IX . évfolyam

Csáktornya, 1892- márczius 27-én

MURAKÖZ

SsarkMBtövel értekezni lehet min
dennap 11 éa 12 óra között. —
A lap azellemi részére vonatkozó
minden közlemény H a r g i t a i
J ó z s e f szerkesztő nevére
küldendő.

K iadóhivatal:
Tiaehel Fülöp könyvkereskedése.
Ida küldendők az előfizetési dijak
nyiltterek éa hirdetést*.

Hirdetések jutányosán számíttatnak.

13. szám
Előfizetési Arak:
Egész évre . . . . 4 frt
Fél évre . . . .
2 frt
Negyed évre . . .
1 frt
Egyes szám 10 kr.
Hirdetések méz elfogadtatnak:

MAGYAR is BORVÍT NYELVEN MEGJELENŐ TÁRSADALMI, ISMERETTERJESZTŐ és SZÉPIRODALMI HETILAP.
_________ ^ I e g |e i e n i k l i e t e n k i n t e ^ n z e r : v a s á r n a p .
A »Muraközt tiszti önsegélyző szövetkezet«, a »Csáktornyái takarékpénztár«, a »Muraközi
takarékpénztár« sat hivatalos közlönye.

Mezőgazdasági érdekképviselet. jamely

egyöntetű eljárások biztosítása érde
kében kívánatosnak mutatkozik. Az egye
A mezőgazdasági érdekképviselet szer sületek fel volnának több tisztán mezőgaz
vezésének kérdése, melyet április hó 4 én dasági kérdésben az autonóm intézkedési
tárgyal a gróf Dessewffy Aurél elnöklete joggal ruházva, a közigazgatás főbb hiva
és báró Bánfly Dezső alelnöklete alatt álló talnokai hivatalból volnának tagjai, viszont
szövetségbe lépett gazdasági egyesületek nagy képviseltetnék magukat a közigazgatásban
gyűlése, széles körben kelteit nagy érdek is, melynek, bárhogyan váljon is e reformlődést. A vas-, a pestmegyei és az erdélyi javaslatok sorsa, az ujjáalkotásnál kell egy
gazdasági-egyesületek külön véleményt ad a mezőgazdasági ügyek szolgálatában álló
nak be a nagy gyűlésnek és közgazdasági részszel bírnia. A gazdasági-egyesütetek a
életünk több jelese jelentette be már a befolyó tagdijak és az 1°/„ földadóval egyenlő
végrehajtó bizottságnál, hogy a vitában élénk nagy s törvényileg biztosított állami subrészt óhajt venni- Máday földmivelési mi venczióban bírnák anyagi fennállásuk biz
niszteri osztálytanácsos szintén külön ele — tosítékát.
A pestmegyei gazdasági-egyesület a
boratummal járul a nagy gyű és elé.
kényszerlársulás mellett tör lándzsát. Köz
Az előadói javaslat az érdekképviseletet ségi gazdatanácsokat akar szervezni, a me
teljesen a s z a b a d t á r s u l á s eszméje lyek mindenike egy tagot választana a já
szerint kívánja szervezni s az uj szerveze rási tanácsba, mely maga állítaná elnökét,
tek legbiztosabb alapjául a már meglevő s alelnök (igazgatója) pedig a járási főszolga
az ország igen sok részén szép eredmény bíró volna. Minden járási tanács egy s
nyel működő gazdasági egyesületeket ajánlja. ezekkel egyenlő számú Jagot választana a
Az alakulandó egyesületek részére törvé megyei bizottság a megyei gazdasági kama
nyileg egyöntetű alapszabály állapíttassák rába, melynek hivatalból volnának tagjai a
meg. Az érdekképviselet fősulya a megyei megyei közigazgatás főbb képviselői is A
gazdasági egyesületekre helyeztessék, melyek létező gazdasági egylet megszűnnék s va
önálló hatáskörrel működnének és fokoza gyona a kamarának adatnék át- A válasz
tosan s felügyeletük alatt alakítanák meg a tásokban a kamarakötelesek vennének
járási s községi gazdaköröket.
részt, mert e javaslat l*/0-játa földadónak
A megyei egyesületek az országos gaz akarja »kamara illeték« czimén a gazdák
dasági egyesületekben bírnák azt a kapcsot, tól anyagi helyzetének biztosítására beszedni.

L „Muraköz" tár c: áj a.

