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Közgazdaság és táplálkozás.
Mig az ipari téren ott tartunk ntár, 

hogy repülőgép és hadi léghajó gyárakat 
kezdenek berendezni és az ipari produkció 
szinte korlátlanul fokozható, mezőgazdasági 
téren világszerte bizonyos fennakadás ta
pasztalható. A világ minden müveit államá
ban nagyon keresetié és drágává lett min
den élelmi cikk s a mezőgazdaság már 
évek óta nem tud eleget termelni. Az 
északamerikai Egyesült Államokban, ame
lyeknek nagy termelése még nem régiben ’ 
elértéktelenilette az óvilág mezőgazdasági | 
termelését, az emberek a mieinknél sokkal • 
nagyobb drágaságokkal küzdenek. A nagy 
mezőgazdasági államok, mint a délamerikai 
és balkáni országok, Oroszország, egyáltalán 
nem képesek a szűkös állapotokat enyhíteni. 
Világos tehát, hogy az az ország, amely 
leghamarabb tudja termelését fokozni, a 
közeli nyolc-tíz esztendő alatt igen szép 
nyereségre tehet szert.

Magyarország azok közé az államok 
közé tartozik, amelyek a mezőgazdasági 
produktió gyarapítása terén legelöl járhat
nak. A világ müveit részében, arányban a 
legnagyobb mezőgazdasági népességgel bír, j
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földje sok és bő termő, úgy népének mint 
földjének termelő képessége nem csak hogy a 
végsőkig feszítve nincs, de talán félig sincs 
kihasználva. Föbajunk az, hogy gazdáink
ban nem elég erős és eleven a vállalkozási 
szellem s lassan mozognak. Ilyen körülmé
nyek közölt igen nagy szükség van a kor
mányzati iniciativára, ösztökélére és támo
gatásra.

Az ország megelégedéssel vette tudo
másul, hogy a földmivelésügyi miniszter, 
Serényi Béla gróf, elejétől fogva a termelés 
fokozását karolta fel s elsősorban az állat
tenyésztés fejlesztésére fordítja főgondját. 
Mert a termelés fokozása ma nem annyira 
mezőgazdasági, mint inkább egyetemes köz
gazdasági és szociális érdek. A táplálkozás 
szűkös és drága voltát nemcsak a mostani 
nemzedék zsebe és egészsége érzi meg, 
hanem a jövöé is. Fontos dolog lehál, hogy 
a kormány megtegyen mindent, ami a 
szóban levő téren való haladás tekintetében 
módjában áll és hatáskörébe esik.

Az állattenyésztés fejlődése önmagában 
is szaporítja a táplálkozási anyagokat, de 
más termelési ágak hozamát is gyarapítja. 
Ebből a szempontból a földmivelési kor
mány erösb állattenyésztési akciót állaláno- 
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san is jó hatásúnak kell mondanunk. Ez 
az akció pedig az 1911-ik évi állami költ
ségvetésben jelentékeny uj támasztéko
kat nyer.

Olt látjuk mindenek elölt a tenyész
állatok állami közvetítésére szolgáló három 
és fél millió hitel szaporodását újabb egy 
millióval. E hitelből eddig csak apa állatok 
szereztettek be. Serényi gróf az állami köz
vetítést kiterjesztette a nő ivaru állatokra is. 
Vagyonasabbaknál a segélyezés kisebb, 
kisgazdáknál nagyobb mérvű lehet. De arra 
mindenesetre előnyösen hat, hogy mentői 
több jó állat tenyészállattól neveltessék föl.

A másik fontos tétele az uj költség
vetésnek a városi fogyasztási piacok beren
dezésének segélyezésére szánt 400.(100 K. 
Fölösleges bővebben fejtegetni, hogy min
den városunk rá van szorulva úgy az állat
vásárok, mint egyéb élelmiszerek piacának 
modernebb és nem városi jövedelem for
rást alkotó berendezésére. A miniszternek 
most említett intézkedése röviden a belső 
fogyasztás modernebb szervezését és rende
zését jelenti, ami úgy a termelés, mint a 
városi fogyasztás szempontjából igen fontos 
és sürgős. A tenyész és haszonállat forga
lom javítására a fővárosban első ranguan

TARCZA.

Barátom fiához.
A szép májusnak hajnal hasadása. 
A pünkösdirózsa gyönyörű nyílása, 
Voltak születésed tanúi kis öcsém.

No meg egy szép csillag ragyogott az égen, 
A tavasz mosolya volt itt erdőn, réten, 
De csak téged vártak aranyos kis öcsém.

Amerre csak néztek, art a virág nyílott.
Az erdő mélyéből muzsikaszó hangzott.
S ők csak a sírásod hallgatták kis öcsém.

Te vagy az apádnak minden büszkesége, 
Az édes anyádnak gyöngye, szemefénye,
S kis buksi nénédnek aranyos kis öcsém.

A nagy természetnek pazar fogadását,
Édes jó szülőid sziveaggódását
Egész élteden át háláld meg kis öcsém!

Szatmári Sándor. |

Szilveszterest Muraszombatban.
Költötte: Csongor.

