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Muraszombatés Vidéke
Laptulajdonos a Muraszonibatjárási Gazdaszövetség.
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Előfizetési pénzek és reklamácziók 
BALKÁNYI ERNŐ könyvnyomdájába küldendők.

Gazdasági reorganizáczió.
Országszerte örvendetes szervezkedési 

jelenségek tapasztalhatók. A magyar gaz
dasági élet tényezői és hivatott szervezői, 
mintha varázsütéstől érintetten egy mélysé
ges és erejüket megkötött álom nyűgét dob
nák le sikeresen magukról és megindul az I 
átalakulás nagy gazdasági procedúrája, amely 
abból áll, hogy a kultúra és gazdasági ha
ladásnak feltételeit most komolyan keresik 
és pedig egyszerre keresik ebben a sok te
kintetben, sajnos még visszamaradott ország
ban. Az örvendetes pedig az észlelhető or
szágos, mozgolódásban az, hogy a jelek sze
rint ez a gazdasági ébredezés sikerrel biztat, 
meir alapos a reménységünk, hogy tovább
fejlesztve ez az országos szervezkedés való
sággal gazdasági reorganizácziót fog terem
teni, amire Magyarországnak már régtől égető 
szüksége van.

Az első ilynemű jelenség az általános 
tökeszaporitás volt. A tökeerösitések amint 
széles mezőn keresztülvitettek, komolyabbá 
tették máris a vállalkozás jelentőségét, mert ; 
apró hazárdörök nem merészkedhetnek. A 
heverő töke nagyobb bizalommal indul hát 
meg az egyre szélesebb medret vágó vállal
kozási töke felé. E tökeszaporitás természe
tes következése lesz még ebben az évben 
számos uj vállalat életrehivása és sok meg
lévőnek a megerősítése is. Ez tömérdek
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munkaalkalom megteremtésével is jár, azért 
szocziális kihatásaiban felbecsülhetetlen.

A második örvendetes gazdasági jelen
ség a magyar városok mozgolódása beru
házási program injaik mielőbbi megvalósit- 
hatásá iránt. Az első komoly, egyúttal intő 
lépést a magyar vezérváros. Budapest tette, 
amelynek ismeretes százmilliós kölcsönügyét 
a napokban vállalta el a világ egyik legna
gyobb külföldi pénzintézete. A magyar ban
kok vállalkozási készségének, ha itt nem is 
nyílt terük, a magyar városok kisebb igé
nyeit sok helyen kielégítik. Mert éppen e 
sorok írásakor vesszük a hirt Szegedről, 
hogy hétmilliós városi beruházási kölcsön 
felvétele a küszöbön van és a város rend
kívüli közgyűlése már a napokban dűlőre 
is viszi. Ez az első fecske. A magyar vidék
nek ugyanis sürgősen ébrednie kell és har
monikus haladást kell tanúsítania, mert 
egészséges gazdasági vérkeringés, állandó 
fejlődés és fejlesztés lehetősége csakis igy 
tartható fenn. Északon, délen, keleten és 
nyugaton egyszerre kellene beruházkodni, 
hogy az idő a maga gyors haladásával ne 
tűnhessen nyomtalanul és a magyar czent- 
rum, a vidék — az ország eleven gazda
sági testének — rovására ne szívhasson fel 
tendencziában végzetes módon minden köz
erőt. A legközelebbi tiz esztendő gazdasági 
haladásának, munkálkodásának egyedüli le
hetséges vezéreszméje! erősödjék a vidék. 

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
lap szerkesztőségébe küldendők.

Hirdetési dij: 3 hasábos petitsor egyszeri hirdetésnél 20 
fillér, többszöri hirdetésnél soronkint 12 fillér.

Nyilttér sora 50 fill.

A magyar városok erősítése és kiépi-
! tése sürgős nemzeti feladatunk:

A kultúra nagyszerű előrehaladása és 
, annak hatalmas fegyverei látható erőssége

ivé váltak a magyar gazdasági törekvések
nek. (Jjabban az uj egyetem elhelyezésének 
a kérdése támasztott nemes vérkeringést. 
Ezt a kedvező helyzetet, a városok áldozat
készségét és áldozatbirását ki kell használ
nunk. Ez a kultúra és gazdaság kettős szol
gálata lehet. Debreczen, Szeged, Kassa. Pécs, 
Kolozsvár, Pozsony kapjanak mindannyian 
amit csak lehet. Egyik helyre építsék ki a 
jogi- és orvosi, másik helyre a műegyete
met. Harmadik helyre adjanak modern gaz
dasági- és pomológiai akadémiát. Negyedik 
helyre és ötödik helyre is nagyobbszabásu 

í és igen szükséges ipari- gépészeti, elektro
technikai főiskolákat. Egy nagyobb és mo
dern szövöiskola is megtenné a magáét.

Mindezekre nézve megérettek a viszo
nyok és a magyar városok áldozatkészsége 
is kétségen felül álló. Egy hatalmas átszer
vezési folyamat bontakozik ki szemeink 
elölt.

Gazdaság és kultúra harczos fegyve
reiket teszik össze napjainkban, hogy ebbe 
az országba életet, felpezsdülést és haladást 
hozzanak. A gazdasági reorganizáció nagy 
munkája ez, amely már megindult, amely 
folyamatban van és minden jó magyar 
ember legfőbb kívánsága, hogy fél utón

TÁRCZA.

Emlékezés.
Hideg, borongós őszi délután volt, 
Hulltak a földre a falevelek,
A nap az égről, a felhők közül csak 
Halványan s szomorún tekingetett, 
Midőn elváltunk sírva mind a kelten, 
Te eltávoztál, itt maradtam én ... . 
De azt a csókot, azt a kézszoritást, 
Óh azt még eddig el nem feledém.