Egy hónap múlva ájultan találta Ottokár
bácsi a feleségéi. Egy (élliter kámforon pálinka
alig*alig használt. A sok cseléd hápogott nagy
sajnálkozásában, mint a megijedt gójser... Sze
vagyis, hogyan kell a kishirdelést kipróbálni.
gény asszony ! Meghalt testvérének most második
árváját egy könyörtelen bácsi űzi ki a világba.
(Folyt)
De rósz a világ, de rósz ! No, de ö sajnálja sze
gény ártatlan teremtést. Hadd jöjjön az a fiú i s !
De ne csapjunk lármái ! Csendesen, nem
A hol kettő elfér, elfér ö is. Ha kettő összevész,
kell a kicsikének ókesssólását provokálni! OUo a harmadikban még találnak pajtást. Ez a fiú
kár bácsi ha a szobába megy, leveli lábbelijét,
is hajszálig hasonlított a másik kettőhöz.
lábujjhegyen jár, minden legkisebb zajra keresztbe
áll benne a lélegzet s kénytelen a pamlagról az
Hogy ne nyújtsam a nótát, elmondom, hogy
udvarba száműzött Mojsi kopót elnadrágolni — ezt a philanihrop tettet még egyszer volt alkal
majd a szive szakad inegl — ha a szegény állat ma Ottokár bácsinak gyakorolni, mivelhogy fele
a lelketlen tettéri ajtót karmolva s vonilva inter sége meghall testvérének három árvája maradt.
pellál. — Ha ebédutáni siestájat megtartandó egy S igy Kienruss Ottokárnak négy fia volt életének
kis zugot keres a rengeteg lakásban s megfogja hitvannyolczadik. nyugdíjaztatásának tizenharma
az egyik ajtó kilincsét, rákiált a szakácsnő: ne dik és házassága második évébeu. — Időközben
menjen oda a ten.ur, olt a tekintetes asszony az Uszkár gyerek is közibök nőit, Ottokár bácsi
pudrelozza magát; a másik ajtónál : ott sikálnak, tehát beletörődve sorsába, boldogult édesapjának
a hamadikban a gyereket fürösztik, a negyedik a néhai penziönált zsandár slrázsameslernek paedagogiai receptje szerint oktatni kezdte őket : a
ben ruhát szárogatnak...
Az asszonv nem a régi. Nagyokat sóhajt, tisztelendő urnák dukál a parola és pácsi, ásitás
könnyezik néha.' J a j! Aztán : Istenem, Istenem ! Alkalmával r tenyér a száj elé teendő ; a csufoKésőbb : Istenem segíts ! Hej, valami rágódik a lódó nyelvére paprika hull, a földön hempergő
a szivén : Ottokár bácsi sajnálta, de vigyázva korsó friss vízzel utasittatik rendre. De a tanítás
kutatta a baj okát. Kabinet titok jelenleg nem nak kevés foganatja volt : az András gyerek a
nagy termekben a tihanyi viszhangot produkálta,
foroghat szóban, - talán beteg nx n»>oft|>?
Szegény asszony, de jó szive van ! Hadd jöj|ön pipaszáraiból készült a pesti vízvezeték, sőt ha
az a kis fiúcska, szegény kis árva fiúcska a fe az Oszkár gyerek ö felségének úgy tetszeti, Otto
lesége meghalt testvérének árvája. Hová menne kár bácsi kénytelen volt négykézlábra állni, meg
ha nem a nénihez, meg a bácehoz. Aztán két tűrni, hogy ágyteritökkel megnyergeljék, mire fi-

Kienruss Ottokár

Xyiltlér petit sora 10 kr*

M á d a y Izidor külön véleménye a
földmivelési miniszt^ tervét fogadja el, mely
megyénként a megyei bizottság által vá
lasztott gazdatanácsökbán kívánja szervezni
az érdek-képviseletet, melynek az anyagi
eszközöket a vármegyék autonóm hatáskö
rükben bocsájtanák rendelkezésére. A ta
nácskozásra meghivatnak az ország összes
gazdasági e g y e ^ B g # ' s z a j o g g a l mindenik két tagot
áxnagy gyűlésre,
melyen azonbn véleményezési és hozzászó
lási joggal részt vehet az országos és a
megyei gazdasági-egyesületek bármely tagja
Az idei nagygyűlés a tárgy fontossá
gát tekintve az összes eddigi értekezletek,
között a legnépesebbnek ígérkezik.
Április ü*án az »Európa« szállodában
ebéddel egybekötött ismerkedési estély ren*
deztetik, melyre jegyek előre válthatók az
országos magyar gazdasági egyesület irodá
jában (Budapest. Köztelek).