Az emberi élet, a minden ség nagy színész- 
kedéssel és sok ellentmondással eltelt eme hazug
sága, csak vágyakozással, csak várakozással van 
tele. Egy szép pillanat, egy szebb nap, egy szebb 
jövő reményében rójjuk a sok színtelen hétköz- 
napiasságot és örülünk, ha néhe-néha színes ké
pekkel, színes napokkal találkozunk. Mintha hiva
tásunk volna gyorsan élni, mintha egyéb hivatá
sunk nem volna, csak kergetni a napokat, hogy 
egy újabb pont, egy újabb kiindulás, egy újabb 
csalódás tüzpontja lehessen.

Millió és millió ember várja évről évre az 
uj esztendőt, mintha annak az első napja sok 
minden rossz megváltásának napja lenne. Emberi 
gyöngeség ilyen ugrásokat keresni ebben a nagy 
küzdelemben, mintha az újév első napja tányéron 
hozná clibünk a szebb jövő első napjának nagy 
és szent alapkövét. Izgalmas reménykedéssel szok
tuk várni a Szilvesztert, hogy hazudjuk a meg
változást, egy szebb élet kezdetét . . . évről évre. 
Hiába: ez az élet. Mikor aztán már szeretnénk 
az élet kerekének, az idők folyásának a gyorsa
ságát fékezni: álmaink elmúltak.

Volt már nekem olyan Szilveszter estém, a 
mikor még élt bennem valaminek a reménysége, 
álltam már kétségbeesés között, álltam tele hin
tett rózsás utak előtt, jobbról, balról nevető és 
hazug arcok között ... és én visszanevettem és 
én is hazudtam. Benne van minden, amit az élet 
embernek nyújthat, talán be is lehetett volna telni 
vele . . , de . . . most . . . legutoljára valami Mura
szombat felé húzott, a muraszombati pódiumra, 
Muraszombat népe, kedves jó emberei közé, Ma
gyarország legnyugatibb pontjára, az 1910-ik esz
tendejének utolsó pillanatára.

Csak dilettánskodó ember tudhatja, hogy mi 
az elő jönni a kuliszák mögül gondokkal telten, 
lázasan s hazug arccal hangulatot kierőszakolni 
akarni unott közönségtől, csak dilettánskodó em
ber tudhatja, hogy mi az : avatottság és hivatolt- 
ság nélkül saját lelkét lenyűgözni és közönségéért 
mindent áldozni, szórakoztatni, mulattatni és 
nevelést csalni az arcára, de viszont csak dilet
táns tudhatja annak jutalmát értékelni és élvezni, 
amit leolvas hallgatója arcából, annak egy meg
mozdult vonásából, szeme csillogásának csak egy 
cseppet is fokozódó tüzéböl. Ezt c.-ak a pódium
ról lehet látni, a modern színpad olympusáról.

Az éjféli tizenkét óra ülésének az első kon- 
ditását megszoktuk másokkal együtt figyelni meg. 
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berendezett és a forgalmat nem terhelő nagy 
telepet létesít a miniszter. Végül a közlegelö 
szaporítás és javítás érdekében megindítóit, 
általánosan ismert akciójának pénzügyi esz
közeit egy fél millióra szaporította.

Mindez intézkedések arra vallanak, 
hogy a földmivelésügyi kormány hathatós | 
és gyakorlati eszközökkel dolgozik közláp- i 
lálkozási viszonyaink javításán s az érde
kelt körök ösztönzésére és támogatására 
nagy súlyt fektet. Hogy pedig közgazdasági 
szempontból mit jelent az, ha világszerte 
legkeresettebb, legdrágább cikkekben élő
állatokban és húsban sok millióval gyara
podik nemzeti vagyonunk és jövedelmünk, 
bővebb fejtegetésre nem szorul.

Vidéki pénzintézetek központja.
Gróf Tisza István volt az, aki éles szemmel . 

látta, hogy a vidéken parlagon heverő tőkéket 
csak úgy lehet a teljes immobilizálástól megóvni 
és egyúttal a kisbirtokosokon segíteni, hogyha oly 
középponti intézményi teremtünk, mely az iinmo- 
lilizálásnak induló tökéket, mintegy leszámítolva 
visszajuttatja a vidéknek ujabbi felhasználás cél
jából. Így alakult meg a Magyar Takarékpénztár 
Központi Jelzálogbankja, a vidék egyik hatalmas 
támasza, melynek sok kis provinciális intézet kö
szönheti létét és virágzását is. A gyakorlatban 
bevált nyomon tovább haladva alakult meg később 
egy erkölcsi és egy anyagi középpont is és pedig j 
utóbbi, ellentétben a Tisza állal alapított pénz
intézettel, nem lekötött jelzálogos kölcsönök fel
szabadulását tűzve ki célul, hanem azt. hogy a 
vidéknek minden más dolgában is legyen egy erős 
és hathatós érdekképviselete. A Magyar Pénzinté
zetek Központi Hitelbankja azonban mindeddig 
nem tudott kifejlődni, inig nem függetlenítette 
magát az erkölcsi középponttól. De attól a naptól 
fogva bámulatos gyorsasággal indult a fejlődésnek, 
melynek tetőpontját még soká nem fogja elérni. 
A pénzkrizis. mely 1907-ben oly sok vidéki pénz
intézetet idegeníteti cl fővárosunktól, volt a Köz 
ponti Hitelbank megnagyobbodásának közvetlen 
előidézője. És mig azelőtt húzódoztak a belépés
től. ezen forduló utón úgyszólván tömegesen 
keresték fel és sürgették a vezetőséget, hogy 
elégítse ki kívánalmaikat. Ha visszagondolunk arra 
az időre, amikor ezen intézetet alig lehetett egy 
millió koronával létesíteni, mely lökével a főváros 
kisbankjai közt foglalhatott csak helyet és ha ezt 
szembeállítjuk azzal, hogy mit végzett a kariéi 
időben, amikor a kis — már öt milliós — bank 
képes volt a hatalmas ringgel szemben számol-

Elöre tudott, bár bebeszéll jó pillanatainknál sze
retjük, ha jelen vannak a jó embereink s kel 
esztendő határpontján mindig jól esik, ha van 
valaki, akivel kezet szoríthatunk, akinek jót kíván
hatunk. akitől jó kívánság jól esik.

