, 
mely a királyt és hazánkat érte.

Kedves növendékeim!
Szomorú alkalom hozott össze minket.
Távol, idegenben, a genfi tó balzsamos 

levegőjű partján egy emberi szörnyeteg gyilkos 
tőrével álszurta a legnemesebben érző szivet: a 
végzetes szúrás halált okozott: imádott Erzsébet 
királynénknak drága életét oltotta k :! A gyilkos tör 
megsebezte jóságos királyim!* -zivet is. ki Erzsé
bet királynéban szeplőtlen erkölcsű, erényekben 
gazdag, forróan szeretett nejét, egyetlen vigasztaló
ját veszítette el! de mely sebet ejtett a magyar 
nemzet szivén is. mert a boldogul!kan mi egyet
len őszinte pártfogónkul, a trón szédítő magasla
tán egyetlen földi őrangyalunkat, nemiünket veszí
tettük el.

Attól a pereztöl kezdve lelt őrangyalunk, a mi
dőn felséges urunk lK>4-beii a szép. fiatal 17 eves 
bajor királykámt hü nejéül maga mellé* a trónra 
emelte. Us éppen akkor jelent meg c|ö»/.ör ko/otlunk. 
a forradalom után. mikora legnagyobb clmomatás- 
han szenvedett nemzetünk, a midőn még szabadon 
lélekzeni sem engedlek nekünk, a midőn a sok 
ellenséggel vívott óriási, de mindig dicső küzdelmünk 
után megmaradt nagyjaink a börtön sütetjében, a 
nehéz rahlánczaikat csörtették.

Ily szomorú viszonyok között az isteni gond
viselés rendelte számunkra abban a sótól korszak
ban. midőn nemzetünk léte. jövője forgott k ocz- 
kán. Ifjú szive mindjárt kezdetben részvétel érzett 
az elnyomott magyar nemzet iránt, szorgalmasan 
tanulni kezdte nyelvünket.hogy beszélhessen velünk, 
hogy ez által is némi enyhítő balzsamot nyújtson 
sajgó sebeinkre; s midőn aztán történelmünket is 
áttanulmányozta, egy édes, titkos sejtelem hatotta 
át lényéi: ez a vitéz magyar nép nem lehet párt- 
ütő, hisz nem is olyan régen, esik egy század
dal előbb, a Habsburg Lothuringiai uralkodó 
esalád ősanyjának. Mária Teréziának trónját éle
tével és vérével mentette meg! Ez a viléz nép 
meg ezután is erős támasza lehet a trolinak, 
az uralkodó csiholnak! Hogy megismerjen bennün
ket. 18ő7-beti éi js elkísérte felséges férjet magyar
országi ntjahan. Bécsitől hajéin jöttek ide. s a 
mikor l’esten először lépett magyarföldre, jaj, de 
milyen szépén állott rajta nemzeti viseletűnk, de 
még sokkal szebben hangzott el felséges ajkairól 
nemzetünk zengzetes nyelve! K tényben egy szebb
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jövő reményét látva, a nemzet mély hódolatot, 
ragaszkodást tanúsított iránta és lelkes fogad
tatásban részesítette öt. Kzen első találkozástól 
kezdve megszerette nemzetünket s föltette magá
ban, hogy bajainkon segíteni fog.

A nemzet is nem hiába reménykedett, mert 
már az első találkozásnak azaz üdvös eredménye 
lett, hogy Józsefstadban 100, Olmüezben 21 hazá ja 
után sovárgó magyar hazafinak hullott le bi
lincse, mely által sok régi harag és bánat engesz
teltél! ki. Éttől kezdve békilö angyalként lépett a 
nemzet és az uralkodó közé. s addig szőtte az 
nranyszálakat, míg nem összefűzte a királyt a 
nemzetével s kiliékülve, visszakapta a magyar 
szabadságát és teljes alkotmányát. Az egész ország 
örömmámorban úszott, midőn 1807. június hó 
8-án ö felségeik fölkent léjére ráttetetetl S/.t István 
aranykoronája. F.zért 1807-ben egy szebb, uj 
korszakot nyit meg nemzetünk történetében, ettől 
kezdve a jó egyetértést és kölcsönös bizalmat 
a trón és a magyar nemzet között nem zavarta 
meg semmi sem, s az áldásthozó béke megtenni 
jótékony gyümölcsét: minden téren óriási léptek
kel balad előre Magya>ország. És Erzsébet király
nénk? Itt lakik közöttünk, életének legboldogabb 
évei azok. melyeket hii és hálás magyarjai között 
tölthet el. Meg jobban megismerve nemzetünk ősi 
erényeit, egészén magyarrá lesz közöttünk s 
s őrködik fölöttünk, mint gondos anya gyerme
keire, s a mi örömünk az ö öröme, a mi gyászunk 
az ö gyásza is volt.