S azóta egyre jönnek, mennek őszök, 
Mint akkor, szomorú most is a táj. 
Dörög s villám cikázik át a légen. 
A lelkem bős, a szivem fájva fáj, 
A levelek most is válnak a fáktól,
S búcsúzik a nap az ég peremén . . .

MEGELŐZÉS.

Az orvosok betegeiket mindinkább a megelőző 
theoriára teszik figyelmessé, a mely különösen az 
idült betegségekre vonatkozólag bir a legnagyobb 
fontossággal. Különösen áll ez a légzőszervek idült 
bajainak minden megnyilvánulására, a melyek még a 
meleg évszak alatt is a legnagyobb figyelmet és ápo
lást igénylik.

Éppen nyáron, a mikor a gége, tüdő és bronc- 
husok nyákhártyáját súlyos hurutok nem ingerük,

De azt a csókot, azt a kézszoritást, 
Óh azt még eddig el nem feledém.

Jöhet reám akármily bősz viharral
A feledésnek átkos ördöge,
Szivemben, mit emlékednek emeltem,
A feledés azt soh'sem dönti le.
S döröghet felettem s csattoghat az ég is, 
Jöhet ellenem mind a négy elem . . .
De azt a csókot, azt a kézszoritást, 
Óh azt én soha el nem feledem.

Csányi László.

A hálátlan.
Irta: C. G. Glück.

Bedois 45 éves, kövér, elegáns.
Az idegen 50 éves, sovány, kopott ruhában.
Bedois szivarral a szájában, kényelmesen 

akkor lehet helyes kezelés által a beteg szervek tel
jes gyógyulását és megedződését, valamint az ellent- 
állóképesség fokozódását az eljövendő tél ridegsé
gével szemben elvárni. Mindazon esetekben tehát, 
a melyekben felnőtteknél és gyermekeknél a legki
sebb hajlandóság is mutatkozik a légzőszervek téh 
hurutjainak keletkezéséhez, a nyári hónapok alatt 
ez ellen erélyesen kell megküzdeni.

Hogy ezen irányban eredményt érjünk el, arra 
egy szer sem olyan alkalms mint a Sirolin ,Roche*.

Ennélfogva elsősorban minden tüdőbetegnek 
komolyan és nyomatékosan ajánlandó, hogy egy

ül a szobájában egy karosszékben, amikor az idegen 
belép és Bedois ijedten ugrik fel a helyéről.

Az idegen: Ne féljen semmit! Ne fáradjon 
a csengetyüvel sem, a szolgája épen most elment 
és nyitva felejtette az ajtót, igy tudtam bejutni. 
Nyugodjék már meg! Igaz, hogy a mód, amint 
ide bejöttem, nem egészen korrekt, de nincs név
jegyem. amit beküldhettem volna. Ne reszkessen 
úgy, mint a nyárfalevél, inkább vegye fel a szi
varját a földről, mert még kiégeti ezt a finom 
szőnyeget. Az ördögbe is, hát vegye elő a revolve
rét, ha annyira fél. Vagy nincs talán revolvere?

Bedois (a zsebébe nyúl): Igenis van revol
verem, és ha egy lépést tesz úgy. . .

Az idegen (mosolyogva): Önnek nincs is 
revolvere. Csak kulcs van a zsebében. Ez a vicc 
már nagyon régi. Minthogy azonban ilyen hős... 
(nagy kést vesz elé a zsebéből.)

Bédois (kissé nyugodtabban): Mit akar ?
Az idegen: Önnel beszélni. Hallgasson meg I 

Húsz év előtt már találkozott velem az esküdtek 
előtt. Paginet Martin vagyok.

Bedois (a kés után kap): Istenem I 
megelőző kúrának vesse magát alá és nyáron naponta 
háromszor a Sirolin ,Roche*-ból  egy kávés-illetőleg 
egy evőkanállal szedjen. A meleg időjárás alatt még 
a súlyosan beteg tüdőt sem izgatják sokat a köhögési 
rohamok, úgy, hogy ilyenkor a Sirolin nemcsak 
megnyugtatólag, hanem a szó szoros értelmében 
gyógyitólag is képes hatni.

A Sirolin ,Roche“-sal való nyári kúrák külö
nösen gyermekek számára ajánlatosak szamárhurut, 
kanyaró, skarlát stb, után. A gyógyszertárban kife
jezetten Sirolin „Roche"-t kell kérnünk.

Pergament papir csakis a legjobb minőségben. K“Pható B:SY^u^n°mbPatpirkereskedé'



MURASZOMBAT, 1911. .MURASZOMBAT ES VIDÉKE* JULIUS 30.

meg ne álljon. Óriási területeken, óriási 
munka készül. Ha megindul a munka, ha 
sikerrel befejeződik, akkor elmondhatjuk e 
dolgos évekről egykor, hogy ez volt 
Magyarország reorganizációja.

Petri Arthur.

A Mura eleven erejének becse.
A múlt közleményemben poetikusan emlé

keztem meg a Muráról és oda konkludáltam, hogy 
e kacérul és szilajul rohanó. Vasvármegye halárát 
körülbelül tizenkét kilométer hosszan szegélyező 
folyó nagy eröbeli termékenységet rejt magában 
szabályozása esetén.

Bogdánfy Ödön, a Természettudományi Köz
löny 1906. évi augusztus havi számában a . Ma
gyarország vizi eröi“-röl értekezvén, rámutat arra, 
hogy miután a kőszén mennyisége nem kimeril- 
lietlen, feltétlenül újabb források után kell ku
tatnunk. Ilyen forrásokul kínálkoznak: a nap 
melege, a szél, a tenger mozgás és a folyók.

De mivelhogy a nap melege, a szél, a tenger
mozgás a nap melege állal nyújtott energiának 
elraktározása még általánosságban sincs megoldva, 
egyelőre a folyók eleven ereje által nyújtandó 
energiának kiaknázására kell összes figyelmünket 
fordítani, mint amely energia a kőszénnel is 
diadalmasan felveszi a harcol.

