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A drágaság és a politika.
A pénznek értéke nagról-napra keve

sebb lesz. A kereslet és kínálat viszonyának 
természetes kialakulását annyira megzavarják 
mindenféle vámokkal, tarifakedvezményekkel, 
behozatali tilalommal stb. stb , hogy való
sággal lehetetlen állapot áll elő.

Ilyen abszurd helyzetben vagyunk éppen 
most. Dacára annak, hogy pénzbőség nincs, 
mégis oly kevés vásárló értéke van a pénz
nek. mintha csak úgy el lehelne pocsékolni. 
Általános a drágaság, Drága az élelem, a 
lakás, drága a munka, — és drága a 
pénz is.

És emellett terjed az élelmiszerhamisi- 
tás, különösen Budapesten, ahol nem győzik 
büntetni az élelmiszeruzsorát.

Éppen úgy vagyunk ezzel, mint a 
fegyveres békével Ha az egyik államban 
hadihajót építenek, akkor a másikban is 
azonnal megszavazzák a milliókat az egyen
súly helyreállítására.

Ha pedig valahol emelik a fizetéseket, 
tekintettel a drágaságra, — rögtön emel

kednek az árak is, hogy az egyensúly 
helyreálljon.

A tisztviselők íizetésrendezésc például 

még jóformán befejezve sincs, és máris 
annyira emelkedtek az árak, hogy már ma
holnap újabb íizetésrendv :ésre lesz szükség.

A munkabérek is óriási módon emel
kedtek az utolsó években, és ma már olt 
tartunk, hogy a magas munkabér mellett 
is alig lehet megélni.

Ész nélkül rohanunk előre a drágaságban. |
Keresik mindenfelé az okokat, mert ez | 

az állapot már tarthatatlan s orvoslást I 
igényel.

Orvosolni csak úgy lehet a bajt, ha | 
ismerjük a baj forrását.

Sokan azt gondolja;, hogy vissza kell 
fejlesztenünk éleligényeiiiket. Meg kell szo
rítanunk a fogyasztást. Talán ezzel segít
hetünk.

Bizonyos azonban, hogy ezzel sem 
érünk célt, mert nem az a baj forrása, 
hogy igényeink lulnagyok. Hiszen még a 
falusi nép, a termelő is megérzi a drága
ságot, holott annak igénye nem nagy. A 
földmivelö kisgazda húsfogyasztása minimá
lis, — kulturális kiadása semmi, — ruház
kodási szükséglete alig van. Ez már nem 
szoríthatja kevesebbre a fogyasztást. És 
mégis épugy szenved a drágaság miatt, 
mint a városi lakosság.

Nem az igények fokozásától származott 
tehát a drágaság.

A drágaság alapoka az, hogy gazdasági 
politikánk rossz.

Mezőgazdaságunk fejletlen, és mi nem 
térünk át az intenzív mezőgazdasági terme
lésre. hanem kereskedelmi szerződésekkel s 
behozatali korlátozásokkal akarjuk ellensú
lyozni a külföld gazdasági versenyét.

Ez az egyik hiba.
Ezért aztán gabonatermelésünk évröl- 

évre kevesebb lesz, a szükséglet pedig ezzel 
szemben emelkedik. Ugyanígy fogy az állat
állomány, a helyett, hogy a szükséglethez 
képest szaporodna.

így aztán a gabona- és állathiány 
folytán, a külföldi piacra is rászorulunk, 
és a szállítási dijakat s a vámtarifákat is 
meg kell fizetnünk. Persze a belföldi ter
melő is aztán oly áron adja nekünk a por
tékáját, mintha messze vidékről hozta volna 
be a piacra.

Belterjes mezőgazdaság mellett nem
csak a magunk szükségletét lehetne kielé
gíteni, hanem még kivitelre is maradna.

A belterjes gazdasághoz tartozik a fej
lett állattenyésztés is, amely az állatállo-

TARCZA.

Az én múzsám/*
Irta : Csite Karoly.

Szombat este lévén, úgy annyira örvende
zek a következő vasárnapnak, akárcsak az. ártat
lan gyermekszívek a széni Karác-ony ünnepének, 
hogy kipihenve*  a hét fáradalmát, itthon ülhetek 
egesz nap Íróasztalomnál: irhalom azl. a mi lel
kemnek gyönyört ád. . .

— No. édes — szólok otthon. — ha a jó 
Isten megengedi a reggelt érnem, fölkelek már 
négy órakor.

— Nem hiszem én; - szólt mosolyogva az
asszony.

— Nem-e ? . . . Fogadjunk hát!
— Ne én velem, hanem leányaiddal fogadj.
Elértettem, mire céloz a feleségem s teljesen 

igaza is lelt neki. Kél és egy negyed évi házas
ságom Isten áldása folytán van egy másfel éves 
és egy három hetes leánykám. Ez a kisebbik jó
szág jóformán az egész napot álomban töltötte, de 
a mint elérkezett az este — nem tudom, a jelen, 
avagy a jövendő sorsa fölötti elkeseredésében-e, 

folyton sirt. Ennélfogva a kis lluska lányom : 
az elsöszüllött, sem hirt elaludni. Folyton arról

' Mutat, ánv a szerzőnek hason ciim alatt megjelent 
müvéből. 

elmélkedett, hogy a Piroska milyen rossz. Lám ö 
jó is, szép is, mert nem sir.