S ha külföldön utazott is közvetlen környe
zetében mindig magyarok vannak, kikkel állandóan 
magyarul társalkodód. Idegen származású királyné 
még úgy nem szerette a magyart, mint ö felsége. 
A nemzettel nem forrt annyira ö*sze egv som. a 
magyar jellemet úgy át nem értette, annak jó 
tulajdonságait úgy meg nem becsülte. És ez nem
csak azokra a királynékra vonatkozik, a kik a 
Ihibsburg-bázbol származó királvainknak voltak 
nejei, hanem felmnhelünk egész Szent István ko
ráig, s a mennyiben a történelmi adatok fenn
maradtak, nem volt a magyarnak hozzája fogható 
királynéja soha.

Árpád-házából származó királyaink is több
nyire idegen uralkodók leányait vették feleségül. 
Volt közöttük nem egy. a ki megszerette a ma
gyart, de ezt 8,mii mondhatjuk el valamennyi fölül. 
Viszont volt közöttük elég. a ki gyászt és romlást 
hozott az országra és a nemzetre. A ki oly tel
jesen egybe tudott volna forrni a nemzettel, a ki 
érzéseiben és gondolkodásában ó magvarrá lett 
volna egés/en. a ki vele érezte a néppel minden 
örömét és bánatát, a ki vigasztaló a igvalként ott 
virrasztód volna a magyar fölött az elnyomatás 
bús éveiben i - : uh a n  k irá h n é jn  > snk ej'v 
volt önnek n nemzet nők. ICr/sóhet királyné.

()rökre emlékezetes marad előttünk, midőn 
n haza bölesének, Deák Éerene/.nek és gr. Andrá.«\ 
(■villának halálakor kiknek szintén nagyérde
műk volt a kibékülésben Erzsébet királyné 
könvei összefolytak a nemzet kényeivel, maga 
vitte el koszorúját a nagy hazafiak koporsójára, s 
ott a ravatalnál térdre borulva imádkozott szere
tett hazánkért.

Fájdalom, ezelőtt kilenc/, évvel anyai szivét 
niélvcn megsebezte egy váratlan esemény, egyet
len fiának a magyar trón nagyreményű örö
kösének, I! i idolt’ fölierezegnek tragikus halain. 
Illába osztozkodtunk mi is a pótolhallan veszte
ségben, ö már többé nem talált vigasztalást: félre 
vonul a világ zajától, többé nem szerepel, mint 
királyné nyilvános helyen, többé nem veti le a 
gyászruhát soha. Azóta nem találja helyét, hanem 
mindig keresve a magányt, a szabad természet 
ölét. folyton jótékonyságot gyakorolva s mély faj
dalmának enyhítésére, mint egv bolygó csillag 
liebarangolja Európa különböző országait.

Azóta csak egyszer örvendezett, csak egy
szer jelent meg mint királyné a nyilvánosság 
előtt, a mikor együtt örvendezhetett hii magyar 
népével, osztozkodhatott annak örömében, világra 
szóló dicsőségében az ezredéves ünnepélyek alkal
mával. Ekkor rövid időre elfelejtette mely gyászát, 
sok szenvedéseit: örömkönnyeket hullatott, me
lyeknek gyémántnál drágább csepjei nemzetünk 
iránt érzett benső vonzódásának es igaz szendé
iének voltak kifolyásai.

