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Vasárnapi munkaszünet.
A szabadelvű párt értekezletén el

fogadták a vasárnapi ninnkasziinetvöl 
szóié törvényjavaslatot, mely már leg
közelebb a képviselőim/ elé kerül tár
gyalás végett. A javaslat egy égető 
szükségletnek telel meg és igy alkalmas 
lesz arra, liogv b i z onyos  körökben 
őszinte örömmel üdvözöljék.

A törvényjavaslat kétféle irányban 
lesz hivatva igen üdvösen közrehatni, 
jelesül: emberségesebb munka-felosztást 
biztosit és abba a helyzetbe hozza a 
munkásokat, hogy legalább egy napig 
kipihenhessék a kenyérkereset nehéz 
fáradalmait, hogy aztán megújult erővel 
láthassanak a munka folytatásához. Mert 
eddig, sajnos! elég v á lla lk o zó  volt a 
fővárosban, kik még azt az egy napi 
pihenést is megsokalták és formaliter: 
kén vszeritették a munkást, hogy szaka
datlanul húzza az igát, mint valami 
oktalan állat, melynek csak az a ren
deltetése, hogy örökkön mások kényel
mét szolgálja.

A munkás-osztály erejét ilv zsarnoki 
módon való kizsákmányolásának most 
végre határt szabtak a vasárnapi munka- 
szünetröl szóló törvényjavaslattal, mely, 
ha törvényerőre emelkedik, a munkást 
többé nem kényszerítheti munkaadója, 
hogy vasár- és ünnepnapjait görnyedve 
töltse a munka súlya alatt.

Egyedül csak a kisiparosoknak lesz 
megengedve, hogy szeméi  v e s munkát 
végezzen, de segédek és inasok igénybe 
vétele nélkül. Hasonlókép a kiskeres
kedőknek sem kell majd tartózkodniuk 
a vasárnapi munkától, szóval a vasár
napi munkaszünet csak a szolgálati 
viszonyban levők helyzetét könnyíti a 
nélkül azonban, hogy egyúttal az egyéni 
jogok csorbítását vonná maga után.

Ily értelemben a vasárnapi munka- 
szünetről szóló törvényjavaslat teljesen 
megfelel a szabadelvű irányzatnak, ami 
csak emeli a javaslat értékét.

De van a törvényjavaslatnak még 
egy másik oldala is, mely szintén na
gyon fontos, mert lényegesen kihat a 
nemzet gazdasági életére is.

Itt mindenek előtt, fel kell említe
nünk, hogy a vasárnapi munkaszünet 
nem csekély mértékben hozzá fog járulni 
a munkásosztály munkaképességének 
emeléséhez, a mi viszont annak anyagi 
helyzete javulását vonja maga után. A 
kereslet és kínálat viszonyai arányo
sabbak lesznek és a tömeges nyomor 
feltételei minden esetre enyhülnek, főleg 
ha a munkásosztály a pihenőt szellemi 
és lizikai erőinek összegyűjtésére hasz
nálja és az ünnepnapot nem tölti el 
léha korcsmározással.

Értsük meg egymást!
(Ajánlva a vasmegyei gazd. egyesület igazgató-választmá

nyának b. ügyeimébe.)

j Kezdjük az elején — A muraszombati 
gazd fiók-egyesület előterjesztést tett a köz*

! ponti igazgató-választmánynál, amelyben azt 
I adta elő. hogy miután e lapok kiadási és 
| szerkesztési j'»gár átvette, hajlandó volna a 

liavonkinti „Egyesületi É rtesítő"-ben ni gj»- 
I lenő c/ikkeket. havonkint. magyar és vend 
I nyelven lányomatva, minden e járásban levő 

gazd egyesületi tagnak ingyen megküldeni;
I viszonzásul azt kérelmezte, hogy azt u 4 0 —50 
| kit., amibe a központi értesítő egy-egy pél - 
j (lánya kerül, egy általános összegben bocsássa 
, a fiók-egyesület rendelkezésere.

Ez előterjesztésnek annál is inkább meg 
volt az alapja, mert. a központ, ugyan ilyen 
viszony!).<n áll a Felső Eőrben megjelenő 
„Oberwart lier Somitags-Zeitutig“-gal.

11a egyszerűen azt, mondják, Imgy a fiók- 
egyesület vezetőinek nincsen meg az a körül
tekintő gyakorlata, a mely szükséges volna 
ahhoz, hogy a colit,emplált vállalat a gazda- 
Si,gi egyesület természetszerű czéljait elérje, 
úgy inkább megnyugvást, találnánk a m egta
gadásban. de midőn az elutasító határozat a 
közérdekű kérelemmel szembeni rideg állás- 

| pontját azzal indokolja, hogy a lap segélye* 
I zését „a megye általános érdekeivel nem tartja  

összeegyeztet betömik és teljesít,betőnek", midőn 
a megtagadást főleg nemzetiségi szempontból 
látják szükségesnek, akkor a muraszombati 
járás összes értelmiségének mint egy embernek 

I kell felemelnie tiltakozó szavát ily indoktalan 
indok felvetése és terjesztése ellen.

Aki a muraszombati járás viszonyait is 
meri, a ki csak legkevésbbé tudja és akarja

A régi, jó időkből.
Mikor ott. kiírni hideg ós/.i szél verdesi az 

ablak üvegeit. Vagy piszkos esőt küld az é g  a földre 
haragjában, akkor oda hívjuk a kályha mellé a jó 
nagyapát v a g y  a beszédes nagymamát és elhallgat* 
juk fn a hittől i á i k a t  azokból a régi jó, szép idők
ből, mikor mind c-nipa leventék voltak a férfiak s 
játszi, könnyed hamupipőkék a nők.

Szép dolog is a/, elhallgatni ármányon dol
gokat, vitézi tetteket, szerelmes históriákat, s bele 
élni magát az embernek abba a ragyogó, édes időbe, 
mikoi megszólalt, a szerelem lantja esteleukiut az 
ablak alatt, niegzeudültek a deli hajadotiok éneklő 
karai, tánczra perdültek az egymásért hevülő pá
rok s pirultak örömükben boldogan.

Soha olyan világ!
Akkor még a hold is nyájasabban pislogott 

a szerelmeseknek, az est is csendesebben hallgatta 
sóhajaikat s a csattog!) csalogány szebben énekelt 
a fa lomb >s ágain . . . .

De hát a világ csak világ; akkor is meg 
voltak irigy alakjai, gonosz emberei, kik az ilyeu 
boldviiágos jeleneteket meg-megzavárták s bedob
ták álnokul Eris almáját a szív világába.

Legnagyobb irigye volt a szerelemnek az a 
csúnya, pusztító Garaboncziás-diák, kit nem lát
hatunk testben, nem tudjuk elképzelni alakját . . . 
csak akkor látjuk magunk előtt, mikor az ajtón 
kopogtat hívatlanul.

Molt. egyszerre csak megcsendülnek oda künn 
a „kardok aczéli.* kócsagos kalpagok tűnnek elő 
itt is, ott is, újságok beszélnek szép eszmékről, 
önérzetről . . . s alig. hogy eljön a Ilire, már itt. 
van maga is: a háború.

Nem is az a bábom, mit most bediktálnak 
az egyenruha érdemes viselőjébe, markába nyom
ván a mindenható tudomány legújabb vívmányát: 
a Manlicber (nagy betűvel legyen Írva), a ineiy- 
lyel kényelmesen lehet öt egész ember átséláltatui 
a más világra egy szempillantás alatt. . . . hanem 
úgy régi modorban, a mint most mi, lelkes datá
lok elképzeljük magunknak, férfi férfi ellen lelke- 
seu küzdve azért, mit szivébe vésett a nevelés, az 
ismeret a tudomány, az iskola s mindaz, mi szépet, 
jót ismerni tanult: a haza.

Ha mi ezt az egy szót úgy tudnánk meg
érteni, mint ahogy megértették azok a nagy baju
szai, szelíd arc/.n Ősök. kiket ott. tartogatunk ara
nyos rámákban fiilaiukou ! !

De hát a mai kor lelkes gyermekének, ki a 
tudomány magaslatán áll. a harc/, ilyen primitív 
eszköze nem kedves; ö csak a modern párbajokban 
gyakorolja azokat, szép szabatossággal, óvatosan, 
szabályok szerint előre, vissza . . . gyengéden.