— L’gy-e papa, Pirókká rossz, mer szír? . . . 
fiukká jó. Ilukka szép! Én nem szirok. a. . .

— Ne is sirj, galambom. A jó gyerekek nem 
sírnak.

— Papa is jó, mama isz jó. . . Papa sze 
nem sir. a mama sze nem szir. . .

Bizony meg lett tizenegy óra is, mire mind 
a ké! gyermek és az édes anyuk is azonnal e'szen- 
deredett. Fájó gondolatok közt sokáig hallgatóm 
szeretteim lélegzetvételeit. . .

Édes jó Istenem! mi lesz ezekből, ha idő 
elölt elszólittatnék közülük! . . .

így a négy órai felkelésből hét órai lelt. S 
mire Íróasztalomhoz ülhettem, nyolcra járt az idő. 
Alig irok le tiz szót, elkezd a kisebbik lányom kia
bálni a maga nyelvén, hogy éhes. Ugyanezt követte 
a nagyobbik is. Első szavai is azok voltak :

— Mama, kávé kő ! . . .
Gondolataim szerte szálltak. . . Kisebbik ke

rült először a mamája ölébe s ez sehogy sem tet
szel t az Iluskámnak, folyton azzal ostromolta :

Mama, lelle Pirókkal kocsiba. Mama téllé, 
engem végy fö 1 . . .

Minthogy kívánságát nem teljesíthették, s 
az eredendő bűn : az önzés legnagyobb a gyer
mekben, leakarta taszítani Piroskát mamája öléből.

Jaj, te rossz, le! dorgálta az édes mama. 
— Nem szeretlek téged, miért bántod a Piroskát. 
Hossz vagy, csúnya vagy. A Piroska jó. szép, 
mert senkit sem bánt. . .

Elpilyeredve szaladt hozzám a csöppség:
— Papa, papa! a mama bánt. Ugy-e llluka 

szép. llluka jó ?
— Szép vagy, jó vagy, ha nem bántod Pi

roskát.
Hogy az édes anyja ölébe nem juthatott, föl- 

huzódott az enyémbe. Tollszárt, papírt el akart 
szedni előlem.

— No, igy nem lesz jó. lluska. Csücsülj le 
a szőnyegre. Kapsz könyvel: olvassál.

Ajánlatomat elfogadhatónak találta. Máris 
rajong a könyvért. Először csak lapozgatta az 
eléje tett, idejét múlt árjegyzékét: „Illukka olvasz, 
papa/ — mondogatta egyre, de aztán a saját 
maga szerinti olvasásba fogott: tépdeste ki a 
leveleket.

Beláttam, hogy ilyen helyzetben az Írással 
nem ' messze juthatok, jelen könyvem kéziratát 
vettem elő javítás végett. Jó ideig teljes csendben 
munkálkodhattam. Végre is a nagy csend tűnt föl. 
Hátra nézek: Tele a szőnyeg kézirataimmal, me
lyeket áljavitva az Íróasztal szélére helyeztem. On
nét emelte le észrevétlenül a kis leányom. De nem
csak szétszórva, de legtöbbje el is volt tépve. Sőt 
meg is ette egyes leszakított darabjait. Ijedten 
kiáltottam reá:

Mit csináltál, te rossz gyerek! Jaj, de bor
zasztó rossz vagy te 1

— A papa bánt! a papa bánt! — ugrott 
föl a kis érzékenykedő, futott át mamájához. — 
Ugy-e mama, Ilukka nem rossz ? Ilukka jó, Ilukka 
szép I . . . 

Van szerencsém a nagyérdemű közönségei tisztelettel értesíteni, 
hogy muraszombati könyvkötészetemet a legújabb gyártmányú 
Qt-nM ' A ol rendeztem be. Kívánok ez állal nb. aranyOZO gcppci megrendelőimnek gyorsabb és Ízlésesebb 
munkával szolgálni. Mély tisztelettel Balkányi Ernő.

Alsólendva járás belügyminiszteri rendelettel meg
változtatott helységnevei összehasonlítva a régi elnevezéssel 

kapható Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.
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mánynak állandó szaporítását eredményezné, 
hogy a szükséglettel lépést tarthassunk.

De mi a magyarok Istenétől túlsókat 
kívánunk.

Földjeinket kellően nem miveljük, a 
termőeröt nem pótoljuk, annak fokozásával 
vajmi keveset törődünk. Egy kicsit megva
karjuk a földel, heveíjük a magot, a többi 
az Úristen dolga. Ha kevés takarmány terem, 
olcsón adjuk a marhái, ha sok a takar
mány, drágán vesszük meg.

Ez jellemzi a magyar mezőgazdaságot.
A drágaság másik főoka pedig, ipari 

politikánkban rejlik.
Általános a panasz, hogy kevés nálunk 

a munkaerő. Cselédet, különösen gazdasági 
cselédet alig lehet kapni.

Ennek hegyébe aztán nagy szubven
ciókkal gyárakat állítottunk. ahol száz és 
száz munkás nyer foglalkozást. Ami munka
erőnk volt, az most mind oda jár. A leg
furcsább pedig az, hogy munkáshiány miatt, 
a gyárak kénytelenek külföldről sok munkást 
hozatni és alkalmazni.

