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Termeljünk többet!
(V.) A magyar zsurnalisztikának ékes- 

tollu és az igazságot kérlelhetlenül szerető, 
boldog emlékű tagja, Tóth Béla szállóigéinek 
száma szaporodott. A földmivelésügyi minis
tér program mszózata: termeljünk többel,— 
rövidesen szálló igivé lelt. Emlegetik a gaz
dák, emlegetik a kereskedők és ebben lát 
egyedüli orvosszert agrár és merkantilista 
egyaránt. Az egész világon csak keleti szom
szédainkat nem értve ide, többel jövedelmez 
a mezőgazdaság, mint nálunk. Pedig termő
földjeink évtizedek óta a legextenzivebb mű
velést és föiduzsorát kibírták. Igaz, hogy a 
Kaszandra jóslás évtizedek óla elhangzott. 
Egy nagy mezőgazdasági tudós. Cserháty 
Sándor már fél évtizeddel előbb kijelentette, 
hogy ha Magyarország tanyarendszerével és 
a kalászosok extensiv művelésével fel nem 
hagy, — a termöerőben kiapadhatatlannak 
vélt magyar Kánaán csődöt mond: elmarad
nak a nagy búzatermések és mutatkozni 
fognak az egyoldalú kalásztermelés beteg
ségei. Sokan nem hittek a Kaszandra jós
latnak, de Jász-Nagykun-Szolnokban mutat
kozott a trosgomba, a búza e nagy élösdije, 
uj pusztító bogár is ijesztgette a gazdákat: 
a hesszeni légy s valóban az egy oldalú 
kalásztermelés lulhajtása ijesztő mérvben 
mutatkozott. Cserháty mindezt végső elem
zésében az alföldi tanyarendszer átkának 
tudja be, annak, hogy a gazda csak nya
ranta tartózkodik a tanyán, télen bevonul 

a városba, sokszor jószágával és igy a föld- 
mivelés ősi elmaradottsága marad a régiben. 
A nyugati államok hatalmas lépést tettek a 
mezőgazdaság produktivitása érdekében. 
Bámulatosan segélyére jöttek az uj és leg
újabb technikai találmányok, hiszen ma már 
még a szárazság leküzdésére is meg van 
az uj művelési mód, mely elmésen raktá
rozza a téli csapadékot az alsó talajban és 
nem engedi, hogy a tavaszi napsugarak 
elpárologtassák.

Nem lehetne azt mondani, hogy Ma
gyarországon a mezőgazdasági tudás nem 
terjed és hogy a mezőgazdasági haladás 
nem volna élénk, azonban alig van szük
ségesebb jelszó, még amelyet a társadalom 
fülébe kellene kiáltani, mint az a szállóige, 
hogy termeljünk többet. Hiszen ez az óhaj 
magában foglalja az egész nemzellesi bol
dogságát! Magyarországon a lakosság 70 
százaléka foglalkozik földmiveléssel és akár 
hogy akarjuk is az ipart fejleszteni, bizo
nyos az, hogy az országnak jólétét a föld 
termése fogja még századokig biztosítani. 
Mi mezőgazdasági ország vagyunk, nekünk 
a föfigyelmet arra keil fordítanunk, hogy a 
föld kileremje azokat a nagy és folyton fo
kozódó szükségleteket, melyeket igénylünk. 
És azt. hogy a magyar föld tényleg ki is 
tudja teremni és azt, hogy intenzív mező
gazdasági kultúrával hatalmas jólétet tud
nánk az országban terjeszteni, — senki 
ebben az országban kétségbe nem vonhatja. 
Hiszen példák vannak elöltünk. Most már 

nemcsak valamely mintaszerűen vezetett 
nagy birtok terméseredményeivel dobálódz- 
halunk, hanem az országban lévő népies 
mintagazdaságok eredményeit is feltárhat
juk a tanulni óhajtó gazdaközönségnek.

Az bizonyos, hogy a korszellem hatal
masan megváltozott. Mi, akiknek a feje de- 
resedik, ifjúságunkban még álmodni se mer
tük. hogy a náiuuk öregebb parasztot be 
lehetne vonszolni az iskolapadba arra a ki
mondott célra, hogy tanuljon. És mit látunk? 
Azt látjuk, hogy az országban a tél folya
mán 5500 gazdasági kurzust rendezlek és 
valamennyinek meg volt a maga hallgató
sága. Ebből azt az örvendetes tanulságot 
merítjük, hogy nemcsak a mozik iránt van 
minálunk a nép alsó rétegében érdeklődés, 
hanem a gazdák is a maguk keserves tapasz
talatai árán rájöttek arra, hogy a mezőgaz
daságot sem lehet űzni az apáktól eltanult 
régi fogásokkal, hanem tanulni kell és uj 
móddol kell az ekeszarvához nyúlni, nem
csak uj móddal, hanem uj ekével is. És ez 
azt jelenti, hogy a legegyszerűbb falusi ud
var se lehet ma már el mezőgazdasági gépek 
és eszközök nélkül.

Nem lehet eléggé jelentöségeseknek tar
tani a földmivelésügyi minister szálló igéjét és 
valóban nem tehetünk nagyobb szolgálatot az 
országnak, mintha gyakorlati módon is képe
sítjük a gazdát arra, hogy termeljen többet.

Előfizetések, hirdetések és a nyilttér a kiadó
hivatal címére: Balkányi Ernő könyvnyomda Mura
szombat küldendők be.

TARCZA.