Bogdánfy azután kimerítőbben foglalkozik a 
vizierő mikénti raktározásával, felhasználásával és 
munkaképességével, és arra a következtetésre jut, 
hogy a folyók eleven erejének kiaknázására mi 
sem jövedelmezőbb, mint azt elektromosság ter
melésére fordítani.

Ide vonatkozólag a többek közölt felemlíti a 
Mura vizét is, amelynél a kilométeres munka
mennyiség háromezer lóerőnek felel meg. ami 
tizenkét kilométer hosszúságban harminchatezer 
lóerőt képvisel. Ila már most szerinte egy lóerő
nek egy évi tiszta haszna ötven koronái leszen 
ki. akkor a Mura vize a muraszombati járásban 
egymillió nyolcszázezer korona évi tiszta jövedel
met hord magában, a mi négymillió ötszázezer 
korona alaptőkének felel meg négy százalékos 
kamaljövcdekkel szemben.

Es ennyit feltétlenül képvisel, mert amint 
Bogdánfy ur szívességéből az adatokat tudom, 
a Mura :

Közép vízállása 1'07 m.
Közép sebessége 1'354 m.
Közép mennyisége 210’5 rn8 ami Bogdánfy 

számítása szerint kilométerenként háromezer ló
erőt rejt magában,

Ipari szempontból mily megbecsülhetetlen 
erömennyiség és szociológiái szempontból mily 
hatalmas jóléti forrás. Gondoltak-e valaha a vend- 
ség intéző körei arra, hogy minő eleven kincsnek 
vannak birtokában!

És ez a kincs annál értékesebb, mert a kifejt
hető munkamennyiségen kívül meg van a nép 
sűrűsége és természeti viszonya is, amiket Bog- 
dánfv az iparvállalatok létesithelése céljából fel
tételez. Mert Magyarországban, a városokat kivéve, 
egy négyzet kilométerre sehol sem lakik annyi 
ember, mint a muraszombati járásban; állat
tenyésztése magas fokú, a talaja kivalolag a len- 
és kender termelésre, a természeti viszonyok a 
legmegfelelőbbek, miért is a vászon és bőripar
ágakat gyárilag kellene a Mura mentén meg
honosítani, hogy annak a szorgalmas, józan, taka
rékos vendségnek több állandó es virágzó kereset
forrása legyen. Ha a Szenlgollhárd vidék jobbára 
erős németajkú érdekeltsége megérdemelte a 
dohány, az óra. a selyemgyárat, mennyivel inkább 
reá kell terelődni a figyelemnek a Muraszombat 
vidéket és környékéi képező vend lakókra, akikről 
czideig még állami gondoskodás nem történt, leg
feljebb abban, hogy ahol a felekezetek nem bírták, 
állami iskolát kapLak ; ámde ezek az iskolák bár
mily dicséretesen töltsék is be hivatásukat, kere
seti forrást nem nyújtanak. A népnek pedig fel
tétlenül az kell, különösen a vendségnek, amelynek 
már nem eldorádója a magyarság lakta kalásztól 
ringó rónaság. hol az uradalmak jószágát válta
kozva az aratógép és a szegénység tarolja le.

Lendvától Regedéig a Mura mentén fel egész 
Golthárdig nagy terület és ezen a sűrű egymás
utáni következő falvak területén nincs egyetlenegy 
gyárilag berendezett ipartelep. Igaz ennek jó rész
ben a kőszén hiány az oka, de ezen erőforrást 
mint fentebb számadatokkal bizonyítottam be 
nagyban pótolja a szabályozás alatt levő Mura 
vize. Jövőjének tehát kell lenni.

A Mura szabályozását Gillyén Sándor mérnök 
vezeti, aki feladatának hűséges teljesítése mellett 
a magyar nyelv terjesztésében is hatalmasan 
buzgólkodik. Ö ismeri a Murát minden izében.

Hallomás után tudom mily terv alapján 
szabályozza azt. Sikerül e a sellös lejlü vizet 
úgy medrébe szorítani, hogy medrét maga ássa ; 
sikerül e ugv hogy a nagy tömegben rohanó ár
víz a mederből rombolókig ki ne lépjen és igy 
évek hosszú fáradságát tegye tönkre: nem tudom. 
Ha sikerülni fog az utókor ép oly hálás lesz 
iránta, mint amily hálás volt a Tisza szabályo
zását vezető Bertalan Lajos mérnök iránt, kinek 
szobrot emelt. Remélem azonban a nagy tudo
mánya és itt e sorok között mondom jószivü 
mérnök ur sokat gondolkodhatott azon, mikép 

lehetne a legkönnyebben a Mura vizét érté
kesíteni.

Azt Bogdánfy jelzett közleménye, de meg 
a magam tapasztalata után is tudom, hogy a 
Mura vizénél oly duzzasztásra, hogy a viz berak- 
tározlassék, a másodpercenkint nyert vizlömeg 
mennyisége folytán nincs szükség. Nem tudom 
azonban, vajon bukások, zuhatagok Injával a 
Murát jellemző és a sebességből bizonyítható nem 
csekély lejtésű sellös, gyors, keringető, örvényezö 
vizlömeg miként volna legkönnyebben, legolcsób
ban elektromos eneriga termelésre felhasználható. 
Mimódon lehetne a víztömeg erejét kiaknázni.

Miként van a Pó, az Etsch vizénél, mint a 
mely vizek ellenkezőleg nem medret ásnak ma
guknak, hanem ellenkezőleg az alpesekből hozott 
anyaggal a medret folytonosan emelik, aminek 
természetes következménye, hogy az magasabban 
áll mint a környékező síkság, aminek azután 
természetes folyamánya az öntözésre szolgáló nyílt 
vízvezeték, mely oly termővé teszi Lombardiát.