De ezen utolsó öröme után is folytatta 
utazásait, legutóbb pedig már a sok bánat es lelki 
fájdalmak következteben megrongált eges/.segenek 
helyreállítása ezéljából is. Ezen útja közben 
—* mikor már betegségeié enyhülést tatait ma 
’ gv hete érte utói az erőszakom halál. Kételkedve 
fogadtuk az atkos merénylet első hírét, mert tud

tuk, mily igaz szeretet, mily határtalan tisztelet 
környezte jóságos királynénk fejedelmi alakját 
nemcsak e hazában, hanem széles e világon min
denütt s mert erős volt. bennünk a bit, hogy 
ellene, u ki esuk szeretni tudott, a ki nemének 
mintaképe volt, a kinek léptei nyomán egész 
életén át csak béke, áldás és vigasztalás kiüt, nem 
törhet aljas ármány, nem törhet véres boszu.

Hitünk, reményünk azonban csakhamar szél- 
foszlott, a midőn a megrendítő cselekmény Iliiét 
megerősítve láttuk. Egyszerre elsötétült édes ha
zánk ege, s félő, hogy a sötét felbök baljóslatú, 
titokzatos gomolyságaikkal a legnagyobb veszedel
met zúdíthatják oly sokat szenvedett nemzetünkre. 
Azért oly mély a mi fájdalmunk, azért olyan 
megmérhetlen a mi gyászunk, a nagy csapás 
súlya alatt azért gondolunk remegve nemzetünk 
jövendőbeli sorsára.

Nagy Isten! Miért e keserű pohár? Hisz 
eléggé meghünhüdte már e nép a múltat s 
jövendőt!

Erzsébet királyné szomorú halála az egész 
müveit világot mélyen meghatotta, minden felöl 
megható formában nyilatkozik a legmélyebb rész
vét. a gyász, u hol csak érző szivek vannak.

Hogyne gyászolna hát a magyar nemzet és 
ti is kedves növendékek, hisz a magyar haza ve
szített ö benne legtöbbet. Elveszítettük a legjobb 
anyánkat, őrangyalunkat, jó és balsorsunk igaz 
osztályosát!

Azért ti is véssétek mélyen fogékony szivei
tekbe emlékét s a legnagyobb áhítattal gondolja
tok arra. ki u magyar nemzetet oly nagyon 
szerette, ki a magyarnak legnemzetibb királynéja 
volt s küldjétek fohászaitokat az Egek urához, 
hogy kifogyhatatlan kegyelmével adjon felséges 
urunk, királyunk megtört szivének enyhét, meg
nyugvást és vigasztalást s nemzetünket óvja meg 
minden rázkodtatástól, minden veszedelemtől!

E nagyhatású előadás után az ünneplők 
mély fajdalommal s meghatottsággal távoztak s 
az ünnepély véget ért.

Az izr. hitk. gyászünnepi értesítése.
Az alsó-lcndvai izr hitközség képviselő tes

tületnek határozata folytán, elhalt felséges Erzsé
bet királyné, Nagyasszonyunk lelki üdvéért pén
teken, e hó 28-án délelőtt 10 órakor az izraelita 
hitközségi templomban gyász isteni tisztelet ren- 
deztetik a következő sorozattal:

1. Gyász ének: 2. gyász beszéd tartja dr. 
Hudolfer Antal rabbi; 2. ima a lelki iidveert es 
4. gyá>z ének. Közvetlen a gyász isteni tisztelet 
után az izr. hitközségi iskolában tartatik a gyász- 
iinnepély. melyre a nagyközönségét tisztelettel 
meghívja.

ÚJDONSÁGOK
Tisztelettel kérjük t. előfizetőinket az előfizetés 

megújítására és a hátralékok beküldésére.
Bírói kinevezés. Ö felségé a király Csendes 

Aladár zala-egerszegi kir. törvényszéki jegyzőt a 
moóri kir. járásbírósághoz albiróvá kinevezte.