A gyáraink tehát arra jók, hogy a 
munkaerőt a mezőgazdaságtól elvonják, és 
azon föl ül külföldi munkásoknak biztos ke
nyeret adjanak.

Ez jellemzi a magyar ipart.
Honnan van hát a nagy drágaság?
Rossz és helytelen gazdasági politikánk 

okozza. Amint egészséges alapra fektetjük 
mezőgazdaságunkat, és úgy fejlesztjük, hogy 
a mezőgazdasági ipar - szubvenció nél
kül — kialakul, akkor majd egyszerre 
máskép állunk.

Ha a magyar föld évenkint nem 30 
millió, hanem 50 millió mm. búzát fog 
teremni, — ha állatállományunk évenkint — ' 
a lakosság szaporodása arányában — emel 
kedni fog, — vagyis, ha a szükséglet ará
nyában szaporodik a termés, — akkor 
nem lesz ily abnormis drágaság.

A mezőgazdasági termés fokozása, a 
belterjes gazdálkodás az egyetlen s biztos 
módja a gazdasági viszonyok természetes 
alakulásának, — és orvoslása a nagymérvű 
drágulásnak.

HÍREK.
Templomavatás.

A muraszombati ág. ev. hitvallású gyü
lekezet a mai napon avatja fel, a szent 
aktus jelentőségéhez mért fényes keretek 
közöli újonnan épült díszes templomát.

Városunkban erősen lüktető hitélet van. 
Elsőknek zsidó polgártársaink mozdullak ; 
meg s a czélnak meg nem felelő rozoga | 
épületük helyett gyönyörű csarnokot emel
tek Isten dicsőségére, amely immár 2 éve 
szolgálja nemes czélját. Az ö mozgalmukkal 
egy idős a kalholikusok és az evangélikusok 
templomépitő törekvése. A katholikusoké 
most van munkában — alapkövét a kegyur 
jelenlétében pár hete rakták le — az evan
gélikus templom pedig már készen áll és a 
mai napon várja felszentelését, melyet a 
kerület ősz püspöke, fenköll lelkű főpász
tora, Gyurátz Ferencz püspök maga fog 
végezni. az egybesereglelt evangélikus lel
készek segédkezésével.

Három uj templom épült majdnem 
egyidőben, báróin hajlék a magasságos 
Isten dicsőségére és tanulságául, bizony
ságául annak, hogy ebben a népben élő I 
hit van. Mélységes megnyugvással nézhet- j 
jük ezt a jelenséget, mert arról győz meg ' 
bennünket, hogy vallásos lélek lakozik 
népünkben, amely a mai anyagias korban 
még nagy áldozatokra is képes apáinak 
szent vallásáért.

A muraszombati evangélikus gyülekezel 
tán valamennyi felekezet között legtöbbel 
produkált. A legfiatalabb egyházközség, mely 
alig pár évtizede, hogy keletkezett. A hívők 
lelkesedése, áldozatkészsége, Kováts István i 
lelkész nagybuzgósága eredményezte, hogy I 
a gyülekezet csakhamar abba a kellemes i 
helyzetbe jutott, hogy az akkori igényeknek 
még megfelelő imaház helyett, egy szebb 
díszesebb és mommentalisabb templomot 
emelhetett. Garasonként gyűjtötte össze 
Kováts István a szükséges összegei, s ma 
mikor munkájának szép gyümölcsét látja, 
bizonyára fájdalommal emlékszik meg az ö j 

buzgó munkatársáról, a gyülekezetnek korán 
elhunyt felügyelőjéről dr. Vralarils Ivánról, 
akit most egy éve ragadott el a kérlelhe
tetlen halál körünkből.

A mai ünnnepélyes alkalommal Mura
szombatban, sokan jönnek evangélikus 
felebarátaink, az evangélikus egyház számos 
kitűnősége, s világi előkelőségei. A legme
lyebb tisztelettel köszöntjük városunkba 
vendégeinket, s igazi magyaros vendégsze
retettel fogadjuk őket. A testvéri együttérzés 
kövelkezményekép az evangélikusok ünnepe 
az egész közönség ünnepe is. A felszenlc II 
hajlék pedig legyen kőből rakott symboluma, 
otthona és oltára a testvéri együttérzésig k. 
és a felebaráti szeretetnek.

Az evangélikusok ünnepe. Tegnap reg
gelre már zászlódiszt öltött a város, hogy kellő 
diszszel fogadhassa a templom-zonlelésre érkező 
püspököt. Gyurátz Ferenczel. A templom kőiül 
diadalkapu felállításán bu/.gólkodmik dolgos kezek, 
bernit a templomban az utolsó munkaiatokat vég
zik az. iparosok. A péntek esti hatalmas vihar 
után szép őszelői reggelre virradt Muraszombat.

A püspök kíséretével délelőtt a 11 óra 8 
perczker érkező vonallal jött, A fogadásra nagy 
közönség jeleni meg a pályaudvaron, amelynek 
soraiban olt lát uk városunk egész intelligenliájál 
valláskülömbség nélkül. A hatóság képviseletében 
megjelent Pósfay Pongrác/, főszolgabíró díszbe 
öltözött huszárjával.

