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Az uj intendáns.
Az operaháznak nj intendánsa van. 

Zichy Géza gróf, a nagyhírű zongora
művész, a szép tehetségű költő és elő
kelő műveltségű gentleman. Teljesen 
rátermett uj hivatására, a hol igen jó 
hasznát veheti sokoldalúságának.

A magy. kir. dalszínház még min
dig nem áll hivatása magaslatán, és 
daczára annak, hogy király és nemzet 
egyaránt dús szubvenczióval támogatják 
fennállása óta, mégis állandó deticzittel 
kénytelen megküzdeni. A hiba kétség
telenül a vezetésben rejlik, mely terv 
és eszme nélkül kormányozta a mü- 
intézetet.

Ez a fejetlenség kétségtelenül sokat 
ártott a dalszínház jó hírnevének, mely 
immár csak kísérleti állomása bel- és 
külföldi strébereknek, és ha a gyeplő 
mihamarább ügyes és erélyes kezekbe 
nem kerül, bizony végtelenül szomorú 
sors várt volna az ország eme legelső 
műintézetére.

Azonban szerencsére Beniczkv ur 
távozott, hogy helyet adjon olyan in
tendánsnak, a ki ahhoz ért és a kinek 
elég tapintata van feladata megoldásá
hoz. Zichy Géza gróf ösmeri köteles
ségét és első teendője bizonyára az lesz, 
hogy az eddigi szokásokkal szakítson 
és hogy a most uralkodó szellemet ki
űzze a dalszínház falai közöl, hol a

pletyka és intrika foglalta el helyét a 
művészet ideáljainak.

Zichy Géza grófnak első sorban arra 
lesz különös gondja, hogy a közönség 
ki legyen elégítve a dalszínház műso
rával ős hogy hűségesen teljesítse azt, 
a mit Ígér.

Eddig ép megfordítva állt a dolog. 
A közönséget úgy tekintették, mintha 
az csak az operaház kedvéért léteznék. 
Magas árakért alacsony nívón álló elő
adások, melyek gyakran a bosszantásig 
sértették a jobb Ízlésű publikumot. 
Aztán hozzájárult ehhez még az a pá
ratlan fegyelmetlenség, mely lehetővé 
tette egyes művészek hatalmaskodását, 
a mi szintén a művészet rovására tör
tént.

Még mindnyájunk élénk emlékeze
tében van az a kínos affér, mely a 
lapok hasábjában, a nyilvánosság előtt 
folyt le, és melyet egy elbizakodott és 
művészi értékét túlbecsülő tagja a 
nemzeti színháznak idézett elő csupán 
azért, mert Beniczky ur felmondott neki. 
Az ily átférek mélyen megrendítik azt 
a fegyelmet, mely egy ily sokfejü inté
zet vezetésénél okvetlen szükséges és 
a közönség kedvetlenül fordul el oly 
miiintézettöl, melynek tagjai folyton hajba 
kapnak egymással.

Az uj intendáns erélyes tértin, aki 
az ily kihágásokat bizonyára nem fogja

tűrni. A fősnly arra fektetendő, hogy 
jövőre megszűnjék a protekezió, mely 
gyakran egészen hívatlan egyéneknek 
oly művészi szerepkört juttatott, melyen 
belül nevetségesen mozogtak.

A dalszínház uj érájában uj jelszó 
kell, hogy kitüzessék és e jelszó az 
legyen: mindenkit arra a helyre állí
tani, melyet tehetségeinél fogva teljesen 
kitölteni képes. F.

A divat.
A divat szeszélyére illik a költőnek a 

sorsról mondott szava: „játszva emel s mo
solyogva ver ie .“

Eszmét divatra bizni annyi, mint pellen
gérre állítani, mint gyorsan lejáratásnak s meg
gondolatlanul kilenni.

Valamint a mindennapi kenyér nem di- 
vatezikk a test tápszerei között, úgy —  sőt 
sokkal inkább —  a lelki életre való eszmé
nek örök becsűnek kell lennie, melynek ér
vénye a szeszély ár-apálya szerint nem vál- 
tozhatik . . .

M it értsünk e szerint a divatos^becsület- 
ről, barátságról, műveltségről, nevelésről, jó 
tékonyságról . . .  fölösleges tovább űzni-fúzni.

Ámde liát mi uralkodik a társadalmi té
ren hatalmasabban, mint a d ivat? Nem ta 
gadhatjuk, hogy D i v a t  ő fényessége az egyik 
fő hangadó. De már azután csupa gyöngéd
ségből ne is feszegessük tovább; kik a fő
uralkodónak, e diktátornak leleményes tanács
adói, eszélyes m in isz te re i.,, kiknek agyában 
keletkeznek az ő hatalmas törvényei ? ! .  . .

Ennek nyomozgatása kissé messze vinne 
tárgyunktól.

A gyógyforrás.
Mucsaházi Mucsay Dániel közbirtokosuak sok 

adóssága vala, s közel állt a bukáshoz.. A hitele
zők kős/.ivü emberek voltak, és a leg.sz.ebb Ígére
tek is hidegen hagyták őket; csak pénzt akartak 
látni, különben ni* gszölaltatják azt az ismeretes 
dobot, melynek pergése tudvalevőleg a halálbarang 
kongáaáuál is rettenetesebb.

A sok álmatlan éjszakákban Mucsay uram
nak egyszer az. az. ötlete támadt, hogy birtokán 
fürdőhelyet rendez be, a mi földjeinek azonnal 
nagyobb értéket biztosit és talán annyi jövedel
met is hajt, a miből legalább a kölcsönök kama
tait fedezheti.

A terv nem volt rossz, csak a kivitel körül 
mutatkoztak némi nehézségik, mert tetszik tudni, 
a legöregebb emberek sem emlékeztek arra, hogy 
Mucsaházán vagy környékén valaha gyógyforrások 
lettek voluo.

Ámde ez legkevésbé sem zavarta meg Mucsay 
uram tervét. Ha nincs, hát lesz! goudolá — és 
a közel patakhoz földalatti csövet vezettetett, a 
melylyel aztán oly természethiven eljátszatta az. 
eredeti forrás vig hugygyanását, hogy a legtapasz
taltabb vándort is félrevezethette volua.

De ez -még nem volt miuden. A forrásnak 
gyógyhatásúvá is kellett leunie, a mi azonban már 
könnyebb volt; nem kellett hozzá annyi fúrás, se 
munka, se eső, elég volt egy egyszerű levél, melyet

bizonyos szakértői körűkhez intézett, kiket felkért, 
tegyenek látogatást pusztáján, hogy bemutathassa 
uekik a kies helyet, melyre oly nagy hivatás vár 
a szenvedő emberiség érdekében.

A szakértő körök meghívott képviselői igen 
meg voltak elégedve kirándulásuk eredményével, 
mert dac/.ára annak, hogy sokat ittak, egyikök- 
nek sem okozott fejfájást az ital, a miről bátran 
lehetett annak hamisitatlanságára következtetést 
vonui. A mucsaházi vizuek ama jó tulajdonsága, 
hogy a borral össze nem keveredett, teljes elisme
rését vívta ki a tudós veudégekuek, kik pecsétes 
irattal bizonyítók, hogy hét vármegyében olyan 
vizet nem találnak, mint Mucsaházán stb. t>tb.

Több uem kellett Mucsaynak. Másnap egész 
Mucsaházán és a körülötte levő világrészeken 
mindenütt tudták a nagy eseményt és a vidék 
köszvényes és cmízos emberei végteleuül meg
örültek a fölfedezésnek.

Csak Gyergyó komának nem tetszett a dolog. 
Alkalmasint irigyelte Mucsay szomszédjától ezt a 
jövedelmi forrást és egy szép uapou beállít hozzá 
győztes ábrázattal.

— No, valóban örveiidek, hogy ily jókedvüuek 
látlak. — jegyző meg Mucsay, kezét uyujtva tit
kos vetélytársának.

— Már hogyue örülnék, mikor van okom 
jókedvűnek lenni !

— Talán fiad született?
— Nem a’, hauein gyógyforrást fedeztem föl 

százötveu lépésnyire a rékási tanyámhoz és oly 
tömegesen bugyog ki belőle a drága nedv, hogy 
egy negyedóra alatt a Rókus kórház összes bete
geit lábra tuduáiu állitaui vele.

— Aztán miből tudod, hogy gyógyvíz, kérdé 
a szomszéd gyauakodólag.

— Hát csak gondolom, mert olyau az ize, 
miut az éretleu birsalmáé.

— Ez még uem elég bizouyiték.
— Éu is gondoltain, és épp ezért jöttem 

tehozzád.
— Ahá! értem, hogy vizsgáltassam meg szak

értőim állal.
— Uhum, nagyon leköteleznél.
— Szívesen komám, nagyon sziveseu.
Gyergyó uram távozott és Mucsay gúnyosan

tekintett utánna:
— No hiszen, majd adatok éu neked szak

értői véleményt. Tudom, hogy uem telik örömöd 
a vegyelemzési kimutatásban , mormogó, öklét 
izgatottan szorongatva zsebébeu.

Neháuy uap múlva a szomszéd egy bepecsé
telt palaczkot küldött Mucsaynak. A palaczkban 
víz volt és a mellékelt levélben arra kérte a 
szomszédot, hogy minél goudosabban vizsgáltassa 
meg a vizet, mely az uj forrásból ered.

Mucsay legjobbau szerette volna a palaczkot 
földhöz vágui, — úgy télt a konkurrencziától, de 
hát azt még sem tehette, mert attól tartott, hogy 
a szomszéd maga vizsgáltatja meg a vizet.

Pár uap múlva a szakértői véleméuy elké
szült. Által is adta a szomszédnak az iratot, mely
ben csalhatatlan vegytani szabályok alapján ki 
vau mutatva, hogy az uj forrás vize a tehető 
legrosszabb, hogy olyau mérges, miut a c/.iaukáli, 
hogy egy liter elegendő három vármegye meg- 
mérgezésére és enuélíogva embernek és állatnak



Elég annyit érintenünk, hogy azok bizony 
eddigi fölfedezéseink szerint nem épen az 
igazi eszmék, nem a fensobb gondolkodás 
liivei, hisz ezek igen népszerűtlenek a divat 
birodalmában, —  de nem is az emberiségnek 
valódi javáért, a közügyért hevülő érzelmek 
lelkesültjei!

Minő szív  lehet az, mely önős érdekeit köz
romlásra ezélzó törekvéssel hajhássza ? Azt ha
tározza meg a lelkiismeretes, bölcselet.

Vájjon lehetnek-e a szeszélynek elvei, bi
zonyos, megállapított, változatlan szabályai, 
melyekhez tántorhatatlan hűséggel ragasz
kodjék ?

Már most mindezt fajunkra vonatkoztatva, 
vájjon mikép illenek a lepkeszárnyak az igaz 
magyarnak komoly alkatához? . . .

Ez a délibáb természetű elem, —  mond
juk ki igazán a dolgot, a mint van — az ép 
magyar jellemmel, melyhez a spártai erények 
legillőbbek, sehogy sem frigyesülhet . . .

Pillantsunk végig nemzetünk történelmén; 
Nem azt igazolja-e, hogy az önmagához való 
hőség becsületet s önfenntartó erőt vívott ki, 
a saját mivoltát megtagadó könnyflvérűség 
pedig bukást szerze minden korszakában?

A korhadt nemzetek romlott erkölcsei 
kornnkint beszivárogván, honosink kebelében 
veszélyes erjedést okozának és a rósz vér
szülte izgalom dulakodást, hosszas viszályokat 
idézett elő, melyek kiapadhatatlan forrásaivá 
lőnek azután a nemzeti romlásnak.

Nem az álműveltség kívülről betolongó 
mételyének következményeit kell-e most is 
fájdalmasan sinylenűnk ? — Mennyi üdvös 
gyümölcsét szedhetnők — az igaz művelt
ségnek; holott emigy, mig a könnyen nyer
hető kincset semmibe sem véve megvetjük, 
a vészes maszlagot keresve keressük s drága 
értékünkön vásároljuk! . . .