Muraszombaton egy müvészlélek. egy úri 
asszony adta meg az alkalmat, hogy Muraszombat 
és vidéke lehessen együtt abban a pillanatban, 
amikor egy fekete ruhás, görbe hátú, ráncos képű 
banya belezuhan egy pokoli mélységű sirgödörbe. 
hogy abban a pillanatban nemtőként egy rózsás 
arcú, bájos fiatal lányka, szarnyakon siessen az 
emberek közé, mint minden szép lány angyalt és 
ördögöt rejtve magában, üdvöt és mérgei osztani, 
boldogítani és boldogtalanitan*,  kilopni az embe
rek lelkét, megnyitni elöltük a hazug boldogságok 
kapuit, hogy az orruk elölt csapja . . . hogy az 
emberi élet ne változzék meg, hogy nyugodt lelki
ismerettel számoljon be 365 nap múlva, mint múló 
feketeség egy színes világosságnak.

Az éjfélt megelőző óráknak a rózsás jövőbe 
való álformálódását egy kis tarka színpad előzle 
meg. Olyan, amilyet, akárhány vidéki kis város 
esztendőkig irigyelhet. Félek beleszólni e lap szer
kesztőségének a dolgába, mert avalotlabb tollával 
egy hatalmas piros vonalat húzna a belekontár- 
kodásomon, de igazán mondom, hogy passzióval 
konferáltam, — csak az volt a kár, hogy nem 
éjfélig tartott.

Az acetylén lángoknak egy pillanatra való 
szemethunyása jelezte az 1911 -ik esztendőnek 
megérkezését, amely elölt ösztönszerüleg, mint 

levő ellenállást kifejteni, akkor nem lehetjük ezl 
anélkül, hogy kalapot ne emelnénk a vezető
ség céltudatos működése elölt. Emlékszünk mi 
arra az időre, amikor a vidékei be kellett járni 
és majdnem kérve — kérni az egyes pénzintéze
teket arra, hogy a központ kötelekébe lepjenek 
be. Es ma, amikor az öl milliós alaptőkének liz 
millióra való felemelése oly rövid idő alall fénye
sen sikerült és az intézet indíttatva ér/i magái 
újabb liz millióval az alaptőkének busz millió 
koronára való felemelését elhatározni, c-akhogy a 
sok jelentkezői befogadhassa, be kell látnunk, 
hogy nálunk Magyarországon is végre belátják a 
szövetkezés célszerű vo tat. Olt. ahol öl évvel 
ezelőtt azzal érvellek, hogy a fővárosi bankok 
eléggé tudják kielégíteni a vidék szükségleteit, 
ahol a Központi Hitelbank alapítását nem nézték 
egyébnek, mint a fővárosi pénzintézetek indokla- ' 
lan, tehát felesleges szaporításának, otl is ‘tisztá
ban vannak már a Magyar Pénzintézetek Köz
ponti Hitelbankjának a vidékre nézve közvetlenül 
missiót tcljesitő feladatával és elismerik, hogy a 
bank fontos érdekek támogatására van hivatva.

És ha a Központi Hitelbank eddig, amig csakis 
a rendes kerékvágásban működött évröl-évre sza
porodó klientúrára tekinthetett vissza, mennyivel 
fog ez növekedni a kötvény kibocsátás gyakorlati 
fölvétele esetében. Hiszen a vidéken a Magyar 
Pénzügy legutóbbi összeállítása szerint 153.56'1.000 
korona szabadulna fel igy és kerülne ismét for
galomba. Egy óriási összeg! Ennek az összegnek 
csak részbeni folyóvá léteiéhez tényleg kell az a 
nagyobb részvénytöke, mely a külföldi bizalmat is 
megerősítse a magyar vidék középponti intéz
ménye iránt.

Csodálatos, hogy az át nem ruházott köt- j 
vén) kölcsönök mobilizálásának kérdésével oly rit
kán foglalkoztunk még elméletben is. Nehezmé
nyeztük a zálogtörvényl. kértük a terhelési határ 
kitolását és nem jut eszünkbe az engedmény 
utján való mozgósithatása Bár őszintén megvallva, 
nem tudják még, hogy a Központi Hitelbank mily 
alapon gondolja a tervet inegvalósitandónak. de 
egymagában az a lény, hogy a kérdéssel behatóan , 
foglalkoznak, igazolja azt. hogy a Magyar Pénz
intézetek Központi Hitelbankja a vidék intéz
ményévé lelt. És még egy dologban nagyon fontos 
misszió vár a Hitelbankra. A vidék hitele nagy
jában csak ahhoz van kötve, hogy van e az illető 
pénzintézetnek az Osztrák Magyar Banknál hitele. 
Mert ha ott hitele van. akkor azt az intézetet az 
Osztrák-Magyar Bank időről időre megrevidiálja 
és ez megnyugtatókig hat a hitelnyújtókra.