Mert hát a háború legyen háború.
Uram fia, milyen harcz is volt az, hol az 

esteiig tartó ütközet után csak száz embert ringa
tott el örök álmában az alkony szelleme! — —

Pedig hát ilyenekről beszélnek nekünk a jó 
nagyapák.

És mikor oda künn megszólalt az a liaug,

akkor elhallgatott a szerelem mindenütt, könnyező 
lányok tűzték a kardot a vitéz oldalára, sirő hit
ves és gagyogó gyermekek ölelik a távozó ifjú 
apát . . .  És mikor mi ezt elhallgatjuk, eszünkbe 
jut, hogy ma mindezeket a meleg szobában csinál
ják a mi derék politikusaink, rémitgetve éveken 
keresztül a világot. A fejedelmek talál kákát adnak, 
a miniszterek reform-tervekkel járnak-keluek — 
— a nép azalatt morog oda künn az eke mellett, 
vagy a gyárak helyiségeiben. Akkor felébrednek 
ezek a derék urak mély álmukból, melyben a 
társadalom javítására ezélzó eszméket alkották és 
megállnak a nagy kérdés előtt, mit annyi század 
furfangos politikája nem volt képes megérteni . . .

Fel hajszolják a nagy eszmék tömegét : vallás, 
nemzetiség, boldogság, család, állam, polgár,törvény 
mi id ott szerepel tételeikben, de a legelső betű
nél megáll a reményekre csábitó gondolat s nem 
szól a paragrapbns.

Pedig a nép csak arra vár. Es ha ezek a 
nagy urak visszapillantanának a régi jó időkre, 
megtalálnák ott erre a nagy kérdésre a feleletet: 
Szeretetet öntsetek az emberek szivébe! ’E század 
a szeretetlenség százada . . . pedig ha a szív nem 
tud lelkesedni, szeretni, mit várjunk akkor az 
észtól, a hideg megfontolástól, mely máris csüg- 
gedést önt karjainkba . . . .

Azért hallgassuk ezeket a virágos meséket 
állítatta! és hullassunk könyet minden lap előtt, 
melyre e szó vau Írva; Szeretet.!

KREPELKA IMRE.



méltányolni annak az értelmiségnek a törek
vését, a mely minden, sokszor egészen je len
téktelen alkalm at megragad arra, hogy e 
járás közönsége e vármegye egyéb részeivel 
sok tekintetben nem is hasonlítható viszonyai 
között is, erkölcsi és anyagi téren ép ugy 
megmutassa jeleit a magyar hazához tánto- 
rithatlanul ragaszkodás nemes érzetének, mint 
azok, kik felettünk Ítéletet mondanak : az 
csak szükkeblüségből —  hogy ne mondjam 
roszakaratból — hozhat fel „nemzetiségi szem
pontokat" indokul egy oly vállalat ellen, 
melynek a vármegyében C éves nyitott múltja 
van.

Mi van ezzel mondva? Az, hogy a gazd. 
egyesület igazgató választmánya attól tart, 
miszerint a magyar-vend nyelven megjelenő 
„Muraszombat és Vidéke" a szláv nemzeti 
törekvéseknek fogja ú tját egyengetni.

Aki ezt akár magán utón, akár — egye
sületi határozat elfogadásával —  nyilvánosan 
magáévá teszi, az méltatlanul és alaptalanul 
vádolja azokat, a kik 6 éven keresztül ezen 
lapnak élén állottak, vagy gyanúsítja azokat, 
kik a fiók-egyesületet jelenleg igazgatják.

Tertium non datur.
Hiába az az okoskodás, „hja az a bizony

talan jövőre" vonatkozik! Nőin egy távol jövő 
ismeretlen szereplőinek tervezgetését,a tegnap 
és a ma tényezőit Ítéli meg az. ki igy beszél.

Pedig azok a tényezők lia nem is képesek 
olyan messze kiballszó hangon kiáltani a haza 
szent nevét mint mások, azért ugyanannak 
szeretetét bizonyára hordják olyan mélyen 
érző keblekben, hogy joguk lehet a gyanúsí
tással szemben védelemre kelni.

Midőn 0 évvel előbb e lapnak magyar- 
vend nyelven megteremtése e járás értelmi
ségénél szóba került, tudták azt az irányadó 
körök, a init mi tudtunk, hogy a muraszom
bati járás vend nyelvű lakói különösen a 
határszélen el vannak árasztva a szomszéd 
iStájerhonban. Ciliiben, Klagenfurtban, Lai- 
bachban stb. megjelenő illyr nyelvű lapokkal, 
hisz a járás akkori főszolgabirája több mint 10Ü 
példányt koboztatott e l ; és mégis alig tettek 
egy számbavehető lépést azon czelból, hogy 
a népoktatási viszonyok javítása, a népisko
lák hozzáférhetőbbé tétele által oda vigyék 
a nép gyermekét, miszerint az állam nyelvét 
inkább és inkább magáévá téve, az ellenséges 
érzelmű illyr lapokat magyar nyelvű olvas
mányokkal felcserélni képes legyen. Bizonyítja 
ezen állítás valódiságát ama körülmény, hogy 
5 év óta húzódik a muraszombati káth. anya- 
egyházhoz tartozó korong-muraszentesi iskola 
felépítésének kérdése, amelynek czélja volna, 
hogy a Muraszombattól 4 — 5 kilométerre fekvő 
községek tanulóit iskolával ellássa. - -  hogy 
megszüntesse azt az anomáliát, melyszerint a 
muraszombati katli. felekezeti iskola két te r
mébe közel G00 gyermek van beosztva, — 
és hogy a stájer határszél' gyermekek rendes 
izkoiáztatásban nem részesülő 50°Jo-tóliját is
kolához segítse.

Ily viszonyok között lehetett e észszerűbb 
valami, mint olyan módról gondoskodni, hogy 
a csupán vend nyelven beszélő közönség s a 
já t nyelvén juthasson oly tartalmú olvasmány 
hoz, mely őt a haza szerete ttre  tanú ja?  
Tehát nem a „nemzetiségi szempontok", de 
a legtisztább hazafias lelkűiét adott életet a 
két nyelvű lapnak. Ks hogy a kijelelt irányt 
becsülettel követte, mi sem igazolja inkább, 
mint hogy az „Agramer Zeitung" által a leg- 
vehemensebb hangon megtámadtatott s az 
ellen álláspontját nyíltan és hazafias önérzet
tel védelmezte.

Tanuul hívom fel — nem az irányadó 
köröket, mert azok csak egyoldalú hivatalos 
jelentések után ismerik e járás viszonyait — 
hanem mindazokat, kik e lap életét figyelem
mel kisérték, szolgálhatta-e valaki a mura
szombati kisdedóvoda, következőleg a magya
rosítás ügyét lelkesebben és önzetlenebből, 
mint azok, kik ennek élén állottak?

Ne értsen senki félre! jól tudjuk, hogy 
az érdem o lt kezdődik, a hol a kötelesség 
végződik, s mi Csak kötelességet teljesítettünk, 
de utaluuuk kell arra, hogy teljesítettük ak

kor, midőn annak megtörténtét a múltban s 
valószínűséget a jövőben kétségbe vonni ta 
pasztaljuk.

Ne attó l féltsék tehát uraim a muraszoin 
háti járás vend nyelvű lakosságát a magyar
ság jól felfogott érdekében, aki módját keresi 
annak, hogy addig is, mig a nép az állam 
nyelvét, általánosságban beszélni kepes, az sa
já t nyelvén hazafias eszméket olvashasson, 
hanem kárhoztassák azt a chauviuizuiust, a 
mely kényszeríti a vend nyelvű népet arra, 
hogy olvasási vágyát ellenséges irányú nyom
dai termékekkel elégítse ki.

Csak egyet kérünk tehát attól, aki ter
veink és czéljaink felett bíráskodni magát 
jogosultnak h iszi: előszót* ismerje meg vi
szonyainkat, legyen benne elegendő jóakarat, 
méltányolni törekvéseinket s azután ítéljen.

Nyílt levél e lapok Szerkesz
tőjéhez !