Ha netán szigorúbbnak látszanék követ
keztetésünk, mely a gonosz rügyet ártalm as 
gyümölcsei m iatt kárhoztatja : kutassátok fel 
a börtönök, kórházak, tébolydák, lelenczházak 
stb. statisztikai adatait; vizsgáljátok meg a 
szertelenül gyarapodó korcsmák, bűntanyák 
arányát a szellemnemesitő intézetekével; ve
gyétek fontolóra a vagyonbukások, égbekiáltó 
csalások, kétségbeesések, öngyilkosságok meg- 
döbbeutő számú áldozatait és a társadalmi 
életnek folyton és pedig ugyan búsitólag sza
porodó fekélyeit.

Ezeknek lelkiismeretes megfontolása eléggé 
indokolhatja szavainknak kesernyésségét.

Tudjuk, hogy a saját bűneit mindig má
sok vétkével takargató mentegetődzés mit 
szokott közönségesen főokul idézgetni.

Igaz különösen az, hogy a rabérzelmekre 
főképen szigorú parancs s tilalom hat legin-

ártalmára lévén úgy ivásra, mint pedig fürdőzésre 
egyaránt alkalmatlan.

— Igaz-e ez az Írás, kérdé Gyergyó, a szak
értői véleményt zsebéből kihúzva.

— Hogyue ?
— Ejnye, valóban nagy kár !
— No vigasztalódjál, szólt Mncsay.
— Miért?
— Hát nem lehet mindenkinek a földjében

gyógyforrása............
— Persze hogy uem!
— No ez szép, hogy magad is belátod és

nem lamentálsz a szakértők e llen ............
— Nincs is reá okom
— Hát nem sajnálod, hogy napokig haszta

lanul ásattál?
— Nem. hisz én jó vízre akadtam.
— De hiszen hallottad a szakértők vélemé

nyét ?
— Hallottam, csakhogy ez uem szól ám az 

én vizemről.
— Hát kiéről ?
— A tiedről, komám !
— Az enyémről ? kérdé Mncsay megdöbbenve.
— Persze.
— Ugyan ne bomolj ; hiszen a te vized volt, 

melyet hozzám kiildtél . . . .
— Ellenkezőleg; a tied volt az, mert a te

forrásodból m erítettem ............
Mucsayt majd a szél ütötte meg ijedtében. 

Le veit álezázva és a szakértőket, kiket még ke
véssel ezelőtt borban fíirösztetett, most szerette 
volna megfojtani őket az általuk m-gszakértel- 
Diezelt gyógy vízben. BAJUSZ MIKLÓS

kábh a fenyíték nyomatékával, a fogékonyab
bakra pedig a jő példák az erény jutalmának 
kíséretében.

De a kívülünk levő indokokból nem épen 
az ellenkező ösztönt kellene-e a józan észnek 
m eritnie? . . . Avagy tehát abból, hogy más 
valakinek talán hasznára van vesztünk, azt 
kell-e hinnünk, hogy a romlást minél inkább 
siettessük, hogy annál nagyobb legyen az el
lenszenv diadala?

M it mondjon e tényleg is folyamatban 
levő törekvésre a józan Ítélet? Már pedig 
bizonyára úgy van, hogy a lehetetlenség le
számításával minden tőlünk függő körülményt 
összevetve, végre is e sóhajra kell fakadnunk :

íme, a szünetlenül panaszolt ínségnek és 
perczről perezre növekvő bajok okai mégis 
nem csekély mérvben saját balgaságunk. Leg
főbb szülőoka a kor nyavalyás szelleme, leg
tevékenyebb ápolói az úgynevezett d ivat-esz
mék s a belőlük sarjadó fattyu-érzelmek. 8 
mig ezekből ki nem épülnek a fonák művelt
ség népei: mindaddig föl nem derül, föl nem 
üdül állapotunk.

Hisz üdvnek, boldogságnak s minden szebb 
örömnek sírásója az erkölcsi feslettség.

Ékesítse bár a leleményes művészet az 
elsivárult lélek ideiglenes hüvelyét a mester
kélt kecs minden bájaival: varázsoljon kö
zöttünk illatozó virulmányt; hímezze a fony 
nyadó életet mosolygó képekkel; a lét alap 
feldúltával csak piperés szemfödél leszen 
minden ékszere.

Mit ér a gazdag ravatal, mit a pazarul 
festett koporsó, ha az a kedves életet vissza- 
nyerhetetlenül elnyeli? . . HK.

Helyreigazítás.
Ezen lapok 4. számában megjelent nyílt leve

lemre, a legutóbbi számban „Észrevételek* tétettek 
közzé, a melyeknek egy része valótlanságot is 
tartalmazván, azokat megjegyzés nélkül nem 
hagyhatom.

A ezikkiró, annak igazolásául, hogy — az 
alsó-lendvai összeköttetés felett a gyauafalvai 
vasúti iránynak elsőbbséget tulajdonitókat — jog
gal illette a következetlenség vádjával, példaként 
felhoz engem, a ki szerinte egy időben „pro Regede 
contra Gyauafalva* vasúti irány létesítése mellett 
működtem, — s most mégis a gyanafalvai össze
köttetés mellett, az alsó-laudvai irány ellen mű
ködöm. Ha eunél erősebb bizonyíték nincs kezei
ben, akkor jobb lett volna ezen példával is elhall
gatni; — mert ezzel ismét csak unnak adta jelét, 
hogy érveit nem a megtörtént tényekre alapítja, 
hanem egyszerűen állít a nélkül, hogy állítása 
valódiságáról meggyőződnék.

Ugyanis a tényállás a következő ;
A mikor 8 óv előtt megindult a mozgalom 

a gyanafalvai összeköttetés tárgyában, a kezde
ményezők aláírási iveket bocsátottak ki építési 
segély gyűjtése c/.éljából. Ezen Ívre én n- ni csak 
hogy 500 fit segélyt aláírtam, de egyike voltam 
azon keveseknek, a kik az aláirt összeg után ki
vetett 2“ (i traceirozási költségeket is b-űzették.

Ily módon foglaltam én állást a gyanafalvai 
vasúti mozgalom ellen; s igen kétlem, hogy mel
lette a ezikkiró ennél többet tett volna.

Később a gyanafalvai összeköttetést kezde
ményezők azon meggyőződésre jutván, hogy az 
akkori viszonyok figyelembe vételével a tervezett, 
vonal létesítésére szükséges építési tőke a járás 
területén aligha lesz beszerezhető, — felhagytak 
a gyanafalvai összeköttetés azon időben létesit- 
hetésének eszméjével, — ezen terv kivitelét ked
vezőbb viszonyok beálltáig elhalasztották s addig 
működésüket beszüntették.

Ezután egy-két évvel megindult egy másik 
mozgalom a muraszombat — regedei összeköttetés 
létesítése tárgyában; — s az igaz, hogy én ezen 
mozgalomban részt vettem, a mennyiből a meg
tartott értekezletből fölvett jegyzőkönyvet én ve
zettem; — de az már nem igaz, hogy ezen moz
galom éle a gyanafalvai vasúti összeköttetés ellen 
irányult volna. Hiszen a regedei vonal létesítésé
nek érdekében azok is közreműködtek, — a kik 
előbb a gyanafalvai összeköttetés mellett munkál
kodtak ; — a regedei irányú mozgalom csak azután 
indult meg, a mikor már a gyanafalvai mozgalom 
szünetelt s czélja csakis az volt, hogy Muraszom
bat legalább Regedével legyen összekapcsolva, — 
ha már az időben a gyanafalvai összeköttetést léte
síteni nem lehetett.

Azon időben Muraszombat végporttal bíró 
alsó-lendvai összeköttetésről szó sem volt. — Ezen 
tervről én csak az utolsó két évben értesültem — 
3 a múlt évben — még mielőtt a gazdasági < gylet 
magáévá tette volna ezen eszmét — fel lettem 
néhány irányadó egyéuiség által szólítva arra ,

hogy dijak egy ily irányú mozgalomnak élére ; 
de én ezen megbízatást nem fogadtam el. nemcsak 
azért, mert ily fontos ügynek vezetésére magamat 
lii-ntottnak nem éreztem, — de nem fogadtam 
el azért sem, mert már akkor nyílt kifejezést 
adtam annak, hogy a csupán a.-lendvai összeköt
tetést járásunk közönsége igényeinek kielégítésére 
alkalmasnak nem tartom.

Kitűnik ezen tényállásból az, hogy a mikor a 
gyanafalvai összeköttetés először felszínre jött, én 
azt már akkor pártoltam ; — később a mikor az 
már elejtetett, akkor részt vettem a regedei csat
lakozás mozgalmában, — de kitűnik az is, hogy 
soha nem pártoltam oly tervet, és soha nem vet
tem részt oly mozgalomban, a melynek czélja az 
lett, volna, hogy Muraszombat csupán Alsó-Lmid- 
vával legyen vasul által összekötve.

Ilyen előzmények után igazán érthetetlen 
előttem az, hogy a névtelenség igen kényelmes 
köpenyébe burkolt ezikkiró mire alapítja a követ
kezetlenség miatt ellenem emelt vádat ; — de 
azt joggal hiszem, hogy a ezikkiró már magában 
a két heti időközben ezen lapokban közzé tett 
2 czikkében is több következetlenséget tanúsított., 
mint eu az összes vasúti mozgalmakban.

Ugyanis e lapok 3-ik számában azt irta, hogy 
az al ó-lciidvai irányt mi buktattuk meg. kik a 
gyanafalvai összeköttetést állítjuk előtérbe; — a 
legutóbbi számban pedig már Vasvánuegye alis
pánját vádolja azzal, hogy ő tette eleve tönkre az 
alsó-lendvai tervet, a községek hozzájárulási nyi
latkozatának mikénti szövegezésére adott utasítá
sával ! — E szerint az alsó-lendvai terv megbuk
tatásának ódiumát, most már rólunk Vasvármegye 
alispánjára hárítja.

Az ellenünk emelt vádra nyílt levelemben 
mar megfeleltem s azt megezá tol tani ; most csak 
azt. jegyzem meg, ha az alispán ur nyilatkozata 
okozta az alsó-lendvai terv nem sikerültét, akkor 
uem valami nagy következetesség nyilvánul czikk- 
irónak azon ténykedésében, hogy korábbi czikké- 
ben mégis mi ellenünk élt az alsó-lendvai össze
köttetés meghiúsulta miatt kifakadásokka) ; mert 
az alispán ur nyilatkozata a mi ténykedésünktől 
és I) folyásolásunktól függetlenül és önállóan té
tetvén. azért, a felelősséget reánk hárítani nem 
lehet.

Ctiklrírtf unt állítja, h .g j  V asvármegye alis
pánja az értekezleten jelentette ki. hogy a törvény
hatóság kilométerenként legfeljebb 1000 írttal 
segélyezeudi a gyanafalvai vonalat. —■ Kérdést 
tettem többeknél, kik velem együtt az értekezlet 
egész folyamán jelen voltak, a kik figyelemmel 
kisértük a tett nyilatkozatokat; -  de sem én, sem 
az általam megkérdezettek nem hallottunk ily 
kijelentést, — hajlandó vagyok ezért azt hinni 
hogy azt ezikkiró ur sem hallotta, hanem egy
szerűen csak képzeli azt, hogy ily nyilatkozat 
tétetett.

Azt, is állítja c/.ikkiró ur észrevételeiben, hogy 
a Z ilavárinegyéhezi csatlakozás eszméjét uem ö 
vetette fel először, hanem az már felhozatott egy 
vasúti értekezleten, a hol ezen eszme egy főnr 
által ia tn> legeu üdvözöltetett.

Hogy egy magauházuá) bizalmas beszélgetés 
között minő eszmecsere folyt, — az nem tartozik 
a közönség bírálata alá; annál kevésbé, mert az 
azon értekezletről felvett és e/.en lapokban közzé
tett, jegyzőkönyvben ily irányban tett kijelentés
nek nyoma nincs, azért azt nyilvánosságra 
szánt nyilatkozatnak uem is tekinthetem. — A 
nyilvánosság elé ezen eszmét először a ezikkiró 
hozta, - igy tehat azért a felelősség kizárólag 
őt terheli — s ezen okból foglalkoztam én nyilt 
levelembou csakis az általa felhozottakkal.