Miután a Mura vize és a vendség jóléte 
magyar nemzeti, közgazdasági közmivelődési szem
pontból valamennyiünket érdekel, folytatni fogom, 
liogy kiknek kellene az ügyet kezébe venni, hogy 
a Mura vizében raktáron levő viz eleven ereje 
hasznosittassék.

A földmivelésügyi minisztérium vízrajzi osz
tályánál vett értesülésem szerint Gillény S. mér
nök ur feldolgozta volt a Mura mérésének szabá
lyozásánál szerzett érdekes tapasztalatait. A munka 
rövid idő múlva meg fog jelenni. Talán monda
nom sem kell, hogy a legnagyobb érdeklődéssel 
várhatjuk a munkát, mely valószínű sokaknak 
felfogja ébreszteni figyelmét, akik a Mura menté
nek jólétéért buzgólkodnak. Bért ultin Vincze.

Itt a fürdőidény.
Régóta és sokat beszéllek már arról, hogy 

milyen mostoha gyermeke a mi fürdőközönségünk
nek itt minálunk, szép Magyarhonban a fürdő
intézmény. Némelyek úgy vélekedtek, hogy a 
magyar fürdők drágasága és kényelmetlen volta 
okozza az elidegenedést, másokat az a balitélet 
riasztott cl. hogy a magyar fürdők a mulatozás
nak, a hagyományos dáridóknak és az idegölő 
kártyajátéknak fészkei, melyek üdülés helyeit 
újabb bajt nyújtanak; akadlak annak a híresz
telésnek is hivoi, hogy a magyar ásványvizek 
nem vetekedhetnek a külföldiekkel.

Ezek az állítások, az utolsó kivételével, 
valamikor nemcsak hogy nem voltak túlzottak, 
hanem túlontúl igazak. A magyar fürdők akkortájt 
bijjával voltak minden olyan kényelemnek és 
egészségügyi berendezésnek, amivel a külföldi

Az idegen: Miért reszket úgy? Mert 20 év 
előtt megöltem a nagybátyját? Legyen nyugodt, 1 
csak nemrég hagytam el a fegyházat és semmi 
kedvem oda visszatérni. Kérem azonban, ne vág
jon ilyen megvető arcot. Nem érdemiem meg az 
ilyen fogadtatást. Igaz, hogy bűnt követtem el, 
mikor nagybátyját a másvilágra küldtem, de köz
tünk szólva, nagy gazember volt.

Bedois: De kerem!
Az idegen: Kérem, a halottal szemben az 

ember igazsággal tartozik. A nagybátyja vámpír 
volt, egy veszedelmes uzsorás. Én becsületes em
ber voltam, akinek csak egy hibája volt, hogy 
kártyáztam. Az ön nagybátyja kihasználta állandó 
pénzzavaromat és tönkre tett. Egy napon civakodás 
közben véletlenül torkon ragadtam és kissé erő
sebben megszorítottam. Azután az a szerencsét
len ötletem támadt, hogy cl vittem a tárcáját, 
amelyben mindössze 48 frank volt. A balszerencse 
tovább is üldözött, elfogtak és olyan esküdtszék 
elé kerültem, amelynek egy uzsorás volt a főnöke. 
Természetesen elitéltek 20 évi fegyházra. Képzelje 
el, ha egy tisztességes ember az esküdlek főnöke, 
aki undorodik az olyan emberekkel való érintke
zéstől. mint az ön nagybátyja volt, úgy kétség
telenül felmentenek.

Bedois: Azért jött csak, hogy ezeket a szo
morú emlékeket felidézze

Az idegen: Nem. Hanem, hogy megtudja, 
milyen szerepet játszottam az ön életében, rotort 
emlékezzék csak, mikor a nagybátyja olyan hir
telen meghalt, önök a lehető legrosszabb viszony
ban voltak egymással és ha ideje lett volna vég
rendeletet csinálni, úgy bizonyára kitagadta volna 
önt Csakis nekem köszönheti tehát, hogy most 
tőkepénzes.

Bedois: Mit akar ezzel mondani ?
Az idegen : A társadalommal szemben én 

leróttam kötelességemet és adósságomat, most 
fizesse meg ön is az adósságát.

Bedois: Komolyan gondolja ezt?
Az idegen: Azt hiszi, hogy tréfálkozó ked

vem van? Vagy talán a "vagyonnal együtt a nagy
bátyja piszkos fukarságát is örökölte? Vagy talán 
nem ismeri el, hogy milyen nagy szolgálatot 
lettem önnek. A pénze körülbelül 30.000 frank 
kamatot hoz önnek. Azt hiszem, ha életein végéig 
100 frank apanázst ad nekem, úgy nem sokat 
kérek. Nem vagyok lulkövetelő.

Bedois: egyáltalán nem ...
Az idegen: Örülök, hogy ilyen hamar meg

értettük egymást. (Bedois int neki, hogy hallgas
son.) Mi történt?

Bedois : Viktor visszajött.
Az idegen : Viktor ?
Bedois: Igen a szolgám! (Bátrabban.) Mit 

is mondott az előbb?
Az idegen : Már nem emlékszem, de nem 

is fontos, hisz már úgyis megegyeztünk. Nagy 
szívességet lenne, ha a járadékot egy negyedévre 
előre kifizetné.

Bedois: Csak ne olyan hevesen!
Az idegen: Mi ez: Hát nem egyeztünk meg?
Bedois: Csak elvben! Csakis elvben! Elis

merem, hogy mcgkellenc önt fejedelmileg jutal
maznom, ha nem bűnös utón szerezte volna meg 
nekem ezt a vagyont. Egy gyilkosnak köszönhetem 
ezt a vagyont és ha most önnek járadékot adok, 
úgy a bűntársává leszek. Ennek a puszta gondo
latára is felháborodik a lelkiismerctcm.