T Szerkesztő u r !
Ez.eu lapok legutóbbi számában < gy valaki, 

névaláírás nélkül „A világ végén" c/.im alatt köz
zétett C/.ikkbeii a világ forgalmától! elz.arkóz.ott- 
ságunk felett elmélkedve, megtámadja a mura
szombat,— gyauafalvai vasúti irány pártolóit, — 
szemrehányásokkal illeti szűkkeblű .égé miatt Vas- 
vármegye törvényhatóságát, — s azon óhajának 
ad kifejezést, hogy járásunk Zala varmegyéhez 
csatoltassék.

Ha a czikkiró ur nevének aláírásával, a saját 
nevében nyilatkoznék, ez esetben nem reflectálnék 
e/.ikkére; mert én soha nem lelkesedvén az alsú- 
lendVili összeköttetés mellett, a gyauafalvai irány 
pártolása miatt, a következetlenség vádjával ma
gamat találva nem érzem, — az p d ' g  közömbös 
reám nézve, hogy egyes ember egyéni rz.lé-e sze
rint melyik törvényhatóság feuhatósága alá kíván 
tartozni. — Mivel azonban a czikkiró ur akként 
ir, mintha ö az általános közhangulatot fejezné 
ki. azért szükségesnek tartom kijelenteni, hogy a 
vasúti kérdésben elfoglalt álláspontja nem igazolt, 
hogy a Vasváriuegye törvényhatósága ellen mél
tatlanul emelt kifakadásokat nem osztom, — a 
Zalavármegyéhezi csatlakozás eszméjét nem pár
tolom, és meg vagyok győződve arról, hogy ebbeli 
felfogásom a járási közönség zömének érzületével 
találkozik.

Czikkiró ur azt állítja, hogy a gazdasági 
egyesületnek a muraszombat — alső-leudvai vasúti 
összeköttetés létesítése tárgyában megindított moz
galma azon okból fog hajótörést szenvedni, mert 
éppen azon egyének, a kik évek előtt helyeselték 
és kivihetőnek egyedül ezen összeköttetést tartot
ták, — most azzal szemben állást foglalnak s a 
gyauafalvai irányt állítják előtérbe; csupán azért, 
mert most a gazdasági egyesület helyezkedik az 
általuk előbb eredménytelenül megkísértett alsó- 
leudvai vonal létesithetóséuek álláspontjára.

Ezen állítás nem felel meg a vaicsagnakt 
mert az alsó-lendvai összeköttetést Muraszomba; 
végpontul maga a gazd. egylet, állni kiküldött 
vasúti előkészítő bizottság ejtelte el; — tehát 
nem merült fel szüksége sem annak, hogy ezen 
iráuynyal sznob n bárki is állást foglaljon.

Ugyanis Vasváriuegye alispánjának elnöklete 
alatt tartott vasúti értekezleten az előkészítő bi
zottság elnöke gróf Bitthyáuy Z-ógmond ur ő 
méltósága, az addig teljesített működéiről számot 
adván, a kiküldött bizottság nevében bejelentette, 
hogy az alsó-leudva—muraszombat — regedei vo
nalat tartja a jáms'-a leghnsznosabbiiak s azt véli 
legkönnyebben kiépüli* tőnek ; i-zeu — Muraszom
batot két. oldalról összekötő — vonalra kérte az 
érdekeltség megalakítását és a törvényhatóságnak 
pártfogását.

Az előkészítő bizottság elnökének ezen elő
terjesztése általános helyeslései találkozott s az 
ellen senki szót nem emeli. Én — a ki a Mura- 
szómba* végponttal biró alsó-lendvai összeköttetést 
soha nem pírtoltam — ezen két oldalról Mura- 
szomb ltot összekötő vonal tervét szintén magamévá 
teltem; mert azzal járásunk azon érdekeltségét is 
részben kielégítve láttam, amelynek ugy kiviteli-, 
mint b hozatali piacza Ausztriában van és amely 
érdekeltségnek igényét, az Alsó-L-ndvától csupán 
Muraszombatig szándékolt egyoldalii ö-s/.eköttetés 
egyáltalán hasznára nem lett volna.

Többek felszóllalása után az előkészítő bizott
ság hozzájárulásával megállapít tatot t, miszerint 
az alsó-leudva—régedéi vonal csak az esetben bir 
járásunkra az áru- és személyforgalmat kielégítő 
értékkel, ha biztosítás szereztetik az iránt, hogy 
a legközelebbi jövőben a körmend — rédicsi vonal 
ktépül; — csak akkor létesíthető, ha a regedei 
beagazást az osztrák és magyar kormányok meg
engedik ; — és csak ugy szerezhető he az építési 
költség, ha ennek !a része a kormány és a két 
érd* kelt törvényhatóság segélyéből, ugy a mind
két megyei érdekeltség körében gyűjtendő törzs
részvény jegyzésekből biztosítva leeud.

M gbizatott tehát az előkészítő bizottság az
zal, hogy ezen előfeltételek iiJimlegylkáról bizton
ságot szerezzen; mert azok bármelyikének elina-
rw.i.isa esetén ezen vonal eszméjéről le kellene 
un miaui.

Mivel pedig emlékiratában már maga a bi
zottság megemlékezett arról, hogy járásunk közön
ségének egy nagy része előnyösebbnek tartja a 
gyauafalvai osszjköttetési, s a bizottság is kiemelte 
ezen vonalnak közgazdaság), politikai es forgalmi 
előnyeit; és csupán a nagyobb építési tőke be
szerzésének nehézsége irányozta a bizottságnak 
tevékenységét első sorban az alsó-lendvai irányra;
— azért megbizatott az előkészítő bizottság azzal 
is, hogy egyidejűleg szerezzen magának törzsrész
vények jegyzése, ugy a kormánytól és Vasvárme
gyétől remény Illető segély mérvének kipuhatolása 
altul meggyőződést arról is, váljon a fenforgo 
nehézségek daczára nem volua-e mégis a gyana- 
talvai vonal léteóthelésére szükséges építési tőke 
biztosítható ?

Az előkészítő bizottság az értekezletnek ezen 
határozat ihoz is hozzájárulván, azon megbízatási,
— hogy mindkét vonal-irányt vonja be tanulmánya 
és működése körébe, — elfogadta; és nincs okom 
kétkedni abban, hogy az értekezlet, egyhangú bi
zalmával reáruliázott és általa elfogadott megbí
zatást lelkiismeretesen és eredményűvel fogja be
tölteni és arról annak idején az újabban összehívandó 
értekezletnek jelentést tenni.

Kitetszik ezen — az érdek* Itség által megtar
tott értekezleten megjelentek által coustatálható
— tényállásból az, hogy maga az előkészítő bi
zottság ejtette el azon eszmét: hogy Muraszombat 
csupán A Isti-Bem! viíval legyen összekötve, — mert 
ily tervvel az érdekeltségi gyűlésen fel sem lépett, 
hanem a Regedéig tervezett vonal előkészítő mun
kálataira kért az értekezlettől megbízatást ; — 
kitetszik, hogy maga a bizottság magáévá tette, a 
gyauafalvai irány eszméjét is, mert különben min 
fogadta volna el az ezen vonal létesít hetesére 
megkivántaló adutok beszerzésevei megbízatását;
— és kitetszik, hogy az érdekeltség bizalommal 
van az előkészítő bizottság irányában, mert anél
kül nem bízta volna meg mindkét irány letesit- 
hetésének * lőkészitésével.

Ugy tudom, hogy az előkészítő bizottság az 
idő rövidsége miatt eddig sem arról nem szerzett, 
magának biztonságot, váljon a rédics— körmendi 
vonal a legközelebb időben kiépül-e? sem arról, 
váljon mindkét kormány a regedei beágazást meg
engedi-e ? nincs tudomása arról, hogy a kormány 
egyik vagy másik vonalnak mily mérvű segélyt 
helyez kilátásba, nem nyilatkozott sem Zala, 
sem Vasmegye törvényhatósága mily összeggel 
járulnod a tervezett vonalakra, s nem gyüitettek 
még az érdekeltség körében aláírások törzsrészvé
nyek jegyzésére.

Időelőtti és indokolatlan tehát a czikkiró ur
nák azon kijelentése, hogy a gyauafalvai vonal 
ki nem építhető : — s ezen felfogás kell hogy 
ellenkezzek az előkészítő bizottság meggyőződésé
vel is mert különben a bizottság nem fogadta 
volna el ezen irány létesít heteséhez szükséges 
teendőkre is a megbízatást.