Azt ezikkiró ur is elismeri, hogy azon példák 
vahík, a melyeket, én a Vasvármegye ellen általa 
emelt szükkeblüség vadjának megcsúfolására fel
hoztam ; — de hogy vádja mégis indokoltnak 
lássék, most azt állítja, hogy a törvényhatóság 
közintézményeinket azon alapokból támogatja, a 
melyeket tőlünk különféle pótadók alakjában beszed. 
Ez tökéletesen igaz; — de igaz az is, bogy a 
vármegye a pótadókat a törvény erejénél fogva 
a kormány jóváhagyásával szedi be, igy tehát 
ehhez joga is van; — mig közintézményeinket 
nem azért támogatja anyagi segélyével, mintha 
erre a törvény által utasítva lenne, hanem teszi 
azért, mert járásunk szín vonalát minden tekintet
ben emelni akarja. — Nem von el tőlünk semmit, 
a mit tóle joggal követelhetünk, avagy aminek 
megadására köttlezve van, — nem részesíti a többi 
járásokat a mi rovásunkra jogtalan előnyben * 
éppen az állal, hogy egyenlő elbánásban részesü
lünk a megye több részeivel, látom megczáfoltnak 
és igazolatlannak azon vádat, hogy Vasvármegye 
törvényhatósága velünk akként bánik el, mintha 
mi ennek mostoha gyermekei volnánk.

Ha a ezikkiró ur szervi hajt értett, akkor 
tökéletesen igaza van abban, hogy én „nagyfokú 
rövidlátásban* szenvedek. De abban ismét nekem 
van igazam, hogy a tárgyilagosság, higgadtság és 
jogérzet a legrosszabb szemet is alkalmassá teszi 
az egyének és dolgok igaz sziubeni megítélésére; 
— mig ezen tulajdonságok bármelyikének hiánya 
a legélesebben látó szemet is elhomályosítja és 
képtelenné teszi az igazság íelismerketésére.



Azt elismerem, hogy közintézményeket és a 
nyilvánosság terén szereplő egyéneket sajtó utján 
is szabad és kell bírálni, — de ily birálat csak 
akkor bír reális becscsel, ha az indokolt, tárgyi
lagos és igazságos s csak úgy bir az egyéni ér
tékkel, ha a biralat min álczázva tétetik, hanem 
névaláírással nyíltan és oly egyéntől ered, a kit 
a közvélemény ily bírálatnak megtételére erkölcsi 
fölényénél fogva jogosultnak tart.

PINTÉR GÉZA. ügyvéd.

A „Muraszombat és Vidéke* c/.imü lap múlt 
számában „Észrevételek* czim alatt megjelent 
névtelen czikknek Vasvármegye törvényhatóságára 
vonatkozó részére legyen szabad nekem is az 
igazság és közönség tájékoztatása érdekében né
hány megjegyzést tenni'in.

Feltétlfiiiil osztom Pintér Géza ügyvéd urnák 
lapok 4-ik számában közzétett czikkének e já

rást érdeklő törvényhatósági közhasznú intézke
déseket elősoroló részét, mert a ki Vasvármegye 
közönségének régi jó hírnevéhez méltó intentióit 
■•s intézkedéseit, melyekkel a magas kormány előtt 
is a felsőbb elismerést kivívni szerencsés volt — 
figyelemmel kiséri — elfogulatlanul kell, hogy 
azon meggyőződésre jusson, miszerint a törvény- 
hatóság a muraszombati járást mindenkor édes 
gyermekei közé sorozta, részesítette azon köz
hasznú erkölcsi és anyagi támogatásában, melyet,
-i törvény keretei, a rendelkezésére, álló anyagi 
tényezők néki megengedtek ; — nézzük a mind
nyájunk szivén fekvő magyarosítást, e téren áldás*
• hí* intézkedéseinek eredményét örömmel tapasz
taljuk, hogy gyermekeink az iskolában magyarokká. 
|ó honpolgárokká neveltetnek; — nézzük felállí
tott és tervbe vett, kulturális és humánus intéze
teinket — Vasvármegye atyai gondoskodás inak 
jelét, anyagi támogatásának kétséget nem türó 
számadatait mindenütt feljegyezve találjuk és két- 
I»m, hogy czikkiró concret adatokkal ennek 
ellenkezőjéről meggyőzni képes volna.

A mi czikkiró által elősorolt vicziuális utakat 
illeti — azok létesítése nem a járási szolgain rák 
érdeme, mert a mit mi tettünk, az csak a megyei 
hatóság intézkedéseinek folyainánya, az csak kö
telesség volt, az impulsust a központ, szolgáltatta, 
igy van ez a Mártouhely—Szeut-B modek, Tót- 
Keresztur Péterhegyi vicziuális úttal is, a mely 
irány a többi útvonalakhoz hasonlóan a szokásos 
kérvényezést megelőzőleg, a vic inális utak terve
zetébe hivatalból felvétetett. Hogy azután a tör
vén \ hatóság ezen útvonalak jókarba helyezését 
saját megyei közmunkájával elősegíti — arra 
sehol kötelezve nincsen és e tekintetben nyújtott 
segélye mindenesetre jóindulatú ténykedésnek 
bizonyul.

A járásban évenként 100J—1300 fit ebadó 
folyik !)►•, ebből a járási állatorvos díjazására 600 
frt, kórházunk segélyezésére 400 irtot és igy já- 
rásuuk czéljaira összesen 1000 frt fordittatik; 
••zen számadatokból úgy hiszem a törvényhatóság 
áldozatkészségét mindenki beismerheti és különö
sen akkor, midőn kormányhatóságilag jóváhagyott 
statútumaink szerint az ebádó 1 * része a beteg- 
ápolási alapba volna utalandó.

Az ipardijak czimén igaz, hogy 1885-ik év 
óta tekintélyes összeg folyt be. de hogy ebből 
csak a muraszombati iparosok állal befizetett dijak 
tordittatnak a helybeli iparos lauoucz-iskola c/.él- 
j-nra és hogy a többi a központi ipariskolai pénz
alapba folyik — annak — ezen intézkedést szen
tesítő 1834. évi XVII. t. ez. végrehajtása tárgyában 
kiadott 39226. számú magas miniszteri utasítás 
128. §-ának határozott rendelkezésével szemben a 
megyei központ oka nem lehet.

Ezeket voltam bátor czikkiró észrevételeire 
felvilágosításul közölni.

Muraszombatban, 1891. évi febiuár hó 4-én.
POLLÁK PONGRÁCZ,

főszolgabíró.

Hirek és különfélék.
— V a sv á n u e^ y e  lö n é n j l iu tő ^ á g a

Radó Kálmán főispán ur elnöklete alatt t hó 3-áu 
tartotta rendes közgyűlését. A gyéren látogatott 
gyűlés tudomásul vette az alispán jelentését, mely 
kiemeli, hogy a vörheuy, toroklob és kanyaró 
járványszerüen pusztít a megyében — A közgyűlés 
ezután elhatározta, hogy 1000 írttal lép a dunán
túli közművelődési egyesület alapi tó tagjai sorába. 
Majd Ernuszt Kelemen indítványára kimondották, 
hogy az árvapéuztári tartalékalapot ezentúl is 
a megye tulajdonának tekintik s fölötte jövőben is 
rendelkezni kívánnak. A közgyűlés végül ugyan
csak Ernuszt indítványára Baross kereskedelmi mi
niszter iránti bizalmának adott kifejezést s közös 
akarraltal kimondotta, hogy a minisztert az osztrák 
támadásokkal szemben tannsitott magatartása miatt 
miatt feliratilag üdvözölni fogja.

— A m eg y e i t i s z t i k a r  á l t a l  a Dunán
túli közművelődési egyesület czéljaira Szombat
helyen 1891. évi január hó 7-én megtartandó) táncz- 
mulatságra kibocsátott belépti jegyeket nálam 
megváltották ; Gróf Széchényi Tivadar 4 jegyet 12 
írttal, Kladziva József 3-at 10 írttal, Gróf B*tt-

hány Zsigmond 2-őt. 6 írttal, Agustich Pongrácz
1-et 3 írttal, Saáry József 1-et 3 írttal, Pintér 
Géza 1 -eI 3 írttal. Dr. Czipoth Zoltán l*et 3 írttal. 
Bölcs Béla 1-et 3 írttal, Török Ernő 1-et 3 fittül, 
Poilák Pongrác/ 1-et 3 írttal, Obál Mihály 2-ót 
6 írttal, összesen 18 jegyet 55 írttal, melyért a 
tisztikar nevében hálás köszönetét uyilvánitja

Poilák Pongrácz, főszolgabíró.
U iim ilc téM . A király Kól'alvy Vidor 

csorna-premontrei kanonoknak és a szombathelyi 
főgymnázium igazgatójának, a tanügy és közügyek 
terén szerzett érdemei elismeréséül a Ferencz- 
József-rend lovagkeresztjét adományozta.

— ,1* é rd e m  ju t a l m a .  A legnagyobb 
örömmel ért* sülünk, hogy herényi Gothárd Sándor 
urat. a vasmegyei gazdasági egyesület nagyérdemű 
igazgatóját ő  felsége a király a Feymcz-József - 
rend lovag keresztjével legkegyel mesebbnn fel
díszítette. Oly férfiút ért ezúttal a királyi kegy, 
uyilvánulásH, ki ifjú kora daczára tisztelt és is
mert nevet vívott ki magának a tudomány, a gaz
dasági szakirodalom, s a gyakorlati közgazdaság 
mezején.

r . l im u n 'é s s r l  veszünk tudomást a mu
raszombati hitközség ama intézkedéséről, hogy f. hó
7-étől kezdve imaliázábau az isteni tisztelet rész
ben magyarul történik, — a kihirdetendő hiva
talos ügyek pedig kizárólag magyar nyelven ho
zatnak a hívők tudomására.

K  iuevezé* . Mai napon nyert éltesülés foly
tán a muraszombati áll. el. iskolához 4-ik tanerő
nek Olaszy Teréz tanítónő kisasszony lett kinevezve. 
Gratulálunk !

— B e l* ( ih le te tI . E lapok múlt számában
„Észrevételek" cziiuü czikkben a többek között 
azon kijelentés foglaltatik, hogy ,a járásunkban 
legutóbb létesült csend laki és yeleméri vicziuális 
utakat nem a megyei központnak, hanem az én 
ügy buzgalmam mellett a járás közmű i ka ereje 
egy része felhasználásának köszönhetjük. Egyálta
lán nincs szándékomban sem a jelen czikk, sem 
az azt megelőző czikknek bírálatába bocsátkozni, 
csakis annyiban tartom kötelességemnek a dolog
hoz hozzászólni, amennyiben személyem, illetőleg 
hivatali működésem a vitába bevonatott s e te
kintetben ki kell jelentenem, hogy az említett 
mindkét vicziuális nt és pedig a cseudlaki a járás 
főszolgabírójának hivatalos fölterjesztése, a veleméri 
pedig az érdekelt községek folyamodványa folytán 
a varmegye közigazgatási bizottsága állal lön a 
vicziuális utak hálózatába felvéve, s uekeiu ez 
utak létesítésében legfölebb annyi részem van, 
hogy hivatali kötelmeimből kifolyólag a járási fő
szolgabíró mellett az útépítés végrehajtásában 
közreműködtem. Csorna Jenő, szolgabiró.

— H án y  su lik  h e ly e i fo g la l ja e l S zo m 
b a th e ly  a szaporodó városok sorában? A „Bp.
H.“ érdekes csoportosításban közli az ország 61 
nagyobb városának népességét és 10 évi szaporo
dását. Érdekes ránk nézve, hogy Szombathely ezek 
közt sorszeriiit a 11-ik, inig a kir. táblát nyert 
Győr csak a 24-ik helyet foglalja el.

— H ű l i k  a lé l .  Valahára megszűnt az 
állandó nagy hideg, mely az idei t**let sok szegény 
emberre nézve olyan türhetetlené tette. A hőmérő 
hirtelen nagyobbfoku hóemelkedést mutat s a ke
mény fagy nyomán egyszerre loc*-pocs támad min
den fitt.

-- Kitüntetés. Nagy és tegyük hozzá méltó kitüntetés 
érte M a u t h n e r Orion budapesti magkereskedöt, kinek 
a hazai magkereskedés és mezőgazdaság előmozdítása 
körül szerzett érdemei minden gazda előtt ismeretesek. 
O Felsége a király ugyauis az érdemes ezégot, mely a 
tavalyi bécsi gazdasági és erdészeti kiállitásou magvaival 
valamennyi versenyző közt a legnagyobb dijat, a díszek - 
máuyt nyerte, most a Ferencz József rend lovag kereszt
jével tüntette ki. Őszintén őrülünk a magyar termények 
diadalának és a magyar ezég megérdemelt kitüntetésének.