Jubiláló püspök. Hornig Karoly báró. vesz
prémi megyés püspök imént töltötte be püspöki 
működésének tizedik évét. Ez alkalomból ünne
pelni akarták öt. de apostoli szerénységgel kitért 
az ünneplés elöl. Tíz évi működése alatt templomra, 
plébániákra, tanító-lakokra és iskolai épületekre 
megállapított illetményekben 80.070 frt 70 krt, 
önkéntes adományokban pedig 85,Hílő frt Ö2 krt. 
papi illetményekre, mint kegyúri rendes járandó
ságokat 11 1 ,7-10 frt 00 krt. papoknak nyújtott 
segélyekre, önkéntes adományokra 01.201 frt 22 
krt. tani lók rendes járandóságaira 40,540 frt 40 
krt, tanítóknak nyújtott önkéntes segélyekre 2*1.472 
frt 77 krt. tanulok segélyezésére 28,8öö frt 42 krt. 
egyéb segélyezési adományokra 04,041 frt 24 krt. 
művészeti, tudományos és müpártolöi ezélokra 
08,448 frt 20 krt. a javadalom átlagának emelé
sen' 80,222 frt 70 krt és végül az. uradalmi al
kalmazottak nyug-és kegydijaira 01.750 frt 40 krt. 
ugv hogy megállapított illetményekben 241.047 frt 
8Ö krt. önkéntes adományokban -”>07.787 frt 2 krt. 
összesen 740.724 frt 88 krt juttatott a felsorolt 
nemes ezélokra.

Anyakönyvvezetö helyettesek kinevezése. A
m. kir. belügyminiszter a muracsányi anyakönyvi 
kerületbe Mohák Miklós segédjegvzöt anyakönyv
vezetö helyettessé, az alsú-lendvui anyakönyvi 
kerületbe Simon Zsigmond községi pénztárnokot 
másod anyakönyvvezetö helyettessé nevezte ki.

Helyreigazítás. Kormos Ármin ur, az alsó- 
lendva--vidéki takarékpénztár igazgatója felkérésére 
készséggel adunk helyt azon kijelentésének, 
miszerint a „Délzalu** szept. hó 11 éli megjelent 
számában „Muraszombati Mezőgazdasági ltunk1* 
ez. alatt közöli s reá vonatkozó tudósítások va
lótlanok. Ez ügyre vonatkozó tény csak az, hogy 
a fenti ezim alatti banknál egy részvényt jegyzett.

Figyelmeztetünk a lapunk mai számában meg
jelent „Nem zeti Balesetbiztosító* eziniü hir
detésre.

Villamos vasút Balaton-Füreden. Még érezhető 
hiányt képezett már Balaton-Fürednek szárazföldi 
összeköttetése. Ez. ügy, mint értesülünk, a közel 
jövőben már inegoldalik. E napokban ugyanis 
Balaton-Füreden egy részvénytársaság a vidék ér
telmiségének közbejöttével értekezletet tartott, 
melyen Veszprém és Balatou-Füred között villa
mos vasút építését elhatározták. Az építéshez 
még a télfolyamán hozzáfognak, hogy az uj vasút 
a jövő nyáron már a forgalomnak átadható Jegyen. 
A részvénylársuság egyidejűleg elhatározta, hogy 
a villamos erővel a tópartul is kilógja világítani.

Nyilttér.

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 p u to s  b á n t a lm a k n á l
legjobban ajánlva.

.. . . .  FUSZ F. Nándor ésKapható: ARNSTE|N Benö
czégeknél

*) A/, e rovatban közlettekért nem  vállal felelősséget a szerk.

Felelőt uerfcemtö.
Németh Mihály.

Laptulajiionos : H a l k í t t i y i  l í r n ö .

Hirdetések.
2981. tk 89&

Árverési hiuletniényi kivonat
Az a.-lendvai kir. j.-bíróság, mint telek

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Hoppéi Lajos 
alsó-lendvui lakos és csatlakozott társa végrehaj- 
tatónak özv. Hnyer Munóné által képviselt kiskora 
Haver Milán. Isoó, Oszkár és Gyula végrehajtást 
szenvedők elleni 22 frt 22 kr. és többrendbeli 
tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügye
ben az a.-lendvai kir. járásbíróság területén lévő, 
a petesházi 205. sz. Ijkvben A. +  1. sor 822. h, 
hrzi szám alatt foglalt. Haver Manó nevén álló. 
az adóalapján lOUOfrtra becsült „csárda" ingat
lanra az árverést 1000 fiiban ezennel megállapí
tott kikiáltási árban az árverést elrendelte, és hogy 
a fennehh megjelölt ingatlan az 18Í18. évi október 
hó lS-ik napján délelőtti 10 órakor a Hetesház 
községében a község házánál megtartandó nyil
vános árverésen a megállapított kikiáltási áron 
alól is eladatni fog.