Igaz ugyan, hogy a gyauafalvai irányra 8 év 
előtt az. építési tőkét beszerezni nem sikerült; — 
de ez nem lehet mérvadó a jelenre nézve, sőt 
éppen az akkor szerzett tapasztalatok serkenthetik 
az előkészítő bizottságot arra, hogy jelenleg a 
siker reményével ténykedjék.

Ugyanis 8 év előtt egyetlen egy ember kez
deményezte a mozgalmat, — egymaga igyekezett 
az általa felvetett eszmének híveket toborzaui; 
nem lett megalakítva, meg sem kérdezve és össze 
sem lett híva az érdekeltség; és mégis sikerült 
csupán a járás területén mintegy 00 ezer forint 
törzsrészvényt jegyeztetni ; a mely jegyzések között 
vau ugyan két 20 ezer forintos ajánlat, de az nem 
való. amit czikkiró ur állít, hogy bárki is 40 ezer 
triót jegyzett, volna.

Már pedig azt hiszem, hogy ha egyes ember
nek sikerült 8 év előtt ily eredményt elérni, akkor 
joggal feltehetni, hogy az egész járás gazdaközön
ségét képviselő gazd. egylet ezen közügyét, képező 
vasúti kérdés iránt nagyobb sulylyal s több ered- 
ményrei kilátással csinálhat propagandát; — mert 
ma már általánosabb a vasúti közlekedés szüksé
gességének érzete mint volt 8 év előtt, — inért 
előbb a mozgalom csak járásunkra szorítkozott, 
míg értesülésem szerint jelenleg a szentgotthárdi 
jura.- egy része is azon eszmét, magáévá teszi, s 
azt anyagi támogatással létesít* ni törekszik : mert 
a gazd. egylet ez irány báni működése iránt senki 
bizalmatlansággal m-m viseltetik és mert az egy
let joggal számíthat nemcsak azok támogatására, 
akik ezen eszmét 8 év előtt támogatták, de a 
járás egész, területén elszórva levő tagjai segélyé
vel és közreműködésével oly egyéneket is meg
nyerhet az ügynek, a kik 8 év előtt ••zen eszme 
liánt nem érdeklődtek, avagy azzal szemben bi
zalmat lansággal viseltettek.

Eli és — az érdekeltségi élt"kezleten tapasz
talt hangulat szerint, — velem együtt igen sokan 
előnyt adunk az alsó-lead vai irány felett a gya- 
liafaIvai összeköttetésnek; — mert az alsó-lendvai 
összeköttetés járásunknak csak egy igen rövid 
részét szélűé át s csak elenyész.őleg csekély részét



a járásnak részeltetné a vasúti forgalom előnyei
ben. A körmeiül—rédicsi vonal létesítése esetén 
is Zalamegyéu át terelné forgalmunkat ; azt já
rásunk legtermékenyebb vidéke a stájer tarlomány- 
nyal határos Mura mente. a hidegkút i, bodóhegvi 
szentgyftl'gyi és felsö-lendvai körjegyzőségek la
kossága igénybe nem venné és mivel ezen vidék 
terményeinek s marba-állomáuyának kiviteli piacza 
azontúl Ausztriában maradna és behozatali szük
séglétét is onnan szerezné be, — épp ezen okból 
ezen vidék lakossága között az alsó-leudvai irány 
anyagi támogatását sem lehetne a megkívántaié 
mérvben sikerrel remélni.

Ijz/zel szemű-n a gyauafalvai irány járásunk 
• gesz közönségét kielégítené; m< rt az a járást 
egész hosszában s a legtermékenye bb részén á t
szelné. — közvetlen összeköttetést létesítene egy
részről az osztrák piaczok, s másrészről megyénk 
'  hazánk központja felé, s azért ugv a személyi-, 
mint az áruforgalmat mind* n tekintet ben kielé
gítvén, ezen általános közvetlen érdek alapján, 
annak létesitli* tésére az egész járás, sót az érde
kelt szentgotthárdi járás közönségének támogatá
sát is reményiéin b lu t.

De nagvobb segélyt is remélünk a gyauafalvai 
vonalra úgy Vasvármegye törvényhatóságától, mint 
a magas kormánytól; mert a niig ez*n vonal 
egész hosszában Vasvármegyet szelné át. addig 
forgalmunkat is a magyar állami vasatokra t< - 
r*'lné; — igv a gyauafalvai összeköttetés úgy a 
törvényhatóságnak, mint a magas kormánynak 
inkább érdekében áll. mint az alsó-lendvai össze
köttetés; már pépig a segély mérvének megáila- 
pitasaual az éidekeltség aránya vétetik figyelembe.

Azon körülmény, hogy mi előnyt adunk a 
gyauafalvai összeköttetésnek, nem azt jelenti, mint
ha mi az alsó-lendvai iráuynyal szemben állást 
foglalnánk, avagy az ellen agitálnánk, hanem 
** lenti azt : hogy első sorban kívánjuk a gyana- 

• Ivai összeköttetés létesítését. — de ha ez nem 
létesülhetne, az esetheti hajlandók vagyunk — a 
i-/!kkiró nr kifakadásai daczára — az alsó-leudva 
i g*dei irányt pártolni s anyagilag támogatni, 
in* rt ez is — habár nem oly mérvben is, mint a 
gyauafalvai -- a vasúti forgalom előnyeiben ré- 
- 'elletné járásunkat, vagy annak legalább egy 
i eszét.

Ezen álláspontunk teljesen jogosult s nincs 
joga senkinek ezért ellenünk kifakadásokkal élni ; 
mert felfogásunk megegyezik a vaoiti értekezlet 
egyhangú megállapodásával,u uieiy mindkét irányt 
magáévá tette; s megegyezik az előkészitó-bi/.ott- 
sag nézetével, a mely bármely összeköttetés léte- 
'ittelése czéljából. az előadatok beszerzésére s ez 
érdekeltség körében az egyik vagy másik irány 
pártolása mérvének kipuhatolására vállalkozott..

Ant kezdje meg működését az előkészitő- 
in/.ottság. s meg fog arról győződni, hogy mun
kálkodásában mindnyájan támogatni fogjuk ; — 
nem fog részünkről s*uki útjába akadályokat 
gördíteni, nmrt abban miudnyájau kell, hogy egyet- 
értsünk : csak kölcsönös egyetértéssel létesíthető 
bármelyik irányu összeköttetés! Senki nem per 
Imrrescálja egvik avagy másik irányt, csupán 
■ gvéni nézete szerint a combinátiőba vett voualok 
közül egyiknek avagy másiknak ad előnyt; ehhez 
p e d i g  mindenkinek joga van, s ezzel senki ily 
méltatlan kifakadásokra rá nem szolgál.

Ám használja fel czikkiró ur minden befolyá
sát, az alsó-lendvai összeköttetés mellett, de kö
vesse dr. Ivauóczy Ferencz ur példáját, a ki agitál 
ugyan hirlapilag is az alsó-lendvai irány mellett, 
de teszi ezt a nélkül, hogy az ellemiézetüeket 
méltatlanul megtámadná s így tiszteletet kelt 
maga és eszméje iránt azoknál is, a kik vele egy 
nézeten nincsenek.

Czikkiró ur velünk — a gyauafalvai irányt 
első sorban pártolókkal — végezvén, megtámadja 
Vasvármegye törvényhatóságát azért, mert állítólag 
a gyauafalvai vonalra kilómét* reiikint legfeljebb 
10U0 frt. segélyt helyezett kilátásba s azon meg
győződésének ad kifejezést, hogy ezen sziikkeblü- 
ség is hozzájárulaiid azon általános óhaj mielőbbi 
teljesítésébe/, hogy járásunk Zalavármegyéhez 
csatoltassék.

A !•■gilletéki-M-bb forrásból nyelt értesülésem 
alapján állíthatom, hogy sem Vasvármegye törvény
hatósága, sem a főispán ur ő Méltósága, sem pedig 
az alispán ur részéről mindeddig nem történt 
semmiféle alakban oly tartalmú hivatalos nyilat
kozat. a melyből csak megközelítőleg is szám
szerűen megállapítani lehetne azon segély mérvét, 
a melylyel a törvényhatóság az építési költségek
hez járulni hajlandó.