A Központi Hitelbank feladata lesz ezt más 
alapra fektetni. A revizori intézmény ugyanis 
nagyjában bevált, ez fejlesztendő és állalánosi- 
landő. Ha ez meg lesz, akkor maholnap a vidéki 
intézet hitelképességének fokmérője nem. vagy 
nemcsak az Osztrák Magyar Bank hitele, hanem

egy felséges ur elölt mcgbókolunk .. . vagy talán 
szent babonánkban tesszük ezt?

De nincsen annak uj éve, nincsen annak 
bo.dog uj éve, aki nem olvashat le jóságot, kod- ; 
vességet, odaadást szereldei környezetének arcá
ról. mert annak éppen úgy szürke nap az a ■ 
január elseje, mint amilyen szürke a legködösebb, 
sötét novemberi este.

Mig olt voltam ; volt uj évem, de mikor a 
vonalra ültem, már csak a hóval borított mezők 
látása tudta hevesebben dobogó szivemet csillapí
tani. Sajnálkozva gondoltam vissza a jó mura- i 
szombatiakra, a jó ismerősökre, az én vendég
szerető. jószivü házigazdámra és famíliájára és 
minél sajnálkozóbb volt ez a visszagondolás. 
annál erősebben lökött rajtam a vonat és én 
mentem, dübörögtem felfelé, egész közel a szőke 
Duna komáromi partjához, a „bánhidai sas*  felé, 
neki a hemzsegő, mindeneket elnyelő fővárosnak 
s azon keresztül törve, rövidesen keresztül 20 
Celsius fokú szobámba . . . e mellé a darab 
papiros mellé.

Mire ezek a sorok nap világot látnak, már 
akkorra tán el is felejtettük, hogy uj esztendő 
van, legfeljebb csak ha dátumot Írunk, akkor 
bosszankodunk rajta, hogy minek is van uj esz
tendő a világon.

De egy emlékkel több. Ezt üzenem Mura
szombatnak. Ezt köszönöm Muraszombatnak . . 
szivem teljes uj esztendei melegségével 1 !

vagy talán főleg — az lesz, hogy tagja-e a 
Központi Hitelbanknak, mert ebből fogják meg
állapítani a rendszeres revízió fenforgását. A 
kötvénykibocsátás megkezdése mellett a rendsze- 
resitetl állandó revízió intézményének megalkotása 
által hitelünk konsolidálása egy nagy lépési fog 
előre haladni.

Szilveszter esti kabaré
„Csongor és lünde“ Muraszombatban.

A nemzeti ujjáébredés korszakának láng- 
szavu poétája Vörösmarthy Mihály, odafenn a 
csillagos égben ugyancsak Szilveszter estél tartva, 
ámulva látta, hogy az ö kissé már régi rege köl
teménye hogyan kerül Muraszombatba? Nos mi 
sietünk meg magyarázni a régóla pihenő poéta 
szellemének ezt a dolgot. Hát úgy történt az esel, 
hogy van nekünk Muraszombatban egy Tündénk, 
egy lelkes inüérlö asszonyunk, a Kacsóné Tünde 
Lenke, aki ép annyira rajong a szépért, a költői 
dolgokért, az eszményekért, mint a Vöiösmarlhy 
regebeli Tündéje. Ez az asszony — mivel maga 
is jól tud orgonáim — elhatározta, hogy az ö 
nemes agilitását feláldozza a muraszombati r. 
kalh. templom reménybeli orgonájáéit, és rendez 
egy estét amelynek garasai a szent hangszer 
alapját gyarapítsák. Művészi vállalkozásához kere
sett egv Csongort, s meg is találta dr. Csongor 
Gergely kollegánk személyében, aki bekonferálta 
azt az egész Szilvester estére való öllelességet, 
amit Kacsóné összekomponált. így kerültek össze 
Csongor Gergely és Tünde Lenke a muraszombati 
bretllin.

Szép számú közönség jött össze az ó év 
utolsó napján Dobrainál. Muraszombat előkelő tár
sadalmából eljöttek mindazok akiket családi gyász 
vagy más körülmény ebben meg nem akadályozott. 
Csongor Gergely dr. — aki Váczról fáradt ide a 
muraszombati szilveszter estély kedvéért — vállal
kozott a conferencier szerepére, s feladatának 
nagyszerűen megfelelt. Egy poelikusan szép pro
lógus után, sok szellemességgel és ötlettel confe- 
rálla végig az egész estét, egyszer másszor hangos 
derültséget keltve finom kiszólásaival. Első számnak 
Csiszárné Olaszy Terka melodrámáját jelentette 
be. Csiszárné — aki mestere a szavalásnak — 
Várady Antalnak Az ezüst fátyol legendája czimü 
melodrámáját adta elő harmonium és élőkép kísé
rettel. A szavalat igen sikerült. Utána Kovács 
Ilonka czimbalmozoll s ugyan-e hangszeren játszott 
Lázár Ilonka is. A két bájos ifjú leány játéka 
sürü tapsokat aratott. Saáry Jenő sikerült kuplékal 
énekelt, amelyért még primadonna módjára bok
rétát is kapott. Kacsóné, Szabóné, Takálsné és 
Lázár Ilonka urhölgyek czigány zenekiséreltel egy 
négy szólamu dalt énekeltek, előadásukkal sürü 
tapsokat váltva ki a közönségből. Dr. Czifrák 
Jánosné néhány apró dalt énekelt, Farkas Imrétől. 
Végezetül pedig Kacsó Ferencné lepett a dobogom 
és egy saját szerzeményű költeményét adta elő, 
amelyhez a raifrent az „Obsitos*  operett egyik da
lából énekelte. A sikerült estély rendezője ez utolsó 
számmal valóságos piece de rezistencet adott. Már 
a mesés costüm is — amiben fellépett — szinte 
meglepetést kellett. És gyönyörűen szavalt, bra
vúrosan énekelt, gracziosusan tánczol t, úgy hogy 
a tapsnak nem akart vége szakadni, s az udva
rias művésznő meg is ismételte dalát és tánczát. 
Előadás után a fiatalság lánczra perdült s vigadva 
mulatva polkázolt át az uj esztendőbe. Hagyo
mányos szokás szerint éjfélkor elaludtak a lám
pák, s felhangzott az általános b. u. é. k,