— T is z te lt  o lvasó inkhoz! A  m u
raszom bati gazd. fiók -egyesü let f. 
hó 4-én ta r to tt  ülésén ha tároza ttá  
em elte, hogy  az 1. számban k ife 
je ze tt  Ígéretéh ez képest e lap ok a t 
a legköze lebb i, febru ár 14-ki szám
m al tu la jdonu l átveszi. Amidőn tehát 
én a jelen számmal a „Muraszombat és Vidéke“ 
szerkesztése- és kiadásától lemondanék, meleg 
köszöneteinet fejezem ki m. t. munkatársaim
nak, fáradságot nem ismerő, buzgó segédke- 
zésílkért,nemkülönben igen tisztelt előfizetőim
nek is, azon jóakaró bizalmukért, amelylyel 
e vállalatot egész pályafutásán á t megaján
dékozni szívesek voltak.

Muraszombat, 1894. febr. 7.
Hazafias tisztelettel,

Grünbaum  M árk.

Vegyes rövid hirek.
A m e g y é b ő l. A szombathelyi gazdasági 

egyesület múlt keddi közgyűlésén Radó Kálmán 
főispán, elnök lemondott. A közgyűlés u lemondást 
fájdalommal vette tudomásul és nem fogadta el, 
mert az egylet felvirágozását a főispán vezetésének 

' tulajdonítja s jövőre is attól várja. — A kereske

delemügyi ni. kir. miniszter Eilers Frigyes 1. oszt. 
kir. főmérnököt közúti kerületi kir. felügyelővé 
nevezte ki. — Szamecz Lajos, a szombathelyi m. 
kir. állumépitészeti hivatal kiváló főnöke főmér
nökké lett előléptetve. — A megyés pfiepök ur ö 
inga dr. Stegmiiller Károly apátkanonokot püspöki 
helyilökké nevezte ki.

A h a z á b ó l .  A miileuium megünneplésével 
már a minisztertanács is foglalkozik. Mint ugyanis 
értesülünk, a miniszter tan ács elvben elhatározta, 
hogy az ezredéves ünnepélyt. 1895-ben, vagv 
1896-ban tartják meg, de seiiiiniesetre sem koráb
ban. — Zalaniegye népessége 403,062 lélek ; volt 
350,984 ; a szaporodás tehát 43,087 lakos, vagyis 
10 7 százalék. — Pápa lakossága fogyott. Tíz év 
előtt volt 14,(]54 lélek; most van 14,404. A fogyás 
tehát 250 lélek.— A b.-csabai népbank sikkasztó fő
pénztáron, Launer Károly, f. hó 3-án a tömlöcz- 
ben meghalt. — A nagy-kanizsa-bécsujhelyi vo
nalon fekvő Szt.-Iván-Zala-Egerszeg állomás neve 
„Zila-Szt..-Iváu*-ra lett megváltoztatva. — Buda
pesten írói és birlapirói kör alakult.

A K ü lfö ld rő l.  Natália szerb királyné 
Bukarestbe költözködött. — Becsben 1898-ra vi
lágkiállítást terveznek. — Elie Berthet, regényíró, 
f hó 1-én Parisban meghalt. — Eyraud-t, GoulTé 
huisHier gyilkosát, kinek bűntettéről és pőréről 
Francziaországban anuyit beszéltek, a napokban 
végezték ki Páriában. — Rovamábau, Észak-Ala- 
bamábau vasúti szerencsétlenség történt. Egy 
személyvonat ugyanis kisiklott és lezuhant a 20 
méter magas vasúti töltésről. A szerencsétlenség 
következtében öt utas meghalt és tizenöt pedig 
megsebesült.

Jegyzőkönyv
felvéve a muraszombati gazd. tiók-egyesület választmányá

nak Muraszombatban 1801. február 4 éu tartott üléséről.
Gróf Batthyány Zsigmoud elnöklete alatt je- 

l‘*u vannak : Kovács Károly alel nők, Poilák Pon
grácz. Horváth Pál, dr. Ivatióczy Ferenc/, Gáspár 
Ferenc/, Kondor Ferencz, Koltay Pál, Fischer 
Miksa, Barbarits József, Bácz János, Vratarics 
Iván választmányi tagok és Takács R. István tit
káron kívül több gazd. egyesületi tag.

I. A múlt választmányi ülés jegyzőkönyve 
felolvastatván, annak 4-ik poutjában foglalt ezeu 
kitétele: „Egyúttal felhívni határozza főszolgabíró 
urat," stb. igy módosítandó: „Egyúttal felkérni 
határozza főszolgabíró urat* stb. Egyebekben pe
dig változatlanul helybenliagyatott. Gáspár Ferenc/, 
és Poilák Pongrácz választmányi tagok bízattak 
meg annak hitelesítésével.

II. A számvizsgáló bizottság az egyesület 
1890. évi zárszámadásáról terjeszti be jelentését, 
amely szerint a múlt évi péuztárforgalom 2148 
frt 4ü kr. bevételt és 1228 frt 17 kr. kiadással 
920 frt 29 kr. készpénz-maradványt mutat; to
vábbá jelenti, hogy összeseu 64 frt tagdíj töröl
tetett és hogy 1890. év végén 430 frt tagdijhát- 
ralék mutatkozik, melyuek beszedésére a legszi
gorúbb eljárást ajánlja; de jelenti egyúttal, hogy 
a tagok névsorában legalább is 80 oly tagot ta
lált, kik 50 írtnál több adót fizetnek s igv nem 
mint pártoló, hanem mint rendes tagok volnának 
felveeudők. Végül a péuztárnok számára a szoká
sos felmeutvényt megadni indítványozza.

A választmány a számvizsgáló bizottság je
li-ütését tudomásul veszi, a tagdij-hálralékok be
szedésével az egylet ügyvédjét bízza meg, azon 
tagok pedig kik mint pártoló tagok 50 írtnál 
több adót fizetnének, mely tény a körjegyzőségek 
utján kipuhatolandó, felhivassauak, hogy a rendes 
tagok sorába lépni sziveskedjeuek; pénztárnoknak 
pedig az 1890-1 k évi számadására a szokásos fői
men tvéuy megadatik.

III. Titkár előterjeszti az 1891. évi költség-
előiráuyzatát.

A választmány hosszabb eszmecsere utáu meg
állapította a közgyűlés elé terjesztendő évi költ
ségelőirányzat fedezeti és szükségleti rovatait. 
Különösen megállapodott abban, hogy a folyó év
ben egv nagyobb bika-alapot fog létesíteni, egy
úttal elhatározta, mert a szokásos tenyészigazolá- 
sokkal annyi visszaélés küvettetik e l: miszerint a 
központhoz egy memorandumot fog küldeni, mely 
szerint a teuyész-igazolváuynyal ellátott bikák és 
inéulovak november bó elseje előtt el nem adha
tók. Továbbá határozatba ment, hogy járásunk 
róna vidékére csakis tisztavérü bikák küzvetittes- 
senek, amelyek a központtól szerzendők be; a 
felvidékre pedig félvérü apa-állatok, amelyeket a 
fiókegylet lóg az egyes községeknek közvetíteni. 
Főszolgabíró urat pedig felkéri a választmány, 
hogy vele a bikaszerzésre kitűzött határidőt eleve 
tudatni szíveskedjék, hogy igy az egyletnek mód
jában álljon segíteni ott, ahol segíthet.

A tisztikar megbizatik a központ által, mint 
1890. évi tagjárulék czimén követelt 89 írtnak 
kegyes elengedéséért folyamodni.

A még küunlevő bika-bevásárlási dijak pontos 
kipuhatolása és megállapítása végett kiküldi a 
választmány Kovács Károly aleluököt, Horváth 
György ügyvédei és Takács lt. István titkárt.

IV. A muraszombati vasút ügyében kiküldött 
5-ös bizottság jelenti, hogy eddig az egyes tagok 
elfoglaltsága végett egy i^oig nmutájábau 8*ÜU8-



Elég annyit érintenünk, hogy azok bizony 
eddigi fölfedezéseink szerint nem épen az 
igazi eszmék, nem a fensőbb gondolkodás 
liivei, hisz ezek igen népszerűtlenek a divat 
birodalmában, — de nem is az emberiségnek 
valódi javáért, a közügyért hevüiő érzelmek 
lelkesültjei!

Minő szív lehet az, mely őnös érdekeit köz
romlásra ezélzó törekvéssel hajhássza? Azt ha
tározza meg a lelkiismeretes, bölcselet.

Vájjon lehetnek-e a szeszélynek elvei, bi
zonyos, megállapított, változatlan szabályai, 
melyekhez tántorhatatlan hűséggel ragasz
kodjék ?

Már most mindezt fajunkra vonatkoztatva, 
vájjon mikép illenek a lepkeszárnyak az igaz 
magyarnak komoly alkatához? . . .

Ez a délibáb természetű elem, — mond
juk ki igazán a dolgot, a mint van — az ép 
magyar jellemmel, melyhez a spártai erények 
legillőbbek, sehogy sem frigyesülhet . . .

Pillantsunk végig nemzetünk történelmén; 
Nem azt igazolja-e, hogy az önmagához való 
hűség becsületet s önfenntartó erőt vívott ki, 
a saját mivoltát megtagadó könnyüvérüség 
pedig bukást szerze minden korszakában?

A korhadt nemzetek romlott erkölcsei 
koronkint beszivárogván, honosink kebelében 
veszélyes erjedést okozának és a rósz vér
szülte izgalom dulakodást, hosszas viszályokat 
idézett elő, melyek kiapadhatatlan forrásaivá 
lőnek azután a nemzeti romlásnak.

Nem az álműveltség kívülről betolongó 
mételyének következményeit kell-e most is 
fájdalmasan sinylenünk? — Mennyi üdvös 
gyümölcsét szedhetnék — az igaz művelt
ségnek; holott emigy, mig a könnyen nyer
hető kincset semmibe sem véve megvetjük, 
a vészes maszlagot keresve keressük s drága 
értékünkön vásároljuk! . . .

Ha netán szigorúbbnak látszanék követ
keztetésünk, mely a gonosz rügyet ártalmas 
gyümölcsei miatt kárhoztatja: kutassátok fel 
a börtönök, kórházak, tébolydák, lelenczházak 
stb. statisztikai adatait; vizsgáljátok meg a 
szertelenül gyarapodó korcsmák, bűntanyák 
arányát a szellemnemesitő intézetekével; ve
gyétek fontolóra a vagyonbukások, égbekiáltó 
csalások, kétségbeesések, öngyilkosságok meg
döbbentő számú áldozatait és a társadalmi 
életnek folyton és pedig ugyan búsitólag sza
porodó fekélyeit.

Ezeknek lelkiismeretes megfontolása eléggé 
indokolhatja szavainknak kesernyésségét.

Tudjuk, hogy a saját bűneit mindig má
sok vétkével takargató mentegetődzés mit 
szokott közönségesen főokul idézgetni.

Igaz különösen az, hogy a rabérzelmekre 
főképen szigorú parancs s tilalom hat legin

ártalmára lévén úgy ivásra, mint pedig fürdőzésre 
egyaránt alkalmatlan.

— Iga/.-e ez az Írás, kérdé Gyergyd, a szak
értői véleményt zsebéből kihúzva.

— Hogyue ?
— Ejnye, valóban nagy kár !
— No vigasztalódjál, szólt Mncsay.
— Miért?
— Hát nem lehet mindenkinek a földjében

gyógyforrása............
— Persze hogy nem!
— No ez szép, hogy magad is belátod és

nem lamentálsz a szakértők e lle n ............
— Nincs is reá okom
— Hát nem sajnálod, hogy napokig haszta

lanul ásattál?
— Nem, hisz én jó vízre akadtam.
— De hiszeu hallottad a szakértők vélemé

nyét ?
— Hallottam, csakhogy ez uem szól ám az 

én vizemről.
— Hát kiéről ?
— A tiedről, komám !
— Az enyémről ? kérdé Mucsay megdöbbenve.
— Persze.
— Ugyan ne bomolj ; hiszen a te vized volt, 

melyet hozzám kiildtél . . . .
— Ellenkezőleg; a tied volt az. mert a te

forrásodból m entettem ............
Mucsayt majd a szél ütötte meg ijedtében. 