Anyámnak.
Maradjatok meg, édes anyám, 
Régi kis fészkünk melegén.
Szölöfutolta ajtajában 
ó. hányszor csüngött gyermekén I 
lla messze útról haza tértem, 
Először engem itt ölelt
S a boldogságtól úgy pereglek 
Szeméből az öröm könnyek.

Aliiig én távol robotoltam, 
A.munka nehéz robotját. 
Hányszor hullatta vén körtefánk 
Árnyékol adó zöld lombját.
Mig én a célért küzdve-küzdtem, 
S sok színes álmom elhagyott, — 
Meleg fészkünkben csöndben múllak 
Bánattal, árnynyal lelt napok.

Gyenge hajtásból termő fa lelt, 
Madár család rajt’ összefér . . . 
Fekete haja apámnak már 
Csillogó, tiszta hófehér.
Egyetlen vágya, szent öröme :

Tisztelettel kérjük,

Tanítani a kis lelkeket,
S mint egykor — most is — kis kertjében 
Elöl lógat, el nyeseget.

Maradjatok meg, édes anyám,
Régi kis fészkünk melegén . . .
Őrizzétek az öreg házat,
Hol titeket soh’ baj nem ér.
S ha messze útról hazatérek,
A régi kedvvel várjatok
S fekelés, barna kenyér mellett
Feledjünk minden bánatot.

___________ Gy. Kocsis László.

Az ajándék.
Irta: Csehov.

Sasa Smirnov egy nap gondosan újság
papírba burkolt tárgygyal a hóna alatt jelent meg 
Kosolkov doktor fogadó óráján.

— Nos, kedves barátom, — köszöntötte az 
orvos — hogy érzi magát ?

Sasa szivére szorilotta kezét és izgalmas 
hangon modta :

— Doktor ur, az édes anyám tisztelteli és 
ezerszeresen szívből köszöni, hogy engem, egyet
len fiát kigyógyitott a veszedelmes betegségből 
és megmentett az éleinek. Nem is tudjuk, miként 
rójuk le . . .

kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.

— Csak kötelességemet teljesitettem, — 
hárította el betegének hálálkodását az orvos — 
Mindenki más a helyemben csak igy tett volna.

— Lássa doktor ur, mi csak szegény embe
rek vagyunk és sajnos, nem tudjuk megfizetni az 
ön fáradozását. Pedig ez nagyon a szivünkbe 
markol, mert oly igen szerettünk volna . . . . 
Hálánk csekély jeléül, kérjük, fogadja el ezt 
tőlünk . , . Ritka műtárgy és valódi bronzból 
készült.

— De hiszen teljesen felesleges, hogy vala
mijüket nekem ajándékozzák, — mérgelődött az 
orvos.

— Nem, doktor ur, ajándékunkat nem sza
bad visszautasítania, — szólt Sasa, miközben a 
csomagol bontogatta. Ezáltal édesanyámat és engem 
mélyen elszomorítana . . . Valóban szép dolog és 
nagy művészi értéke van. Édesapa hagyta reánk 
és mi úgy őriztük, mint egy drága emléket. Édes 
apa ugyanis a régi műkincsek összevásárlásával 
foglalkozott és eladogatta azokat a mübarátoknak. 
Most is ebből tartjuk fenn magunkat.

E szavakkal Sasa ünnepélyesen az asztalra 
helyezte az ajándékot: kis bronz kandeláber volt 
ez művészi kivitelben. Csoporlozalol ábrázolt. 
Két mezítelen nőalak állott a talapzatán. Kacérul 
nézdegéllek, mosolyogtak s úgy hatollak, hogy 
minden pillanatban Készek volnának a magaslat
ról alászállani és a szobában mámoros táncra 
kerekedni, ha nem az lett volna a feladatuk, 
hogy a lámpát tartsák. A doktor habozva nézte 
az ajándékot. Vonakodott.
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Evangélikus egyházi gyűlés 
Muraszombatban.

Az ág. ev. egyház, vasi közép egyház
megyéjének vezérférfiai jöttek e hó 27. és 
28-án Muraszombatba, hogy az egyházmegye 
évi közgyűlését megtartsák. Eljöttek Kund 
Sámuel esperes, dr. László Kálmán egyház
megyei felügyelő, SzigethySándorföldbirtokos, 
Lakner Károly és még számosán az evan- 
gélikusság vezető emberei közül. Muraszom
bat közönsége illő tisztelettel és hagyomá
nyos vendégszeretettel fogadta az ide érke
zett vendégeket, kellőleg méltányolva annak 
jelentőségét, hogy a gyűlés színhelyét Mura
szombatba telték. A két napos gyűlésről 
tudósításunk a következő:

A vasi közép ev. egyházmegye ez évben elő
ször tartotta Muraszombatban rendes közgyűlését. 
Az egyházi vonatkozásokon kiviil magyar szem
pontból különösen nagy jelentősége van ennek a 
gyűlésnek azok előtt, akik tudják, hogy a mura
szombati járásban épen az evangélikus egyházi és 
kultúráiét egyik első zászlóvivője a magyaroso
dásnak.

A muraszombati egyházmegyei közgyűlésre 
nagy számban érkeztek meg a vármegyei ev. egy
házi élet funkcionáriusai, különösen a tanítóság, 
amely a gyűlés első napját csak nem egészen ma
gának foglalta le. Reggel istentisztelettel kezdődött 
a tanítóegyesület jubiláris közgyűlése. Kováts István 
lelkész imája után Horeczky Gyula csánigi tanító, 
egyesületi elnök emelkedett szellemű beszéddel 
nyitotta meg a tanitógyülést.