Valótlan tehát azon alap, a melyre a czikk
iró kifakadásait épiti, azért tehát teljesen indo
kolatlan az arra alapított vádaskodó következ
tetés is.

Mivel a czikkiró ur mondja, azért én elhi
szem neki azt, hogy meg van ő benne a hajlam, 
oly actio megindítására, a melynek czélja az lenne: 
hogy járásunk Zalavármegyéhez csatoltassék ; de 
azt már kétlem, hogy a Vasmegyétöli elszakadás 
eszméje közöttünk terjedne; s kijelentem azt, 
hogy ha erről meggyőződve lennék, az esetben 
csekély befolyásom s tehetségem minden **rejável 
kötelezőnek tartanám magamra, ily áramlatuak 
útjában állaui.

De nem hiszem, hogy erre szükség legyen,
— m* rt oly vezér ellen, a kinek serege nincs, 
szükségtelen n hadakozás.

Szükségtelen pedig annyival is inkább, mert 
én úgy tudom, hogy egy járásnak egy niás me- 
gyélie/.i csatolásánál nem az egves elégedetlenek, 
szympathiája az irányadó; nem szokott annál a 
törvényhozás által figyelembe vétetni, hogy melyik 
törvény hatóság adna nagyobb segélyt az elégedet
lenek által felkarolt va-ut kiépítéséhez; — lián* in 
csakis a közszolgálati igények könnyebb kielégí
tése és a geographiai fekvés jön ennél tek'iitelhe. 
Már pedig, a ki egy pillantást vet a térképre, az 
lalhatja, hogy jára-unk legnagyobb részéből a már 
létező megyei vasúti hálózat felhasználásával még 
akkor is könnyebben lesz megközelít belő Vasvar- 
megyének központja Szombathely, mint lenne 
Zalaegerszeg a muraszombat—alsó-lendvai össze
köttetés létesítése esetén is; igy tehát a közszol
gáiul i igények a fennálló helyzet megváltoztatását 
nem kívánják.

De alapos kételyeim vannak az iránt is, vál
jon Zalivvárm- gye törvényhatósága szívesen fogad- 
iiii e járásunk odacsatolása által területének nieg- 
nagyobbitását, amikor azzal nemcsak önkormány- 
zati teendői szaporodnának, de át kellene vennie 
járásunk vend ajkú lakosságát is, s igy népes
sé gének túlnyomó részét a szláv ajknak képeznék.

Nincs okunk telni attól, hogy czikkiró ur 
propagandája eredményes legyen ; előidézhet ugyan 
az. közöttünk némi torzsalkodást, megzavarhatja 
a békés egyetértést, de végre is az csak meg 
fogja erősíteni Vasvármegyéi,ej>i ragaszkodását 
azoknuir. a kik nem tekintik Muraszombatot csu
pán átkelési állomásnak, hanem együtt éreznek 
azokkal, a kiknek elődei is itl születtek s a kik 
reményük, hogy utódaik is Vasvármegye közön- 
segénék tagjai közé magukat sorozni szerencsések 
leendőnk.

Lehetetlennek tartom azt, hogy járásunk értel
miségének legnagyobb része oly rövidlátó legyen, 
hogv ne tapasztalná és nem látná Vasvármegye 
törvényhatóságának napról-iiapra nyilvánuló azon 
törekvését, hogy járásunk a megyével és megyénk 
központjával mindinkább szorosabb kapcsolatba 
hozassák, hogy a közgazdaság, vagyonosodén, 
magyarosítás és közigazgatás minden ágazatában 
nálunk a viszonyok hasonlók legyenek a megye 
leglialadottabb részeihez, és hogy azokkal szerves 
egészet képezve, egy életerős Vasvármegyének 
egészséges tagjai legyünk.

Avagy neiii-e ez**n törekvés nyilvánul abban, 
hogy a legutóbbi időben az egész járást minden 
irányban átszelő viczinális utak építtettek; — 
hogy a vizáradások és parte!mosások meggátlása 
czéljából, külön niegterhelletésünk nélkül, megyei 
költségen a Mara folyó partvédelmi munkálatai 
elkészíttettek, — és a Mericza-patak elzáratott;
— hogy óvodánk fentartását csupán megyénk évi 
segélyezése lehetségesiti. — hogy járási kórhá
zunkat a megye évi segélyben részesíti, — hogy 
a megyei ebadóból járásunkban állatorvosi állás 
rendsz, resittetett, — hogy a községek vendhang- 
zásu nevei megmagyarosittattak, — hogy a ma
gyar nyelv tanításában előmenetelt, kimutató 
tanítókat a megye jutalomban részesíti, — hogy 
a magyarosodás és a köznépnél a művelődés ter
jedése czéljából a megye ezen hírlapnak a kor
mánytól több éven at évi 300 frt síibvenfiót 
kieszközölt — és hogy a megyai gazd. egylet 
nálunk fiókegyesiilelet létesítvén, azt segélyezi, 
jutalmakkal egybekötött marba- és ló-kiálülásokat 
rendez, és nemes fajú bikáknak kamatnélküli 
kedvezményes áron történt beszerzése és elhelye
zése által járásunk marha-állományát megjavította.

Ezen adatok csak egy részét képezik azoknak, 
a melyek alkalmasak arra, hogy megczáfolják a 
Vasvármegye törvényhatósága és a megyei intéz
mények ellen a czikkiró ur által emelt szemre
hányásokat ; mert már ezekből is kitűnik, hogy 
Vaamegye és annak központja nemcsak felkarol 
járásunkban minden közhasznú intézményt, hanem 
azokat anyagi áldozattal létesíti és feiitai tusukat 
támogatásával lehetségesei.

A zalamegyei önkormányzati viszonyokat be
hatóan nem ismervén távol all tői* in azok felnit 
bírálatot gyakorolni. — D** az a miniszteri vizs
gálatokból konstatálva van. hogy az ország me
gyéi között Vasvármegye törvényhatósága közigaz
gatási tekintetben oly előkelő helyet foglal el, 
hogy szerencséjének tarthatja járásunk azt, hogy 
Vasvármegye törvényhatóságának egy részét képezi;
— mert igy annak mintaszerű vezetése és az 
önkormányzat minden againak kitűnő bolöltóse 
által méltán kiérdemelt elismerésben járásunknak 
is része van.

Czikkiró ur azt hiszi, hogy ha járásunk Zalá
in egy éh ez tartoznék, az esetben az alsó-lendvai 
összeköttetés biztosabban létesülne; — mert — 
szerinte — Zalavármegyo azt hathatósabban támo
gatná, mint azt Vnsvármegyéfől reményllietni. — 
Az eddigi tapasztalatok engem éppen az ellenkező 
meggyőződésre vezettek.

Éli ugyanis úgy tudom, hogy a vasúti elő
készítő-bizottság elei utón csakis a muraszombat — 
alsó-lendvai vonal létesítését vonta működési kö
rébe; — és úgy tudom, hogy az e tárgyban készí
tett emlékiratát erkölcsi és anyagi támogatás

czéljából egyidejűleg küldötte nipg úgy Vasvár- 
megye főispánjának és alispánjának, mint Zala- 
vármegye főispánjának és alispánjának. — Az én 
felfogásom szerint ezen von J létesítése legalább 
is oly érdekében állott, a zalai közönségnek, mint 
nekünk ; mert hiszen az, 24 kilométer hosszában 
Zalamegye területét szelné át, összes forgalmunkat 
a zalai helyi érdekű vamtakra terelte volna, — 
mig ezen vonal Vasvármegyét csak 5 kilométer 
hosszában érintené.