A vonalból kiszálló püspököl Pósfay Pongrác 
lelkes szavakkal üdvözölte, amit a püspök meg
hatottál! köszönt meg. A püspök kíséretében ér
keztek : Kund Sámuel esperes, Kapj Béla kör
mendi lelkész., Porkoláb Gyula és neje. Gerely 
Ernő a templom tervezője. A fogadtatásnál az. ág. 
ev. gyülekezel Junkunc Sándor felügyelő képviselte.

A bevonulás a következő sorrendben tör
tént : Az első kocsibán Gyurátz. Ferencz püspök 
üli Pósfay Pongrácz főszolgabíróval, a második 
koesin Kund Sámuel esperes, Kapy Béla körmendi 
lelkész, Gerey Ernő műépítész, a templom ter
vezője és Junkuncz Sándor felügyelő üllek, 
ezután jött Hartner Géza kocsija, melyben a kép
viselő egyedül foglalt helyet s az utolsó kocsiban 
Porkoláb Gyula és neje ültek.

Pár percig bosszankodtam egy pár dolgoza
tomnak ilyetén pusztulásán. De aztán elgondoltam :
— jó lehet — intő példa éz, hogy azon elbeszélé
seimet hagyjam ki könyvemből, mert azokért kap
nék ki legjobbana kritikus uraktól — ha ugyan el
olvassák könyvemet.

— Node már csak neki foghatok az Írásnak !
— gondolám,, s alighogy kezembe veszem a tollat, 
kopogtatnak.

— Tessék!
— Jó munkát adjon Isten ! Egészségére vál

jék a tekintetes urnák az. éczczakai nyugodalom;
— köszöntött be két hegyháti gatyás atyafi, lévén az 
egyik a Csiza Gergő, a másik pedig a Pityer Ferkó 
bácsi.

— Hozta Isten ! no mi jóban járnak erre? . . . 
foglaljanak helyei.

— Rosszba, tekénlctes ur, rosszba. Eszi a 
fene a jót minálunk. . . Hitvány termés vöt, sok 
az. adó, sok minden kőcuség; bizony egy kis kö
lcsönt köil fölvennem a Ferkó sógorlu. Arrul kel
lene egy kis irás ; — mondta Csiza Gergő.

— Én meg kis fődet vettem a Mihóknétu, 
arrul szereltnek öröklevet iratnyi; — mondta Pi
tyer Ferkó. Jól tudtam, hogy a szükséges okiratok 
kiállítására én lettem áldozatul kiszemelve, de 
adtam a tudatlant, azt mondtam nekik, hogy leg
jobban ajánlhatom irataik elkészítésére — ha már 
hozzám fordultak tanácsért — a szomszéd utcá
ban lakó Kopácsi Ferenc ügyvéd urat: Az. olcsó 
ért kiállítja.

— Eh ! I — kiáltott fel tnindenik mélységes 
utálattal. — Isten ménes, fiskális körmei közé 
kerőnyi a szegény embert, iszen ippegazért keres
tük fő a tekéntetes urat, hogy lenne szives megirnyi.

— De nem szabad ám nekem. Vétséget kö
vetnék (*l  vele. Megbüntetnének zugirászalérl. . .

— Eh. dehogy nem szabad annak, a ki tudja. 
Maga pedig érti a módját. Nem olyan hitvány, 
tudatlan ember, hogy még azt se tudná megtenni; 
— érvelt ravasz, esze járása szerint Csiza Gergő.

Aztán nem is érek reá: könyvet irok. 
Latjak ezt a csomó írást. Még egy ennyit kell 
hozzá Írnom. . .

— Hő-hő ! — csodálkozik Csiza Gergő. — 
Osztán nem rösleli, tekéntetes ur ilyen hiábavaló
sággal rontanyi az egészségét ?

Nem tagadom, arra gondoltam hirtelenében. | 
hogy Gergő bácsit kiméltatom szemtelen megjegy
zéséért szobámból, de aztán mégis meggondoltam | 
a dolgot: Minek szerezzek magambak ellenséget, ■ 
Mikor jó barátot is szerezhetek. . . Hátha netán ö j 
is és a Ferkó bácsi csupa hálából megveszik majd ’ 
a könyvemet. Kiállítottam nekik a kívánt okiratokat. ' 

Mivel tartozunk fáraccságáérl? — kér- | 
dezték felállva az. atyafiak, s mindenik egy-egy 
tiz. fillérest szorongatott a markában.

— Mivel? . . Hát iszen, ha ügyvéddel állít
tatják ki, tizet annak mindegyikük legkevesebb tiz. 
koronái. . . En nem veszek érte semmit sem, ha 
nem — tudják mit — ősszel egy könyvem jelenik 
meg, szép történetek lesznek bele Írva. Három ko
rona lesz az ára. Vegyék meg mind a kelten.

— Hehe! hisz én nem tudok olvasnyi;__
monda tettetett neveléssel Csiza Gergő. Pityer Ferkó 
pedig a füle tövéi vakarta.

- Tud az Éva néni olvasni, vegye meg 
annak. Ferkó bácsi megveszi a Bábi néninek. Sze
relnek az asszonyok olvasni. .

Fanyar ábrázaltal hümmögetve búcsúzott el 
a két atyafi, teljesen leszabodni nem merlek, mert 
alig múlik el a bél hogy valami elintézni valóval 
föl ne keressenek.

