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A művészetért.
(A. T.) Nemzet, mely imádja a szépet, 

rajong a művészetért, nem fog elpusztulni 
soha. Mert van, ami összetartja, felemeli, 
ha reá borul nehéz idők viszontagsága. 
Éleszteni fogja a lelkesülés tüze, s a mű
vészet lészen a só, mely élvezhetővé teszi 
még a megaláztatás kenyerét is. A művészi 
ideálok iránti rajongás megteremti a hazaíi- 
ság önzetlen áldozatkészségét. Ki lelkesülni 
tud a művészetért, annak keblében tüzet 
fog más fenkölt érzelem is, ez a boldog 
rajongó vértezve van az elkorcsosulás ve
szélye ellen.

Pedig ez a veszély az, mely fenyegeti 
ennek a századnak végét, s talán a jövő
nek a kezdetét. Közerkölcseink rohamosan 
hanyatlanak. A társadalomból, mint ha ki
halt volna az idealizmus. A közpálya ha
sonlít egy óriási vásárcsarnokhoz, hol min- 
denki áruba bocsátja hitét, meggyőződését. 
A nagy bűntények, a világra szóló csalások 
és sikkasztások korszakát é jük. Klhamvadt 
annak az oltárnak a tüze. hol az önzetlen
ség áldozta tevékenységét a haza javára, a 
közjóiét érdekében.

Újra felállítani ezt az oltárt, uj életre 
kelteni elhalt tüzét. legmagasztosabb feladata 
volna az államnak, a társadalomnak. Mind
kettőt kell. hogy fentartsa az ideál, hogy

óvja a bukástól. Nehéz válságon csak az 
segítheti keresztül. A művészet kies ligete 
az, hol menhelyet kereshet a társadalom a 
megpróbáltatás súlyos esztendeiben. A mű
vészet emlőin tele szívhatja magát tiszta 
örömmel még a hazafias bánat közepette is, 
az ö nemesbitö hatása majd erőt kölcsönöz 
az elveszett erkölcsi jószág visszahóditására.

Tanúsítja mindezek igaz voltát az a te
mérdek áldozat, amivel minden polgáriasuk 
nemzet hódol a művészetnek. Halomra gyűj
tenek mindent, mi szép és érdekes. Meg
veszik a festők képeit, s szobrászok öntvé
nyeit gazdag tárlatokban egymás mellé rak
ják a modern művészet termelését, a múlt
nak kegyelettel őrzött emlékeit. Mesés össze- ' 
geket fix< tnek, hogy megszerezhessék a régi | 
mesterek ogy-egy remekművét, s az előkelő j 
képtárakban számos elme és kéz azon fá
radozik, hogy ogy-egy Tizián, Raphael, Van 
Dyk vagy M miliő alkotta. szépséget lehető-, 
lég hű másolatban újra varázsoljon a vá- ; 
szonra.

A művészet virágzása a fokmérő, mé
lyen leolvashatjuk egy nemzet ezivilizáczió- 
jának fejlődését. Minél finomultabb valamely 
nemzet, annál erősebb művészeti élete. Az 
ilyen országban a művészembert megbecsü- j 
lik, a társadalomban előkelő pozicziót fog
lal el az iró, színész, festő, szobrász a mű
ködése által biztosíthatja magának az anyagi

jólétet. Az ilyen országban nemcsak a gaz
dag magánosok kastélyai és palotái vannak 
műkincsekkel tele rakva, hanem az állam 
is, sőt a városok tartanak fenn s gyarapi- 
tanak folyton nagy nyilvános könyvtárakat, 
múzeumokat, képgyűjteményeket, ahol nem
csak a felsőbb néposztályok ezrei, hanem a 
népnek milliói lelhetnek oktatást és finomít
hatják Ízlésüket.

Hazánk művészi kultúrája az utóbbi 
századokban nagyon szomorú állapotban 
volt. A török hódoltság nem kedvezett a 
művészet ápolásának. Mikor pedig az ozmán 
kitette a lábát az országból, emez lelszaba
dult ugyan a félhold járma alól, de csak 
azért, hogy az osztrák szomszéd prédája 
legyen. Nem volt magyar király, ki istápolta 
volna a művészetet, az osztrák császárok 
halomra rakták ugyan a szebbnél-szebb mű
kincseket, de —  Bécsben. Könyvgyűjtemé
nyeink, mütárlataink mind csak az újabb 
korból származnak, csak a nemzet ujjáéb- 
redésének köszönhetik létüket.

Igaz, aki sorra járja Magyarország szé
kesfővárosában a képtárakat és múzeumo
kat, nem minden büszkeség nélkül mond
hatja magának, hogy becsületesen iparkod
tunk helyrepútolm a múltnak mulasztását. 
Ha a mi nemzeti Múzeumunk ugyan árnyé
kában se állhat a „Britisch M úzeuminak, 
ha összes szétszórt könyvtáraink nagyon is

TÁRGZA-
A  n én ibő l mam a.

A .D é l  z a la *  eredeti tárezája.

Mély gyász és szomorúság költözött a házba. 
A jó anya halálával árván maradtak a gyermekek 
* elhagyatott a  férj.

Ezek után mar csak egy sétájuk volt az anya 
nélküli családnak; a temető felé. Ott sirdogállak 
órák hosszúig is hívták vissza az életbe, az örök 
sírban pihenőt. A férj a nagy katasztrófa után 
Jassan-lassan enyhülést s vigaszt talált szép gyer
mekeiben, s a  mint az elfoglaltsága engedte, min
den idejét kedvesei között töltötte, - de igy meg
érlelődött henne a  gondolat, hogy az árváknak 
még anyára van szüksége.

Hanem nuiguk u gyermekek csak édes any- 1 
juk hiányát éreztek, csak ö utána keseregtek szüli- I 
leien. És a  gyermekek, kik közül Itéla már a gym- 
názium felsőbb osztályait végezte, Hózsika pedig 
már u háztartást vezette, szorult szívvel vette 
észre, hogy atyjukhoz öreg urak s nónikék járó- ' 
gátnak: u kik, a még életerős apának uj féleséget 
ttjánlgalnak.