Hubay Jenő.
Mindnyájan ismerik öt a hangversenyek lá
togatói.
Mikor fellép a/ emelvényre és elkezd remek
hegedűjén játszani, mintha villamos áram iutna
végig a hallgatóságon, áhítattal lelkesű ten figyel
nek az emberek az édes meleg hangokra, melyek
áradozva rezgik végig a levegőt, hogy a művész
szivétől a közönség szivéig jussanak.
—

gyerek ha egymással játs/.halik, nem kell velők
másnak bajlódnia. Aztán milyen két hasonló gye
rek a/. Árva,meg az övé; mjnthá cak testvérek
lennéuek. Az igaz, hogy unokatestvérek ..

Budapesten: Goldberger A. T. éa
Eckatein B. hird. Írod. Béeahen:
Sthalek H., Dnkas M., OppeUk JL,
Danbe G. L. éa társinél és Harséi.
Brnnben: Stara M.

_ -- n

acskája felébe csapva apja hálódpkájftt, hátán
termeti, hogy rajta a föur-testvérek lelkes éljenei
között a díván vánkosokból összehordott koroná
zási dombra vágtasson. Ha zúgolódott, a) koro
názok fellebbeztek a mamához; a mamához, ki
mindig neki adott igazat s ki ügyetlennek, osto
bának nevezte Kienruss Ottokárt, mert nem ért
a gyermeknevelésbe/. Ha a família kirándult a
söldbe s a puha gyepen métást játszottak vele a
gyerekek, a csintalan András gyerek fültövön
dobta a labdával úgy, hogy nagy Róma minden
harangja csengett-bongott fejében életének hatvannyolczadik. nyugdíjaztatásának tizenharmadik
és házasága második évében.
És az asszonyt mégis el kellett kisérnie a
bálba, mert a fiatal törvényszéki írnok is elment
& bálba ; kénytelen volt limonádét ozipelni egész
reggelig, mert a törvényszéki írnok egész regge
lig pörgette a feleségét! kénytelen volt ebédre
hívni a t. írnokot* mert a felesége azt parancsolt*
s kénytelen volt eltűrni, hogy előle vegye ki a
legkedvesebb falatját; kénytelen volt végre a
gyermekekre ügyelői, mikor felesége a törvényszéki hivatalos órák után sétálni ment.
És az idő még szaladt tovább. Minden meg
változott körülötte, csak ő nem, meg a Mójsi kopó.
A jámbor állat a régi boldog időkről álmodozott,
mikor részeggé tette gyűlöletét az illanó szarvas
szimatja s pu^karopögás Jzajára a*J erdő zegezuga ezer visszhanggal teteit.
(Folytatjuk).

B e llo s its B á lin t.