Az idegen : Miért nem háborodott fel akkor, 
midőn az örökséget elfogadta?

Bedois: Az egészen más lapra tartozik. Az 
egész világgal szemben adakozó lehelek, csak 
éppen önnel szemben nem. Mit szólna a világ, 
hu megtudná ?

Az idegen: Ez nem lehet az utolsó szava! 
Ne törődjék a lelkiismeretével...

Bedois: Lehetetlenségei kíván.
Az idegen: Ön méltó a nagybátyjához, épen 

olyan gazember, mint ö volt... Hálára soha ne 
számítson az ember... Nagyon jó, azonban nekem, 
mert mialatt Viktor távol volt, fenyegetőznöm 
kellett volna... a félelem tudom adakozóvá tette 
volna. Mennyire bánom, hogy megöltem azt az 
embert. Mit értem vele? Egy ilyen gazembernek, 
mint maga, ki kapartam a gesztenyéi a tűz bői. 
Ha elgondolom, hogy a bűn. amit elkövettem, 
nekem 20 évi fegyházat és 48 frankot hozott, 
önnek pedig évente 30,000 frank kamatot. Az én 
esetemet intő például kellene elmondani az ifjú
ságnak. (Szünet). Most megyek, adja vissza a 
késemet.

(Bedois az asztalra teszi a kést és félve 
hátra húzódik.)

Az idegen : Ne féljen tőlem. Nincs szándé
komban a hasába döfni ezt a kést. Nagyon ráfi
zetnék erre a tréfára. Tulajdonkép mi célja van 
annak, hogy ön él ? A legutolsó 20 év alatt bizo
nyos. hogy nem csinált semmit. Látszik is. hogy 
elhízott. Ne féljen, nem bántom, csak a szivart 
akarom felemelni, amit az előbb félelmében elej
tett. Megengedi! (Rágyújt). Isten önnel, tiszteletre 
méltó tőkepénzes, érzékeny lelkiismeretével. (Né
hányat szippant és végig nézi Bedoist.) Hálátlan 
kutya! (Eltávozik.)

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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szinte pompázott és míg külföldön a fúrdöző 
elérhette azt a célt, hogy a nyári hónapok alatt 
kipihenhette a múlt fáradalmait és ujult erővel 
mehetett neki a munkának, addig itthon a mula
tozások és a kártyajáték izgalmai bizony újabb 
pihenőt kívántak a „fürdő*  után.

Ámde ez régen volt. Ma más idők járnak, 
fürdőink kényelem tekintetében bármikor helyt 
allhatnak a külföldi fürdők elsőrangú komfortjával 
szemben. Szállodáink és fürdőközlekedésünk, sétá
nyaink és fürdöberendezésünk az élelmezés és 
í-zolgálás teljesen európai színvonalon állanak; 

manapság már az is túlhaladott álláspont, hogy 
minálunk busásabban kell megfizetni azt, amit a 
külföld potom áron ad.

Hogy a magyar fürdövendégek mégis oly 
li;I, számmal vannak a külföldi gyógy- és üdülő
helyeken képviselve, azt annak kell betudni, hogy 
a magyar publikum egyrészt még mindig a régi 
balhiedehnek hatása alatt áll, másrészt annak, 
hogy a fürdötulajdonosok és fürdőorvosok lelkes 
ügybuzgalma még mindig nem lelte meg jól meg
érdemelt jutalmát.

Fájdalom, leggyakrabban maguk az orvosok 
rendelik betegeiknek az idegen fürdőt, noha úgy 
gyógyhalást, mint pihenést és nyugodalmas szóra
kozást igénylő berendezések dolgában magyar 
fürdőhely olcsóbban állhatott Ivolna rendelkezésre. 
A leginkább hivatott faktorokon, az orvosokon 
múlik tehát, hogy azt a kincset, mely országunk 
egyik föjövedelmi forrását képezhetné, másfelől a 
forgalom öregbítése által úgy a művelődést, vala
mint a külföld előtt való igaz megismertetésünket 
mozdíthatná elő, szinte parlagon hagyjuk. Mi 
haszna minden hazafiui buzgóságnak, nagy be
fektetésnek, ha éppen azok a körök, akikhez a 
fiirdöügy legközelebb áll, akiknek parancsa min
den beteg számára szenlirást jelent, ha épen azok 
tanúsítják a legnagyobb nemtörődömséget a ma
gyar fürdöügy fellendülése iránt.

De a közönségnek is kötelessége volna, hogy 
saját érdekét a hazafisággal összhangzásba hozza, 
amikor az oly könnyen lehetséges. Mert fürdőink 
gyógyhatása — összehasonlítva a külföldi fürdők 
gyógyhatásával — minden kétséget kizárólag 
kitűnő, ami pedig annyiszor hangoztatott, annyi
szor felpanaszolt drágaságot illeti, az — egy-két 
fürdőhely kivételével — egyszerűen mesebeszéd. 
Külföldön sem adhatnak semmitsem ingyen, 
nálunk pedig csak úgy kell megfizetni mindent, 
mint az annyira olcsóknak hircsztelt külföldi 
fürdőhelyeken — többet nem. Gondoljuk meg, 
mennyi pénz vándorol idegenbe, holott silány 
gazgasági viszonyaink között azon kellene lennünk, 
hogy minden érték itt leljen elhelyezést. Nekünk 
nem szabad gavalléroskodni a külföldön olyankor, 
tinikor itthon is olyan úri passziókban részesed
hetünk — olcsóbban.