Egyszer azonban, a mikorou Rózsiku már 1 
tovább nem bírt hallgatni, megkérdezte utyuskáját. 
hogy igaz-e a mit beszélnek, hogy nősülni készül ?

Az atvtis nem felelt, A Hózsika pedig fel- . 
zokogott.

— Tehát igaz.
A hosszas kcsergés közben, u mint uz atya I

leányát lecsillapítani akarta, igy szólt a leány j 
atyjához:

— Ha már meg kell történnie apus, csak 
Ida nénit hozzad a házhoz.

Ha ö eljönne hozzám ! felelt az apa.
Ugyanaz nap a legidősebb gyermek, az érett

ségiző fiú is szólt az apjának ez ügyben, megkér- ; 
dezvén, hogy csakugyan házasodni készül-e?

— Úgy van fiam, feleséget akarok magam- j 
nak, a leányoknak s a kis Tibornak pedig anyát.

—- De az istenért apa — egy mostoha . . .
— Ne aggódja! fiam, jól fogok választani.
A fiú szemébe körn ek jöttek s azután csen

desen monda:
Ha már minden áron meg kell történnie, i 

hát akkor csak hlát hozd a házba.
Az atya ennek is csak aztjfelellc, amit leány

kájának moneott.
Ha ö eljönne hozzám!

És eljött. Belátta a szép, alig harmincz éves, ! 
de azért üde, bájos leány, hogy engednie kell; ! 
nem szereti ezt az embert, elhalt nővére férjét, ! 
de tekintettel kell lennie nővére árváira — fele- j 
Bégül ment sógorához.

Igv került uz Ida néni a házba. Ámde ujjon- j 
gás nem fogadta. A gyermekek most megdöbben- ' 
tek. Hát eljön csakugyan Ida néni, hogy betöltse i 
a szeretett anya helyét! A gyermekek végtelen 1 
testvéri szereiéiben álltak, meghaltak volna egy
másért és közösen atyjukért, de Ida néni iránti 
szeretet egyszerre kihűlt, mikor ö atyjuk felesége j 
lett. És csak annak is tekintették. Nem csókoltak 
neki kezet s nem engedték magukat összecsókolni, I

mint azelőtt, s azután is esak Ida néninek hívták, 
uz idősebbek pedig csak Idának.

És mikor az apa hazajött, csókokkal fo'gad- 
ták, de ha az apa rátért nejére, a gyermekek 
egyszerre hidegek, zárkózottak lettek s igy szóltak :

— A néni künn van a konyhában, vagy Ida 
még nem jött meg a városból.

Az atyának ez nagyon fájt; de tudta, hogy 
gyenge gyermekeivel szemben, kik őt végtelenül 
imádják. Nem akart nekik fájdalmat okozni, hagyta 
tehát.

Épp oly hidegen fogadták az uj kis testvér 
születését s utyjok kis fiacskáját nem tekintették 
az ö testvérüknek, továbbra is maradtak annyiun 
testvérek, a hányán voltak.

Csuk a kis három éves. aranyhaju, szép 
Tiborku változott inog, ez oda simult a szép 
mostohához, titkon Ida mamának is Szólította, 
mikor testvérei nem hallották s mostohája küny- 
töl ázott orezáit oda dörzsölte a fiúcska selymes 
arczához és össze-vissza csókolta Tiborkát, majd 
igy szólt hozzá:

Ugy-e te szeretni fogod a kis babát?
Az újszülött fin, a piezi Oszkár pedig gon

datlanul feküdt függönyözött bölcsőjében.
Így telt el két esztendő: az uj mama csak 

Ida néni maradt s esküdt ellenségüknek tekintet
ték a gyerekek. Hja anyjuk helyét akarta pó
tolni. Kgyszer azután szomorú esemény nehezedéit 
u családra.

Súlyosan megbetegedett az öt éves Tiborku
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eltörpülnek a párisi „ Bibliothéqáe national* 
mellett, — mégis ezen a téren tiszteségesen 
alkottunk, s a modern berendezésű ipar- 
művészeti múzeumot minden külföldi láto
gató is mintaszerűnek mondja. Mindez in
tézetek virágzásának az alapja meg van 
Vetve; ha szerényen is, de biztosan, úgy, 
hogy jövő fejlődésük miatt nem kell kétségbe 
feshüftk.

Mindamellett művészeti életünk hátr.i- 
fnaradottsága szembeszökő, mihelyt elhagy
juk a rohamosan fejlődő fővárost és szét- 
hézünk az ország nagyobb vidéki városai
ban. Ott, a színészettől eltekintve, alig ta
lálunk művészi életet s úgy szólván semmit 
azon gyűjteményekből, melyekből a nagy- 
közönség gyárapithatná ismereteit és szert 
tehetne a, sajna, még előkelőbb körökben 
is gyakran csak gyengén kifejlett müizlésre. 
Az állam, mély annyira bőkezű a főváros- | 
sál szemben: e tekintetben mostohán bánik 
á vidéki városokkal. Pedig a nemzet művé
szeti életét az országnak nemcsak szivében, 
hanem tagjaiban is szükséges táplálnunk, : 
ha a vér erős lüktetését óhajtjuk és fel ; 
akarjuk kelteni a szunnyadó ideálokat.