Az estély anyagi részéről más helyen szá
molunk be.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megújítását.
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Az újévi üdvözletek megváltása.
A V. M. K. E. hivó és kérő szózata 

nem maradt eredménytelen. íme a díszes 
névsor akik hazafias érzésük sugallatát 
követve megváltották az újévi gratulatiokat, 
és ezen az utón kívánnak minden ismerő
süknek. barátjuknak és mindazoknak akit 
illet a legboldogabb uj esztendőt kijelentvén 
egyben, hogy a maguk részéről tudomásul 
veszik a hasonló módon történő jó kívánást.

Boldog újévet 1
Darvas Aladár Tótkeresztur 3.—
Káply Elemér Bodóhegy 2.-
Ifj, Kühár József Mező vár 5.—
Meschnárk József Csendlak 1.—
Saruga Frigyes Felsölendva 3 ~
Dr. Skrilelz Mihály Muraszombat 5. —
Sárkány Ádám Péterhegy o
Wolfarlh Lajos Muraszombat 1. -

HÍREK.
— Vadászat. Gróf Zichy Ágost b. 1.1 

a magyar delegálta elnöke bellalinczi ura
dalmában körvadás'.atot tartót;, in *lyen  a főúri 
házigazdán kívül részt veitek: Hajós Kálmán, 
Hajós Ferencz, Fuss Nándor munkap. orszá
gos képviselők, Gróf Batthyány Zsigmond, 
Kolbenschlag Béla Zalavármegye főjegyzője. 
Pósfay Pongrácz főszolgabíró és az urada- 
dalom tisztviselő urak. Esett 820 darab nyúl. 
Vadászat után a kastélyában fényes vacsora 
volt.

— Takács László műépítész, a muraszombati 
templom építésének felülvizsgálata czéljából Mu
raszombatba érkezett s pár napig itt időzik.

— Az izr nöegylet estélye. Városszerte igen 
élénk érdeklődés mutatkozik a muraszombati izr. 
nőegyesület farsangi estélye iránt. Az agilis ren
dezőség. — amelynek élén Árvái Henrikné és dr. 
Geiger Vilmosáé úrasszonyok állnak — mindent 
elkövet, hogy bár dilettáns szereplőkkel, de mégis 
olyan nivos hangversenyei kedveskedjenek a kö
zönségnek, amely a legkényesebb igényeket is 
kielégítheti. A műsor még nem teljes. de annyit 
máris tudunk, hogy mi nden száma egy érdekes 
eseménye lesz a mi különben elég szegény zenei 
életünknek. Gondoskodás történi a mulatságos 
elemről is. amennyiben megígérte a közreműkö
dését Hauser Richard déli vasúti ellenőr, az Árvái 
család rokona, akit mint kiváló humoristát ismer
nek nálunk. A táncz dolgában sem lesz panasz
kodni valójuk a hölgyeknek, mert — amint érte
sülünk — Szombathelyről egy csomo fiatal ember 
fog lejönni, hogy kitapasztalja mennyivel síkosabb 
a muraszombati parquet a szombathelyinél.

Györkös Antal földünk lapunk tehetséges , 
dolgozó társa, kinek tollából a szép karácsonyi 
czikket is közöltük, a váci semminarimból kilépett, 
s a budapesti egyelem orvosi fakultására iratko
zott be.

— Megjutalmazott tanító. A Dunántúli Köz
művelődési Egyesület barkóczi népkönyvtárának 
kezelőjét Puska Istvánt 75 kor. jutalomban része
sítette, azon fáradságos munkájáért, amely!yel a 
népkönyvtárt kezeli.

— Daresre húztam egy nemes embert. Ez a 
kijelentés Batlyándon hangzott el, a múlt év de- 
czember 29-én a Küzmics-féh*  vendéglő ivójában, 
és nem kisebb ember mondotta mint Hartner 
Géza „követ ur.“ L'gy esett a.dolog, hogy a kiváló 
hon atya a megye bízott sági tagválasztás napján 
saját dicsőségének színteréről Batlyándrói álrán- 
dult M irtonhelyre is. hogy s.tomjas párthiveinek 
keblébe a hazafias lelkesedés cseppjeit bclecsepeg- 
lesse. L’gy látszik teljes eredménnyel járt, mert 
visszatérvén Battyándra a korcsmában az ő foga
dására egybcgyü't polgártársak elölt olyan büszke 
önérzettel, — mintha sohse árulta volna pénzért 