Wieuxtempstól örökölte nagyszert! hegedűjét, nepelni Nova közönségének, már is az esz szerkesztőségének küldtük be továbbítás
meg azt a nagy művészetet, melylyel annyira me felkarolva volt hölgyeink körében.
végett.
fogva tartja a lelket. Az a csodás zamatu elő
A közreműködőkön kívül ott voltak:
Márczius 15-én vendéglőnk nagyter
adás, az olvadó lágyság, az epedé«, a szenvedély
mében felolvasás szavalással egybekötött Vértessy Béláné, Persay Gyuláné, özv. Peereje, meg az a páratlan uralom a hangszer le
lett ily mértékben együttvéve csak Pabló Sara- estélyt rendezett a fiatalság, melyen úgy a lánovits Györgyné, Petánovits Károlyné,
satenak jutott még. A nagy spanyol mester azon közreműködő hölgyek, valamint a férfiak Eppinger Sándorné, Kreiszler Gézáné (Csur
ban ott gyújtott leginkább, a hol a szilajság ha magyar ruhában jelentek meg. Hölgyeink gó), BrülI Dezőné, özv. Eppingerné, Kohn
tárt nem ismerve tombol, mig Hubay hegedűjé közül : Lévay Janka k a. violaszin brokát Józsefné Magyar Józsefné, Csizmaz:a Gy.nek a i éneke tud végtelenül légiessé, leheletsze
bársony derék fekete vitézkötésekkei. Krem né, özv. Zsoltár Györgyné, Mátthé Józsefné,
rűvé válni, amivel sokszor nagyobb hatást ér el
az Ahitatszerü hangulat felkeltése által, mint a szin batist alj, fehér batiszt kötény fehér Horváth Jánosné, Ráth Ferenczné (Zalacsipkével és nemzeti szalaggal díszítve Pe Egerszeg) Továbbá : Hajmássy Lina k. a.
minőt a legtombolóbb tapsvihar jelenthet.
Hubay daczára édes-bus melancholiájának, tánovics Mariska k. a fekete bársony de (Zala-Egerszeg), Somogyi Böske k. a.(ZaIadaczára merengő poézisónek, mégis egy láng, még rék fehér vitézkötésekkel. Fekete alj, fehér Egerszeg), Kolin Gizella k. a- és Eppinger
akkor is, mikor belemélyed a klassikusokba. Aki
csipke kötény. Horváth Anna k, a. fekete Szelena k. a- — A jól sikerült első né
hallotta, mint játsza ő Bach Airjét, vagy aki
megfigyelte mint alkalmazkodik hegedűje hangjá selyem derék, fehér vitézkötésekkel. Fehér gyest 20 pár fánczolta.
Sergius.
val a Beethowen, Schumann vagy a Schubert alj, fehér kötény nemzeti szalaggal díszítve.
vonós négyesekben a többi hangszerekhez, az Lévay Lenke k. a. vörös bordó atlasz derék
tudhatja mennyire érti, mily nagyon átérzi ő ez fekete vitézkötésekkel- Krem szin batiszt alj,1
örök mesterek fenséges, magasztos gondolatait.
Különfélék.
Hubay Jenőt méltán csodálják, hogyan fér fehér batist kötény fehér csipkével és nem
meg benne aunyi öserö, tieg annyi szilajság mel zeti szalaggal díszítve. Horváth Mariska k.
— g r g u z ic s k a K á lm á n kir. tanácsos,
lett a költői ábrándozásnak, az igénytelen egy a fekete selyem derék fehér vitézkötések
szerűségnek meg a ItTáss'zikus mélységnek olv kel. Fehér alj, fehér kötény nemzeli sza Zalavármegye kir. tanfelügyelője e hó 23-án
nagy foka. A „virágfakadás" és a „lepke “ köl laggal díszítve. A nagyszámú vendégkoszo Csáktornyára érkezett Másnap ö Nagysága
tője kilép a zeneker elé és eljátsza Beethowen
rúnák valóban volt gyönyörködni valója
Tislésr József h- esperes-plébánossal Mikhegedüversen yét.
Az estély Farkass Károly megnyitó- savárra utazott, hogy ezen fára iskolázásá
És ö, a kényeztetett ünnepelt művész, kit
uralkodók halmoztak el kegyeik nyilvánításával, beszédével vette kezdetét. A megny tóbeszéd nak érdemében az illető.iskolafenntartó kö
megmaradt egyszerű szerény embernek és jó ma után Lévay Janka k. a, szavallta el nagy zönséggel értekezzék. Ezenkívül a muragyarnak, a ki a magyar névjrék akar dicsőséget lelkesedéssel Petőfi Sándor Nemzeti dalát, közi iskolázásnak még egyéb személyi és