Művészeti szegénységünk kétszeresen | 
fájhat nekünk, ha látjuk osztrák szomszé
daink. ha látjuk a müveit nvugot gazdag
ságát. Nem is említve a műkedvelő latinfaju j  
nemzeteket: Ausztriában, Németországban | 
minden valamirevaló, 30—40 ezer lakossal 
biró városnak meg van a maga múzeuma, 
külön ékes palotában, megvannak a maga 
műkincsei s meg van a maga művészgárdája, I 
körülvéve mind azzal a tisztelettel, mely a 
szellemi fensöbbséget illeti. Ha a müveit 
Nyugatnak, hosszú évszázadok tradicziójának 
emlőin nagyranött. művészeti haladását meg 
akarjuk közelíteni: nagy feladatokat kell tel- ; 
jesitenünk, oly feladatokat, melyekkel állam 
és társadalom csak karöltve képesek meg- j  
birkózni, de megbirkózhatnak. A milleniumi 
kiállítás megmutatta, hogy mennyi műkincs 
van itt-ott szétszórva az országban. Ezeknek 
ha nem is eredtije, de másolata sok muze- í 
umi tárlatnak diszül szolgálhatna. Évente 
hány fiatal festő kerül ki az akadémiából, 
ki mai viszonyaink közt sokszor kénytelen 1 
külföldön letelepedni, mert a hazában nem 
talál keresetet. Pedig biztosítva volna mind- 
antiyiuk megélhetése, ha több vidéki mu-

Nem használt semmi gyógymód. A gyermek 
szenvedései nagyobbodtak s napjai fogtak. Csakis 
Ida nénit tűrte ineg maga körfii; és Ida néni hat 
héten át nem távozott a beteg ágyától. Éjjelt, nap
palt áldozott a kis szeretett Tiborkáért.

De hasztalan, egyszer még is csak besuhant 
a halál angyala, hogy felröpitse az istenhez az 
ártatlan gyermeknek a lelkét. És a gyermek érezte, 
hogy ő most örökre elköltözik. Testvérei ott sír
tak körülötte, s ö most nem félt, bátran mondta 
Ida néninek:

— Milyen jó is vagy te. Ida mama!
A testvérek egy perezre összenéztek, tovább 

bírtak: Tibörka pedig folytatá:
— Én elmegyek, de azért ne sírjatok, hisz 

itt ttiárád Ida mama, helyettem pedig adta az Isten 
a kis Osr.ikát.

És a kis gyermek csakugyan elment. Egy 
napsugár villant keresztül a szobán, talán azon a 
napsugáron keresztül ment fel a menyországba. 
Utolsó szavai újra csak ezek voltak:

— Milyen jó  ís vagy te, Ida mama!
És elszállt lelke. Ida mamát pedig ájultan 

emelték fel a halottas-ágyacska mellől . , .
Eltemették Tiborkát, végtelen volt a gyász, 

a fájdalom, a keserv; a szivek összeszorultak, de 
megnyíltuk a mostoha előtt s Ida néniből Ida 
mama lett . . .

zeuin képgyűjteményét kellene régi remek
művek másolataival gyarapítani. Az állam 
okszerű munificzencziája pedig s a társa
dalom áldozatkészsége nálunk is könnyen 
megteremthetné vidéki múzeumok és kép
tárlatok alapításával, illetve a meglevő sza- 
gény intézetek megfelelő fejlesztése által azt 
a jótékony talajt, amelyen nemzeti művé
szetünk s a művészet iránti lelkesültség a 
vidéken is életre kelthetne. A reáforditott 
költség bőven megtérülne a közszellem tisz
tulásában, az ízlés s az erkölcsök finomu- 
lásában; ez az áldásos jutalma azon nem
zetnek, mely az ideálok kultuszát puszta 
szónál többre becsüli.

Az e m lé k s z o b o r  ad o m á n y a i.
A m. kir. miniszterelnök, mint a dicsöült 

Erzsébet királyné emlékének megörökítése érdeké
ben alakított országos bizottság elnöke, ezen bizott
ságnak folyó évi november hó 2-án tartott ülésén 
hozott határozatához képest felkérni mindazokat 
a hatóságokat, egyesületeket, hírlapokat, magános
okat stb. a kik a dicsöült királyné emlékszobrára 
adományokat gyűjtöttek, hogy a már befolyt, de 
valamely pénzintézetnél gyümölesöztetöleg el nem 
helyezett adományokat mielőbb, az aláirt, vagy 
megszavazott, de még be nem folyt adományokat 
pedig azok befizetése után szállítsák be a leg
közelebbi kir. adóhivatalba, illetőleg Budapesten ; 
a központi állampénz tárba, vagy a IX : kér. állam- 
pénztári ., a hol azok : mint az emlékszobra be
folyt adományok, külön fognak künvveltetni és a 
központi állampénztárba beszolgáltatni.

Felkéri továbbá mindazon hatóságokat, egye- J 
sületeket, hírlapokat, magánosokat stb, kik az 
általuk gyűjtött pénzt valamely pénzintézetnél gyü- 
mölcsöztetöleg elhelyezték, hogy az ezen bevét feletti 
rendelkezésre jogosító okmányokat (takarékpénz
tári könyvecske stb.) szintén u kir. adóhivatalok
nak, illetőleg Budapesten a központi állampénztár
nak, vagy a IX. kir. állampénztárnak szolgáltassák 
be, megjegyezvén, hogy ezek a betétek, az országos 
bizottság további rendelkezéséig, a gyümölcsöztctö 
intézetnél hagyatuuk meg.

Végül felkéri a miniszterelnök mindazon pénz
intézeteket, a melyeknél ezen gyűjtés czimén pénz- 
öszegek elhelyeztettek, hogy az erről szóló részletes 
adatokat — nyilvántartás czéljából - közöljék n
m. kir. miniszterelnökséggel (Budapest. Vár, Szent- 
György-tér 1.)

Minthogy pedig a m. kir. miniszterelnök ezek
kel az intézkedésekkel nem kívánja a további 
gyűjtéseket megszüntetni, ennélfogva felkéri mind
azokat, a kik még gyűjtenek, hogy a befolyó ado
mányokat, azok gyümölcsöztető elhelyezése esetén 
pedig a rendelkezésre jogosító okmányokat a kir. 
adóhivatalokhoz, illetőleg Budapesten a központi 
állampénztárhoz, vagy a IX. kér. állampénztárhoz 
juttassák el.

F igyelm ezte tés .
A postát igénybevevő közönség érdekében.