« politikai meggyőződését — kijelentette, hogy 
megint deresre húztam <>gv nemes embert, 
értsd: urat. Mikor mámoros hívei kérdöleg tekin
tetlek rá. sietett megmagyarázni, hogy megbuk- 1 
talta a márlonhelyi jegyzőt: Keresztury Kálmánt. ' 
Az ilyen beszéd, amely Hartner Géza egyedüli 
tudománya, s amely ennek az elvakult népnek 
annyira tetszik, nagyon méltó egy országgyűlési 
képviselőhöz. Igaz hogy ezt a képviselőt Hartner 
Gézának hívják I

— Bimbó hullás. Szomorú ujjéve volt Faílik 
Milike férj. Preszler \ iktorné komáromi kávésnének. 
Kis 6 hónapos fiacskája, akik a nagyszülők szerelő 
gondozása alatt Muraszombatban volt, Szilveszter 
napján szivgörcsök következtében meghalt \ 
mélyen sújtott fiatal szülők iránt város szerte ' 
nagy volt a részvét. A kis halottal 2-án d. u. 3 
órakor lemet lék el.

— Harcz egy választás körül. Elkeseredett 
küzdelem, nagy korteskedés, terrorizálás folyik 
egy járásbeli jegyzőválasztás körül. Azt hisszük, 
hogy ha nem is mondanék meg. azt mindenki 
Kitalálja, hogy ez csak Batlyándon lehet. Mert 
terrorizálásról hol lehetne másutt beszélni, mint a 
lólság e kis fekvésű falucskájában, amely büsz
kén nevezi magát a vidék valódi középpontjának. 
Kél fő jelölt küzd egymással. Bariaki János az 
eddigi segédjegyző, aki mar 12 év óta végzi a 
közigazgatást és Nagy Zsigmond oki. jegvző 
Mindegyiknek nagy a pártja, de a választásból, 
tekintet nélkül a jelöllek rátermettségére, mégis 
az fog győzelemmel kikerülni, amelyiknek a pártja 
jobban tudja a. másik párt embereit megfélem
líteni. Ez Batlyándon már csak igy szokás.

A pártosfalvai választást megpeticionálják. 
Párlosfalvai tudósítónk arról értesít bennünket, 
hogy az ottani választók tekintélyes része a 
megyebizottsági Leválasztást, amelynek során 
dr. Rock Lajos országos képviselő és Kühár Litván 
mezővári vendéglőst választották meg. kérvény
nyel akarják megtámadni. A megsemmisítés okául 
az etetést és itatást emlegetik, a valódi ok azon
ban alighanem az lesz — mint ez a Vasvár
megyének Leküldött levélből is kitetszik — hogy 
a tisztelt választók nem ittak eleget. Bár sokat 
és még sem elegei, legalább is nem annyit, a 
mennyi nekik Ígérteiéit.

Dr. Brandieu Sylvius orvos, lakását a 
vasút felé vezető utón (Plusszá) épült saját hazába 
helyezte ál. Rendelő szoba a földszinten.

Felülfizetések. A Bohrai János szállodá
jában tartott Szilveszter estélyen a következők 
voltak szívesek felülfizetni: dr. Pintér Miklós 
19 kor. Olajos Sándor. Junkuncz Sándor, dr. 
Geiger Arlhur, Neuman Soma. Fürst Ödön, dr. 
Skiilecz Mihály 10—10 kor. Ralkol Tivadar 9 kor. ' 
lakals László 8 kor, dr. Rilscher Samu ti kor. 
Antauer József, ifj. Kíihár István, ifj. Kühár 
József, Döbrenley Antal, ifj. Séhweinhámmer .Iá- I 
nos. Bölcs Béla, j urk József. Goszlonyi János , 
özö. Ssabó Kálmánná 5—5 K. Szlepecz János. 
Klekl József, Vadovi is Rezső, dr. Czifrák János 
4 [ 4 kor. özv. Csorna Jenöné, Pósfay Pongrácz, 
Nemecz János 3—3 kor. özv. Györífy Béláné, 
Skerlák László, Peterka János, Eckliam Ferercz. 
Schncll János, Junkuncz István, Malacsics József, 
dr. Brandieu Sylvius, Czipoll Árpád. Seb. Fehér 
Ilona. Most Rudolf, ifj. Horváth Pál. Győri Kál
mán, Vüjecz Józsefné. Czvetics Henrikné, Bal- | 
kányi Ernő 2—2 kor. Hirschl Lajos. Hirschl | 
Adolj, Heimer Samuné, Titán István. Fiseher 
Lajos, Silbermann Samu. N. N. Lázár Jánosné, 
Jónás Lajos, Hunyadi Sándor, Vratarits Lajos, 
Laval Nándor, Balcz Aladár, ifj. Kirbisch Ferencz. 
Kühár Károly, Hartmann Ferencz 1—1 korona, 
Kíihár István 1 kor. 20 f, Prahils József 40 fill. 
üsszcs bevétel volt 432 korona 80 fill. kiadás 
98 korona GO fillér, igy a muraszombati rom. 
kath. orgona alapra 334 korona 20 f került.