Egy negyed óra múlva nagy lörletéssel, szí 
varozva jött vissza Csiza Gergő :

— Csak azérl gyűltem vissza, tekéntetes ur, 
liogy megmondjam szerencsétlenségemét. Elvesz 
leltem valahol az írást. L>e azért nem fárasztom 
ve o többet a tekénlctes urat. Úgy is töméntelen 
sok a doga. Inkább elmegyek ahhoz a sintérhez 
melyiket mondani leczczet akárhogy meg is nyúz.

-- Jól van. Gergő bácsi, jól van. Kár voll 
azért vissza faradm. Nem muszáj megvenni a köny- 
vemet. Nem erőltetem senkire.

Szivarra akartain én is reá gyújtani, hogy 
magamra maradiam, de nem találtam a szokolt 
helyen. Akkor jöttem észre, hogy miféle szivarral 
füstölte be visszajovetelével szobámat Csiza Gergő.

i - J'et múlva beállított hozzám a Pityer 
korko is. Cseresznyét hozzon egy kis füles kosárral.

' i """ek Pazar°lja reáin, kedves Ferkó 
bácsi, mikor jo pénzt kapnának érte a piaczon. 
senkinél, T^yJ“ ® ’ tekénletcs ur- Nem kell már 
önkinek. 1 ele van mar minden szeme féreggel. 

.... i „a ll'U ,an “ gyerekek. Ferkó bá-
kedvos unokái, elfogyasztották volna.

■i . N°’, !?z?n.™aradl '"ég elég otthon, de 
a mihaszna kolykei mind az orrát fintorilja tőle.

Hal a — malaczok ? . .
iet i,7L.vh.“(iií?i ?Prh0’ j°sz4Kai. még az aludte- 
jel is csak turkálják. . .
é|) ... No hát akkor nincs más hátra, mint —

Ilyenformán a Ferkó bácsi is néhány liter
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A fogadtatás és kölcsönös üdvözlés után a ' 
püspök kíséretével bevonult Kovács István lelkész
nél levő szállására. A püspököt — aki mellett 
Pósfay Pongrácz főszolgabíró foglalt helyet 
uradalmi fogat vitte.

Az evangélikus templom elölt zöld gulyák
ból készített és zászlókkal diszitett diadalkapu 
állott. Ennél a diadalkapunál fogadta Kováts 
István lelkész, Hinni Sándor alsómoráezi lelkész 
és Heiner Géza helybeli s. lelkészei a gyülekezet 
elöljáróságának élén a püspököt, szívből fakadó 
üdvözletét mondván neki. A püspök itt is meghatva 
mondott köszönetét a meleg fogadtatásért. A püs
pök szavai után Vralarits Linuska pár üdvözlő szó 
kíséretében virág bokrétát nyújtott át az ősz fő
pásztornak, ki a leánykát homlokán csókolta.

Délben Kováts István lelkész a püspök tisz
teletére fényes ebédet adott, a melyen részt vet
tek : Gyurátz Ferencz püspök, Kund Sámuel 
esperes, Kapy Béla lelkész. Porkoláb Gyula és 
neje. Ilima Sándor, Junkuncz Sándor nagyszolyi 
lelkész. Gzipott Géza, Czipott Gézáné, Gerei Ernő 
műépítész, Berke Miklós, dr. Czifrák János, Czipott 
Árpád Döbrentey Antal, dr. Geiger Vilmos, dr. 
Geiger Arthur. Heiner Géza. Junkuncz Sándorné, 
Junkuncz István, Junkuncz Sándor, Kovács István, 
Kühár Ferencz, Pósfay Pongrácz, Rúzsa Ferencz, 
Dr. Pintér Miklós, Thomka Gizella, Saáry József, 
dr. Sómén Lajos, Siftár Lajos és Skcrlák László.

— Szápáry László gróf újabb 
közgazdasági tevékenysége. Zemplént 
megyében, Töketerebesen 1 millió korona 
alaptőkével: Felsőmagyarországi cukorgyár 
részvénytársaság czimén, hatalmas iparvál
lalat indul meg. A „Vasmegyei Napló**  érte-

férges cseresznyével lerázta magáról a könyvvételi 
kötelezettségét.

Könyvem ügyében irtain aztán egyik bará
tomnak, kinek én is több rendbeli szívességet tel
tem már. Nagysokára válaszolt egy levelező lapon, 
hogy örül vállalkozásomnak, de ö neki sok a dolga: 
nem ér reá könyvet olvasni. Különben is ha reá 
érő ideje volna, nem venne, hanem Írna — köny
vet. Pénzt keresne vele.

Szerencsétlen ílótás! soha éleiében egy ér
demes levélheti mondatot nem tudott Írni.

Végtelenül elszomorított e dolog. Ha már az 
érdekelt ismerőseimmel is igy jártam, mit számít
hatok az idegenekre ? . . Ha még akadna is egy
két könyvbarát, azokat meg egyes kritikus urak ide
genítik el a könyvételt öl. Elnevezik az ilyen ma
gamfajta ismeretlen — szegény ördögöt ártatlanul 
is irodalmi zugirásznak. azaz : dilettánsnak... Vagy 
még rosszabb cselben (ez még gyakoribb, mint az 
első) agyonhallgatják az ismeretlenség odújából 
elöbujni akaró munkáját.