Az üdvözlés után a tanitóegyesület ötven 
éves múltját ismertette. 1847-ben a soproni és 
vasmegyei ev tanítók nagygeresdi egyesülése 
vetette meg az egyesület alapjait, amikor három 
körzetre osztotta a két vármegye tanítóságát, a 
rábaközi, nemescsói és répcementi vidékre. Min
den vidék évenkint négyszer tartott gyűlést és 
évenkint egyszer tartott gyűlést és évenkint egy
szer közös fogy ülést.

Az egyesület első elnöke Pálffy József volt 
nagygeresdi lelkész volt, aki később nagy szere
pet játszott a dunántúli egyházkerület történeté
ben és a soproni tanítóképző megteremtésével 
feledhetetlen érdemeket szerzett. A 48—49-iki ese
mények szétszórták az egyesületet és a szabadság
harc leverése után sok nehézséggel kelleti meg
küzdeni, hogy az egyesületet újra visszaállítsák. 

A tanító akkoriban nem állott azon a nívón, mint 
jelenleg, még az egyház is bizalmatlansággal 
nézte szervezkedésüket és egy régi jegyzőkönyv 
tanúsága szerint fenhéjázással vádolták meg a 
tanítókat egyesülésükért.

1861-ben mégis megalakult a tanitóegyesület 
Nemescsóban Csaply István meszleni lelkész 
elnöklete mellett. Az egyházmegye ekkor már 
dicsérettel helyeselte a megalakulást és a nép
oktatás emelését remélve tőle, az összes tanítókra 
kötelezővé tette a belépést. Csatlakozott a keme- 
nesaljai egyházmegye is. Körmenden megalkották 
az alapszabályokat, megalkották a vendvidéki 
körzetet is és létesítették az egyesület mai gazdag 
könyvtárát.

Pozvék Sándor meszleni lelkész került ezután 
az egyesület élére, aki azzal a nagy agilitással 
karolta fel a tanítóság érdekét, amely agilitás öt 
az egyházkerület közéleti tevékenységében jelle
mezte és amely neki annak idején Gyurálz Ferenc
cel szemben is tekintélyes pártot szerzett a püs
pöki méltóságra való pályázatban. Az ö kezdésére 
„Írott Csarnok*  címen lapot is indítottak a vasi 
ev. tanítók, amely 1867 ig jelent meg. Ekkor lép- i 
lelték életbe az ikerelnökséget s az egyik elnöki : 
széket világi férfiúval töltötték be. Az első világi 
elnök szentmártoni Radó Kálmán volt, aki nem- . 
csak szellemileg vett reszt a tanítók minden ügyé
ben, hanem gazdag áldozatkészségei is szolgálta 
a tanítóság ügyeit. Utána Kiss Imre, Éber József, 
Francz János, majd a mostani elnök, Horeczky 
Gyula került az elnöki székbe, akik nemes ambí
cióval eltelten folytatták az elődök munkáját.

A közgyűlés lelkes éljenzéssel fogadta az 
érdekes elnöki jelentési és Horeczky Gyula elnö
köt lelkes ovációkban részesítette. L’tánna Nagy 
Bálint nádasdi tanító előterjesztésében a népiskolai 
tanítók szolgálati szabályzatát, majd vendvidéki 
tanítóegyesületek indítványát tárgyalták és elfogadták 
Rólh Kálmán tanító előterjesztését. Balikó Mihály 
szenttamási tanító a testi és erkölcsi nevelésről 
tartott előadást. Végül tudomásul vették a pénz
tárosi jelentést és megválasztották a tanítóságnak 
az egyházkerületi közgyűlésre küldendő képviselőit. ,

A tanítók gyűlése után délután az egyház
megyei gyámolda tartotta közgyűlését Éder József 
elnöklete mellett, az iskolai bizottság ülésezett 
Kund Sámuel elnöklésével, majd délután 5 órakor 
László Kálmán elnöklésével megkezdődött a köz
gyűlési elöértekezlcl. Este ismerkedési estély volt.

Szerdán reggel istentisztelettel vette kezde
tét a második közgyűlés, amelyen László Kálmán 
felügyelő és Kund Sámuel esperes elnökölt.

László Kálmán mélyen járó gyönyörű be 

széddel üdvözölte a megjelenteket. Üdvözölte a 
muraszombati gyülekezetét, amely először fogadja 
kebelében az egyházmegyét és képviselőit. L’gy 
érzi, amikor e szép, csak nemrégiben felavatott 
uj templomban körülnéz, mintha az ősök árnyai 
járnának körülötte, régi idők újulnának meg, 
amikor eleink elmentek részes aratóknak, és ami
kor munkájuk után részesedésük hazahozták, hogy 
odaadják templomuk céljaira. Vagy amikor fenv- 
veslermö keleti tájakra zarándokoltak, hogy fai 
vigyenek templomtetőül és ha megfáradlak, pihe
nésül útközben megfaragták a fenyőket, s készen 
hozták haza a fenyőikből a templom tetőzetét. 
Meghajtja az elismerés zászlóját a muraszombati 
gyülekezel elölt, a mely nagy áldozatkészséggel 
rövid idő alatt díszes templomot, iskolát, paplakot 
építtetett és elismeréssel szól az egész vendvidék
ről, a mely mindig híres volt áldozatkészségéről 
és buzgóságáról.