Le veit álezázva és a szakértőket, kiket még ke
véssel ezelőtt borban fürösztetett, most szerette 
volna megfojtani őket az általuk m-gszakértel- 
muzett gyógyvízben. BAJUSZ MIKLÓS

kább a fenyíték nyomatékával, a fogékonyab
bakra pedig a jó példák az erény jutalmának 
kíséretében.

De a kívülünk levő indokokból nem épen 
az ellenkező ösztönt kellene-e a józan észnek 
meritnie? . . . Avagy tehát abból, hogy más 
valakinek talán hasznára van vesztünk, azt 
kell-e hinnünk, hogy a romlást minél inkább 
siettessük, hogy annál nagyobb legyen az el
lenszenv diadala?

Mit mondjon e tényleg is folyamatban 
levő törekvésre a józan Ítélet? Már pedig 
bizonyára úgy van, hogy a lehetet leuség le
számításával minden tőlünk függő körülményt 
összevetve, végre is e sóhajra kell fakadnunk :

íme. a szünetienfll panaszolt ínségnek és 
perczről perezre növekvő bajok okai mégis 
nem csekély mérvben saját balgaságunk. Leg
főbb szülőoka a kor nyavalyás szelleme, leg
tevékenyebb ápolói az úgynevezett, divat-esz
mék s a belőlük sarjadó fattyu-érzelmek. 8 
mig ezekből ki nem épülnek a fonák művelt
ség népei: mindaddig föl nem derül, föl nem 
üdül állapotunk.

Hisz üdvnek, boldogságnak s minden szebb 
örömnek sírásója az erkölcsi feslettség.

Ékesítse bár a leleményes művészet az 
elsivárult lélek ideiglenes hüvelyét a mester
kélt kecs minden bájaival: varázsoljon kö
zöttünk illatozó virulmányt; hímezze a fony- 
nyadó életet mosolygó képekkel; a lét alap 
feldúl tával csak piperés szemfödél leszen 
minden ékszere.

Mit ér a gazdag ravatal, mit a pazarul 
festett koporsó, ha az a kedves életet vissza- 
nyerhetetlenül elnyeli? . . HK.

Helyreigazítás,
E/.eu lapok 4. számában megjelent nyílt leve

lemre, a legutóbbi számban s észrevételek * tétettek 
közzé, a melyeknek egy része valótlanságot is 
tartalmazván, azokat megjegyzés nélkül nem 
hagyhatom.

A czikkiró, annak igazolásául, hogy — az 
alsó-leudvai összeköttetés felett a gyauafalvai 
vasúti iránynak elsőbbséget tulajdonitókat — jog
gal illette a következetlenség vádjával, példaként 
felhoz engem, a ki szerinte egy időben „pro Regede 
contra Gyauafalva* vasúti irány létesítése mellett 
működtem, — s most mégis a gyanafalvai össze
köttetés mellett, az alsó-leudvai irány ellen mű
ködöm. Ha ennél erősebb bizonyíték nincs kezei
ben, akkor jobb lett volna ezen példával is elhall
gatni; — mert ezzel ismét csak annak adta jelét, 
hogy érveit nem a megtörtént tényekre alapítja, 
hanem egyszerüeu állít a nélkül, hogy állítása 
valódiságáról meggyőződnék.

Ugyanis a téuyállás a következő:
A mikor 8 év előtt megindult a mozgalom 

a gyanafalvai összeköttetés tárgyában, a kezde
ményezők aláírási iveket becsapottak ki építési 
segély gyűjtése ózdijából. Ezen Ívre én n- ni csak 
hogy 500 fit segélyt aláírtam, de egyike voltam 
azon keveseknek, a kik az aláirt összeg ulán ki
vetett 2“n traceirozási költségeket is b fizették.

Ily módon foglaltam én állást a gyanafalvai 
vasúti mozgalom ellen; s igen kétlem, hogy mel
lette a czikkiró ennél többet tett volna.

Később a gyanafalvai összeköttetést kezde
ményezők azon meggyőződésre jutván, hogy az 
akkori viszonyok figyelembe vételével a tervezett 
vonal létesítésére szükséges építési töke a járás 
területén aligha lesz beszerezhető, — felhagytak 
a gyanafalvai összeköttetés azon időben létesit- 
hetésének eszméjével, — ezen terv kivitelét ked
vezői)!) viszonyok beálltáig elhalasztották s addig 
mtiködösüket beszüntették.

Ezután egy-két évvel megindult egy másik 
mozgalom a muraszombat—regedei összeköttetés 
létesítése tárgyában; — s az igaz, hogy én ezen 
mozgalomban részt vettem, a meuuyibeu a meg
tartott értekezletből felvett jegyzőkönyvet én ve
zettem; — de az már nem igaz, hogy ezen moz
galom éle a gyanafalvai vasúti összeköttetés ellen 
irányult volna. Hiszen a regedei voual létesítésé
nek érdekében azok is közreműködtek, — a kik 
előbb a gyanafalvai összeköttetés mellett munkál
kodtak ; — a regedei irányit mozgalom csuk azután 
indult meg, a mikor már a gyauafalvai mozgalom 
szünetelt s czélja csakis az volt, hogy Muraszom
bat legalább Regedével legyen összekapcsolva, — 
ha már az időben a gyauafalvai összeköttetést léte
síteni nem lehetett.

Azon időben Muraszombat végpon ttal biró 
alsó-leudvai összeköttetésről szó sem volt. — Ezen 
tervről én csak az utolsó két évben értesültem — 
s a múlt évben — még mielőtt a gazdasági • gylet 
magáévá tette volna ezen eszmét — fel lettem 
néhány irányadó egyéuiség által szólítva arra,

hogy álljak egy ily irányú mozgalomnak élére ; 
de én ezen megbízatást nem fogadtam el. nemcsak 
azért, mert ily fontos ügynek vezetésére magamat 
hirnfottnak nem éreztem, — de nem fogadtam 
el azért sem, mert már akkor nyílt kifejezést 
adtam annak, hogy a csupán a.-lendvai összeköt
tetést járásunk közönsége igényeinek kielégítésére 
alkalmasnak nem tartom.

Kitűnik ezen tényállásból az, hogy a mikor a 
gyanafalvai összeköttetés először felszínre jött, én 
azt már akkor pártoltam ; — később a mikor az 
már elejtetett, akkor részt vettem a regedei csat
lakozás mozgalmában, — de kitűnik az is, hogy 
soha nem pártoltam oly tervet., és soha nem vet
tem részt oly mozgalomban, a melynek czélja az 
lett. volna, hogy Muraszombat csupán Alsó-Lmid- 
vával legyen vasút által összekötve.

Ilyen előzmények után igazán érthetetlen 
•dőltem az, hogy a névtelenség igen kényelmes 
köpenyébe burkolt czikkiró mire alapítja a követ
kezetlenség miatt ellenem emelt vádat; — de 
azt joggal hiszem, hogy a czikkiró már magában 
a két heti időközben ezen lapokban közzé tett 
2 czikkébeu is több következetlenséget tanúsított, 
mint én az összes vasúti mozgalmakban.

Ugyanis e lapok 3-ik számában azt irta, hogy 
az al ó-lcudvai irányt mi buktattuk meg. kik a 
gyanafalvai összeköttetést állítjuk előtérbe; — a 
legutóbbi számban pedig már Vasvármegye alis
pánját vádolja azzal, hogy ő tette eleve tönkre a/, 
alsó-leudvai tervet., a községek hozzájárulási nyi
latkozatának mikénti szövegezésére adott utasítá
sával ! — E szerint az alsó-leudvai terv megbuk
tatásának ódiumát most már rólunk Vasvármegye 
alispánjára hárítja.

Az ellenünk emelt vádra nyílt, levelemben 
már megfeleltem s azt, megezá töl tani ; most csak 
azt jegyzem meg. ha az alispán ur nyilatkozata 
okozta az alsó-lendvai terv uem sikerültét, akkor 
nem valami nagy következetesség nyilvánul czikk- 
irónak azon ténykedésében, hogy korábbi c/.ikké- 
beu mégis mi ellenünk élt az alsó-lendv.ii össze
köttető* meghiúsulta miatt kifakadásokkal; mert 
az alispán ur nyilatkozata a mi ténykedésünktől 
és I).-folyásolásunktól függetlenül és önállóan té
tetvén. azért a felelősséget, reánk hárítani nem 
lehet.

Czikkiró azt állítja, h gy Vas vár megye alis
pánja az értekezleten jelentette ki. hogy a törvény- 
halósíig kilométerenként legfeljebb 1000 írttal 
segélyezeudi a gyanafalvai vonalat. — Kérdést 
tettem többeknél, kik velem együtt az értekezlet 
egész folyamán jelen voltak, a kik figyelemmel 
kisértük a tett nyilatkozatokat; -  de sem én, sem 
az általam megkérdezettek nem hallottunk ily 
kijelentést, — hajlandó vagyok ezért azt hinni 
hogy azt, czikkiró ur sem hallotta, hanem egy
szerűen csak képzeli azt., hogy ily nyilatkozat 
tétetett.

Azt. is állítja czikkiró ur észrevételeiben, hogy 
y Zilavármegyéhezi csatlakozás eszméjét nem ó 
vetette fel először, hanem az már felhozatott egy 
vasúti értekezleten, a hol ezen eszme egy főur 
által is lü'-legeu üdvözöl tetett.

Hogy egy magnuházuál bizalmas beszélgetés 
között minó eszmecsere folyt, — az neiu tartozik 
a közönség bírálata alá; annál kevésbé, mert az 
azon értekezletről felvett és ezen lapokban közzé
tett, jegyzőkönyvben ily irányban telt kijelentés
nek nyoma nincs, azért azt nyilvánosságra 
szállt nyilatkozatnak uem is tekinthetem. — A 
nyilvánosság elé ezen eszmét először a czikkiró 
hozta, igy tehát azért a felelősség kizárólag 
őt terheli — s ezen okból foglalkoztam én uyilt 
levelembeu csakis az általa felhozottakkal.

Azt czikkiró ur is elismeri, hogy azon példák 
valók, a melyeket, én a Vnsvármegye ellen általa 
emelt szükkeblüség vadjának megcsúfolására fel
hoztam ; — de hogy vádja mégis indokoltnak
■’ássék, most azt állítja, hogy a törvényhatóság 
közintézményeinket azon alapokból támogatja, a 
melyeket tölünk különféle pótadók alakjában beszed. 
Ez tökéletesen igaz; — de igaz az is, hogy a 
vármegye a pótadókat a törvény erejénél fogva 
a kormány jóváhagyásával szedi be, igy tehát 
ehhez joga is vau; — mig közintézményeinket 
nem azért támogatja anyagi segélyével, mintha 
erre a törvény által utasítva lenne, hanem teszi 
azért, mert járásunk színvonalát minden tekintet
ben emelni akarja. — Nem von el tőlünk semmit, 
a mit, tőle joggal követelhetünk, avagy aminek 
megadására kötelezve vau, — nem részesíti a többi 
járásokat a mi rovásunkra jogtalan előnybeu n 
eppen az állal, hogy egyenlő elbánásban részesü
lünk a megye több részeivel, látom megczáfoltnak 
es igazolatlannak azon vádat, hogy Vasvármegye 
törvényhatósága velünk akként bánik el, mintha 
mi ennek mostoha gyermekei volnánk.

11a a czikkiró ur szervi hajt értett, akkor 
tökéletesen igaza van abban, hogy én „uagyfokn 
rövidlátásban* szenvedek. De abban ismét nekem 
van igazam, hogy a tárgyilagosság, higgadtság és 
jogérzet a legrosszabb szemet is alkalmassá teszi 
az egyének és dolgok igaz sziubeni megítélésére;

míg ezen tulajdonságok bármelyikének hiánya 
a legélesebben látó szemet is elhomályosítja és 

I képteleuué teszi az igazság felisuierhetéaére.



Azt elismerem, hogy közintézményeket és a 
nyilvánosság terén szereplő egyéneket Rajkó utján 
is szabad és kell bírálni, — de ily bírálat csak 
akkor bír reális becscsel, ha az indokolt, tárgyi
lagos és igazságos s csak úgy bir az egyéni ér
tékkel. lm a bírálat nem álczázva tétetik, hanem 
név aláírással nyíltan és oly egyéntől ered, a kit 
a közvélemény ily bírálatnak megtételére erkölcsi 
fölényénél fogva jogosultnak tart.

PINTÉR GÉZA. ügyvéd.