Nagy szomorúságtól megszállva borulok két 
karomra, s a mellettem padlón babájával játszó 
kis Iluska lányom szól hozzám legédesebb szere
tettel :

— Papa, ne szirj, Ilukka szeret!
Reánézek. Tekintetem pár másodperezre egy

beolvad a kicsikém lelkes lobogásu kék szemének 
sugarával. Eltűnik szivemből a bánat, helyébe uj, 
enyhét adó, boldogító reménység költözik. . .

. . . Szomszédomban van a templom. Halo- 
tal harangoznak. A kis Iluskám gyorsan leleszi a 
babáját. Parányi kezecskéit összekulcsolja:

— Papa halangoznak : imákkozunk !
— Jól van, kis múzsám, imádkozzál, hogy 

megsegítse papát munkájában a jó Isten, s adjon 
a jo magyar népnek könyvvásárlási kedvet.

sülőse szerint ez a nagy közgazdasági vál
lalat Szápáry László grófot választotta meg 
alel nőkévé. Ugyancsak Nagybecskereken is 
épit egy másik consorczium 3 millió korona 
alaptőkével cukorgyárat amelynek Délmagyar
országi ezukorgyár részvénytársaság lesz a 
neve. Ezen társaságnak is a mi grólunk 
lesz a helyettes elnöke. Örömmel halljuk 
ezeket a híreket, s csak azt kérjük ezek 
kapcsán a nemes gróftól, hogy a legutóbbi 
időben kifejtett nagyszabású közgazdasági 
tevékenységét egy kevésbé a muraszombati 
járás felé is irányítsa.

— Esküvő. Két poéta lelkű ifjú em
ber köti meg nemsokára kezét Hymen 
rózsalánczaival egy örök életre tartó frigyre. 
A mi jeles verselünk dr. Vályi Sándor 
esküszik e hó 20-án örök hűséget szépséges 
arájának Árvái Bözsikének, Lapunk ki egyik 
diszél tiszteli dr. Vályi Sándorban, őszinte ] 
szívvel vesz részt a derék munkatárs örö- , 
méhen, és fellegieden örökkévaló boldog- I 
Ságot kíván neki, mikor a maga szivének ■ 
választottjával jövendő pályafutására meg- ; 
indul.

— Az evangélikus templom oltárképe. A mai ! 
napon felszentelt templom egyik föékessége az [ 
oltárkép, mely krisztust a keresztfán ábrázolja. A • 
képet Bory Jenő ismert nevű fővárosi művész I 
festette. A kép azonban nem lelt egészen készen. 
A miben a megbízást csak augusztus 1-én kapta. | 
s igy nagyon rövid ideje volt a nagyszabású alko
tás elkészítéséhez. De ez a rövid idő sem állt 
egészen rendelkezésére mert szeptember elején 
megbetegedett s mintegy 10 napig az ágyát kelleti 
őriznie. Az elöljáróság kérelmére mégis elhozta a 
félig kész képet, mely igy befejezetlen állapotában 
is határozottan művészi képre vall. A megvilágítás 
nagyon kedvezőtlen. A kép felett egy színes ablak, 
s jobbról balról fehér ablak üveg van. Ezen tán 
valami függöny alkalmazásával segíthet a templom . 
elöljárósága mert bizony kár volna azért a szép i 
képért, ha a rossz világítás mellett hatásában 
vesztene.

— Csite Károly könyve. Lapunk mai számá- ■ 
bán Csite Károly körmendi iró tollából tárcza 
czikket közlünk, mutatványképen a szerző köteté- i 
bői. A csinos közvetlen hangon megírt apróságok | 
szerzőjük a jó tollát dicsérik. A könyv Lamppel 
Róbert kiadásában jelent meg. Kapható a szerző
nél Körmenden ára 3 korona.

— A „Muraszombati önk. Tüzoltóegyesület"- 
nek I. évi augusztus hó 28-án megtartott mulat- ' 

| ságról már a múlt számban megemlékeztünk, most 
i pedig a bevétel és a felmerült kiadásokról számo- i 
i lünk be. Bevétel: belépti dij 158’50 fiill., felülíize- 

tések 108'90 fill., beküldött dijak 97.— kor., lom- i 
; bola s vegyesekből befolyt 97*76  fiill., összesen ! 

461'16 fill. Ezzel szemben kiadás volt 434'57 fill. ; 
Maradt 26'59 fill.

Felülfízettek: Hartner Géza orsz. képv. 10 ■ 
! kor., Fürst Ödön 5 kor., Baltyándi tűzoltóság, ] 

Döbrcntei Antal, dr. Geiger Arthur, Most Lajos, 
Osterer Károly, Ratkol Tivadar, Schweihainmer 

I János. Turk József 4—4 kor., Ekliam Károly, 
Hartmann Ferencz 3—3 kor., dr. Brandieu Syl- 
vius, Benczik Lajos, Czipott Árpád, Csiszár János, 
Fiiszár József asztalos. Hirschl Ferencz, Kühár 
István, Kühár János, Kühár János, Nemecz János, 
Norcsics János, Rúzsa Ferencz, Takáts R. István 
2—2 kor., Barbarics István, Bauer János, Berdén 
István, Csácsinovils Imre, Fiiszár István, Freygang 
Lajos, Győri Kálmán, Horváth Géza, Horváth, Lö- 
rincz, Horváth Vincze, Hunyadi Sándor, Jónás 
János, Kardos József, Kirnbauer Samu, Kleinralh 
József, Kovács Imre, Meszarics István, Most Rudolf, 
Nemecz István, Ozvtftics János, Práhics József,

Raj' r M:'.”is, Szauper József, Vezér Géza, \Vo|- 
fart Lijii-. 1 -1 kor., Kiss J. —'60 fill.. Braun 
Alajos. Hir.schl Lajos. Vüjecz Elek 50—50 fill.. 
Bodanccz Ferencz. Horváth Imre. N. N. 40 -40 
fill., Novák József, Porédos J. Weisz T. 20 20 fill.