Mégis mi történt ? Zalamegye részéről történt 
az, hogy sem a törvényhatóság, sem a főispán, 
sem pedig az alispán urak hivatalosan válaszukra 
sem érdemesítették a vasúti bizottság emlékiratát :
— a minek okát kutatni egyébként én feladatom
nak nem tartom. Ellenben Vasvármegyéuek főis
pánja és alispánja haladéktalanul tanulmányozták 
az emlékiratot; magukévá tették a vasút létesí
tésének eszméjét; külön leiratban pártolták a 
megindított mozgalmat és a legnagyobb előzékeuy- 
ségg.*l felajánlották minden befolyásuknak érvé
nyesítését a felvetett eszme létesithetésére. — Az 
emlékirat soroukivül felvétetett a törvényhatósági 
közgyűlés tárgysorozatába, és azon oiy egyhangú 
határozat hozatott: hogy a törvénvhatóság helyes
lő ig  vesy.i tudomásul járásunk közönségének a 
vasút, létesítése tárgyában megindított mozgalmát, 
ennek terjedelme, a hangulatnak kipuhalolása, az 
érdekeltségnek megalakítása, úgy az építési költ
ségek beszerzési módozatainak megállapítása végett 
a vármegye alispánját kiküldötte és kimondotta, 
hogy a törvényhatóság erkölcsi és anyagi támo
gatásban részesitend minden oly törekvést, a mely
nek czélja vasúti hálózattal járásunkat a megye 
és az ország központjával szorosabb kapcsolatba 
hozni és ezen érintkezést megkönnyíteni.

Ezeu megbízatás alapján Vasvármegye alis
pánja késedelem nélkül megjelent körünkben : 
tájékozást, szerzett magának a hangulatról, az ügy 
iránti érdeklődésről és fVnfcrgó viszonyokról ; — 
megalakította az érdekeltséget, útmutatásokat 
adott a teendőkre, a jövőre js felajánlotta közre
működését és megígérte mind *n befolyásának 
érvényesítését a kormánynál és az érdekelt tör
vényhatóságoknál, a megfelelő segély kieszköz
lésére.

Ily különböző magatartást tanúsított a két 
törvényhatóság a tervezett vasút kérdésében. — 
Ha ezek után a czikkiró nr mégis Vasvármegye 
törvényhatóságának tesz szemrehányásokat, és 
Zalavármegyébez kivan csatlakozni, — ez lehet 
nála egyéni Ízlés dolga, de arra nem számíthat, 
hogy ezen f* Ifogasat járásunk közönsége ossza.

Érzem ugyan, hogy visszaéltem e lap tisztelt 
olvasóközönségének türelmével. — de meg akartam 
világítani a vasul kérdésében a velem egyértel
műeknek álláspontját; — kifejezést akartam adni 
annak, miszerint, él bennünk a Vasvármegyéhezi 
ragaszkodás érzülete, hogy attól nem elszakadni, 
de vele szorosabb kapcsolatba lépni akarunk; — 
és el akartain oszlatni azon rossz hatást, a melyet 
a névtelen czikk indokolatlan kifakadásaival a 
Vármegye közönségénél esetleg kelthetett volna.

Mert ha Vasvármegye közönsége azon meg
győződésben élne, hogy azon czikk valóban járá
sunk közhangulatát, fejezi ki, és hogy mi elsza
kadási fenyegetésekkel akarunk vasutuukuak a 
megyétől nagyobb segélyt, kierőszakolni, akkor 
igazán megérdemelnek azt., hogy a törvényhatóság 
támogatását tőlünk megvonja és bennünket saját 
sorsunkra bízzon ; — ez esetben pedig bízvást 
eltemetll-tnók a vasút létesitbetéséuek eszméjét, 
a melyet különben a czikkiró ur már kiharan
gozott, mielőtt, az meghalt volna.

Muraszombat, 1891. január 24-én.
PINTÉR GÉZA,

ügyvéd.

Hírek és különfélék.
— i  m u ra  szóm  l»uti gazai, l iö li-e g y lc l

— a mint értesülünk — folyó évi február hó
4-én délután 3 és fél órakor a Casino nagyter
mében választmányi ülést fog tartani, a melyen 
lapunk ügyét, úgy vasutunk ügyét, valamint a 
központtal folytatott polémia felett fog határozni, 
egyúttal meghatározza a közgyűlés idejét és tárgy
sorozatát is Adja az Ég. hogy nemes fáradozását 
siker koronázza. r. I.

(F n in a iig .) A m u ra sz o m b a ti izr . 
n örgy lrt 1891. évi február hó 7-én Muraszom
batban, a ..Korona* vendéglő nagytermében tom
bolával egybekötött jótékonvczélu zártkörű táucz- 
vigalmat rendez. Belépli-dij személyenkint 80 kr. 
Családjegy 1 frt 50 kr. Szives íelülfizetések kö
szönettel fogadtatnak és hirlapilag uyugtáztatuak. 
Kezdete 7 órakor. A tombola-tárgyak — esetleg 
az ilyenek niegvásárolhatásáhnz bár mily csekély 
összegű pénzküldemények — február hó 5-éig az 
egylet elnöke Árvái Matild urhölgyhöz kéretnek 
küldetni. — A m u ra szo m b a ti C a tin o  1891. 
évi február hó 9-én a Most-féle vendéglő nagy
termében zártkörű „culico-bált* rendez. Kezdete 
8 órakor. Belépti díj szeinélyeuk’ut 1 frt. Család- 
jegy 2 frt 50 kr. Felülfizetések az egyesület pénz
tára javára fordittatnak és hirlapilag nyugtáztat- 
uak. Táuczosuők csakis az előirt caüco-ruhábau



jelenhetnek meg. Az öltözék kelméjének beszer
zését az egyesület eszközli (atlas-satin kék alapon 
fehér pontokkal) méterenként 60 krérfc és annak 
kiszolgálásával Gráf Leont. és társa muraszombati 
kereskedőt bizta meg.

— A niiirH Nzouibati waahó-i p á r o lo k
folyó hó 17-én a Czelczer-féle vendéglőben lefolyt 
tánczmulatsága minden tekintetbeu szépen sikerült. 
Városunk előkelőbb polgárai is szép számban vol
tak képviselve, iparosaink pedig és tulnyomólag 
a szabóság — szépen kiteltek magukért tömeges 
megjelenésük által, mi egyik bizonysága annak, 
hogy városunk élvvágyó közönsége szíveseit áldoz, 
ha tisztességes mulatságról van szó. A fiatalság 
a legjobb hangulatban egész reggelig járta a ro
pogós csárdást s egyéb jobbnál jobb tánczdarabo- 
kat, amelyek lehető jó eljátszásáról Fitya zenekara 
gondoskodott. Több ily kedélyes mulatságot e kü
lönben úgyis nagyon rövid farsangon, hisz majd 
lesz idő elég. otthon a banya mellett üldögélni : 
„ha fújnak a böjti szelek!*

— A iiiiir»«zoniI»at i i*r. n ó e tfjlH  f. 
hó 18-án a közgyűlés elé terjesztett évi mérle
géből vesszük ki. hogy a nrnlt 1890. év folyamán 
bevétele volt 267 írt 41 kr, kiadása 203 frt; pénz
állománya pedig deczember 31-én 244 frt 18 kr. 
— Az 1890. évben 3 menyasszonyt és 50 úgy 
helybeli, mint vidéki szegényt részesített anyagi 
segélyben.

— É rd ek es  sz lr á jk . A szent gotthárdi 
vendéglősök mind egyértelmtileg bezárták korcs
máikat, mert a regále bérlő — hir szerint — 
valóságos zsarolást akar a regále váltság czimén 
rajtuk végrehajtani. A korcsmárosok inkább ké
szek üzletüket bezárni, mintsem ily merész köve
teléseknek megfelelni.

Vegyes rövid hírek.
A m e g y éb ő l. A Szombathelyen tartandó 

közművelődési bál iránt a legszélesebb körökben 
roppant érdeklődés mutatkozik. Sopron, Zala és 
Veszprém vármegyék köreiben is élénk részvét 
nyilatkozik. — A rába-hídvégi önk tűzoltó-egylet 
alapszabályait a nm. belügyminiszter jóváhagyta.
— Szombathely összes népessége 17325 lélek. - 
Az e hó 14-én dúlt nagy viharban egy pácsonyi 
40 éves ember Vasvárról haza indult és másnap 
az utón halva találtatott. — A szombathelyi in
telligens ifjúság február hó elején a „Szabaria* 
szálló dísztermében zártkörű jelmez-tánczmulat.sá- 
got rendez. — Szent-Gotthárdon január 31-én a 
„Sz Gotthárdi szegény-alap* javára zártkörű ál- 
arczos bál lóg tartatni

A h a z á b ó l.  P Szathmáry Károly iró, az 
„országgy. napló* szerkesztője, az orsz. kisdedóvó
egyesület titkára, miniszteri felügyelő a kisded
nevelők orsz egyesületének elnöke stb. január hó 
15 én élte 60-ik évében hosszas szenvedés után 
meghalt — Nagy Kanizsán a népszámlálási mű
velet befejeztetvén a közös hadsereg és honvéd
ségbeli katonák kivételével 20,402 lakos van — 
Az alsó-lendvai casino elnökévé Hajós Mihály 
ügyvéd választatott meg — N -Kanizsán Buvári 
József végrehajtó e hó 14-én szobájában az ajtó 
sarkára felakasztotta magát, tettének oka hogy 
a behajtott adópénzeket, melyeket be kellett volna 
szolgáltatnia, elsikkasztotta. — Budapesten a ka
tonaságot bele nem számítva, 466 ezer ember la
kik, s igy a növekedés 3 százalék - Csáktornya 
lakossága 4035 lélek.