szerezni. Vannak nagy nemzetek melyeknek eszökbe sem jut, hogy különös érdemet lássanak ki után Petánovits Mariska k- a. ment az dologi ügyeiben is intézkedvén e hó 25-én
abban, ha fiaik megmaradták jó hazafiaknak. A emelvényhez s Petőfi Sándor 15-ik márcz. városunkból székhelyére távozott.
g l j t g y z á s e k - Blau Samu Csáktornyái fi
magyar nem tartozik e szerencsés nemzetek közé; 1848. czimü versét a legnagyobb átérzés
nekünk mindig van okunk örvendeni, ha a haza sel szavalta el. Ezt követte Eppinger Izsó, atal kereskedő jegyet váltott Varazsdon
fias hűség példáját láthatjuk. Azért tartjuk külö ki az 1848 - 49 diki szabadságharczból: Rosenthal Mathild kisasszonnyal. — Pollák
nös érdemnek azt, hogy Hubay. aki lehetne a
»Fegyvereink egyik legszebb eredménye« Béla kereskedő jegyet váltott Móster H.
nagyvilágé: csak a mienk akar maradni.
Mostani útja Oroszországban a diadalok czimü részlet felolvasásával kötötte le a k. a Szent-Ivánról (Horvát o rsz .j. — Spiegközönség
ügyeiméi,
Utána Hor ler lgnácz Csáktornyái kereskedő jegyet
szakadatlan lánczolata volt. A legelső orosz la a
pok zenebir&lói úgy üdvözölték, mint a legnagyobb váth Anna k. a »A márcziusi ifjak« czimü váltott Štern H- kisasszonnyal Csáktornyán.
hegedűművészt. Az orosz városok zeneértö kö verset — Petőfi Sándortól — szava ta el
— & á rvá m é g y e i ínségesek számára
zönségét rohamosan nyerte meg a még ott isme
retlen művész. Tombolássá iokozódott a lelkese megnyerő modorával Lévay Lenke k. a- a Csáktornyái déli vasúti állomás hivatal
dés ; alig tudtak az emberek a csodás játékkal »A magyar nép«. Petőfi Sándortól czimü nokai, altisztjei és szolgaszemslyzete 9 frt
betelni; senki sem hagyta el helyét mig a mű verset égés átérzetb lelkesült örömmel sza 20 krt adtak ősze; még pedig: Hakl Ká
vész egy-két darabbal meg nem toldotta a műsort. valta el. Azt követte : »Ügyünk hanyatlása roly 1 frl, N. N 60 kr, Löbl Lipolt, GstettA messze északról most újra visszajött hoz- Erdélyben« czimü részlet a szabadságkarcz- ner Sándor , Unterecker 50 -5 0 kr* Dorner
záuk Hubay Jenő.
Minden szív nyitva van itt az ö számára. ból, melyet ilj, Lévay István komoly átgon Ádám 25 kr. Bellák, Dorner József, Spirk,
Ha máshol csak csodálják, 'itt szeretik i«, mert dolással olvasott fel. Utána Horváth Mariska Flachner, Wognir, 20 -20 kr. Novák, Friek. a. szavalta el: »Egy gondolat bánt en* denlhal, Kovácsics 10 -10 kr. N. N 5 kr.
magyar művész.
Ez pedig nem lehet közönyös annak, aki a gémét«. Petőfitől, ki után Farkass. Károly Pelrisa 10 kr, Löwenstein 20 kr. S J. Kor*
hegedűjével mioden'ékesszólást felülmúlóan bizo »Isten keze« — igaz történet a szabadság pitsch 50 - 50 kr. ifjú Bellák 10 kr H. J.
nyítja be, hogy szive van.
harczból czimü versét szavalta el Végül 50 kr. Kovács János 1 frt. Magyar József,
idősb Lévay István ur szabadságharczunk- Gábriel, Holner 20 -20 kr,
Levelezés.
ból a »Branyiszkói ütközet« czimü részle
— M osS ai M ^ ia tanítónő Légrádon
tet olvasta fel érdeklődést keltő modorával 16 évi buzgó működés után, saját kérel
Nova, 1892. márczius 17.
A jelenvolt közönség úgy a szavalóknak, mére nyugdíjba lépett. Az iskolaszéknek e hó
Márczius lö-ikét, a nemzet ébredése valamint a felolvasóknak élénk tapsviharok 20 án adta be lemondását. — Ugyanekkor
Konkolyi József tanító, ki már 6 éve sike
44-ik évfordulóját — Nova m. város kö ban adott elismerő kifejezést.
A műsor befejeztél társas vacsora resen buzgolkodik a kath. iskolánál, állásá
zönsége is a legnagyobb kegyelettel ünne
követte, meyen 60 70 személy vett részt. ról szintén lemondott s 25 én elhagyta a
pelte meg.
Nálunk márcziús 15-én kora reggel A köremüködők asztalát bizonyosan emele községet Mindkét lemondást az iskolaszék