HÍREK.
A szünidözö ifjúság nyári tánczmulatsága.
Jól sikerült kabaréval egybekötött nyári 

mulatságot rendezett a muraszombati ifjúság a 
múlt hét vasárnapján. Nagy anyagi áldozatok árán 
sikerült Dobrai vendéglős udvarát kertté, pajtáját 
színházzá, illetve táncteremmé alakítani és szor
gos előkészülettel megleltek mindent, hogy meg
felelő erkölcsi sikert is arassanak. Csiszárné úr
asszony volt szives a kabaré rendezését elválalni 
és egy heti lázas készülődés után elismerően 
szépet produkáltak.

Az „Ibolyka*  cimü 1 felvonásos vígjátékban 
'ikerült alakítást nyújtott Saáry Katus, a fiatal
asszony szerepében, Lázár Ilus, mint kedves és 
kivételesen békítő anyós, továbbá Frida Matild, 
mint szobacicus. A férfi szereplők szintén meg
állották helyüket, s nagyban hozzájárullak a kö
zönség kacaglatásához. Elismerést érdemelnek 

aáry Elemér, a boszus férj, Saáry Endre, mint 
kitűnő Írnok alak, ki remek játékával szinte 
extázisba hozta a közönséget, végű1 Laval Nándor, 
mint ambiciózus, alázatos könyvkiadó. A „Hypno 
lizinus" cimü dialógban kedves volt Hima Jolánka, 
úgyszintén Saáry Elemér is. Ismételten Saáry 
Katus szórakoztatta a közönséget „A szórakozott 
kisasszony*  cimü monológgal, majd rövid szünet 
után Erkel „Bánk Bán“-ját adta elő zongorán 
nemes felfogással és precíz technikával.

Befejező szám képen Lantos Náni (Laval 
Nándor) urleány nadrágszoknyában adta elő „A 
színésznő jelölt- monológot, amely egyúttal a 
tánchoz való jo hangulatnak előkészítője volt.

Utána tánc következett ki világos kivirradtig. . 
Lelkesen húzta a cigány a ropogós magyar csár- i 
dásokat, az óriási lampionok barátságos fényt ve- ! 
lettek a kavargó táncosokra. Hullott a confelti ; 
és a szerpentin, melyekkel Saáry Katus, Sinkovich 
Margitka és Micuska pumpolták a táncosokat a 
sátrakban eladott apróságokon kívül. A szünetek 
alatt léghajókat bocsátottak fel a mai aviatikusok 
sikereit messze túlszárnyalva. Sajnos azonban, az 
Aeroclubok nem vetlek róla tudomást. A kora 
reggel vetett véget a mulatságnak, melyből pom
pás kedvvel távozott a közönség.

A felülfizelésekről a jövő számunkban szá
molunk be.

— Gróf Erdody Tamás tüzrendészeli felü- ! 

gyelö tegnap automobilon Muraszombatba érkezett | 
s megvizsgálta a tűzoltó egyesületet. A grófot dr. j 
Czifrák János tűzoltó egyesületi elnök és Rúzsa > 
Ferencz parancsnok fogadták.

— A Muravidéki Takarékpénztár főkönyvelője. 
A nemrég megnyílt Muravidéki Takarékpénztár 1 
igazgatósága az intézet főkönyvelőjévé Peterdi 
Bélát választotta meg, aki eddig a Dárdai Takarék
pénztárnál viselt hasonló állást.

— Öntözni kell. Muraszombat elöljárósága 
régen hozott olyan bölcs határozatot, mint azt, | 
amclylycl a lakókat és a háztulajdonosokat a ; 
gyalogjárók felönlözésére kötelezte. Nagyon helyén ! 
való s szigorúan végrehajtandó még akkor is, ha 
esetleg nem mindenkinek tetszenék a dolog. 
A kézi locsolás azonban egymagában nem elég. 
Köztisztasági, közegészségi és tüzrendészeli szem
pontból egyaránt fontos volna egy öntöző kocsi 
beszerzése, amely ezekben a rekkenö meleg 
napokban a várost öntözné, egyebekben pedig 
állandóan mint lajt a tűzoltó szerháznál állana 
megtöltve, s első segélyképen ilyen nagy szolgála- ( 
tol tehetne. A városi képviselő urak figyelmébe I 
ajálnjuk ezt az ügyet!

— Értelemzavaró sajtóhibák. Lapunk mull 
számában több értelemzavaró sajtó hiba csúszott 
be. Ezek közül holyreigazilandónak tartjuk első 
hírünk hibáit. Abban ugyanis Batlyhány János 
gróf van szó, aki nem a szipai (ilyen nincs is), 
hanem a pápai 7-ik honvéd huszárezrednél 
szolgál.

— A nagy hőség. Végzetes csapásként nehe
zedik ránk a kánikulai hőség. Ember és állat egy
aránt iszonyúan szenved ettől a borzalmas meleg
től, s epedve várja minden az enyhét adó esőt. 
A kapás növények, az őszi ültetvények mind el
pusztulták már, a rétek kiégtek, s ha sokáig tart 
még ez állapot nőm sokára kertek is kiszáradnak.

— A felsőlendvai mulatság felülfizetői: Bally- i 
hány Ernesztm grófnő 18’50 K, dr. Czifrák János 
17 K, dr. Skrilecz Mihály 8’50 K, Most Rezső 7 
K, Bednarik Rezső 4 K, Kleinralh József, Czipott 
Árpád, Stcrn Hugó, Uray Károly 3’50—3’50 K. 
Most Lajos 2’50 K, Siftár Károly, Káply Elemér, 
Tegycy János, Keresztury Kálmán, Porkoláb Gyula, 
dr. Brandieu Sylvius, Vogler György, Vogler Rudolf, 
Ádám János, Sommer József, Kemény Mór 2—2 
K, Bodnár Endre, Csácsics József 1:50—1’50 K, 
Ruzsics János, Küzmits Józsel, Sparas N., Fischer 
Mór, Obál Sándor 1—1 K, Mesnárk József, Türha 
István, Eck Wegscheider, Obál Lajos, Schwarcz 
N., Pável N., Vörös Lajos, Néber N., Obál Jenő, 
Hahn Hermán, Raffel József, Raíl'el Károly Kele- , 
mén N., Hetesi N., Schmicdercr János, Bazsányi 
Mihály, Kocsár Károly, Friedrich Ödön, Horváth 
N., Vogler Vidor, Székely János, Bakó N., Ster- 
csin Balázs, Rónai Jenő, Eiscnstcrn, Morgenstern 
R. 50—50 fill., Maár Károly 10 fillér. Összesen 
114 korona 60 fillér.