A „Muraszombat és Vidéke* czimlt lap múlt 
számában „Észrevételek* czim alatt megjelent 
névtelen czikknek Vasvármegye törvényhatóságára 
vonatkozó részére legyen szabad nekem is az 
igazság és közönség tájékoztatása érdekében né
hány megjegyzést tennem.

Feltétlfiiiil osztom Pintér Géza ügyvéd urnák 
e lapok 4-ik számában közzétett czikkének e já
rást érdeklő törvényhatósági közhasznú intézke
déseket elősoroló részét, mert a ki Vasvármegye 
közönségének régi jó hírnevéhez méltó intentióit 
és intézkedéseit, melyekkel a magas kormány előtt 
is a felsőbb elismerést kivívni szerencsés volt — 
figyelemmel kiséri — elfogulatlanul kell. hogy 
azon meggyőződésre jusson, miszerint a törvény
hatóság a muraszombati járást mindenkor édes 
gyermekei közé sorozta, részesítette azon köz
hasznú erkölcsi és anyagi támogatásában, melyet 
,i törvény keretei, a rendelkezésére álló anyagi 
tényezők néki megengedtek; — nézzük a mind
nyájunk szivén fekvő magyarosítást, e téren áldás- 
ilús intézkedéseinek eredményét örömmel tapasz
taljuk, hogy gyermekeink az iskolában magyarokká.
;ó honpolgárokká neveltetnek; — nézzük felállt- 
tott és tervbe vett kulturális és humánus intéze
teinket — Vasvármegye atyai gondoskodás inak 
jelét., anyagi támogatásának kétséget nem türó 
számadatait mindenütt feljegyezve találjuk és két- 
Itiu, hogy czikkiró concret adatokkal ennek 
ellenkezőjéről meggyőzni képes volna.

A mi czikkiró által 'dósorol* vicziuális utakat 
illeti — azok létesítése nem a járási szolgabirák 
érdeme, mert a mit mi tettünk, az csak a megyei 
hatóság intézkedéseinek folyamáuya, az csak kö
telesség volt. az impulsust a központ szolgáltatta, 
így van ez a Mártouhely—Szeut-B modek, Tót- 
Keresztur Péterhegyi viczinális úttal is, a mely 
irány a többi útvonalakhoz hasonlóan a szokásos 
kérvényezési megelőzőleg, a vic inális utak terve
zetébe hivatalból felvétetett. Hogy azután a tör
vén vhatóság ezen útvonalak jókarba helyezését 
saját megyei közmunkájával elősegíti — arra 
sehol kötelezve nincsen és e tekintetben nyújtott 
segélye mindenesetre jóindulatú ténykedésnek 
bizonyul.

A járásban évenként 1000—1300 fit ebadó 
folyik be, ebből a járási állatorvos díjazására 600 
frt, kórházunk segélyezésére 400 frtot és igy já
rásunk c/.éljaira összesen 1000 frt fordittatik; 
•*z«n számadatokból ugyhiszem a törvényhatóság 
áldozatkészségét mindenki beismerheti és különö
sen akkor, midőn kormányhatóságilag jóváhagyott 
statútumaink szerint az ebádó ' * része a beteg- 
ápolási alapba volna utalandó.

Az ipardijak czinién igaz, hogy 1885-:k év 
óta tekintélyes összeg folyt be. de hogy ebből 
csak a muraszombati iparosok által befizetett dijak 
fordittatnak a helybeli iparos lauoucz-iskola czél- 
jaira és hogy a többi a központi ipariskolai pénz
alapba folyik — annak — ezen intézkedést szen
tesítő 1834. évi XVII. t. ez. végrehajtása tárgyában 
kiadott 89226. szánni magas miniszteri utasítás 
128. §-áiiak határozott rendelkezésével szemben a 
megyei központ oka nem lehet.

Ezeket voltam bátor czikkiró észrevételeire 
felvilágosításul közölni.

Muraszombatban, 1891. évi febiuár hó 4-én.
POLLÁK PONGRACZ. 

főszolgabíró.

Hírek és különfélék.
— V a s v á n i i e g y c  t ö r v é i i j l i a t  ANága

Radó Kálmán főispán ur elnöklete alatt t hó 3-áu 
tartotta reudes közgyűlését. A gyéren látogatott 
gyűlés tudomásul vette az alispán jelentését, mely 
kiemeli, hogy a vörheny, toroklob és kanyaró 
járványszeriien pusztít a megyében — A közgyűlés 
ezután elhatározta, hogy 1G00 írttal lép a dunán
túli közművelődési egyesület alapító tagjai sorába. 
Majd Eruuszt Kelemen indítványára kimondották, 
hogy az árvapéuztári tartalékalapot ezentúl is 
a megye tulajdonának tekintik s fölötte jövőben is 
rendelkezni kivannak. A közgyűlés végül ugyan
csak Eruuszt indítványára Baross kereskedelmi mi
niszter iránti bizalmának adott kifejezést s közös 
akarrattal kimondotta, hogy a minisztert az osztrák 
támadásokkal szemben tanúsított magatartása miatt 
miatt feliratilag üdvözölni fogja.

— A n u ‘g.M*í t i s z t i k a r  á l t a l  a Dunán
túli közművelődési egyesület czéljaira Szombat
helyen 1891. évi január hó 7-én megtartandó táncz- 
mulat ságra kibocsátott belépti jegyeket nálam 
megváltották: Gróf Széchényi Tivadar 4 jegyet 12 
írttal, Kladziva József 3~af 10 frttal, Gróf Batt-

hány Zsigmond 2-őt 6 frttal, Agustich Pongrácz 
1-et 3 írttal, Saáry József 1-et 3 frttal, Pintér 
Géza 1-et 3 frttal. Dr. Czipoth Zoltán 1-et 3 frttal, 
Bölcs Béla 1-et 3 írttal, Török Ernő 1-et 3 fi Ital, 
1'idiák Pongrácz 1-et 3 frttal, Obál Mihály 2-őt 
6 frttal, összesen 18 jegyet 55 frttal, melyért a 
tisztikar nevében hálás köszönetét nyilvánítja

Polliik Pongrácz, főszolgabíró.
— 14 il II n I r t  óm. A király Köfalvy Vidor 

csorna-premontrei kanonoknak és a szombathelyi 
fogy mnázium igazgatójának, a tan ügy és közügyek 
terén szerzett érdemei elismeréséül a Ferencz- 
József-reud lovagkeresztjét adományozta.

— Az 4'i<l<‘i«i j  n i  a lm a .  A legnagyobb 
örömmel érti sülünk, hegy herényi Gotbárd Sándor 
urat. a vasmegyei gazdasági egyesület nagyérdemű 
igazgatóját ő felsége a király a Feynicz-József- 
rend lovag keresztjével legkegyel meaebben föl - 
díszítette. Oly férfiút ért ezúttal a királyi kegy, 
nyilvánulása, ki ifjú kora daczára tisztelt és is
mert nevet vívott ki magának a tudomány, a gaz
dasági szakirodalom, s a gyakorlati közgazdaság 
mezején.

l-jlixiiiicrlMNel veszünk tudomást a mu
raszombati hitközség ama intézkedéséről, hogy f. hó 
7-étöl kezdve imaházában az isteni tisztelet rész
ben magyarul történik, — a kihirdetendő hiva
talos ügyek pedig kizárólag magyar nyelven ho
zatnak a hívők tudomására.

14inevezést. Mai napon nyert éltesülés foly
tán a muraszombati áll. el. iskolához 4-ik tanerő
nek Olaszy Teréz tanítónő kisasszony lett kinevezve. 
Gratulálunk !

— I4H» ii l ilé t <■« i . E lapok múlt számában
„Észrevételek" czimti czikkben a többek között 
azou kijelentés foglaltatik, hogy .a járásunkban 
legutóbb létesült csendlaki és veleméri viczinális 
utakat nem a megyei központnak, hátiéin az én 
ügybuzgalmam mellett a járás közmű ika ereje 
egy része felhasználásának köszönhetjük. Egyálta
lán nincs szándékomban sem a jelen czikk, sem 
az azt megelőző czikknek bírálatába bocsátkozni, 
csakis annyiban tartom kötelességemnek a dolog
hoz hozzászólni, amennyiben személyem, illetőleg 
hivatali működésem a vitába bevonatott s e te
kintetben ki kell jelentenem, hogy az emlit-ít 
mindkét viczinális ut és pedig a csend laki a járás 
főszolgabirájának hivatalos fölterjesztése, a veleméri 
pedig az érdekelt községek folyamodványa folytán 
a vármegye közigazgatási bizottsága állal lön a 
vicziuális utak hálózatába felvéve, s nekem ez 
utak létesítésében legfölebb annyi részem vau, 
hogy hivatali kötelmeimből kifolyólag a járási fő
szolgabíró mellett az útépítés végrehajtásában 
közreműködtem. Csorna Jenő, szolgaimé.

— H á n y a d ik  h e ly e i fo g la l ja  e l S zo m 
b a th e ly  a szaporodó városok sorában ? A „Bp. 
H.“ érdekes csoportosításban közli az ország 61 
nagyobb városának népességét és 10 évi szaporo
dását. Érdekes ránk nézve, hogy .Szombathely ezek 
közt sor8zerint a 11-ik, inig a kir. táblát nyert 
Győr csak a 24-ik helyet foglalja el.

— Ml l i l ik  a lé l .  Valahára m égsz üli t az 
állandó nagy hideg, mely az idei t*det sok szegény 
emberre nézve olyan tiirbetetlené tette. A hőmérő 
hirtelen nagyobbfoku hóemelkedést mutat s a ke- 
mény fagy nyomán egyszerre loci-pocs támad min
denütt.

-- K itüntetés. Nagy és tegyük hozzá méltó kitüntetés 
érte M a u t h n e r  Odón budapesti magkereskedőt, kinek 
a hazai magkereskedés és mezőgazdaság előmozdítása 
körül szerzett érdemei minden gazda előtt ismeretesek. 
(3 Felsége a király ugyauis az érdemes ezéget, mely a 
tavalyi bécsi gazdasági és erdészeti kiállitásou magvaival 
valamennyi versenyző közt a legnagyobb dijat, a díszek - 
máuyt nyerte, most a Ferenci József rend lovag kereszt
jével tüntette ki. Őszintén örülünk a magyar termények 
diadalának és a magyar ezég megérdemelt kitüntetésének.

— T is z te lt  o lvasó inkhoz! A  m u
raszom bati gazd. fiók -egyesü let f. 
hó 4-én ta r to tt  ülésén ha tároza ttá  
em elte, h ogy  az 1. számban k ife 
je ze tt  Ígéretéh ez képest e lap ok a t 
a legköze lebb i, febru ár 14-ki szám
m al tu la jdonu l á tveszi. Amidőn tehát 
én a jelen számmal a „Muraszombat és Vidéke" 
szerkesztése- és kiadásától lemondanék, meleg 
köszöneteinet fejezem ki ni. t. munkatársaim
nak, fáradságot nem ismerő, buzgó segédke- 
zésükért,nemkülönben igen tisztelt előfizetőim
nek is, azon jóakaró bizalmukért, amelylyel 
e vállalatot egész pályafutásán át megaján
dékozni szívesek voltak.

Muraszombat, 1891. íebr. 7.
Ha/.afias tisztelettel,

Grünbaum  M árk.

Vegyes rövid hírek.
A ille m é b ő l .  A szombathelyi gazdasági 

egyesület múlt keddi közgyűlésén Radó Kálmán 
főispán, elnök lemondott. A közgyűlés a lemondást 
fájdalommal vette tudomásul és nem fogadta el, 
mert az egylet fel virágozását a főispán vezetésének 
tulajdonítja s jövőre is attól várja. — A kereske

delemügyi m. kir. miniszter Eilers Frigyes 1. oszt. 
kir. főmérnököt közúti kerületi kir. felügyelővé 
nevezte ki. — Szamecz Lajos, a szombathelyi m. 
kir. államépitészeti hivatal kiváló főnöke főmér
nökké lett előléptetve. — A megyés pii«pök ur ő 
inga dr. Stegniüller Károly apátkauonokot püspöki 
helynökké nevezte ki.