— Köszönetnyilvánítás. Dr. Sómén Lajos és 
neje, medgyesi Somogyi Mária az alsómaráczi 
evang. templomalapra ismét 50 koronát voltak 
szívesek adományozni, amiért ez utón is hálás 
köszönetünket nyilvánítjuk. Az alsómaráczi evang. 
gyülekezel névében ifj. Kühár József fögondnok, 
Hinta Sándor evang. lelkész,

- Köszönetnyilvánítás. Kedves kötelessé
gemnek tartom, hogy mindazon hölgyeknek és 
uraknak, akik a Szylveszter esti mulatságon 
kőzrkmüködni szívesek voltak, valamint Dobrai 
János urnák a terem ingyenes átengedéséért, 
Erdőssy Barnabás urnák a jegyek elárusilásáérl — 
fáradozásukért hálás köszönetéinél nyilvánítsam. 
Kacsó Ferenczné,

V. utasok mulatsága. A Muraszombat—kör- 
meiid vasul alkalmazottjai l?í*.  vi január hó 15 én 
Muraszombatban Turk Józsii „Mr.grar kii-'.'v “ hoz 
eimzelt vendéglőjében a muraszombati szegény 
iskolás gyermekek segélyezésére jólékonycéiu lánc
mulatságot rendeznek. Kezdete este 6 órakor be
lépti díj: .Személyjegy 00 fillér, családjegy 1 korona. 
1*  elülíizelézekel, tekintettel a jólékonyczéira, a ren- 
deyőség szívesen elfogad.

— A magyar ipar diadala, hogy a hírneves 
Schlick gyár már Magyarországon készít elsőrendű 
jéggyárakal, hütőberendzéseket, teljes vágóhídi be
rendezéseket, legjobb kivitelben. Költségvetéssel 
szakembereknek szívesen szolgál a gyár budapesti 
központja, Váczi-ul 45-47. Lásd mai hirdetést.

— 606. Nagys-.erü könyv került a magyar 
könyvpiacra, a jelen év kimagasló, világcscménvé- 
nyéröl van benne szó, S igazi értékel az ad neki, 
hogy a müvet azok írták, akik ennek az ese
ménynek a középpontjában állanak. Ehrlich Pál 
tanár és segítőtársa, llata orvos szerzői a könyv
nek, mely az eredeti berlini kiadás után közvet
len jelent meg magyar nyelven is, Amilyén kor
szakosán nagy volt a frankfurti tudósok felfede
zése. mikor a vérbaj biztos orvosszerével aján
dékozták meg az emberiséget, akkora érdeklő
désre számíthat most ez a munka, melyben a kél 
tudós a nagy felfedezésről számot ad. Az embe
rek milliói gondolnak halatelten Erlich tanárra és 
társára, kik egy irtózatos ellenségtől szabadították 
meg a világot. NincsBinlelligens ember, akit az 
oráosszor megtalálásáig vezető munka, a frank
furti laboratóriumban lefolyt csodás műveletek no 
érdekelnének. S most ime a leghivaloltabb kezek 
megírtak mindezt részletesen, felsorolva a fárad
ságos, esztendőkön ál tarló kutatás, kísérletezés 
minden fázisát. Örömmel jelenthetjük, hogy a ma 
gyár közönség sincsen elzárva attól, hogy ezt az 
érdekes kön-vet olvashassa. Marschalkó Tamás dr. 
kolozskvári egyetemi tanár fordította le mugya 
nyelvre a munkál s érdekes magyarázatokat is 
pl hozzá. Marschalkó fordításának és fejtegetése
inek különös értékel ad az a körülmény, hogy 
éaeken keresztül asszisztense volt Ehrlich tanárnak. 
A könyvel egész sereg kép: a kisérlelek 
eredeti felvételei, táblázatok és müme'lékletek élén
kítik. Teljessé teszi az a beszámoló, mely Iversen 
szentpétervári hírneves orvos-tanártól ered, akinek 
annak idejéo Ehrlich elküldölte a szerét kipróbá
lásra. Iversen, mint most később az orvosok ezrei, 
a legteljesebb sikert konstatálta. Nichols II. J. 
newiorki, Bittér és Dreyer kairói orvosok szere
pelnek még közleményeikkel e könyvben, melynek 
természetesen azok a részei a legérdekesebbek s 
a legjobban hatók, melyeket maga Ehrlich és llata 
irt. A mű kiállítása egyszerű, Ízléses. Finom pa
pírra van nyomva, melynek révén szépen érvé
nyesülnek a kísérletekről számot adó ábrák. Ara 
fűzve 6 korona, kötve 8 korona, megszerezhető 
Hegedűs és Sándor könyvkiadóhivatalában Delire- 
czenben, valamint Balkányi Ernő könyvkereskedé
sében Muraszombat.

Apró hirdetés.
Könyvtár órák. A muraszombati gazdakör 

könyvtára nyitva van naponta délelőtt 11—12 
óráig a titkári hivatalban. — A Dunántúli Köz
művelődési Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 
1 órakor áll a közönség rendelkezésére az állami 
óvodában.

A ki
legjobban szerkesztett, teljesen független, 

nagy előkelő napilapot járatni óhajt, fizesse elő

Az Ujság-ot!
Vasárnap: .Asszony,, ,Gyermek- melléklet.