Az igazi Ferencz József- 
keserüviz az összes hashajtó szereket ter
mészetes, erőteljesen oldó ereje folytán 
túlszárnyalta már. Ezt bizonyítja Cantani j 
tanár, a lár eszü kutató is, mikor azt írja. I 
hogy a természetes „Ferencz József" keserű
víz nemesi . mint könnyű hashajlószer 
nyilvánítja hatás it, hanem láss’ tkint oly 
annyira javítja a gyomormüködést, hogy 
teljesen pótolja a karlsbadi vizeket! — i 
Kapható gyógytárakban és füszerkereskedé- | 
sekben. — A Szétküldési-Igazgatóság Buda- ■ 
pesten.

Nyilttér.*)

Köszönetnyilvánítás.
Mindazok, kik szeletelt jó férjem elhunyta 

alkalmával akár személyes megjelenésükkel, akár 
Írásban vagy koszorú küldésével részvétüket ki
fejezve, fájdalmamat enyhíteni szívesek voltak, 
fogadják ez utón is hálás köszönetemet.

Egyúttal tudomására hozom Muraszombat és 
környéke nagyérdemű közönségének, hogy meg
boldogult férjemről maradi üzletemet továbbra is 
fentartom, kérve nagybecsű pártfogásukat.

özv. Freygang Lajosné.

Köszönetnyilvánítás.
A legmélyebb köszönetemet és hálámat nyil

vánítom mindazoknak, kik megboldogult öcsém 
elhunyta alkalmával családunk iránt részvétüket 
kifejezni kegyesek voltak.

Újvidék, 1911. julius 28.
Freygang Kálmán.

•) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelőssé
get nem vállal.

Közgazdaság.

Több búzát kell termeszteni.

Aligha van ma nagyobb óhaja a magyar 
gazdának mint az, hogy búza termését fokozza, 
mert a mai magas gabona árak rendkívül jöve
delmezővé teszik a búza termelését. Nagyobb 
területek bevetésével azonban aligha fokozhatja a 
gazda búzatermését, mert üres területek nincsen
nek, tehát nagyobb termésátlagot kell elérnie. 
Ezen nagyobb termésátlagot pedig elsősorban is 
a talaj jobb megművelése által lehet elérni, s itt 
igazán szegre kell akasztani azt a régi elméletet, 
hogy a szántásnak göröngyösnek keli lennie, mert 
a göröngy megvédi a vetést a szél és hideg ellen. 
Mennél göröngyösebb a talaj, annál rosszabbul 
táplálkozik benne a növényzet, mert gyökere annál 
kevesebb talaj, s annál több hézagot érint, tehát 
annál könnyebben kifagy, mert az üregekben levő 
zárt levegő könnyen átviszi a külső fagyasztó hi
deget és igy kárára van a növényzetnek. Szántani, 
boronálni addig kell búza alá a talajt, míg az tel
jesen elaprózódik, inig tehát belső szerkezete hé
zagmentes lesz.

A másik kelléke búza termésünk fokozásá
nak a helyes és okszerű trágyázás; e tekintetben 
is nagyon sok hibát követnek el a magyar gazdák. 
Bő termést csak akkor várhatunk, ha elegendő 
kész tápláló anyag áll a növényzet rendelkezésére, 
ha a talaj nem szenved hiányt könnyen oldódó 
tápláló anyagokban. Ezt pedig a búzánál annyival 
is nehezebben lehet elérni, mert búza alá istálló, 
trágyát tudvalevőleg nem szabad alkalmazni, mert 
a frissen trágyázott földben a búza könnyen meg
dől, de még könnyen meg is gyomosodik.

A búzára rendszerint legjobb, ha az elő- 
veteménye alá adják az istálló trágyát. Közvet
lenül a búza elvetése előtt foszfortrágyát, könnyen 
oldható szuperfoszfátot adjunk, mert ez tartalmazza 
azon tápláló anyagot, a foszfort, amelyre a búzá
nak legnagyobb szüksége van. Ezer és ezer 
tapasztalat bizonyítja, hogy egy métermázsa 
szuperfoszfát, amelynek ára 8—9 korona, átlago
san ugyancsak 1 métermázsa terméstöbbletet 
eredményez, melynek mai ára 24—25 korona 
közölt ingadozik, vagyis alkalmazása háromszoros 
haszonnal eredményez s igy sokszoros hasznot.

Hosszadalmas volna elsorolni azon kísérle
teket, melyeket csupán a magyaróvári növény
termelési kísérleti állomás végzett s melyekből 
boldogult Cserháti Sándor, az állomás vezetője 
azon szabályt vonta le, hogy minden métermázsa 
szuperfoszfát legalább ugyanannyi terméstöbbletet 
eredményez már az első évben, második évi utó
hatása pedig ezen többletet még jelentékenyen 
fokozza.

Egyrészt az állandósulni látszó magas búza 
árak, másrészt az ország állatállományában beálló 
apadás nagyon is indokolttá teszi a szuperfoszfát 
alkalmazását, ellenkezőleg a talaj apadó foszfor
sav tartalma miatt a termés átlagok is apadni 
fognak, mint ahogy a termésátlagok csökkenése 
már is észlelhető.