A pécsi kir. posta és táviró hivatal igazgatósága 
a közeledő karácsonyi ünnepek alkalmából, a pos
tát igénybevevő közönség figyelmébe a követke
zőket annál nyomatékosabban ajánlja, mert ezek
nek figyelmen kiviil hagyása, az államkincstárnak 
kártérítési kötelezettségét megszünteti. Minden 
egyes küldemény a tartalomnakmegfelelöen, de 
minden esetre jó anyaggal és tartósan csomago
landó. Élelmi szerek, játékok, gyümölcs, szövet, 
kalap, ruha, fekérnemü külön-külön burkolandök. 
Ezüst és aranynemüeket, továbbá pénzt a fennebh 
fölsorolt tárgyakkal együvé csomagolni nem taná
csos, mert esetleges kártérítésnél figyelembe nem 
vétetnek s már a nyomozásnál a tényállás kide
rítését hátráltatják. A csomagoknak általában ugv 
kell göngyölve lenni, hogy egyrészt a göngyöld 
(burkolat) a küldemény tartalmát külső befolyás 
ellen megvédje, illetőleg, hogy tartalmukhoz a 
burkolat és a pecsétek megsértése nélkül hozzá
férni nem lehessen, más részt, hogy a tartalom 
más küldeményeken szállítás közben kárt ne te- j 
hessen. Ehhez képest: faládába csomagolandók. | 
Ékszerek, drágaságok, tokban elhelyezve, azon- J  
felöl vászonnal körülburkolt erős fudobozba, vagy 
faládákba zárva és jól körülkötözve és lepecsételve 
adandók fel. Csomagolás nélkül, csak bezárt utazó

táskák, bőröndök, jól abroncsolt hordók, erősert 
beszegzett ládák; továbbá már nemvérzö egy-egy 
darub vud udliató lel. — Több durab dud például 
nyúl, fáczán, fogoly stb. csukis csomagolva adhutó 
portára. Bécs városba s annak kerületébe szóló 
balküldemények göngyölctérc könnyű felismerés 
czéljából egy negyedret vörös papír ragasztandó' 
s a czimzett lakásának pontos megjelölésére. (Ke
rület, ulczu, neve, házszám, emelet, lakás száma) 
aunáliukabb kell kiváló gondot fordítani, hogy 
az ily gyois romlásnak alávetett küldemények le
hetőleg gyorsan kezbesithetök legyenek. A pecsét
lésre egyáltalán csuk jó minőségű, erős, tartós 
pecsét viaszt szubud használni. \  ignetlák csak a 
csekély értékű küldemények lezárására használan
dók. Szállítólevélen egy es ugyanazon pecsétviasz 
és véiett pecsétnyomó használtassák. Gyorsan 
romló tárgyuknál szükséges, hogy a záradék: 
.gyorsan romló", törékeny tárgyaknál pedig a zá
radék .törékeny" vagy a szokásos paluezk alak 
szembetünöleg kitétessék. A Budapest és Bécs fő 
és szék városokba szóló élelmi szereket tartulm&zó 
küldemények fogyasztási adóval terheltéinek, szük
séges tehát, hogy a szállító levélen és csomugon 
a fogyasztási adó alá eső küldemény minősége és 
mennyisége kilogramm, darab vagy liter szerint 
megjelölve legyen. — Például: 1. pulyka, 2 klgr., 
szalona, 3 k..csa, 2 klgr. özhus stb. mert külöm- 
ben a küldemény a rendeltetési helyen megadóz- 
tathatás czéljából fölbontatik, mi u kézbesítést fe
lette késlelteti. Végre még fölemlítem, hogy a tor
lódás lehető csökkenése czéljából, de meg azért 
is, hogy a küldeményeket még az nap biztosan 
tovább küldeni lehessen, igen kívánatos, hogy a 
küldemények föladása a délelőtti időben történjék, 
e czélbúl intézkedtem, kerületem nagyobb hivata
lainál folyó évi dcezember hó 20- -24-ig bezárólag 
a küldemények u deli órákban is felvétessenek 
Pécsett, 1898. évi dcezember 3-án. Posta, távírda 
igazgatóság.

ÚJDONSÁGOK
Tisztelettel kérjük t. előfizetőinket az előfizetés 

megújítására és a hátralékok beküldésére.
O lv a só in k h o z  I M iután lapunk  ez  

é v i Ill-ik  negyede  nov. 15-én m ár le
já r t, tehát ez alkalomból k ér jü k  igen  
tiszte lt he lybeli, de különösen v id ék i t. 
olvasóinkat és előlizetöinket a z e lőfizetés  
m egújítására  és a há tra lékok  pon tos  
beküldésére, nehogy  a szé tkü ldésné l 
fennakadás történjék.

Kinevezések. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Bódy József zulu-ege rszegi polgári leány
iskolái rendez tanári jelen állásában való megha
gyása mellett a IX-ik fizetési osztály harmadik 
fokozatába, Halász Gizella keszthelyi állami polg. 
leányiskolái segédtanitónöt a X-ik fizetési osztály 
harmadik fokozatába rendes tanítónővé; — Bittera 
Béla polgári iskolai tanárjelöltet az alsú-lcndvai 
állami polgári iskolához u XI. fizetési osztály 3-ik 
fokozatába segédtanárrá; — Kiss Károly és Hen- 
csey Irma okleveles tanítót, illetve tanítónőt a 
huksai állami elemi népiskolához rendes tanítóvá, 
illetve tanítónővé nevezte ki.