megnyíltak az ég csatornái, mely ajkaink az, hogy a szabadságharezunkban részt vett sajnálattal tudomásul vette, a kellő intézke
ról eme szavakat csalta: »Ép olyan az idő, agg veteránok nemzeti kokárdákkal ékesítve déseket megtette, nehogy a tanításban fo
mint 1848. márczius 15 én, amely napon ott ültek az asztalfőn. Névszerint: Petro • gyatkozás álljon be. Valószínű, tánitó-apáép igy könnyezett az ég s hullatta égi har vits Ignác ur koltai földbirtokos, ki hazánk czákkal lesznek e helyek betöltve.
— g y ű jté s . A Csáktornyái járásban a
matját Pesten összegyűlt néptömeg fejére, koszorús költőjének - Petőfi Sándornak —
kik az Isten szabad ege alatt hallgatlak a unokatestvére; továbbá : Csizmazia László, felvidéki éhező községek lakóinak 60 mmáNémeth Pál és Prunnes János novai lakosok. zsa gabonát és 120 frt készpénzt gyűjtöttek.
félistenek lángbuzgalmu szónoklatait«.
J L ,égrád on ez évben is megünnepel
Nemzeti ünnepünk nagy misével vette
Sziveinket három eszme hatotta át e ték a —
szabadságharc* emlékezetét márczius 15 én
kezdetét, melyen az ifjúság : »Hazádnak ren- napon. Először márczius 15-ike, a nemzet a nagyvendéglő helyiségében. Mondhatni lehet,
dületlenült s »Isten áld meg a magyart« ébredésének eszméje, másodszor Krisztus igen szép számban jelent meg a magyar érzelmű
kezdetű dalokat énekelte oly* hatással és urunk kínszenvedésének, harmadszor a »Fel közönség ez estélyen. Erkel Hymnusa, mint be
érzéssel, hogy a jelenvolt nagyszámú kö vidéki Ínségesek« eszméje. Ezek közül egy vezető után, Kováts Gyula vjegyzö szépen sike
ünnepi szóuoklatot tartott, ügyesen fejteget
zönség közül számosán könnyes szemekkel örömet, kettő ellenben szomorúságot kellő rült
vén e nagy nap jelentőségét és Unnepies voltát.
emlékeztek meg e nagy nap fontosságáról eszme. Átéreztük mi ezeket, teljesítettük is, Utána Lisziák Lajos káplán, ízléssel dolgozott fel
Az énekek oly hatással való előadásá mert tán egy perezre sem feledkeztünk olvasása, a „szabadságharc/.rólu kivívta közönség
ért első sorban Lóky József kántor-tanitó meg ezekről; de a fiatal sziveknek megbo érdeklődését Erre Petőfi „Talpra magyar"-jál
urnák tartozunk elismeréssel, ki nem saj csátják — ha őszintén megvalljuk —, hogy egész lelkesültséggel szavalta Mikler Győző tanító,
nálva fáradtságát, szives volt az ifjúságot bankett után lánczra kerekedtünk, mi azu mely után a „MarseiliaisM csatadalt énekelte a
Konkolyi József tanító Petőfivel foglal
rövid idő alatt betanítani. Másod sorban pe tán a legkedélyesebben a reggeli órákig dalárda.
kozok gonddal készített felolvasásában. — Végre
dig közreműködő hölgyeink érdemlik a ba együtt tartolta a közönséget
Polesinszky Emil tanító elszavalta Petőfinek „A
bérokat, kik oly lelkes buzgósággal s egész
Nem feledkeztünk meg azonban a vig magyar ifjakhoz1* czimü hatásos darabjAt s Thern
odaadással karolták fel a nagy nap nyilvá ság közepett a felvidéki Ínséget szenvedő Kftro y „Kiért ürítsem e pohárl" és a Kossuth-nóta
nos megünneplését, hogy alig villant meg polgártársainkról sem, mert gyűjtöttünk szá után az estély programmszerü része befejezteleit.
Mire a iégrádi banda rázendített s a táncz eltar
az eszme, hogy márczius 15 ikét — a nem mukra A gyűjtés eredménye 8 frt 10 kr tott
az éjféli órákig. Általában igen kedélyes han
zet ébredésének napját - meg kellene ün lett, mely ősszeget a »Budapesti Hírlap« gulat uralkodott.
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— A r é tr v a v á r m e & y e i ínségesek szá
mára Zrínyi Károly polg. isk. tanár által beküldött
gyűjtésről a kővetkezőkben számol el a »Ma
gyar Hírlap* ez. fővárosi napilap : A gyűjtés öszszege 12 frt 40 kr. Hozzájárultak : Zrínyi Károly,