A h a z á b ó l .  A millenium megünneplésével 
már a minisztertanács is foglalkozik. Mint ugyanis 
értesülünk, a minisztertanács elvben elhatározta, 
hogy az ezredéves ünnepélyt 1895-ben, vagy 
1896-ban tartják meg, de semmiesetre sem koráb
ban. — Zalamegye népessége 403,062 lélek ; volt 
359,984 ; a szaporodás tehát 43,087 lakos, vagyis 
10 7 százalék. — Pápa lakossága fogyott. Tiz év 
előtt volt 14,654 lélek; most van 14,404. A fogyás 
tehát 250 lélek.— A b.-csabai népbank sikkasztó fő
pénztárosa, Lauuer Károly, f. hó 3-án a tömlöcz- 
ben meghalt. — A nagy-kanizsa-bécsujhelyi vo
nalon fekvő Szt.-Iváu-Zala-Egerszeg állomás neve 
„Z ila-Szt.-Iváu*-ra lett megváltoztatva. — Buda
pesten irói és hírlapírói kör alakult.

A k ü l lő id r ő l .  Natália szerb királyné 
Bukarestbe költözködött. — Becsben 1898-ra vi
lágkiállítást terveznek. — Elie Berthet, regényíró, 
f hó 1-én Párisban meghalt. — Eyraud-t, Goutfé 
hnisHÍer gyilkosát, kinek bűntettéről és pőréről 
Frauc/.iaországban annyit beszéltek, a napokban 
végezték ki Páriában. — Rovamában, Észak-Ala- 
bamábau vasúti szerencsétlenség történt. Egy 
személyvonat ugyanis kisiklott és lezuhant a 20 
méter magas vasúti töltésről. A szerencsétlenség 
következtében öt utas meghalt és tizenöt pedig 
megsebesült.

Jegyzőkönyv
felvéve a muraszombati gazd. fiók-egyesület választmányá

nak Muraszombatban 1891. február 4-éu tartott üléséről.
Gróf Batthyány Zsigmond elnöklete alatt je

löli vannak : Kovács Károly alelnök, Pollák Pon
grácz. Horváth Pál, dr. Ivauóczy Ferenc/., Gáspár 
Ferenc/., Kondor Ferencz, Koltay Pál, Fischer 
Miksa, Barbarits József. Bác/. János, Vratarics 
Iván választmányi tagok és Takács R. István tit
káron kiviil több gazd. egyesületi tag.

I. A múlt választmányi ülés jegyzőkönyve 
felolvastatván, annak 4-ik pontjában foglalt ezeu 
kitétele: „Egyúttal felhívni határozza főszolgabíró 
urat," stb. igy módosítandó: „Egyúttal felkérni 
határozza főszolgabíró urat* stb. Egyebekben pe
dig változatlanul helybeuhagyatott. Gáspár Ferenc/, 
és Pollák Pongrácz választmányi tagok bízattak 
meg annak hitelesítésével.

II. A számvizsgáló bizottság az egyesület 
1390. évi zárszámadásáról terjeszti be jelentését, 
amely szerint a múlt évi pénztárforgalom 2148 
frt 46 kr. bevételt és 1228 frt 17 kr. kiadással 
920 frt 29 kr. készpénz-maradványt mutat; to
vábbá jelenti, hogy üsszeseu 64 frt tagdíj töröl
tetett és hogy 1890. év végén 430 frt tagdijhát- 
ralék mutatkozik, melynek beszedésére a legszi
gorúbb eljárást ajánlja; de jelenti egyúttal, hogy 
a tagok névsorában legalább is 80 oly tagot ta
lált. kik 50 frtnál több adót fizetnek s igy nem 
mint pártoló, hanem mint rendes tagok volnának 
felveendők. Végül a pénztáritok számára a szoká
sos felmeutvényt megadni indítványozza.

A választmány a számvizsgáló bizottság je
lentését tudomásul veszi, a tagdíj-hátralékok be
szedésével az egylet ügyvédjét bizza meg, azon 
tagok pedig, kik mint pártoló tagok 50 frtuál 
több adót fizetnének, mely tény a körjegyzőségek 
utján kipuhatolandó, felhivussanuk, hogy a reudes 
tagok sorába lépni szíveskedjenek; pénztárnoknak 
pedig az 1890-ik évi számadására a szokásos fel - 
mentvéuy megadatik.

III. Titkár előterjeszti az 1891. évi költség-
előirányzatát.

A választmány hosszabb eszmecsere utáu meg
állapította a közgyűlés elé terjesztendő évi költ
ségelőirányzat fedezeti és szükségleti rovatait. 
Különösen megállapodott abban, hogy a folyó év
ben egv nagyobb bika-alapot fog létesíteni, egy
úttal elhatározta, mert a szokásos tenyészigazolá- 
sokkal annyi visszaélés követtetik el : miszerint a 
központhoz egy memorandumot fog küldeni, mely 
szerint a teuyész-igazolváuynyal ellátott bikák és 
inéulovak november hó elseje előtt el nem adha
tók. Továbbá határozatba ment, hogy járásunk 
róna vidékére csakis tisztavérü bikák közvetítes
senek, amelyek a központtól szerzendők be; a 
felvidékre pedig félvérü apa-állatok, amelyeket a 
fiókegylot fog az egyes községeknek közvetíteni. 
Főszolgabíró urat pedig felkéri a választmány, 
hogy vele a bikaszerzésre kitűzött határidőt eleve 
tudatni szíveskedjék, hogy igy az egyletuek mód
jában álljon segíteni ott, ahol segíthet.

A tisztikar megbizatik a központ által, mint 
1890. évi tagjárulék cziinéu követelt 89 Írtnak 
kegyes elengedéséért folyamodni.

A még künnlevő bika-bevásárlási dijak pontos 
kipubatolása és megállapítása végett kiküldi a 
választmány Kovács Károly aleluököt, Horváth 
György ügyvédet és Takács R. István titkárt.

IV. A muraszombati vasút ügyében kiküldött
5-ös bizottság jelenti, hogy eddig az egyes tagok 
elfoglaltsága végett egy istiig munkájában s*üue-



telt. Polliik Pongrác7, az ötös bizottság tagja in
dítványozza, hogy az illetékes kormányoktól mi
előbb meg kellene tudni, váljon beleegyeznek-e a 
regédéi vasúti beleágazásba.

A választmány az indítványt magáévá teszi 
és plhatározza, hogy az ötös bizottság tegye meg 
mindkét kormánynál a kellő lépéseket s tudja m-g, 
hogy beleegyezésükkel találkozik-e a regedei vas
úti összekapcsolás.

Egyúttal elhatározza, hogy mielőbb az érde
keltség kipuliatolása végett az aláirásiivek köröztes
senek, felhívja az ötös bizottságot, hogy has-On 
oda, miszerint minden községben egy az ügy iránt 
lelkesedő egyén az aláírások gyűjtésével mihama
rább megbizassék.

V. A választmány elhatározza, hogy a Mnra- 
8z mhat hun megjelenő „Muraszombat és Vidéke* 
cziniti hetilapnak kiadását és szerkesztését átveszi 
és azt ugyanazon czim alatt, mint gazdasági és 
társadalmi hetilapot folyó hő 15-től adja ki. A 
lap ezentúl is csak magyar nyelven fog megje
lenni, kivéve h í fontosabb események szükségessé 
teszik a vend mellékletet. A lap felelős szerkesz
tője a fiók-egylet titkára Takács R. István lesz.

Mélt. elnök ur jelenti, hogy a központ e lapot. — 
ha az esetről esetre mint „Egyesületi Értesítő* a 
fiók-egyesület tagjainak megküldetik — évenkint 
2<)0 fri subventióban részesíti. A választmány a köz
pontnak ezen adományát, köszönettel fogadja és 
elhatározza, hogy ezentúl a fiók-egylet tagjainak 
a „Muraszombat és Vidéke* fog mint „Egyesületi 
E tesitő* a körülményekhez képest megküldetni. 
E yuttal felkéri jelenlevő főszolgabíró urat, szi- 
voskednék oda hatni, hogy járásunk minden köz
sége „Muraszombat és Vidéké“-re előfizessen.

Végül elhatáro/.za, hogy a „Muraszombat és 
V.dtíké*-re minden egyleti tag, ha azt hetenként 
is kívánja járatni, 2 írttal egész évre fizethet elő, 
— ugyanazon előnyben részesülnek az egyes köz- 
ség-k is mint testületek. Különben nem egyleti 
tagoknak ezentúl is 3 frt lesz az előfizetési dij. 
Az előfizetés csakis fél- vagy egész évre történ
hetik. — Végül titkárt megbízza, hogy a lapot a 
fi ik szám megjelenése után s a már megállapított 
szerződési pontok alapján Griinbaum Márk nyom
dásztól vegye át.

VI. Titkár jelenti, hogy az egyesületbe mint 
uj tagok beléptek Borhidaról: Konsz István és 
S/.apács Miklós; Faludról: Enikő Ferenc/, Fiiszár 
János, Fiiszár Mátyás, Norcsics Fereucz, Novak 
István idősb, Sobár István, Mácsek József, Perkics 
Iván, Titán József, Zsemlics István. Zvér Jakab; 
Halmosról: Kocsár Miklós, Benczák János, Czipoth 
Iván, Zselezen István, Rhen János, C/.igüth Fe
renc/., Horváth Mátyás, Brbarits József, Kühár 
József, S/.vétpcz János ; Mezővárról: Kühár István; 
Muraszombatból: dr. C/.ipott Zoltán, S iáry József, 
Csorna Jenő; Bellatinczról: Vlassits Nándor, Lamin 
L«*ó, Utassy Béla, Kemptuer Ernő, Kajdos Károly, 
lialcz Aladár és Szőcs Lajo9 urak.

Továbbá jelenti, hogy Györek Iván Bitthyány- 
falvárói, Horváth István Halmosról, Novak Ádám 
Cserencsóczról, Fartély József, Malacsics Mihály, 
Horváth József, Grosz Fíilöp Tótlakról, Kardos 
Ferenc/. Mezővárról, Kirchlecbuer Győző és Marics 
Jinos üatthyányfalvárói. Kercsmár József és Ma- 
1 iesifs Károly Urdombról a tagok sorából a folyó 
év . lején kiléptek s így a turbókra jegyzett 26 frt 
tagdíj törlendő. Olajos Sándor rend-s tag pedig a 
pártoló tagok sorába lépett át s igy az előjegy
zésbe vett 3 írtból csak egy frt számolható el.

A választmány titkár jelentését tudomásul 
veszi és határozattá emeli.

VII. *A választmány elhatározza, hogy az nt- 
s/.éli gyümölcsfák felügyeletével megbízott g»zd. 
tagoktól beérkezett levelek Polliik Pongrác/, fő
szolgabíró úrral közöltessenek és az azokra adandó 
válasz a főszolgabíró ur belátására bízassák.

VIII. A folyó évi közgyűlés határnapjául
1891. felír. 22. délutáni 4 óra tűzetik ki a casiuo 
helyiségében. A tárgysorozat meijállapitásával a 
tisztikar bizatik meg. Kmf.

TAKÁCS R ISTVÁN,
titkár.

Jegyzőkönyv,
felvéve a muraszombati „Dal- és zene-egylet" választmá

nyának 1891. év: február hó 1-én tartott üléséről.
Jelenlevők: Kovács Károly elnök, Knltay Győző tit

kár, Csorna J jiiő, Takács István, Krausz Miksa, Horváth 
György, GyórffyHila, Árvái Bernát, Mintsek Gáspár, Bölcs 
Béla választmányi tagok.

Elnök az ülést megnyitván, felhívja a választmányt, 
hogy a kitűzött tárgysorozat értelmében :

I. A múlt évi zárszámadások felülvizsgálására bizott
ságot küldjön, illetőleg u választmány kebeléből annak 
tagjait megválasztja.

Választmány ezen czéiból Koltay Győző és Takács 
István választmányi tagokat kijelöli és kötelességükké 
teszi, hogy eljárásukróli jelentésüket a legközelebb meg
tartandó közgyűlés elé terjeszszék.

II. Hogy az évi közgyűlés idejét meghatározza és 
annak tárgysorozatát megállapítsa.

Választmány a közgyűlés idejét 1891. évi február hó 
15-én délután 4 órára a Gasino egyleti helyiségébe tűzte 
ki a rendes tárgysorozattal.

III. Indítványként elnök kérdést intéz az iránt, haj
landó-e a választmány beleegyezését adni, hogy az egye
sület a Casinó-egyesülettel karöltve, márczius 15-ét szokott 
módon megünnepelje s minő intézkedéseket vél ez irány
ban szükségeseknek ?