Az Újság előfizetési árai:

Egy évre K 28.— Negyedévre K 7.— 
Félévre , 14.— Egy hónapra , 4.20
Az Újság terjedelme rendesen 32—36—40 
oldal. Vasárnap és ünnepnapokon 80—100— 
200 oldal. Megrendelési cim: Az Újság 
kiadóhivatala Budapest, VII., Rákóczi-ut 54.
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közj. Ilii, bizonyilvánv orvosoktól és m.igá- 
HO'Oklól igazolja, hogy a

KAlSER-féle Mell-Karamellák 
három fenyővel

rekedtség, elnyal- 
kásodás, hurut és 
görcsös köhögés

ellen legbiztosabban használhatók. 
Csomagonként 20 és 40 fillér, dobozban 

60 fillérért
kapható Muraszombatban Bölcs Béla 

gyógyszertárában.
L.

lír*)
Védjegy: „Horgonyt*

8
■>

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 

pótleka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnck bizonyult köszvénynél, 
.................. osúznál és meghűléseknél. ................

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony**  védjogygyel 
és a Richter cégjegyzéssel ellátott dobozba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
D£ Richter gyógyszertlra az „Arany oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

L
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JÉGGYÁRAKAT, 
HÜTÖ- 

berendezéseket 
a BORSIG cég kilünőcn bevált 
ammóniák, v. kénessav kotnpresz- 
sziós rendszerek szerint, valamint 

TELJES VÁGÓHÍDI 
BERENDEZÉSEKET 

szállít a legjobb kivitelben a 
opi_ii ipiz féle vasöntöde 
övi lLlCI\-es gépgyár r.-t. 

Budapest, Váci-ut 45 47. sz.
TELEFONSZÁMOk:

74 76,74 77. és 98 58. 
(Interurbán). 

Költségvetéssel dijtalanul szolgálunk

Hirdetmény.
A császári és kir. 16. huszárezred 2-ik 

osztálya Radkershurgban (Regedén) 1911. 
február 1-töl a trágya hasznot, a mely 
mintegy 470 lóállásból havonként kb. 150 
kocsi trágyát tesz ki, haszonbérbe adja.

Az érdekeltek bővebb felvilágosítást a 
16. huszárezred parancsnokságától (Marburg, 
Kavalleriekaserne) nyerhetnek, a hova a 
zárt árajánlatok is beküldendők.

Marburg, 1910. deczember 30 án.

A cs. és kir. 16. huszárezred
parancsnoksaga

Marburg, Kavalleriekaserne.

A VASMEGYEI 
TAKARÉKPÉNZTÁR 

részvény társaság 

áru osztály a 
SZOMBATHELY.

Ajánl: Mindennemű mezőgazdasági és 
ipari gépeket, malomborendezéseket, 
benzin- és nyersolajmotorokat, cséplő
gép-garnitúrákat. gép és nyersolajat, 
műszaki cikkeket, zsák, ponyva és 
kötél árukat, mindennemű műtrágyát 
kartelen kívül, vetömugvakat, erő- 
lakarmányfélekcl, belföldi és porosz 
kőszenet, kovács szenet, me
szel és cez.menlel, tűzoltő-fclszerelé 

sekel stb.

Mérsékelt árak:
Méltányos fizetési feltételek I

Központi iroda: Kőszegi-utcza 2

Raktár: Széli Kálmán-utca 25.

Árajánlattal és költségvetéssel díjmen
tesen szolgálunk.

Képviselők minden községben kerestetnek

szükség esetén 4 szo-
M'VUd, bás is konyha, élés 

kamara, pince slb. hozzá való kerttel, bérbe 

adó. Értekezhetni a tulajdonosnál: 
Kazár Imre Muraszombat.

A Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t. 
heti befizetésen alapuló önsegélyző osztályának

XIII. évtársulata 1911. január hó 2-án 
működését megkezdi.

Felhívjuk a nagyérdemű közönség szives figyelmét, hogy ezen évtár
sulat résztvevői minden üzletrész után hetenként egy 
koronát tartoznak az intézet pénztárába befizetni, mely heti befizetések 

3 év múlva 5% kamataival 
együtt a tagoknak törzsbetétük arányában kifizettetnek.

A belépő tagok minden egyes üzletrész, il'elöleg heti egy korona be
fizetése után 150 korona kölcsönre tarthatnak igényt.

Az aláírások 1910. évi deczember hó 19-étöl kezdve 1911 év január hó 15-ig, hét
köznapokon 9 12 óráig a bank helyiségében eszközölhetök.

Egyben ez utón is értesítjük a nagyérdemű közönséget, hogy intézetünk 
betéteket elfogad 

betéti könyvecskére, folyó számlára a legelőnyösebb kamatozás mellett; a töke kamat 
adót az intézet viseli.

Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket és min
dennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alapján a leg- 
jutányosabb feltételek mellett.

Minden megbízást elfogad a mi a takarékpénztári és bank üzletkörébe tartozik. 

Muraszombat, 1910. évi deczember hó 12,

A Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t. 
Igazgatósága.

Kalmár és Engel
Motor és Gépgyár

Városi raktár és iroda 
V. Lipót Körút 22 

Világhirü!

BUDAPEST 

Eredeti!
VI. üteg utcza 19 

„Benz.

Szivógázmotor telep. — A jelenkor legolcsóbb 
üzeme. ,Benz“ nyersolajmótor.

Elismert legjobb gyártmány.
Ajánlja benzin-lokomobilos cséplőkészleteit, me

lyek bámulatos egyszerű szerkezetűek.

Teljes jótállás, kedvező fizetési feltételek. — 
Költségvelés és árjegyzék ingyen és bérmentve.

-------------------------------------------------------------------------------------

Egy ügyes fiú 

szedő tanoncz- 
nak azonnal is felvétetik 

Balkányi Ernő könyvnyom
dájában Muraszombat.

i

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssaj tóján, Muraszombatban.