Halálozás. Szomorú mcgillctödéssel vettük a 
gyászhirt, mely Bariba Lajosné, született Poszvék 
Olgának halálát tudatta velünk. A boldogult 2ö 
éves korábun, boldog házasságának 4-ik évében 
halt meg, dcezember 14-én Lendva-l'jfaluban. A 
temetése folyó hó lü-án délután 3 órakor ment 
végbe Lendva-Ujfalubun, u vidék óriási részvétele 
mellett. A jó Isten vigasztalja meg a gyászoló 
családot. A következő gyászjelentést adta ki a> 
család:

„Alulírottak mély fájdalomtól megtört szívvel 
jelentik a felejthetetlen nö, gyermek, uz áldott jő> 
anya, testvér és rokonnak Bartha Lajosné szül. 
Poszvék Olgának folyó évi dcezember hó 14-én 
éjjel 1 órakor életének 25-ik, boldog kázasságá- 
nak 4-ik évében, rövid szenvedés után Lendvu- 
l’jfaluban történt gyászos elhunytál A boldogult 
hült tetemei folyó hó 16-án délután 3 órakor fog-' 
nak a lendva-ujfalui köztemetőben örök nyuga
lomra helyeztetni. Lcndva-L'jfalu, 1898. dcezember 
14-én. Áldás és béke hamvaira! Bartha Lajos mint 
férj. Bartha Lajos és Dénes gyermekei. Poszvék 
Nándor és Poszvék Nándorné született Paezek 
Bella szülök. Poszvék Nándor, Irén, Zoltán, Bella, 
Ödön és Irma testvérek.
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Kanonoki kinevezés, ö  felsége a király a 
Veszprémi egyházmegyében Kemenes Ferenc/ ol
vasóka liánoknak nagypréposttá, dr. Falotay Ferenc/ 
éneklő-kanonoknak olvasókanonokká, vépi Vogró- 
nies Antal örkanonoknak éneklő-kanonokká, Jánosi 
Ágoston /alai-főesperesnek örkanonokká. bessenyei 
Magyar János somogyi főesperesnek szent Mihály 
föangyalról nevezett hanvai préposttá és székes- 
egykázi főesperessé; dr. Fejérvári József pápai 
föesperesnek zalai főesperessé, Szabó György se- 
gesdi főesperessé való fokozatos előléptetését jó
váhagyván, az ekként megüresedő két utolsó mes- 
terkanonoki állást Kránitz Kálmán alsó-páhoki 
esperes-plebánosnak és dr. Rada István püspöki 
titkárnak adományozta.

Vasúti értekezlet Nagv-Kanizsán folyó hó 
4-én délelőtt 11 órakor a városháza kis tanács
termében Vécsey Zsigmond polgármester elnöklete 
alatt értekezlet volt, amelynek tárgyát a Regedé
től illetve Alsó-Lendvától Nagy-Kanizsán keresztüi 
Gyékényesig építeni szándékolt vasúti vonal ügyé
nek támogatása képezte Nagy-Kanizsa rend. tan. 
város részéről. Az értekezleten résztvett mintegy 
30—40 városi képviselő, Hajós Mihály alsó-lendvai 
ügyvéd, mint a szóban forgó vasút engedményese. 
Elnöklő polgármester az ülést megnyitván, előadta 
az értekezlet czélját; Hajós Mihály engedményese 
ismertette a szóban forgó vasút ügyét, mely után 
hozzá szóltak a kérdéshez Szonnner Náthán, Eper- 
jessy Sándor, Ebenspanger Lipót, dr. Schvarcz 
Adolf, Vidor Samu, Wcisz Tivadar, Schvarcz 
Gusztáv városi képviselők; felszólalásuk után az 
értekezlet egyhangúlag abban állapodott meg. 
hogy a Regedétől Nagy-Kanizsáig építendő vasúti 
vonal támogatásához Nagy-Kanizsa városa, mint 
érdekelt fél, 30.000 forinttal hozzájárulhat abban 
az esetben, ha a vonal Nagy-Kanizsától Gyékénye
sig is és pedig a legrövidebb vonalban kiépül.

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

Az országos orvos szövetség zalavármegyei 
Fiók szövetsége f. hó 6-án Zala-Egerszegen. dr. 
Háry István megyei tiszti főorvos elnöklete alatt 
választmányi gyűlést tartott, amelyen az orvosi kar 
érdekét érintő néhány fontosabb ügy tüzetes mog- 
vitása után elhatározták, hogy az 1899-ik évi köz
gyűlést májusban Nagy-Kanizsán tartják.

Megtévesztés. A spanyol és portugál borok 
vásárlói ez utón figyelmeztetnek, hogy gyakran 
kínálnak bodega borokat, molyok nem a Buda
pesten Becsben és Prágában székelő és az egész 
continensen elterjedt .The Continental Bodega 
Coni|>any‘-töl erednek. Ezek az üzletek szintén 
Bodegaknak nevezik magukat, hogy a hasonló 
névvel megtéveszszék a közönséget, s úgy lássék 
mintha ők » „Continentál Bodega" képviselői 
lennének, boraik azonban csak oly valódiak mint 
a  bitorolt név, mert csakis és kizárólag a The 
„Continentál Bodega" Compuny borai erednek 
tényleg Spanyolországból és Portugálból, a mint
hogy osztatlan elismerésben részesül a Continentál 
Bodega borainak jóságáért. Dr. IIirt egyetemi tanár 
Boroszlóban „már rég használtatja üdülő betegeivel" 
Dr. Pfistermeister müncheni udvari orvos azt írja, 
hogy a  Continentál Bodega 33 sz. Tarragona borait 
öreg emberek és üdülők számára már évek óta 
rendeli; Dr. Russvarm arubergi dnndárorvos rend
kívüli erősítő szer gyanánt ajánlja és rendeli e 
borokat, Dr. Müller hannoveri titk. egészségügyi 
tanácsos azt írja, hogy kipróbálta a neki beküldött 
borokat, tisztának, jóizünek é6 jónak találta. A 
próbából fen maradott bort szegény betegeinek 
Juttatja, a vagyonosoknak |**dig feltétlenül ujánJja 
használatra I)r. Reh frankfurti egészségügyi tanácsos 
azt irja, hogy főleg a Portbor az, melyet nagyon 
gyakran szokott rendelni erősítőnek, Dr. Buttersack 
heilbronni udvari tanácsos pedig azt mondja, hogy 
ajánlja e borokat minden orvos figyelmébe. Vonat
kozással a The Continentál Bodega Company boraira 
(‘Ziveskadjék a mai számunkban közzétett hirdetést 
ügyelőmmel kísérni.