Árverezni szándékozók tartoznak az. ingatlan 
becsárának 10 0 »-át vagyis 100 frtot készpénzben, 
vagya/. I8SJ: LX.t.-<-z.42.§-ában jclzettárfolyammal 
számított és az. 1881. évi november hó 1-én 2838. 
sz. a. kelt igazságiigyininiszteri rendelet 8. $-ában, 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy az 1881; I.X. t.-cz. 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
át szolgáltatni.

Kelt Alsó-Lendván, 1898. évi június hó 23. 
napjait.

Az H.-lendvai kir. jhiróság mint telekkönyvi 
hatóság. Horváth, kir. alhiró.
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Amerikai zsebórák.
Tótállással, hogy a nickel színét nem  változtatja, szerkezete 

pontosul)!) és jobb, mint a legdrág&bakké.
Á ra darabonként 3  forint.

Jótállás mellett, míg a készlet ta rt. Hozzá ezüstös óra-
láncz 60 krajczár.

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

D arabja 3  forint.
A penge *** csillagos aczélból és a  többi részei alpaccából 

vannak.
Egy külön penge hozzá I forint.

M egrendelhető:
POLLÁK SÁNDOR fobizom inyoinál
26—1 Gvüjtöknek 5 drb után egy ingyen küldetik.

K e  r j  6
C ^ ) ' lher

oihiijhirii sprin t/r/ es portugál 
borúit

Sherry 
Portbor 
Malaga 
Madeira 
Tarra górta .ah

Kaphatók az összes finomabb 
faszer es csemege keresltedé - 
sekken, na h m  in t poharanként 

az előkelőbb szálló Jók kavcházak és rend éj lökben

Saját fiók: ,.  Budapest
csakis A  Kossuth-Lajos és Újvilág ufcza 

sarkán a fien/ni (asiruwalszemben

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

H IRDETM ÉNY.
A t. ez. közönség tudomására hozatik, hogy alulírott intézet

földbirtokokra 10—50 évig terjedő
Törlesztési kölcsönöket

eszközöl.
A feltételekre vonatkozó bővebb felvilágosítással szolgál az

10-1
Alsó-Lendva-Vidéki Takarékpénztár.

" ............. ‘

A „Nemzeti" Baleset biztositó részy.-társaság,
BUD APESTEN  (Erzsébet-körut 13. sz.)

biztosítást nyújt m indennemű balese t anyagi kö
vetkezményei ellen, úgymint egyes egyéneket 
(polgár és katona), gyári é s  m alom alkalm azottakat 
(munkások és tisztviselők), valamint bárkit, hiva
tá s  te ljesítése közben, vagy azon kívül, u taz ás  
a la tt, vadászaton , vagy bármely m ás alkalommal 
érhető baleset ellen, a legszabadelvübb biztosítási 
fe lté te lek  é s  a  legjutányosabb díjtételek mellett.
Közelebbi felvilágosítást a legkészségesebben nyújt • a 

a .M agyar-Francija* és a .Bécsi biztosító* minden fő-

É L E T B I Z T O S Í T Á S
orvosi vizagálat m e lle tt : Mindenféle kombinácziú szerint 

az em ber életére. 
É L E T B I Z T O S Í T Á S

o r v o s i  v i z s g á la t  n é lk ü l
(népbiztositás)

heti díjfizetéssel 10 fillértől kezdödőleg!
(Haláleseti, elérési, kiházasitási és gyermekbiztositis.) 

N em zeti*, az .E lső magyar általános b iztosító"
■s alügynükség* az ország bármely helységében.

3 - MEGBIZHATÓ ÜGYES ÜZLETSZERZŐK FELVÉTETNEK.

!