A liü l fö ld rő l .  A bécsi Corr. Bureau sze
rint Estei Ferencz Ferdinánd föherczeg február 
hó elején az orosz czári család meglátogatására 
Pétervárra utazik. — Párisban a Jézus szivéről 
most épülő templom részére arisztokrata nők fize
tett himzőnők segítségével egy óriás szőnyeget 
készítenek, mely 100,000 frankba kerül. A sző 
nyeg közepén a Montmartre lesz látható, két ol
dalt pedig az orleansi szűz és VI Henrik czimere.
— Schmerlinget szélütés érte. Állapota nagyon 
súlyos, úgy hogy valószinülég belehal. -  Szeut- 
Pétervárról érkezett legújabb hírek szerint az 
ussuri vasút terve Szibériában véglegesen el lett 
fogadva a kormány által s a körülbelül 500 km 
hosszú vonal építése legközelebb megkezdetik
A seelandi szigeten, melyet most nagy jéghegyek 
zárolnak körül, nagy éhínség van most. Januárhó 
8 ika óta nem sütöttek kenyeret. A lakosság az
óta folyton kölessel táplálkozik, de már ebből is 
kifogyott k szletük-

Közgazdaság.
A z  arad i m agya r  á lla m i érem.

-  I r t* :  VAY KÁROLY gróf. —
II.

Az aradi pompás kiállításon tízezrek győződtek meg 
arról,_ hogy Tarnóczy Gusztáv országgyűlési képviselő 
kitűnő gyártmányai nemcsak legjobb tűzoltó-szerei az egész 
országnak, hanem arról is, hogy azok vételárait a nevezett 
gyártulajdonos oly jutányosakra szabta, miszerint az ö 
gyártmányai sokkal olcsóbbak, mint azon néhány műhely 
s kisehbszerü gyárféle ódon-rendszerű készítményei, a me
lyek az aradi kiállításon a Tarnóczy-féle pompás tüzoltósze- 
rekkel „a legjobb* dicsőségéért versenyeztek. Nemcsak a

legolcsóbbak, de legjobbak is ezen tűzoltőszerek; s igy a 
községek legörömestebbeu azokat vásárolják : s ez annál 
érthetőbb, mert a szakértők azokat még jóval drágábban es 
szívesebben is megvették volna, mint az eddig kapható 
alárendelt minőségűeket más gyárakból, ha ezen két áru 
között kellet volna választaniuk. Hát, bizony ez 11 mc-ak azt 
bizonyítja, hogy Tarnóczy Gusztáv igen nagy tökét, szak
értelmet fektetett lűzfecskendögyárába : hanem azt is, hogy 
ez ügyet sprcziális tanulmánya tárgyává téve, a/.t lelke tel
jes erejével karolta föl. Nagy örömmel várjuk a legköze
lebbi külföldi kiállítást, hol ezen gépei okvetlenül feltűnést 
fognak kelteni hazánk iparának fejlődése iránt.

Ezen gyár a vevőknek olcsóbb árakat képes nyújtani, 
mintáz összes, többi magyarországi tüzfecsk^udő-műhelvek 
s gyárfélék ; s igy ezen körülmény azt bizonyltja, hogy Tar
nóczy (iusztáv oly nemes hazati, a ki a közérdeket ez 
irányban is buzgón, önzetlenül szolgája. Mindezt most meg
állapítani azért is időszerű : mert a tél ajtónk előtt ber
zenkedik ; az idei termés asztagokba és kazlakba rakva a 
mezőgazda szérűskertjében, udvarán fekszik ; a legkisebb 
vigyázatlanság tehát : égőgyufával, izzó hamuval, füstölgő 
pipával, -  nemcsak az illető község idei termésének nagy 
részét, sőt talán ! az egészet, — hanem magát a községet 
is pusztulással fenyegeti, sújtja.

Fokozott mérvben szükséges hát, hogy minden község mi
előbb szerezzen be magának jó tűzoltó szereket. Már pedig 
ily bevásárlásnál szükséges, hogy a község-elöljáróság 
egészen tájékozva legyen a tüzoltószerek mostani aráról; s 
igy oly táblázati kimutatás, mely az ország összes gyárt
mányainak ez idószerint árait elénk tárja, bizonyára köz
érdekű.

Mióta a vasutak nálunk is jelentékenyen szaporodtak, 
(kivált a zónajegyek áldásos hatása következtében) hónap
ról hónapra töhben-többen utaznak föl a vidékről Buda
pestre, hogy bevásárlásaikat személyesen eszközöljék Az 
elmúlt karácsonyi ünnepek alkalmából bizonyára tiz - 
busz - barminczezer vidéki volt e végett a fővárosban. Be 
másrészről a községek nagy száma most szerezvén be tűz
oltó szereit, jó szolgálatot teszünk lapunk illető olvasóinak, 
midőn figyelmeztetjük őket a legkitűnőbb s legolcsóbb 
tüzifecskendökre és tüzoltószerelvéuyekre, melyek (a pom
pásan sikerült aradi kiállításon, rendezett összehasonlító 
verseny alkalmával az összes kiállítók es versenyzők kö
zött a legfőbb díjjal, a nagy állami ezüstéremmel és dísz
oklevéllel lettek kitüntetve; Tarnóczy Gusztáv ország
gyűlési képviselő tüzifecskendógyá rábait (iroda : váczi-körut 
79. sz.) szerezhetők be.

Az országban jelenleg működő nagyobb 'műhelyek, s 
gyárak, melyek tűzoltó-szerek készítésével, illetőleg gyár
tásával foglalkoznak, legutóbbi árjegyzékeik szerint, árai 
következők :

Irodalom.
Nincsen a magyar családoknak olyan gazdag könyv

tára, melyben annyi szellemi szórakozást találhatna a 
család minden tagja, mint a mennyit a „Képes Családi 
l.apok* válogatott közleményei nyújtanak. Nincsen u családi 
éleutek s a gondosan vezetett magyar vendégszerető ház
nak olyan kérdésé, melylyel e lap melléklete a „Nó a 
házban* szakavatottan ne foglalkoznék. A „Képes Családi 
Lapok* előfizetési ára a „Nő a házban* czimü divat-mel
léklettel együtt egész évre 6 frt, félévre ‘I frt, negyedévre 
1 frt 50 kr. s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy koroua- 
utcza 20. 8/..), mel) hez az előfizetések legczélszerübben 
postautalványon intézendők, kívánatra bárkinek ingyen és 
bérmentve szolgál mutatványszámokkal

Szerkesztői üzenetek.
— Gróf Batthyány Art búr ő méltóságának Grácz 

és tek. Péntek és Sinkovich uraknak Regede. A folyó 
év első felére köszönettel jegyzékbe vettük. — Tiszt Ke- 
resztnry Vincze káplán urnák Felső-Lendván. Köszönjük. 
A múlt év utolsó és a folyó év első negyede van vele 
fedezve. — K. I. urnák Budapest. Sajnáljuk, de lap zárta
kor érkezvén, már nem lehetett. Legközelebb. — K. L. 
urnák Budapest. Ha a jövő héten nem késő, úgy sorát 
kerítjük. Szives üdvözletI

A nap és éj hossza. P iac i-á rak .
— '■ 1 .Muraszombat, jnn. 10.
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Vasúti menetrend.
Tüzoltó-sisak: Walser 5 frt, Geittner 3 frt 95 kr, 

Seltenhofer 4 frt 50 kr, Tarnóczy 3 frt 90 kr.
Bőrsapka: W. 1 frt, G. 1 frt 10 kr, S. 1 frt 20 kr, 

Tarnóc'y 1 frt.
Mászóöv: W. 7 frt, G. 7 frt, S. (5 frt, Tarnóczy 5 

frt 90 kr.
Szivattyus-öv: W. 1 frt 50 k r’ G. I fit 45 kr, S. I 

frt 50 kr. Tarnóczy 1 frt 35 kr.
Mászóbalta táskával: W. 4 frt 25 kr, G. 4 frt 20 kr, 

S. 4 f it 40 kr, Tarnóczy 3 frt.
Szivattyús-balta táskával : W. 3 frt, G. 3 frt 50 kr, 

S. 4 frt, Tarnóczy 3 frt.
Mászókötél: W. 3 frt 50 kr, G. 3 frt 25 kr, S. 3 frt 

60 kr, Tarnóczy 3 frt 10 kr.
Kéthangu-jelzó : W. 3 frt 50 kr, G. 2 frt 50 kr, S.