M i^ek árusítása. Kártékony állatok kiirtása 
czéljából tartandó mérgek elárusitására az enge
délyt a Jcgutoliba miniszteri rendelet szerint az 
elsőfokú rendőri halóság udja meg. Molnárok, pé
kek, Jisztkcreskedök, mészárosok, ilyen czélra en- 

oem kaphatnak A gyógyszerészek uz en
gedményt okmányonként megőrizni tartoznak. A 
rendelet megszegése kihágást ké|*ez s lő napi el
zárással és 100 forintig terjedhető pénzbírsággal 

jthatók.

__  ,n £ i.  ■/, Á L A*' ____ __

Az „Anker“ már 40 év óta működik hazánk
ban és nálunk az életbiztosítási intézmény mega
lapítójának, úttörőjének tekinthető és mint ilyen 
mindig különös figyelmet fordít az. életbiztosítás 
terén elöfőrduló elöhaladásra és étet úgy á díjtáb
lázatoknál, valamint a szerződési feltételeknél al
kalmazván; nemcsak a biztosítási módozatok gaz
dag választéka, a dijak ölésósága és méltányos 
elvei által, hanem alaptőkéje, díjtartalék-alapjai és 
nyereség-tartalékai által mindazon biztosítékokat 
nyújtja, melyeket egy szolid életbiztosító társaság
tól követelni lehet.

Szölőmüvelök egyesületének összeírása. A
földmivelésügyi miniszter nyilvántartani szándé
kolván az oly szakembereket, társulatokat vagy 
bizomanyokat, melyek a szőlőművelés, szölöfeluji- 
tás, vagy fillokszera ellen való védekezés czéljá- 
ból alakultak, felhívta az összes vármegyéket, 
hogy a területükben létező ily egyesületeket írják 
össze s az összeállítandó kimutatásba a szőlő- 
egyesületek tisztviselőinek polgári állását is je
gyezzék be s azt hozzá záros határidő alatt 
küldjék be.

Irodalom .
Katonaság és polgárság. Katonaság és pol

gárság közötti jó viszonyt fenntartani jelszava úgy 
a katonai mint a polgári hatóságoknak. Legutóbb 
is Fejérváry Géza báró, honvédelmi miniszter meg
engedte a katonatiszteknek, hogy egyik polgári 
egyesületbe beléphessenek, a mely egyesület ép e 
jó viszony ápolását tűzte ki czéljául. Szépirodalmi 
lapjaink közül csak a legelökeiöbp és családaink- 
nak legkedvessebb újság az Ország-Világ követi e 
czélt. Verseink és novelláink kívül, a miket a 
magyarirodalom legjelesebb képviselői írnak, hét- 
röl-hétre gyönyörű képekben is beszámol az aktuális 
eseményekről, nem feledkezve meg soha a Katona
ság ünnepeiről sem. E heti számában is, a mit 
a kiadó hivatal mutatóul bárkinek szívesen meg
küld, a magyar honvédség fejlődését mutatja be, 
több mint 50 szép képen. Az Ország-Világ az 
egyetlen, szépirodalmi hetilap, a melyben polgárok 
és katonák, egyaránt örömüket lelik, azért is ka
rácsonyi ajándékul szebbet és kedvesebbet nem 
ajánlhatnak olvasóinknak, mint előfizetni az Ország- 
Világra mely karácsonyra minden olvasójának 
díjtalan díszes kiállítású irodalmi Almnachchal 
kedves kedik. A ki most 2 frttal az Ország Világra 
egy negyed évre előfizet, az uj évig ingyen kapja a 
lapöt és megkapja a karácsonyi ajándékot. Az 
Ország-Világ, kiadóhivatala, V., hold-uteza 7. sz. 
alatt van.

Érdekes, hogy a „Képes Családi Lapok" ez 
a kedves szépirodalmi hetilap, mely immáron 
huszonnégy éves múlttal dicsekszik, milyen meg
lepetést készít olvasóinak karácsonyra és újévre. 
Karácsonyi ajándékul minden olvasójának — te
hát annak is, aki csak most rendeli meg a lapot 
— ingyen és bérmentve küldi meg K. Beniczky 
Irma egyik legjobb munkáját a „Vérbosszú“-t. 
Azoknak pedig, kik újévkor az egész 6 forintnyi 
előfizetést és csomagolási és postaszállítási díjul 
80 krt beküld, a következő négy sajtó alól ép 
most kikerült regényt küldi meg ingyen és bér
mentve: Rudnyánszky Gyula — „Névtelen virág", 
Palotai Csorba Ákos — „A koronás fők tragédiája", 
írnokai Pál — „Századvégi asszonyok" és V. Gnál 
Karolni — „Válás előtt és válás után" czirnü re
gényeit. A „Képes Családi Lapok" előfizetési ára 
egy évre 6 forint, félévre 3 forint, negyedévre 
1 forint őO krajezár. Mutatványszámot ingyen küld 
a kiadóhivatal Budapesten V., Vadász-utczal4. sz.

FelelOs szerkesztő.

Németh Mihály.

L&ptulajdonos: H a l k á n y i  E r n ő .

607/1898. szám.

Árverési hirdetmény.
Tivadar Márk végrehajtató javára Vörös 

Gergely és Miklós végrehajtást szenvedetteknél az 
alsó-lendvai kir. járásbíróság — p. 9491/1897. 
számú végrehajtást és az alsó-lendvai kir. járás
bíróság 1898. V. 63 10. számú kiküldetést rendelő 
végzése alapján 104 forint 25 krajezárnyi követelés 
s járulékai kielégítésére Kapczán folyó év deczember 
hó 29-ik napján délelőtti 10 órakor széna, sertések, 
szarvasmarhák, lovak és egyéb ingóságok 351 frt

DECZEMBER Í8.