A „Muraszombati Mezőgazdasági Bank" Részvénytársaság

1. Az. intézel elnevezése: „M uraszombati M ezőgazdasági Bank." Székhelye: M uraszombat.
2. A társaság 30 évre alakul és czélja: pénzt kam atra  betétül elfogadni, pénzt kam atra  kölcsön adni váltókra, kezeseit kötvényekre, 

telekkönyvezett ingatlanokra, állam* és  értékpapírokra, a ran y  és ezüst pénzekre é s  tá rg y ak ra ; jelzálogilag biztosított kölcstfnkötvényeket engedmény 
utján átvállalni, tö rlesz téséé bankkölcsönöket tűz*, jégkár, és életbiztosítási ügyieteket közvetíteni, önsegélyző szövetkezeteket alakítani, az a r a tó 
gazdák m unkabér-követeléseit beha jtá s  végett átvállalni.

3. Az intézőt alaptőkéjét

160,000 k o ron a  azaz: százhatvanezer koronában
állapítottuk meg olyképen, hogy- a lá írás  alkalm ával részvényenkint tíz (10° >) százalék  névérték hányad vagyis 4 0  korona, szóval negyven korona 
és tiz (10) korona alap ítási költség. busz (2 0 °  <>) százalék  pedig a z  a la k ú ié  közgyűlés után az időközben kinevezendő igazgatóság felhívására 
fizetendő he. — a további 70%-nak befizetése iránt az alapszabályok fognak intézkedni.

4. Ez alaptőke 4 0 0  azaz négyszáz darab egyenkint 4 0 0  korona azaz: négyszáz korona névértékű, egyelőre hanninez százalékban 
befizetendő, meghatározott névre szóló részvény ki bocsajtásával nyer fedezetet.

5. A részvények jegyzése Dr. Khál Elek ügyvéd és Kotsis Tam ás kir. telekkönyvvezetö uraknál M uraszom batban és V ratarics Iván 
földbirtokos urnái Kis-Szombatban eszközölhető; —  a  jegyzés záridejéül 1898. évi oktéber hé tizedikét (10) állapítottuk meg.

0. Alulírott alapitok kikötik maguknak a jogot, hogy a kereskedelmi törvény 183. §-u értelmében az igazgatóságot uz első három 
évre kinevezik és jegyzett részvényeiket teljes számban megkapják.

7. Az alakuló közgyűlést minden egyes részvényeshez intézett meghívó utján hígjuk összehívni.
M. ügy e meghívások kibocsájtáaánál, valamint az egyébként szükséges intézkedések megtételénél az általunk kinevezett végrehajtó- 

bizottság fog nevünkben eljárni.
Kelt Muraszombatban. 1898. évi szeptember hó 11. napján.

Saáry József, s. k. 
kir. járásbiró, Muraszombat.
Dr. Khál Elek, s. k.

ügyvéd. Muraszombat.
Kotsis Tamás, s. k. 

kir. telekkönyvvezető. Muraszombat.
Csaplovics Ferencz, s. k.

körjegyző, Hattyáiul.
Saruga Frigyes, s. k. 

köijegyzfl. Felsö-Lendva.
Hartner Géza, s. k. 

kereskedő és gözmalomtulajdonos, Muraszombat.

Kardos Jó zse f s. k. 
kereskedő, Muraszombat 

Ifj. Kflliar Jó zse f s. k. 
földbirtokos, Mezövár 
Tőrök Ernő, s. k. 

kir. közjegyző, Muraszombat.
S iftá r Károly, s. k.

cv. lelkész., Bodóhegy
Vucsák Sándor, s. k. 

állami tanító , IJrdomb 
Keresztury Kálmán, s k.

körjegyző, MArtonhely.

Horváth Károly, s. k.
körjegyző, Vi/.lcndva.

V r a t a r i r s  I v á n ,  s. k. 
földbirtokos, Kis-Szombat.

S iftár Jó zse f s. k. 
földbirtokos. Halmos.

Skrahán Iván, s. k. 
földbirtokos, M&rtonhcly.

Horváth I.H'jns, s. k
földbirtokos és postam ester, Battyánd.

.Nyomatott Balkányi Ernő könyvnyomdájában Alsú-Eundván.