Deküldtek: gróf Szápáry László 50 kor., 
Árvái Henrik, Márlonhelyi tüzoltóegylet, dr. Pintér 
Miklós, dr. Vályi Sándor 5—5 kor.. Boros Benő, 
Eberl Angyala és Róza dr. Geiger Vilmos, Keresz- 
tury Kálmán 3—3 kor.. Balkányi Ernő, Bodnár 
András, Fischer Lajos Pósfay Pongrácz, Junkucz 
István. Vezér József Vucskics J. 2—2 kor., Mihr 
Lajos 1 kor.

— Dr. Windholz Zsigmond volt 
rohonci körorvos Szombathelyen (Erzsébet- 
királyné-utca 22. sz. alatt) általános orvosi 
gyakorlat mellett Röntgen-, viz-, vér- és egyéb 
orvosi vegyi vizsgálati rendelőt létesített.

— Tanító urak figyelmébe. Az összes iskolai 
nyomtatványok kaphatók Balkányi Ernő papirke- 
reskedésében Muraszombat.

Iziaelita ünnepekre újévi' képeslevelező
lapok : Izraelita imaház és az izraelita imaház 
belseje slb. képeslapok kaphatók Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat.

— Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, 
annak szives megujitását.

A Divat.
— A Divat Ujság-ból. —

Melegen süt le reánk a nyári nap és akár
mennyit szenved is a kánikulai melegtől a városi 
ember, mégis arra vágyik mindenki, hogy miné to
vább ilyen maradjon az idő, mert bizony valahogy 
nagyon soká kellett rá várni. Ám ez meg nem 
akaszthat bennünket abban, hogy előrelátóan ne 
foglalkozzunk már most az őszi divattal és ha nem 
tudjuk is egész határozottsággal megállapítani azt 
teljes egészében, annyit már most is tudunk — mert 
óhajtjuk, — hogy annak sok újat kell hoznia. És 
iicm is lesz kárára a divatnak a teljes változás mert 
az oly szűzre ráncolt szoknya, mely még a szabad 
mozgásban is akadályozta a viselőjét, mindennek 
inkább volt nevezhető, csak szépnek nem.

Valósággal nélkülözhetetlen ruhadarabja az 
őszi divatnak a köpeny, még pedig selyemből vagy 
bármsonyból, a látogató öltözék kiegészítésére, lágy 
és meleg anyagból, ha célszerűnek akarjuk, mely 
megvédjen bennünket az ősznek esetleg kellemet
lenebb időjárástól. Az ilyen célszerű köpenyt új
ból duplán szőtt szövetből készítik. A külső oldal 
leginkább diagonál-szövésl mutat sevióban vagy 
homcspunban, rendesen a barna, szürke, szürkés
zöld és más divatszin kettős árnyalatban; a belső 
oldal lágy és bolyhos, elütő színekben a milyen 
a világoskék, halványlila, és világosszürke. Ugyan
ebből a belső oldalból készítik a nagygallért és 
széles kézelőt. Sajátsága az idei köpeny-, de a 
kabátszövetnek is, hogy oldalt gombolódik; az a 
gombolás mélyen a derék vonala alatt kezdődik 
és balról jobbra történik.

A Divat Újság mai számában több újabb ka
lapforma látható, a mivel lehetővé van téve, hogy 
mindenki kiválaszthassa azt, a mi az egyéni Ízlésé
nek leginkább megfelel és a mi a legjobban talál az 
arcához — Mert hiszen mindig is azt mondjuk, 
hogy mi csak csak a divat irányát jelöljük meg, de 
azt kiki magának megfelelően formálja, módosítsa.

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagyon olcsó: negyed
évre, postán való szétküldéssel, kél korona 20 
fillér. Előfizetni legczélszcrübben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehel. A Divat Újság 
kiadóhivatala Budapesten, Vili., Rökk Szilárd- 

, utca 4. szám.
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Vasvármegye leírása 
népszerű füzetecske iskola és magán célra. 
Ára 20 fillér. Kapható Balkányi Ernő könyv- 

és papirkereskedésben Muraszombat.

A Schicht
szarvasszappan

valódi csakis a

SchicM
névvel és a „szarvas" véd*  

jeggyel!

<• 
>jt&~ Védjegy: „Horgonyt*  "Wú

A Liniment. Capsici comp., 
a Horgony-Pain-Expeller 
egy régjónak bizonyult háziszer, mely már sok év 
óta legjobb bedörzsölcsm k bizonyult köszvenynél, 
............ osúznál és meghűléseknél. ■•••■............