— kr. becsértékben bírói árverés utjáH fdgmtk el
adatni következő általános árverési feltételek 
mellett: Ha a tárgy bécsÖrtékc Meg nem Ígértét-' 
nők, aZ a kikiáltási áron alól is a legtöbbéi ígérő 
áltál megvettnek jelentetik ki, ideg akjtor is, ha 
i;iás árvereld által Ígéret nem lététéit.. Minded 
tárgy vételára aZonrtal készpénzben nzferertdő; 
Melynek lefizetése, után az elárverezett táígy á 
vevő birtokába adatik. Hp a legtöbbel Ígérő g 

tél árt az tínnal le néni ftzeiríé; á iátgf ázorinál 
újabban árfcreltetik s eé esetheti a fizetést néni 
teljesítő árverelőnék á netaláni többléthez igényé 
nincs, ellenben a ríettíláríl kisebb öSsíeget pó
tolni köteles és az árverés iővdbbi fdlfáirfábad 
részt rieM vehet: , ,

, Kelt Alsó-LéricDáii, 18Ö8. éli défcÜeínber hő 
16- ík  nápjáb. .. ,

Retiiénjfg^Jjé[ife bÍ£. légjeKajtó..

5235./tk. 898.
Árverési hirdétményi kiVoriat (
Az a.-lendvai kir: j:-biróság; mini télek: 

könyvi hatóság közhírré teszi, hogy Mayfer testvé
rek, Csáktornyái bejegyzett kereskedő fczég végre- 
hajtatóknak Péter János kányavári lakdá végre
hajtást szenvedő elleni 88 fit 50 kr. tökéköve- 
telés és járulékai iránti végrehajtási ügyében az 
u.-lendvai kir. járásbíróság területén lévő, a pákái 
170. sz. tjkvben A f  1. sor 897. hrsz. a. foglalt, 
szőlő és rét ingatlanból Péter János végrehajtást 
szenvedő nevén álló, az adóalapján 319 frtra be
csült V«-ed részre, é; a pákái 324. sztjkvben 
A + l,so r  895. hrsz. a. foglalt Vi-ed részben Péter 
János végrehajtást szenvedő, másik 7*-ed részbeit 
neje Várdi Anna nevén álló az adó alapján 168 
frtra becsült egész ingatlanra az árverést a vég
rehajtási törvény 156. §-a alapján 319frtés 168frtbart 
ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és 
hogyafennebb megjelölt ingatlanok az 1899. évi jan. 
hó 4-ik napjának délelőtti 10 órakor Páka 
községében a község házánál megtartandó nyíl 
vános árverésen a megállapított kikiáltási árort 
alól is eladatni fognak.

Árverezni szándékozók tartoznak az irtgatladoít 
becsárának 10°/o-át vagyis 31 frt90 kttés 16 frt 80 krt 
készpénzben, vagy az 1881: LX. t;-cz;42.§-ában jel
zett árfolyammal számított és az 1881. nov. 1-én 3333. 
sz. a. kelt igazságügyminiszteri rendelet 8. S-ában; 
kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött ke
zéhez letenni, avagy víz 1881: LX: l.-cz: 170. §-a 
értelmében a bánatpénznek a bíróságnál elöleges 
elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt 
átszolgáltatni.

Kelt Alsó-Lcndván, 1898. évi okt. hó lSf. 
napján.

Az a.-lendvai kir. jbiróság mint telekkönfVf 
hatóság. Horváth, kir. álbiró.

AZ „ANKER“
é le t- és  já ra d é k b iz to s ító -tá rs a s á g .

Igazgatóság: I Magyarországi vezérképV.
Bécs, I., Hóhér Markt II. Bpest, VI, Deáktár 6. él.

(Anker-hof) | (Anker-udvar)
a társaság saját házaiban.

O lc s ó  d i ja k ,  n a g y o n  k e d v e z ő ' fe l
té te lek , a  k é p z e lh e tő  le g n a g y ő b ö  

b iz to n s á g .
összes vagyon 1897 végén 82 millió forint 
Biztosított töke 1897 végén 240 * „
Eddigi kifizetések . . . 101 ,
A osztalékterv szerint nyereménfosztalék 5 

év után évenként.
B osztalékterv szerint nyereményosztalék már 

3 év után évenkénl.- 
A nyereményosztalék A osztalékterv sze

rint évek óta az évi dij 25°/o-át eszi k i; 
B osztalékterv szerint az 1894. étben bizto
sítottak az évi dijak l2°/o-át< aé 1895-ben 
biztosítottak az évi dijak B°/o-át kapták. 
Előnyös kiházasitási és vegjfes biztosítások. 
Mindennemű haláleset!-, életeSetP és járadék- 

biztosítás*
Prospectussal és felvilágosítással szolgál a 

|  fenti magyarországi vezérképviselöseg, hová 
I  ügynökségek iránti ajánlatok is intézendők, 
1 valamint a társaság ügynökei.
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Karácsonyi és Ú jévi
ajándékok 11

D ÍSZT Á R G Y A K ,

CHINA-EZÜST

igen nagy és legszebb
választékban

Arnstein Benő
ke reskedésében

—ízű kaphatók.
543/1898. szám.

Árverési hirdetmény.
Alulirt királyi bírósági végrehajtó az 1881. 

évi IX. t.-cz. 102. §-u értelmében ezennel köz
hírré teszi, hogy uz alsó-lendvai királyi juráshiró- 
ság 1052/p. Í18. számú végzése állal Gyűrűk Jó
zsef és nője f.-bisztriczei lakos végrehajtatók javáru 
Hozián István és neje nagv-pallinui lakosok ellen 
163 forint 95 kr. töke, ennek 1X95 deczeinber hó 
25-töl járó 5 százalék kamatja úgy járulékai ere
jéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 340 forint — krra becsült 
2 kanczaló és 4 lószerszámból álló ingóságok nyil
vános árverés utján leendő eladatása elrendeltet
vén, ennek u helyszínén vagyis Nugy-l'ullinán feot- 
nevezettnek lakánál leendő eszközlésére 1898-ik 
évi deczember hó 29-ik napjának délelőtt 10 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz u venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg. hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 
IX. L-cz. 107. $-a ertehnébon a legtöbbet ígérőnek 
beesőrőli alul is eludatni fognak.