3 frt 50 kr, Tarnóczy 2 frt.
Kender-tömlő : W. 1 frt 10 kr, G. 1 fi t 20 kr, S. 1 

frt 10 kr, Tarnóczy 85 kr.
Tömlő-csavarok: W. 5 frt 50 kr, G <> frt 50 kr, S.

C frt, Tarnóczy 5 fit 50 kr.
Dugó-létrák: W. 24 frt, G. 14 frt, S. 30 frt, Tartió- 

czy 12 frt. Locomobil-fecskendó: W. 70 frt, G. 70 frt, S. 
90 frt. Tarnóczy 60 frt.

Kétkerekű targoncza-fecskendó (szivómű nélkül) W. 
340 frt, (csak 92 mm. s igy nem szabad községnek vásá
rolnia), G. 300 frt (csak 80 mm. s igy nem szabad község
nek vásárolnia), S. 50U frt (100 min.), Tarnóczy (100 mm.) 
200 frt (szivóművel.)

Kétkerekű mozdony-fecskendő: W. 600 frt, G. 6/5 frt, 
S. 600 frt, Tarnóczy 500 frt.

Négykerekű ragy falusi-fecskendő (2 illéssel;: \V. 720 
frt, G. 800 frt, S. 675 frt, Tarnóczy (négy üléssel) 600 frt, 
Négykerekű „városi* fecskendő: \V. 800 frt, G 800 frt,
S 725 frt, Tarnóczy 700 frt.

Vizbordó-kocsi: \V. 280 frt, G. 250 frt, S. 250 frt, 
Tarnóczy 220 frt.

Ezen öiszebasoiilitó-táblázat kézzel foghatólag bizo
nyítja, hogy a mindenütt legjobbnak hízóin ült Tarnóczy- 
féle gyártmányok egyúttal a legolcsóbbak. Persze ! az szin
tén kitűnik ezen összebasonlitó-táblázathól, hogy amíg a 
Tarnóczy-féle gyár nem létezett, ilynemű bevásárlásoknál 
a vevőket ugyancsak kegyetlenül sarczolták meg.

A keiiyéi*ké«isiié‘i. A gabmauemü, k
láplaléko^ságát mar régóta elismerték és kiszámí
tották, hogy a jó lisztnek 60 65 rész kt menyitől,
10 -15 r mé/gaauyagot és 2 —3 r. felié nyél, kell 
tartalmaznia. Mindezen anyagok szükségesek az 
emberi test táplálásához- ezekből lesz a vér. hú* 
és zsir. Nincsenek azonban még azzal tisztában, 
hogy hogyan pra« párái jak n lisztet jó és Ízletes 
kenyértésztává, és ez irányban még mindig folynak 
« kísérletek. A kenyértésztához alkalmas lisztnek 
sok mé/gaturtalominnl kell bírnia; miután azon
ban a koipa több mézgát tartalmaz mint a liszt, 
a korp.it. leszünk vízzel és ezen vízzel ké-Zitik a 
kenyértésztát. 100 font száraz ro/.Hisz.tet 05 font 
vízzel megkeverünk és így 120 iont. kenyeret nye
rünk. A korpás vízzel készített kenyér feketébb 
ugyan, de egészségesebb és táplálóbb. A kenyér 
emészthetősége a kenyér likacsossagától függ; tettek 
már sok kísérletet, szénsavas ammóniákkal, bór
savval és batonzsirral. hogy ezt, elérhessék, de ezen 
kísérleteket többféle okokból be kellett szüntetni. 
Most leglöbbnyire kovásszal k-verik a lisztet; hat 
óráig tart. inig a lisztkeményitő egy gumtniszerü 
anyaggá (dextrin), a d-xtrin c/.ttkorra, a c/.ukor 
alkohollá az alkohol szénsavvá változik és csak 
akkor kezdődik az erjedés. Ekkor teszik a tésztát 
a kemeuezébe. Ha a liszt illegnedvesitése. dnga*z- 
tása é- erjedése szabályszerűen eszközöltetett a 
benyér j«íI fog sikerülni, feltéve, hogy » liszt jó 
minőségit volt.

Regedéből Spielfeldtiek
indul reggel 4 óra 39 pereskor és odaér 6 óra 14 perczk

délelőtt 10 „ 2 5  „ „ „ 12 „ 20 „
délután 4 „ 15 „ „ „ 6 „ 03 t

Spicl földről Hegedébe
indul reggel 7 óra 20 perczkor és ideér 9 óra 12 percek

délután 2 „ 03 „ „ „ 3 „ 53 „
este 6 „ 45 „ „ „ 8 „ 37 „

A Is ó- Len d v á ró I Zala-Égerszögre
indul reggel 0.44 perczkor és odaér reggel 9 38 perczkor 

este 0 61 „ „ „ 9.01 „
A Isó-Lendvárói Csák Iornyára 

indul reggel 9.59 pereskor és odaér délelőtt 11 órakor 
este 9 08 „ „ éjjel 10.05 pkor

Zala-Egerszegröl Alsó-Leiül vára 
indul reggel 6 58 perczkor és ideér reggel 9.59 peiczkor 

este 6 .14 „ „ este 9.0b „
Csáktornyáról Alsó-Leiül vára 

indul reggel 5 33 perczkor és ideér reggel 0.14 perczkor 
délután 4 55 „ „ este 0 01 „

HIRDETÉSEK.
15 és 42. sz. 1891.

Árverési hirdetmény.
Alulirt kiküldött végrehajtó az 1881. évi 

LX. t. ez. 102 § értelmében ezennel közhírré
t S'.!. hogy. a muraszombati k r. |b:ró-ág 4715 90. 
es 8/891. sz. vég esei altul Gombóc/. Ferenc/, és 
neje Anna vas-v-c-é-i, úgy Szíjártó Mátyás a.- 
culűgáoy lakó'Ok javára. S'.ijártó Miklós vas- 
veC'ési takós ellen 200 frt és *250 fit, tőkeköve
telések ezek 6"» kamatai és eddig összesen 73 
frt. 74 kr. perköltség követelés erejéig elrendelt 
kielégítési végrehajtás alkalmával biróilag le- és
felül foglalt, és 342 írtra becsült 2 ló. 2 bor jú, 3 
szekér, 3 süllő, 1 szélrosta, 1 szecska-metsző éa 
10 öl h.tsabfaltól álló ingóságok nyilváuos árverés 
utján eladatnak.

M*ly árverésnek a 4770. és 54. sz. kiküldést 
rendelő végzés folytán a helyszínén, vagyis Vas- 
V'-cséseii, alperes lakásán leendő eszközlé-ére IN!H. 
é l i  j a n u á r  l i ó  -fii. n a p j á n a k  d. e. 9 órája 
határidőül kitüzetik és ahhoz a venni Rzáudékozók 
ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg: hogy 
az érintett itii>ó« guk • /.-n árverésen, az 1881. évi 
LX. • ez. 107. §-a ért- Iiiieln tj a legtöbbet Ígé
rőink In-c áron alul is ‘-Indatni fognak.

Az elárverezendő meó-iig-tk vételára az 1881. 
évi LX. t. ez. 108 §-:tbaii megállapított feltételek 
szerint les/, k fizetendő.

Kelt, Muraszombatban. 1891- évi január hó 
17 napján. TÓTTH,

kir. bir végrehajtó-

Kvomatott Orflnh-'mo Márk g'orssxjt ó já n Muraszombat
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