Figyelmeztetés. Silány hamisítványok miatt be
vásárláskor óvatosak legyünk ée csak olyan eredeti 
üveget fogadjunk el, mely a „Horgony11 védjegygyei 
és a R.chter, cégjegyzéssel ellátott dobazba van 
csomagolva. Ára üvegekben K—.80, K 1.40 és K2.— 
és úgyszólván minden gyógyszertárban kapható. — 
Főraktár: Török József gyógyszerésznél, Budapest. 
0r Richter gyógyszertára az „Arany oroszlánhoz".
* Prágában, Elisabethstrasse 5 neu.

Lampion confetti 
nagyban és kicsinyben 
jutányos áron kapható: Balkányi 

Ernő papirkereskedésében 
Muraszombat.

Kiadóhivatali üzenet.
A reklamácziókra vonatkozólag a kővetkezőket tu

datjuk nb. előfizetőinkkel. Ha a .Muraszzoitibat és Vidéke*  
egyik vagy másik lapszáma nem érkezett kezeihez, tessék 
íz. ottani postahivatalhoz fordulni a következő felszólalás
sal. amely akár egy darab papíron, akár pedig szóbelileg 
történhetik. A felszólalás szövege a következő : 
Tek Postahivatal ! A Muraszombat és Vidéke 
számát nem kaptam kezeimhez Kérem ezt hivatalból 

megreklamálni.
Kz a reklamácz ó a posta részéröl teljesen díjtalan és erre 

I kötelezve van. Csakis olyan reklamáeziókat vehetünk
Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők. I figyelembe, amelyek postahivatal részéről történik.

ÉRTESÍTÉS.
Van szerencséin tisztelettel értesíteni a n. é. közönségei, hogy Muraszombatban 

Berger József es Fia Főtéri házában (gróf Szápáry parkjával szemben) a fővárosi igényeket 
is teljesen kielégítő úri, gyermek, papi és egyenruha készítő

SZABÓ Ü2LETET
nyitottam, ezzel kapcsolatban nagy választékit angol és magyar gyártmányú posztó 
jakiárt is berendeztem, mely által a n. é. közönség a ruha választékát teljes egészéin u 
megszemlélheti és szükség esetében a legrövidebb idő alatt azt el is készíthetem.

Mint okleveles szabász, fővárosunk nevesebb czcgeinél voltam alkalmazva főnö
keimnek teljes megelégedésére, ez bátorít fel arra, hogy Muraszombat és vidéke n. é. 
közönségének magamat nagybecsű pártfogásába ajánlom és hiszem, hogy kiszolgált 
elsőrendű anyagom, gondos és tiszta munkáim által azt meg is fogom nyerni.

Mély tisztelettel 
Benczik Lajos, 

oki. szabó.

---------------------------------- —-----------------------
Bérbeadó a Délvasme9yei 
tovl takarékpénztár r.-t.
bérházában egy nagyobb, 4 utcára nyíló 
üzlethelyiség a hozzá tartozó mellékhelyisé
gekkel és 2 szobás lakással, 

egy kisebb üzlethelyiség, 
egy emeleti utcára nyíló 3 szobás lakás 

a hozzá tartozó mellékhelyiségekkel.
Értekezhetni a hivatalos órák alatt.———

? Az izr. ünnepekre ? 
.•. .’. ajánlom a legszebb kivitelű .•. .’. 
1M A K Ö N Y V E K E T 
felnőtteknek és fiatalnak legolcsóbb árakon I 

.■. .'. .-. Kaphatók .-. .•.
BALKÁNYI ERNŐNÉL Muraszombat.

Úgyszintén 1910-11. évre izr. naptárak.

Valódi védjegyű

inden zsák tartalonijidzéssel van

Óvakodjunk a hamisításoktól!

Thomassalak 
a legjobb és legolcsóbb foszvor 

savas műtrágya ! 
Csak akkor valódi

Képviselet és raktár

MELIS ÉS PINTÉR
Szombathely

Kalmár Vilmos
a Thoinasphoshatfabriken BERLIN 

ólom- vezérképviselöje Budapest. VI. 
Andrássy-ut 49.

Első szombathelyi és nagy-szt-mihályi gőz- g 
tégla és hornyoszsindely gyárak Xs

HÜBNER és POHL
Szállít bcrinenlve minden vasúti állomásrí : mindennemű cserép- ,a 

zsindelyeket, alagcsöveket és cementárukat. -ó =
SZABADALMAZOTT HORNYOSZSINDELY^ | 

mely olcsóbb és jobb minden egyéb tetőfedő anyagnál. M T 
Sok évi szavatosság. E

Szives tájékozásul:
1 □ in. tetőfedéshez kell 16 drb hornyoszsindely á K 72. tehát 1 □ kerül 115 f. |
1 ,n- • 36 „ közönséges „ á K 38. tehát 1 . » 138 f. I
Asbcst pala, deszkaburkolás nélkül, 1 399 f ■

Minta és árjegyzék kívánatra ingyen és bérrnentve.

Képviselők és raktárak: 
üyimolfalva és vidéke : Karay Ernő ur. Körmend és vidéke Dénes Ferenc ur.
Muraszombat. . Kohn Lipót ur. Örisztpéter, , Haas Kálmán ur.
Rohoncz . , Steiner Mór ur. Rum , „ Lessinger Arnoid .
Vasvar „ , Vásárhelyi János ur. Zalalövö , , Benedek Gusztáv ,

d
Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