Az egyház-szeretet azonban — úgymond — 
nem fedi még az igaz vallásosságot. Igaz vallá
sosság olt van, ahol tiszta, becsületes lelkűid 
uralkodik, ahol minden ember minden teliének az 
isteni és emberi törvény az irányitója. Bevallja, 
hogy se máshol, se ezen a vidéken, ez az igazi 
ideális vallásosság nem fejlődőt ki. A vendvidék 
eddig el volt szigetelve a nagyvilágtól és elszige
teltségének természetes lelki kövelkezéskép külső
ségekben kereste a vallásosságot. Most azonban, 
amikor uj vasutat nyert, megnyillik elölte a világ. 
A telefon és távíró drótszálai, a vasul sinpárai, 
a technika előrehaladása uj perspektívákat nyit 
meg az igazi vallásosság utján mindenfelé és meg 
fogja nyitani ezeket a perspektívákat a vendvidék 
értékes népe elölt is, megértetvén vele, hogy az 
igazi karakter hoz üdvösséget és nem a külső 
egyháziaskodás. Nem kicsinyíti le a felekezeti ér
zelmeket, a külső vallásosságot, de azt kívánja, 
hogy ez az igazi protestantizmus zománcában tün
dököljön. A külső egyháziaskodáshoz gyakran kép
mutatás fűződik, de ha a jellem, a tisztesség, a 
jóérzés az igazi vallásosság alapja; úgy ez meg
nemesíti az embert és méltóvá teszi emberi hiva
tásához.

Az egyházmegye közönsége nagy lelkesedés
sel fogadta a mélyen szántó, nagy gondolatokkal 
tündöklő fényes beszédet és a köziclkesedés az 
egyház jegyzőkönyvébe iktatta a nagyszabású 
elnöki megnyitót.

Kund Sámuel esperes terjesztette elő ezután 
jelentését, amely főleg az iskolaügyekkel foglal
kozik. Kultúrharcok előestéjén, amikor a libera
lizmus halaványodni kezdett, mindig a protestáns 
élet volt a legérzékenyebb időmutatója a közelgő

— Igen, a dolog nagyon szép — modta — 
de, hogy is mondjam csak . . .

— Mi aggasztja, doktor ur, — kérdezte Sasa 
hevesen.

— Nos, úgy vélem, ezt a kandalábert semmi 
esetre sem állíthatom itt fel I

— Ah, ez nevetséges, doktor ur! Azt hiszem 
mégis csak az igazi érték a fő — szólt Sasa sér
tődötten. — Nézze csak meg, mily finomak, mily 
graciozusak az alakok. Ha ennyi szépet lát az 
ember, meg kell feledkeznie minden földi szenny
ről. Úgy tűnik fel, mintha az alakok valóban 
élnének; figyelje csuk meg az arcvonások eleven 
kifejezését.

— Értem én ezt mind, fiatal barátom — 
felelt az orvos — de azér, a lámpást még sem 
állíthatom fel. Gyermekeim ide járnak, azután a 
hölgyek .. ,

— Doktor ur, ha ön is úgy akar gondol
kodni, mint a tömeg, akkor természetesen ily 
színben látja ajándékunk becsét. De kérem doktor 
ur. próbálja meg más szemmel nézni, annál 
inkább, mert visszautasításával édesanyámat és 
engem mélyen megbántana ... Ön megmentette 
az életemet és mi örömmel odaadjuk önnek, ami 
nekünk a legértékesebb s legdrágább. És csak 
szívből sajnáljuk, hogy a párját is nem adhatjuk 
hozzá ....

— Köszönöm kedves barátom és adja át 
üdvözletemet ödesanyjanak, de . . . az ajándékot 
nem fogadhatom el . . . azaz, csak hagyja itt, — 
szólt végül Kosolkov doktor, mikor betege elko- 
morodott arcába pillantott.

Sasa elbúcsúzott megmenlöjétöl és újra 
sajnálkozott, hogy nincs meg a másik lámpás is.

Mikor aztán elment, Kosolkov doktor sokáig 
nézte a kandelábert és gondolatokba merült.

— Tényleg művészi értékű, ehhez kétség 
sem fér. Eldobni nagyon is kár volna — össze
gezte eszméit — de a szalonban felállítani kész 
lehetlenség. Kinek is adhatnám oda ?

Némi töprengés után eszébe jutott, hogy 
barátjával, Uchov ügyvéddel szemben lekötelezett
nek érzi magát, mert szívességből elvállalta és 
sikerre vitte egy perét.

— Szerencsés ötlet I — gondolta — nem 
illenék, hogy mint jóbarátot, pénzzel kínáljam, 
leghelyesebb tehát, ha ily módon méltányolom 
munkáját. Uchov agglegény és minden álszemé- 
rcmtöl mentes . . .

Kosolkov doktor nem akarta hosszúra nyúj
tani az ügyet s ezért a kandeláberrel azonnal a 
barátjához ment.

— Kedves barátom — mondta, — eljöttem, 
hogy fáradságodat megköszönjem. Mivel védel
medért nem akarsz pénzt elfogadni, kérlek, leg
alább ezt az apróságot, hálám bizonyságát, ne 
utasítsd vissza . . . igazán nagyon szép dolog.

Mikor az ügyvéd az ajándékot meglátta, ha
tártalan volt elragadtatása.

— Hisz' ez nagyszerű! Csodás! Honnan 
tudtad ezt eiökerileni ?

Amint azonban elragadtatása lecsilapult, az 
ajtó felé pislantva mondta:

— Tudod, Kosolkov, azért csak vidd megint 
magaddal . . . nem fogadhatom el . . .

— De miért nem ? — kérdezte ijedten a 
doktor.

— Nos, ha tudni akarod, a dolog kissé kel
lemetlen; ide jön az anyám, rokonok, cselédek . .