Választmány az ünnepély megtartását egyhangúlag 
elhatározza ; rendező-bizottsági tagokul Kovács Károly elnök 
elnöklete alatt Csorna Jenő, Takács István, Gvőrft'y Béla 
urakat megválasztja s kötelességükké teszi, hogy magukat 
a Caaino-egylet által beküldött bizottsági tagokkal érint
kezésbe tévén, az ünnepély miisorozatát megállapítsák s a 
kivitel iránt saját hatáskörükben intézkedjenek.

Egyleti karmester bejelenti, hogy Eberl Búza. Takács- 
Kammermayer Iima az egyleti tagok sorából kilépett; 
hogy az eltávozott, illetve elhalt Schoihof M ír, Hartrnaiin 
János, Gyóry János, Török, János, Török l’ál. Gráf Sámuel, 
Szívós Lajos, Marton Géza, Szakonyi Jenő az egylet tag
jainak sorából töröltessenek s tagdijhátralékaik leírassanak.

Töröltetnek s tagdijhátralékaik leíratván, pérztár- 
nok a szükséges intézkedések megtételére utasittatik.

Ugyan karmester jelenti, hogy I’ayer Lenke urhölgy 
magát az egyleti tagok közé felvétetni kéri.

Payer Lenke urhölgy egyhangúlag tagnak felvétetni 
és tagokról vezetett förzskönyvbe bejegyeztetni határoztunk.

Egyébb indítvány elő nem terjesztetvén, elnök az 
ülést bezárja 8 jelen jegyzőkönyv hitelesítésével Bölcs Béla 
tag urat megbízza Kmf.

KOLTAY GYŐZŐ, KOVÁCS KÁROLY,
egyl. titkár. egyl elnök.

Hitelesítette :
BÖLCS BÉLA.

Közgazdaság.
— M ii jé n  l e l j e n  a  velő  b u r g o n y a ?

Amoiy burgonya télen át. in^b-g. dohos pinc/.ékbeu 
tartat ik, az már a tál folyamán elkezd csírázni és 
erö.seu hajtani — Vannak gazdák, kik az ilyent 
tartják legjobbnak az elvetésre. Ez téves nézet ; 
mert az ily erősen kicsirázott burgonya sokat ve- 
szitett erejéből s a csirahajtások annyira össze
vissza nőttek, hogy a burgonya szétszedésénél 
legnagyobb része elpusztul s c«ak a legkisebbek 
maradnak meg oly czéiból, hogy általuk a termést 
koraibbá tegyük; de ezek sem bizonyosak, bi mm 
elültetéskor a légmérséklet változásainak nem 
tudnak elleiitállani, s igy rendesen el is pusztul
nak. A jó vetőburgonyának tehát oly hűvös helyet 
kerítsünk télire, hogy a nagyobb fokú hideg 
visszatartsa csirázóképességét. Ha korábban akar
juk a termést elérni, úgy olyan helyen tartsuk a 
burgonyát, hol a vetés idejekor a csirák ' a — 1 
ceutiuiéternyi hosszúságra nőttek ki, amidőn is 
ezeket óvatosan elültetve, koraibb termést vár
hatunk.

.1 vaj l ic i te m e t  len  m e ll£ k - l* í‘iie k  el
távolítására egy gazda azt ajánlja, hogy a vajat 
édes fejjel, pirított kenyérhéjjal és néhány szelet 
sárgarépával főzzük fel s a vajat a lehűlés utáu 
szedjük le s még egyszer olvasszuk fel és a hab
leszedés után egy szitán szűrjük át Ha azonban a 
vaj rnfcllékizét hozzákevert faggyú okozza, akkor 
nagyon keveset leh“t rajta segíteni.

11a só á lla n a  a lo v a k n a k , szarvasmar
háknak és juhoknak mindig rendelkezésére, hogy 
akkor nyalhassanak belőle, amikor akarunk, úgy 
a levegőn, mini az istállóban, akkor bizonyára sok 
betegségtől mentek lennének, s több hasznukat 
lehetne venni, mintha épen nem, vagy csak ren
detlenül juthatnak hozzá. A sertések és tyúkok 
eledele közé is mindig adni kellene egv kevés sót. 
A sónak rendes adagolása mellett ez állatok közül 
alig döglik el egy, mig amúgy bizony elég megy 
veszendőbe, a marhák számára a kő,-ónál alig 
létezik jobb. 11y«-fi kő-ót kellene alkalmas ládák
ban szétrakni a legelőkön, valamint az istállóban 
is, hogy mindenkor hozzá érhessenek a mikor 
c-ak kedvük tartja.

Irodalom.

Nincsen a magyar családoknak olyan gazdag könyv
tára, m 1 yben annyi szellemi szórakozást találhatna a 
család minden tagja, mint a mennyit a „Képes Családi 
Lapok" válogatott közleményei nyújtanak Nincsen a csa
ládi életnek s a gondosan vezetett magyar vendégszerető 
háznak olyan kérdése, melylyel e lap melléklete a „Nó a 
házban* szakavatottan ne foglalkoznék. A „Képes Családi 
Lapok" előfizetési ára a „Nő a házban1' czimü divat-mel
léklettel együtt egész évre fi frt, félévre 3 frt, negyedévre 
1 frt 50 kr. s a kiadóhivatal (Budapesten, nagy korona- 
utcza 20. sz.), melyhez az előfizetések legczélszcrühben 
postautalványon imézendők, kívánatra bárkinek ingyen és 
bérmentve szolgál mutatványszámokkal. A legújabb szám 
következő változatos tartalommal jelent meg : A fi. szám 
tartalma : Kétszer kettő négy, regény, a „K. C-. L." számára 
irta Jókai Mór, folytatás. Szidinek, költemény Prém J.-től. 
A ezukor története, Másodvirágzás, elbeszélés, irta Tolnai 
Lajos. A házasság regénye, irta Tolstói Leó, fordította 
Brankovics György. A/ elhagyott kert, Az idő rózsát te
rem, költemények Feleki Sándortól. A csel, elb.-folyt. br. 
Horváth Miklóstól. Sylvia, reg.-folyt. Tábori Róberttól. — 
Mindenféle. A hét tükre, Metisztótól. — Képek: Balduin 
herczeg, az elhunyt belga trónörökös. Angyelics István 
gör.-kel. mitrovicz&i plébános, a karlóczai gymnázium fő» 
alapítója A karlóczai gör.-kel. gymnázium. Jeleuet a sza- 
badsá-harczból. Utczai ólet Tokióban, Japan fővárosában. 
Regénymelléklet : A bölcsó titkai, folyt. Lauka G.-tól.

Szerkesztői üzenetek.
— Főtisztelendő Vérén István plébános urnák Szt.- 

Ilona. A folyó év végéig köszönettel előjegyeztük. — Tek. 
Pavllts István vendéglős urnák Battyánd és tek. Reeli- 
n itzer és Árvái uraknak Carlstadt. Az 1891. év első telére 
küldött előfizetést köszönettel vettük.

A nap és éj hossza.

Fel,.:
A na |» A h o ld  |

kel nyug
szik j ke! ; nyug

szik ,
1 . 7 29 4.57 11.16 0.25
*» 7.28. 4.59 11 47 1.28

7.26 5. 1 Délnt 2 31
4 . 1. 7 25 5 2 1 9 3 3 1
ö . 7.24 5. 4 2. 1 14 36
<». 7.23 5 51 3. 3 15 34
7. 7 21 5. 7j| 4 13, 0 26

P iac i-a rak .
Mui-nszoinbnt, febr. 7 
Búza uj 7.50 7.70 
Rozs uj 6 50 6.70 
Zab uj 6.40 6.70 
Hajdina 0.70 6.80 
Köles . 0.50 0.80
Bükköny 5.50 0. — 
Lólier 40 — 44.— 
Kukorica 6 50 6.60

Lenmag 11.50 12 —
Neumann Adolf.

Vasúti menetrend.
Regedéből Spiclfcldnek

indul reggel 4 óra 89 perczkor és odaér 6 óra 14 perczk
délelőtt 10 „ 25 „ „ „ 12 „ 20 „
délután 4 „ 15 „ „ „ 6 „ OS „

Spielfeldröl Regedébe
Indul reggel 7 óra 20 perczkor és ideér 9 óra 12 perczk

délután 2 „ 08 „ „ „ 3 „ 53 „
este 6 „ 4 5  „ „ „ 8 „ 37 „

Alsó-Lcndvárói Zala-Egerszegre 
indul reggel G.44 perczkor és odaér reggel 9.38 perczkor 

este 6 61 „ „ „ 9.01 „
Alsó-Lendvárói Csáktornyám 

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

Zala-Égerszögről Alsó-Lend vára 
indul reggel 6.58 perczkor és ideér reggel 9.59 perczkor 

este 6.14 „ „ este 9.08 „
Csáktornyáról Alsó-Lend vára 

indul reggel 5 33 perczkor és ideér reggel 6.44 perczkor 
délután 4 55 „ „ este 6 01 „

HIRDETÉSEK.

Vendéglősök figyelmébe!
Szőlős/,etünk jövője tuxintve, hogy rohamosan sza

porodó ellenségei eddig több mint 200,000 holdat tettek 
tönkre Magyarország szőlőültetóseiből, első sorban is ter
melő közönségünk szakértelmétől van függővé téve. — A 
földmivelési minisztériumban egy felsőbb szőlészeti szak
iskola fcllállitását tervezik ; a belügyi, a vallásügyi és a 
földelivelésügyi minisztériumnak pedig a Baross Károly 
orsz. gazd. egy. titkár szerkesztette Borászati Lapokat hár
mas ajánlatukban részesítve, általános elterjedését segí
tették elő. — A sp'cziális szaklap Magyarországon e fon
tos irányt ma egyedül képviseli, s az összes hazai szakértők 
munkatársai lévén, a szőlészet és borászat érdékeit hiva- 
tottan szolgálja és védi. A tavasz közeledtével kiválóan 
foglalkozand a szólók műtrágyázásával, úgy a szónkéne- 
zett, mint az amerikai és a homoki ültetéseknél, és kiváló 
gondot fordit az amerikai szőlővesszők fás-ojtása. gyöke- 
ruztetése és ültetésére - A szerkesztőség díjtalanul vá
laszol miud ei hozzáintézett szakkérdésre. A „Borászati 
Lapok" megjeleli minden szombaton. Kiadóhivatala Buda
pest (Köztelek) Előfizetési ára egész évre 5 frt, félévre 
2 frt 50 Ur.

S újtott szőlősgazdáinknak nagy szüksége van a 
phylloxera védekezés terén igazi jó tanácsadóra, mely ne
kik minden kérdésben kellő utbaigazitást nyújtson. Ilyen 
bű tanácsadója hazai szőlőtermelőinknek : a „Szőlőszeti és 
Borászati Lap", az összes hazai borászati kérdéseket tár
gyaló független szaklap. Szirkeszti Maurer János, borá
szati iró. Megjelen Kassán havonként háromszor. Előtize- 
tési ára egy évre csak négy forint. — Ajánljuk c jó lapot 
szőlőbirtokos olvasóinknak figyelmébe. Mutatványszámokat 
szívesen küldenek.

N agy-B arkóczon
ti 2 s/.oba, konyha, kamra, 2 istálló és gazdasági 
épületből álló 75-ik számú ház, mely eddig v e n- 
d é g 1 ő ü l szolgált és d o h á n y t ő r .  s d é v e l  
is bir, a hozzátartozó konyhákért és 1 hold bel- 

telokkel együtt előnyös feltételek mellett 
a z o n n a l  b é r b e t u l a m l ő  

és tetszés szerint b á r m e I y n a p o n  átvehető.
Tudakozódhatni l l á k  J n l i a  vendéglósnőnél 

i3f>4) N igy-B irkóc/on. (3 -2 )

Eladó gőz-cséplőgép.
I Egy még egészen jó karban lévő Garret-félel 
I gőz-cséplőgép, 5 lóerejü, a hozzá tartozói 

s z e s szerszám- és felszereléssel együtt I 
S j n i  a n y ó sa n  t>l;»«lö. — Megtekinthető és I 
|  bővebb értesítés kapható Bodóhegyen (Bodonc) I

F iis zá r  Jáuos tanítónál.

NyoHMi/'tt (5 rn nhattui Márk gyorssttjtój n Morasso rabat.
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