Nyári menetrend kapható Balkányi Ernő könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.
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Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A ,Muraszombati Járás- 

Gazdák Szövetségéinek könyvtára nyitva van 
naponta délelőtt 11-12 óráig a titkán hivatal 
bán. — A Dunántúli Közművelődési Egylet könyv
tára pedig szerdán d. u. 2 órakor áll a közönség 
rendelkezésére az állami óvodában.

Amerikai szöllövcszö Ripária és Gölhe No. 
9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepen.

— Muraszombat építkezése halad. Ennek 
fényes bizonyságául szolgál Muraszombat teljes 
látképe, mely gyönyörűen mulatja be a város 
minden részéi. Kapható a kiadónál Balkányi 
Ernőnél, Muraszombat.

Halotti énekeskönyv
vend nyelven

Templomi énekeskönyv
magyar és vend nyelven

Ág. evangélikus hívek számára csinos fekete 
egész és félvászon kötésben.

Kapható Balkányi Ernő [könyvkereskedé
sében Muraszombat.

MEGHÍVÓ.
A szentgotthárdi kerületi munkásbiz- 

tositó pénztár 1911. évi augusztus hó 6 án, 
vasárnap délelölt 8 órakor, határozatkép
telenség esetére augusztus hó 13 án a 
nagyközség tanácstermében

rendkívüli közgyűlést
tart, melyre a közgyűlési kiküldöttek ezen
nel meghivatnak.

TÁRGYAI:
1. A megnyitás kapcsán a közgyűlés szabály

szerű egybehivásának igazolása és határozat
képességének megállapítása.

2. A közgyűlési jegyzőkönyvnek vezetése és 
hitelesítése iránti intézkedés.

3. A munkaadók sorából 4 ipari, 1 gyári, 
1 kereskedelmi igazgatósági rendes tag és 4 ipari, 
1 gyári, 1 kereskedelmi igazgatósági póttag meg
választása.

4. Az alapszabályok 28. §-ának módosítása.
Szentgotlhárd, 1911. évi julius hó 

22. napján.
KOLOSSÁ IMRE s. k. WILCSEK GYULA s. k. 

igazgató. elnök.

Hallói Hallói
Még soha nem létezett, 1 darab feltűnő 

tiszta és erős hangú hangverseny gramofon, 10 da
rab mindkét oldalán játszó tetszésszerinti hang

lemez, 1000 darab tíi, összesen

csak 60 korona,
részletfizetésre 50 %-kal drágább.

Kapható:

Goldschmidt Károlynál
SZOMBATHELY. (Szövőgyár utca 37. sz.

i . Kívánatra bemutatom vidéken is. I

Védjegy : „Horgonyt*

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

pótléka
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölésnek bizonyult köszvénynél, 
. .............. osúznál és meghűléseknél. .............— 

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk és csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony41 védjegygyei 
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 
Di Richter gyógyszertára u „Arany oroszlánhoz", 

Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

— Apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 
A Nap, Budapest és Kis tT/ságnapilapok részére 
Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

z a v;

köztudatba ment át“
hogy csakis

KÁLLAI LAJOS
motorgyára

Budapest, VI. kerület. Gyár utcza 28. szám

szállítja teljes jótállás mellett a leg- 
hiruevesebb motor cséplökészlcteket.
Saját érdekében kérjen minden gazda disz- 
föárlapot. melyet ingyen és bérmentve küld 

a gyár!
Fontos figyelmeztetési
Kállai Lajos hírneves motorgyára nem tévesz
tendő össze más Kállai nevű cégekkel.^

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

DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T. 
MURASZOMBAT.

Alaptőke Rotófolzot plfncrarl Tartaléktőkék 
ioo.ooo k. DeieieKet enogaa 192.000 k.

betéti könyvecskére, folyó- és csekk számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A tökekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó belétek után

5°|0 kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

és mindennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alap- 
ján a legjutányosabb feltételek mellett.

Jelzálog és törleszteses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10—65 évig terjedő időtartamra nyujtat- 
nak 5% alap kamatozással úgy, hogy a tőke és kamat félévenkint yszerre 11 
törlesztetik.

Községi és közkölcsönöket folyósít. Vesz és elad 
értékpapírokat és idegen pénzeket. Bevált szelvé
nyeket és sorsolt értékpapírokat. Óvadékul érték
papírokat kölcsönöz. Őrzésre és kezelésre elfogad 
értékeket. Elvállalja löldbirtokok parcellázását. A bel- és 
külföld bármely piacára szóló átutalásokat eszközöl.

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.

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

Óvakodjunk a A Óvakodjunk a
hamisításoktól! hamisításoktól!
8—20 Valódi Stern^^gtafcl védjegyű

THOMASSALAK 
a legjobb és legolcsóbb foszforsavas műtrágya!

Csak akkor X valódi, ha
ilyen =— zsákban

van és \ . ■■ eredeti
ólomzár / -4^t van rajta.

Hamisítás
<5 SIERH^^MARKE 0

Mindenzsák
tói szigo- 7»

Thomasschlacke
tartalomjel-

ruan zéssel van
óvakodjunk. ellátva.

KALMÁR VILMOS 
a Thomasphosphatfabriken Berlin, vezérképviselöjc 

Budapest, VI, Andrássy-ut 49.
Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó árakra 

figyelmeztetjük a vásárlókat.
Képviselő és raktár:

MELIS és PINTÉR cégnél, Szombathelyen.

Vasvármegye leírása
Több iskola igazgató ur által az elemi ff. 

és III. osztályába bevezetett tankönyv.
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernökönyv- 

és papirkereskedésben Muraszombat.

bbbbbbbbbbbi
■ Egy jó házból való fiú ■
" tanulónak felvétetik "
■ ■

Hartner KárolyFia
® cégnél, ®

■ --------- MURASZOMBAT.----------- ■

■ BBBBBBBBBB

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