— Csak nem adsz nékem kosarat ? Az 
ördögbe is ostobaságot akarsz tenni. Biztositlak, 
hogy műkincs. Nézd csak milyen elevenek, ki
fejezők az alakjai! Nem barátom, félre az ellen
vetéssel. El kell fogadnod . . .

És boldogan, hogy az ajándéktól megszaba
dult, gyorsan távozott barátjától.

Amint Kosolkov elment, az ügyvéd minden 
oldalról megnézte a lámpást és ép úgy azon törte 
a fejét, mit kezdjen vele, mint előbb a doktor.

— Szép darab — bírálta. — Eldobni kár 
volna, de mégsem tarthatom meg . . . Legjobb 
volna odaajándékozni valakinek. De kinek? Ah, 
most jut eszembe, hogy Saskin barátomnak, a 
komikusnak, ma van a jutalomestélye; az szereti 
az ilyen csecsebecséket, neki fogom adni.

Úgy történt. Estére Saskin megkapta a 
kandelábert. Előadás után vállvonogatva nézte az 
ajándékot és azt mondta:

— Mit csináljak ezzel a lámpással? Tisztes 
polgári lakásban lakom és csak a színpadon jó a 
szabadosság. Tehát nem állíthatom ki, mint egy 
fényképei ... Mit ér hál?

— Adja el — tanácsolta a színházi borbély. 
— Itt a közelben lakik egy öreg asszony, aki 
ilyen műtárgyakkal kereskedik. Tudom a címét.

Néhány nap múlva mikor Kosolkov doktor 
épen egy tudományos kérdésben elmerülve gub
basztott Íróasztalánál, hirtelen kinyílt az ajtó és 
Sasa Smirnov lépett be. Sugárzott a boldogság
tól, mosolygott és a szemei ragyogtak, A kezében 
megint egy papirosba csomagolt tárgy volt.

— Doktor ur, — kezdte — képzelje örömö
met! Egészen véletlenül sikerült a - kadeláberhez 
egy teljesen megfelelő párt szereznem. . . Édes 
anyám most oly boldog . . . Hiszen az egyetlen 
fia vagyok ... És ön megmententette az életemet.

Remegve a hálás, meleg örömtől, Sasa a 
doktor ámuló pillantásától kisérve, az asztalra 
helyezte a kandelábert. Kosolkov pedig felnyitotta 
ajkait, hogy valamit szóljon, de nyelve hirtelen 
felmondta a szolgálatot. Némán meredt maga elé. 

Nyári menetrend kapható Baikányi Ernő könyv- és papirkereskedésében Muraszombat.
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viharoknak. Az iskolapolitika terén mostanában 
sok a panasz és ezek a panaszok hangzottak fel 
hivatalosan is a muraszombati gyűlésen. Kund 
Sámuel rámutatott arra, hogy az állam mostohán 
bánik az ev. iskolaügyekkel. Az ev. hitoktatói 
dijakat leszállítják, ahol pedig kevés az ev. gyer
mekek száma, ott a dijak beszüntetésével fenye
getnek. Az egyház jól tudja, hogy az államnak 
vannak nehéz feladatai az iskola fejlesztés terén, 
nem is kíván mindent az államtól, mert maga is 
szolgálni akarja azt a buzgóságot, mely az evan
gélium alapján áll, amely nem vakbuzgóság és 
nem üldöz semmi felekezetet, mert csak szerete- 
tét hirdet. Annyit azonban elvárhat az egyház, 
hogy az állami tanítói kinevezéseknél nem szo
rítja háttérbe az egyházi érdekeket. Példákat hoz 
fel, hogy Kőhidán, ahol 95 gyermek közül 27 ev. 
vallása az uj tanító állás betöltésénél, Vidorlakon, 
ahol 22 ev. vallásu tanuló van. két tanítói ál’ás 
betöltésénél, egyenes előterjesztés ellenére is 
mellőzték az ev. tanítói kinevezését. Kőhidán az 
iskolagondnokság egyszerűen leszavazta azt sz 
előterjesztést, hogy ev. tanító kinevezése kéret- 
meztessék. Az egyházi közgyűlés elhatározta, hogy 
sürgős fel terjesztésben kérelmezi, hogy az állami 
iskoláknál az ev. gyermekek vallásos neveléséről 
gondoskodás történjék.

Nagy érdeklődést kelteit a répcelaki iskola 
ügye. Ez az iskola, amint a közgyűlésen előadták, 
soha nem látott tanfelügyelőt, egy szép napon 
mégis leirat jött a gondnoksághoz, hogy az iskola 
nem felel meg sem az egészségügy, sem a peda
gógia követelményeinek. Megállapították, hogy az 
iskola nem túlzsúfolt, liz év óta csak hat iskolás 
gyerek halt meg a körzetében, soha járvány miatt 
zárva nem volt, analfabéta pedig nincs az egész 
egyházközségben. Ilyen körülmények között ért
hetetlen zaklatásnak minősítették a kifogásoló 
leiratot, amelynek, hogy honnan származnak való 
adatai senkisem tudja.A jelentés elismeréssel em
lékezett meg az ev. iskolák magyarositó ered
ményeiről, amit lelkes éljenzéssel honorállak.

Az egyházmegye halottá írói emlékezett meg 
ezután az esperes, majd elismeréssel adózott a 
sárvári gyülekezet nemes elhatározásáért, hogy az 
elhagyott gyermekeket iskolájába felvette és dicsé
rettel emelte ki a lótkereszturi ev. iskola feleke
zeti tőrei mességének példáját, amelyet azzal adott, 
hogy az ev. iskolában a kath. gyermekek számára 
a kath. vallásoktatást bevezette.