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

Kelt A.-Lendván 1898. évi deczember 10-én.
Vresits Elek, 

kir. bírósági végreh íjtó.

G ye r m e kj áté kok,
R w H to M V y t f tM I  v a l ó

/  LoKiükiüiiwwilib

'"karácsonyi és újévi
a j á n d é k o k :

arany- és ezüst ékszerek, lánczok. gyűrűk, 
zsebórák, ingaórák, ébresztők slb., stb. úgy 
KÉSZPÉNZÉRT (utánvét mellett) mint előnyös

—=sm  részletfizetésre
legolcsóbban vásárolhatok 5 évi jótállás mellett

SERÉNYI óra- m ékszer gyári raktárában 
BUDAPEST,

‘ VII.,Erzsébet-körut34.l.em,

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

kiz. vezérképviselete.
Vidéki megbízások pontoson eszközöltetnek 

O : T E U Í F O N .  &
K é p es á r je g y z é k  ingyen .

\ . /
S c h w a r c z  G y u l a

butorgyáros kárpitos és díszítő
V a r a z s d o n .  (.1 vá ro sh á z  m e lle tt) .

Ajánlja dúsan  felszerelt raktárát min
dennem ű k á r p i to s  és d is z i tö  bútorokban 

Elvállal avult bútorok átdolgozását a 
lógjutanyosabb árakon .

R ész le ífiz e iö s re  á rk ü lö m -  
bözet n é l k ü l .

L e g o lc s ó b b  é s  e l i s m e r t  s z o l id  b e v á 
s á r lá s i  f o r r á s .

Amerikái zsebórák.
Jótállással, hogy a nickd színét nem változtatja, szerkezete 

pontosabb és jobb. mint a legdrágáhakké.
Ara darabonként 3 forint.

Jótállás mellett, niig a készlet tart. Hozza ezüstös óra- 
láncz 60 krajezár.

Önberetváló készülék.
Fos. valódi solingeni gyártmánv, sok kia'l.trison kitüntetve, 
gyakorlás nem kell. Megvágás kizárva. Tiszta és kényelmes 
munka bőrbetegségtől megment. Tartós és pénztinogtnkaritó.

Darabja 3 forint.
A penge ••• csillagos aezélből és a többi részei alpak ából

inak.
Egy külön penge hozzá I forint.

Megrendelhető:
P0LLAK SÁNDOR fobizományosnál B̂ * 7 n8uTtc«  W"
2fi—14 üvttjtöknek 6 drb után egy ingyen küldetik.
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551. 1898. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi IX. 
t.-ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az alsó-lendvai kir. járásbíróság 1036. H.'p. 96. 
1499. 1506. p. 95 számú végzése folytán az alsó- 
lendvai takarékpénztár végrehajtató javára Vuoskó 
István bellalinczi lakos ellen 23 forint 50 krajezár, 
44 forint 76 krajezár és 145 forint — krajezár 
tőkék és ezek 6 százalék kamatúi úgy járulékai 
erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás alkalmával 
biróilag lefoglalt és 410 frt — krra beesült 2 
kanczaló és 2 szekérből álló ingóságok nyilvános 
árverés utján leendő eladatása elrendeltetvén, 
ennek a helyszínén vagyis RcUalinczon fentne- 
vezettnek lakánál leendő eszközlésére 1898-ik évi 
deczember hó 30-ik napjának délelőtt 10 órája ha
táridőül kitüzetik es ahhoz a venni szándékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok ezen árverésen, az 1881. évi 
IX. t.-ez. 107. §-a értelmében a legtöbbet ígérő
nek becsáron alul is eladatni fognak.

Az elárverezendő ingóságok vételára az 1881. 
évi IX. t.-cz. 108. §-ában megállapított feltételek' 
szerint lesz kifizetendő.

Kelt Aisó-Lendván, 1898-ik évi deczember 
10- ik napján.

Vresits Klek,
kir. bírósági végrehajtó.!

544.11898. szám.
Árverési hirdetmény.

Alulirt kir. bir. végrehajtó az 1881. évi IX- 
t.-ez. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy az alsó-lendvai kir. járásbíróság 1898. V. 
361. számú végzése által Ititlop Márk végre
hajtató javára Ritlop Iván és Orsola zorkóházi 
lakosok ellen 302 forint 25 krajezár töke, ennek 
1X94. évi június hótól járó 6 százalék kamatja 
ug\ járulékai erejéig elrendelt kielégítési végre
hajtás alkalmával biróilag lefoglalt és 362 forint 

krnjezárra becsült 3 darab iiszü, 2 sertés, 
széna, 1 szekér és szobabútorokból álló ingóságok 
nyilvános árverés utján leendő eladatása elren
deltetvén, ennek a helyszínén vagyis Zorkó- 
hazán fentnevezettnek lakánál leendő eszköz
lésére 1898-ik évi deczember hő 28-ik napjának 
délelőtt II órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók cznnel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg, hogy az érintett ingóságok ezen 
árverésen, az 1881. évi LX. t.-ez. 107. §-a értel
mében a legtöbbet ígérőnek becsáron Julid is el- 
adalni fognak.

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

Kelt Alsó-Lendván, 1898. évi dec. hó 10-ik 
napján.

Vresits Klek, 
kir. bírósági végrehajtó.
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E I m í

K e r j e
( o títtn e n in l

oiLit}hírű spanyol éj portugál/ 
bonul

Slirrrij 
Portbor '' . 
No! aga 
Madara 
Tarragona .,tt.

ír <**-! Kaphatók az összej finomabb 
iLfcr^ma fűszer és csemege kereskedé - 

sekken, na la m in t poharanként 
az előkelőbb szállodák káochnzak és nendeglökben

Sajótfiók■ Búdii pest
csokis tV K ’.utM L.’jm  r.< VjnUm 

sn rktfn a tlontni (ásirwoal S,
„  u/cza- 
szernben.

toll Halkánvi Ernő kim vviivoiiuiauikui Alaó-Lendván.