Alszegy Alajos, Pálya Mihály, Pokróca Adám,
Beér Ferencz, Zrínyi Győző 1— 1 írttal; Fischer
Endre, Brezanóc/.y Béla 50—50 k rt; íSommer G.,
Rossmeisl Pál, Heinrich Elemér 30—30 k r .;
Neumann Róbert 35 kr ; Lukofnyák Bernát, Krasovecz Adolf, Pruszátz Győző 20—20 kr ; Schlezinger Samu 16 k r; Horváth Antal, Faschner F.,
Goldstein Vilmos és Sándor, Jambrovics István,
Iwsils Imre* Herlinger Sándor, Bellák József, Maj
cen Ferencz, Bencsák Jenő és Rikárd 10—10 kr,
Koosz János. Névtelen G— 6 kr ; Dvorcsák Ist
ván 5 kr., Schvarz Henrik, Szlavkovszky János
4—4 kr., Dobsa Kálmán 3 és Rosenberger Lajos
2 krral. — Mit a beküldés igazolására Zrínyi
Károly ur kérésére ezennel nyilvánosságra hozunk.
— ^ helybeli gtidedövö-(ggyesület f. hó
20 áo tartotta az ezen napra halasztott ez
évi közülését. Rövid beszám olójában kifej
tette Ziegler K álm án úr, az egyesület el
nöke, am a ered m én yek et, m elyeket fönn
állása óta az eg y esü let különösen a ma
gyarositás terén fölmutathat. — A számvizsgáló bizottság jelentése szerint az egylet
vagyona január 1 -én 2403 frt 20 kr. volt,
mely összeg a^tavaly constatált 1974 frt
10 krral szem ben 4 2 9 .1 0 frtnyi szaporula
tot tüntet föl. Ezen jelentésre, a bizottság
véleményének alapján, a pénztárosnak a
közülés a fö lm en tv én y t m egadta. — A
Németh István távozásával m egüresedett
egyik szám vizsgálói tisztség Benedikt Béla
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taggal töltetettt be ; póttag Thorday Já S t o c k e r Antal igazságügyminiszteri se*
nos lett. -• A választmány megbízásából gédfogalmazó pedig a nagy kanizsai [tör
tett elnöki előterjesztésre elhatározta továb vényszékhez alügyészszé neveztetett ki. —
bá a közülés, hogy az intézetet egy terem C z i b u 1k a Gusztáv z&lamegyei pénzügymel kibővíti. A meglévő terem mellé egy igazgató helyettes 56 éves korában, B é r 
hasonló nagyságú uj termet építtet, mely ezi Mór keszthelyi közs. el. isk. tanító
az előbbivel üvegajtó által volna összeköt 63. évében 8 B e c k Kálmán ugyanott 84
tetésben. Szükségességét indokolja a pae éveskkorában meghalt. — A z a l a - e g e r dagogiai követelvény, a mennyiben a ját s z e g i önk. tűzoltó egyesület elnökévé új
szó és a haladó kisdedeket egymástól el ból Boscbán Gyulát, alelnökké Udvardy
kell különíteni, másrészről meg ama körül Ignáczot, Nagy Antalt pedig jegyzővé vá
mény, hogy a kisdedóvói törvény végre lasztotta — S ü m e g h e n Malomsoky
hajtásával a kisdedek létszáma tetemesen János h jegyzőt választották meg egyhan
meg fog szaporodni s így a jelenlegi te gúlag a város jegyzőjévé. — Z a l a S í t . rem távolról sem volna elegendő azok be G r ó t h községnek a keresk; miniszter
fogadására. Az építés még a nyár folyamán megengedte, hogy a hét csütörtök napjára
telj sittetik, akként, hogy a zajjal járó fő engedélyezet hetivásáron kívül ezentúl minmunka a szünidőre essék. — Az építés esz den hétfőn is állatfelhajtással összekötött
közlésével a választmány bízatott meg, hetivásár tartassék.
mely a vidéki s a helybeli építészeket a
napokban hívta föl, hogy az árlejtésben
vegyenek részt. Az építési tervezet s költségjegyzék Pólyák Mátyás közs. tanító úr
nál, az egyesület pénztárnokánál tekinthe
tők meg.
— j e g y e i h írek. A zala-egersZegi fő
gymnasium fölállítása ügyében megkezdett
tárgyalások folytatására a közoktatási mi
niszter Spitkó Lajos sz.-feliéi vári tank. fő
igazgatót küldte ki. — A k e s z t h e l y i
gazdasági tanintézethez C z a k ó Béla r
tanárrá C s o r b a Gusztáv gazd- intézővé.
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Fischel Fülöp laptulajdonosnál Csáktornyán.