Sok panasz merült fel az iskolaügyek kap 
csán a miatt, hogy az ev. tanítók tandíjkárpót'ása 
feltűnő sok helyen még mindig nem ulrltatoll ki 
és igy a tanítók nagy serege, amely szerény Pze- 
téséböl amúgy is nehezen Ind megélni, mint az 
államnak hitelezője nyomorog. A közgyűlés ezért 
megsürgeti a tandíj pót lások kiutalását.

Kund Sámuel ezután bejelentette, hogy a 
jövő évre az egyházmegye mandatárusainak meg
bízatása lejár és ö is le fog mondani esperesi 
lisztéről. Kéri az egyházmegyét, ne válaszszák 
meg újból, engedjék, hogy nyugalommal szolgálja 
egyházát és egyházmegyéjét. Ez a bejelentés nem 
igényelt határozatot, csupán annyit, hogy a szava
zatok beadásának határidejét február hó 28-ában 
állapították meg

Ezután választások következtek, az egyházi 
törvényszékbe beválasztották Siflár Karoly bodó- 
hegyi lelkészt, az iskolabizottságba Radó Lajost 
és Láng Rezsőt, a számvevőszékbe Láng Rezsőt 
és Junkuncz Sándort, a gyámintézeti bizottságba 
Kovács Istvánt. Sajnálattal vették tudomásul Kiss 
János szombathelyi lelkésznek a gyámintézet el
nöki lisztéről való lemondását. Érdemeit jegyző
könyvben örökítették meg. Végül a Zscdényi dijat 
Horváth József meszlem, a Rupprecht dijat pedig 
Asbólh József örimogyorósdi tanítónak Ítélték oda. 
Kisebb ügyek elintézése után Kund Sámuel espe
res a közgyűlést bezárta Délben bankett volt a 
Dobrai-féle vendéglőben.

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

HÍREK.
— Wollenhoffer Ferencz az Osztrák Magyar 

Bank szombathelyi fiókjának főnöke szerdán Mura
szombatban volt és revideá'ta a bankkal össze
köttetésben é'lö bárom pénzintézet ügykezelését.

Dr. László Kálmán egyházmegyei felügyelő 
szerdán Muraszombatban volt, s elnökölt a vasi 
ko/.ép ág. ev. egyházmegyei közgyűlésén.

Pergament papír csakis a legjobb minőségben.

— A Muravidéki Takarékpénztár 
Részvénytársaság közgyűlése. Az a 
nagy arányit közgazdasági mozgalom, mely 
a Muravidéki Takarékpénztár részvénytár
saság alapításával ez év tavaszán meg
indult, a tegnapi napon betetőzéséhez jutott 
a részvénytársaság alakuló közgyűlésével, 
amelyet az uj intézet saját helyiségében 

I délelőtt 11 órakor tartottak meg. Az ala
kuló közgyűlésen megjelent a Szombathelyi 
Takarékpénztár képviseletében dr. Esső 
Imre ügyvéd és igen számosán az alapítók 
és a részvényesek sorából. Porkoláb Gyula 
ág. ev. lelkész nehány szóval ismertetvén 
az összejövetel czélját, a gyűlés vezetésére 
Esső Imre dr. szombathelyi ügyvédet hozta 
javaslatba, akit a közgyűlés nagy lelkese
déssel megválasztott. Dr. Esső Imre üdvö
zölvén a nagy számban megjelent részvé
nyeseket, a jegyzőkönyv vezetésére Stern 
Hugót, hitelesítésére pedig Aczél József, 
dr. Brandieu Sylvius, Godina István és 
Vérén Ferencz részvényeseket kérte fel. i 
Az alakuló gyűlés határozatképességének 
megállapítása után dr. Czifrák János be
számolt a részvény aláírás eredményéről, 
amely szerint jegyeztetett 2400 darab rész
vény, tehát az alaptőke épen 80.000 koro
nával jegyeztetett túl. A törvény által meg
kívánt 30 százalékokra befizettetett össze- I 
sen 136.274 korona. Miután ehez képest 
a közgyűlés megállapította, hogy az alap
tőke kellő aláírás és befizetés által bizto
sítva van, olvastattak az alapszabályok, a 
melyet a közgyűlés változtatás nélkül elfo
gadott. Ezután a közgyűlés kimondotta, 
a részvénytársaság megalakulását és tudo
másul vette az alapítók által kinevezett 
igazgatóságot, akik a következők: Bankó 
Győző Újtölgyes, Benkó József Mezővár, 
Berger Vilmos Muraszombat, dr. Borsits 
Béla Szombathely, dr. Brandieu Sylvius és 
dr. Czifrák János Muraszombat, Darvas 
Aladár Tótkeresztur, dr. Esső Imre Szombat
hely, Kőim Lipót és dr. Lamm Antal Mura
szombat, Nemcsics Mátyás Tótkeresztur,' 
Porkoláb Gyula Battyánd, Saruga Frigyes 
Felsölendva, Schwarcz Izidor, Stern Hugó 
és Turk József Muraszombat. A felügyelő
bizottság tagjaivá megválasztattak: Véites 
Sándor Urdomb, Kőim Samu és Molitorisz 
Jenő Muraszombat, Kovács Géza és Szabó 
György Szombathely. A választmány tag
jaivá megválasztattak: Czipoth István Vas- 
polony, Dittrich Ágoston és Godina István 
Muraszombat, Gomba Ferencz Lendva- 
nemesd, Gergorecz Miklós Andorhegy, 
Gibiszer Konrád Murabaráti, Háry Lipót 
Muraszombat, Hodoscsek Mihály Barkócz, 
Klekl Isván Véghely, Korén Márton Lendva- 
erdő, Kronekker Lajos Sál, Kühár Ferencz 
Lukács Battyánd, Mikola Ferencz Péterhegy, 
Zelkó Miklós Lendvanemesd, Vucskics Já
nos Battyánfalva, Vlaj Ferencz Rónafő, 
Vrecsics Iván Vasiak. Ezután a közgyűlés 
az alapítóknak a kereskedelmi törvény 152. j 
§-ában foglalt felelősség alól a felmen
tést megadta. Mielőtt az elnök az erre 
vonatkozó határozatot enunciálta volna, 
Aczél József részvényes lendületes szavak
ban mondott köszönetét az alapítóknak 
azért a nagy munkáért, amelyet a takarék
pénztár létesítése körül kifejtettek. Az elnök 
zárószavai után az alakuló gyűlés véget 
ért- Az igazgatósági ülésről és az alakuló 
gyűlést követő lakomáról lapunk jövő szá
mában fogunk kimerítő tudósítást hozni.

— A tűzoltó egyesület közgyűlése. A múlt 
vasárnap d. e. 11 órakor tartotta a Muraszombati

Kapható

ön. cn'e tűzoltó egyesület évi r. közgyűlését az 
s',|aini iskola egyik tenne.’«11 dr. Czifrák János 
elnök'é-ével. A tűzoltó egye.-ü’el tagjai sz<p szám
ban jelentek meg a gyűlésén. Dr. Gzifi; k János 
e'nöki megnyitójában rámutatott m-ra :••/. örven
detes fejlődésre, amelyet ez egyesük*!  uj korszaká
ban elért Nemcsak humánus és emberbaráti in
tézmény az egyesület, hanem egyben a polgárság 
együttérzéséllek élő megnyi'vánulása. Egyesülés, 
melyben az igazi polgá-i erények gyakorlásának 
legtöbb tere van. E'nök a jegyzőkönyv vezetésére 
Richter József jegyzőt, hitelesítésére Worell József 
és Horváth János tagokat fe'kérvén, a tanácskozást 
megnyitotta. A közgyűlés elsőbben is meghallgatta 
a parancs1 *k  jelentését, amelyet Rusa Ferencz 
föparancsi -ivo"éle folytán d-. Sömen Lajos 
tb. főparancsnok terjesztett elő. Ezután az uj alap
szak’yok kerültek megvitat: s r*á,  amelyeket a 
közgyűlés csekély módosi‘’«okka> e'fogadott. és 
e'-endelte hogy azok felterjesztessenek a belügy
minisztériumhoz jóváhagyás végeit. A pénztári és 
számv’zsgá'ó bizottsági jelentés felovasása és el
fogadása után, a közgyűlés az indítványok során 
a tüzérségi vá’tság dijjek kérdését t '-gyalta. Dr., 
Sömen Lajos előterjesztést tett, hogy a tüzőrség 
megváltásából származó összegek az egyesületet 
•''élik a vármegyei szabályrendelet értelmében. 
A közgyü’és megb'zta az elnökséget és az ügyészt, 
hogy e kérdésben tárgyaljon. Ezzel a közgyűlés 
véget ért.

— Meghívó. Felsölendva és vidéke intenlli- 
gentiája Fe'sölendván a felsővendéglői tekepálya 
körü'i erdörészben 1911. ju'ms hó 13. a szegény
sorsú tanu’ók segély alapjának gyarapítására ver
seny tekézés, v'ágpósla stb. összekötött jótékony- 
czálu zá'körü nyéG tii’iczmu'atságot rendez. 
Kezdete d. u. 4 órakor. Belépt' d'j : Személyjegy 
1 kdr 50 fill., csa'ádjegy 3 korona. Felsölendva 
és ennek á"omása között automobil közlekedő. 
Kedvezöt'en időjárás esetén a Pnczmulatság a 
vendéglő összes helyiségében lesz megle-tva. ”

~ Államsegély. A Nagyméltóságu földmive- 
lésü-.j. Mi-’szter f. év junius 16-án kelt leiratában 
énesiti a Mu-rszómba'- Já-ási Gazdák Szövetségét, 
hogy Hegyszoros. Sereghí za, Petöfa és Szarvasiak 
községek részére beszerzendő 203—200 darab 
gj ümölcsfaoltvanyra 403 K államsegélyt engedélyez. 

Táncziskola. Mcrkl József a Muraszom
batban oly előnyösen ismert okleveles táneztanitó 
f. hó 1-én a Gosztonyi vendéglő nagytermében 
táneztanfolyamát megkezdette. A behatásokra 
mér is igen sokan jelenkeztek, még vidékről is.

— Gyorsvonat megállítása Érd állomáson. 
A Bosznabiódból éji'' 3 óia 18 perckor induló 
és Budapest kele-: p. u. ra dé'u»"-i 1 óra 40 perc
kor érkező gyouvonat f. é. ju'áis hó 1-töl kezdve 
k "d ?"om?son délu* ,,-i 1 óra 1 perckor utasok fel 
és leszr”ása céljából egy percnél rövidebb időre 
rendesen meg fog á’ialtalrí.

— Menetrendváltozás a hölak nemsó —led- 
niezrónai h. é. vasúton. A hölak—nemsó— ledmcz- 
rónai h. é. vasúton az érdekel’ség kívánságára a 
a személyszr'iitó vonatok ismét az előző, azaz f. 
évi május hó 1-je elölt érvényben volt menetrend 
szerint lógnak köz'ekedni. Ennek folytén a délutáni 
vonat Hőlak—Trencséntep ezröl közvei'en csatla
kozássá*  a Budapest felől oda érkező gyorsvonat
hoz korábban, azaz mé- d. u. 12 óra 20 perckor 
indiltatik; a délelőtti vonat eHenben Hölak—Tren- 
c^éntepliczröl későbben vagyis d. e. 9 óra 12 perc
kor indul és igy annak a Zsolna felöl d. e. 9 óra 
3 perckor oda érkező személy vonalhoz lesz csat
lakozása.

— A magyar királyi államvasutak igazgató
ságától azt az értesítést vettük, hogy a folyó évi 
május hó 1-töl érvényes nyári menetrend tartama 
alatt a Budapest nyugoti p. u.-ról este 10 óra 15 
perckor Béziásra, és Béziásról d. u. 4 óra 28 perc
kor Budapest nyugati p. u.-ra indított hálókocsi 
ju'ius hó 1-töl augusztus hó 31-ig bezárólag Jas- 
senován át Oraviczáig, i"etve Oraviczá-ól fog köz
lekedni.

Anyák iskolájában ma már sok mindenre 
tanítják a fiatal asszonyokat és e tanítások között 
a légértékesebb ez, amely a gyermektáplá'ásrói 
szól. Minden fiatal anya jegyezze meg magának 
mindenkorra, hogy a gyermek az elválasztás idő
szakán úgy sikl'k a legjobban keresztül, ha 
Phosphatine Falieres tápszerrel lesz táplálva.

— Ki venne nőül 20 éves, csinos, teljesen 
egyedül álló árva leányt 100.003 korona vagyon
nal? Csakis komoly ajánlkozók (ha vagyontala
nok is) írjanak e czimre: Fides Boriin 18.

Balkányi Ernő papirkereskedé
sében Muraszombat.
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Apró hirdetések.
Könyvtár órák. A .Muraszombati Járás- 

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

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

Árajánlati hirdetmény.
A battyándi ág. hitv. evang. gyülekezet 

iskolájának összes (33 darab) ablakait meg- 
ujittatja. Felhivatnak a vállalkozni szándé
kozók, hogy ajánlataikat

folyó évi julius hó 15-ig 
a battyándi ág. hitv. evang. lelkészi hiva
talnál adják be, a hol az ablakok kivitelére 
nézve a szükséges információk meg
szerezhetők. 

w a— i köztudatba ment át“
hogy csakis

KÁLLAI LAJOS 
motorgyára

Budapest, VI. kerület, Gyár-utcza 28. szám

szállítja teljes jótállás mellett a leg
hírnevesebb motor cséplökészleteket. 
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.

Őszi trágyázás!
Óvakodjunk a A____ Óvakodjunk a
hamisitasoktol! hamisrtasoktol!
5—20 Valódi Stern^^Muii védjegyű

THOMASSALAK 
a legjobb és legolcsóbb foszforsavas műtrágya!

valódi, ha 
zsákban 
eredeti 
van rajta.

Minden zsák 
tartalomjel
zéssel van 

ellátva.

KALMÁR VILMOS 
a Thoinasphosphatfabriken Berlin, vezérképviselője

Budapest, VI, Andrássy-ut 40
Különösen a jelenlegi rendkívül olcsó árakra 

figyelmeztetjük a vásárlókat.
Képviselő és raktár:

MELIS és PINTÉR cégnél. Szombathelyen.

A muraszombati gyógyszertárba 
fel lesz véve egy 

ügyes megbízható 14—16 éves fiú 

szolgának.
1309/1911. tkv. sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. jbiróság, mint tkvi ható

ság közhírré teszi, hogy a Muraszombati Takarék
pénztár végrehajtatónak Kerécz János és Titán 
Teréz birószéki lakosok végrehajtást szenvedettek 
elleni 650 kor. töke követelés, ennek 1908. julius 
l-töl járó 7% rendes, 8°/0 késedelmi kamatai, 
70 kor. 80 fillér peri, 24 kor. 90 fill. végre
hajtási és 36 kor. 30 fill. árverés kérvényezési 
költségek kielégítése iránti végrehajtási ügyében 
az ezen kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság 
területén levő a birószéki 28. sz. tjkvben A f 
1. sorsz. 38. hrsz. 19. házsz. ingatlanból Kerécz 
Jánost és Titán Terézt illető 2/s részre 1224 koro
nában. — az 59. sz. tjkvben A f 5. sor 189/5. 

hrsz. ingatlanból nevezetteket illető 2/o részre 
243 koronában. — a 88. sz. tjkvben A f 1. sor 
1 hrsz. ingatlanból nevezetteket illető */t  részre 
770 koronában, — a köhidai 57. sz. tjkvben 
A f 1- sor 69/c hrsz. ingatlanra 357 koronában, 
a 110. sz. tjkvben A f 1. sor 69/5. hrsz. ingat
lanra 420 koronában megállapított kikiáltási árban 
az árverés elrendeltetik s arra határnapul

1911. évi julius hó (4.) negyedik napjának

d. e. 10 órája Birószék, d. u. 1 órakor Köhida 
községek házához kilüzetett azzal, hogy í zen 
határnapon a fenti ingatlan a kikiáltási ár 1 :>-ed 
részén alól eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb elmitett in
gatlan kikiáltási árának 20%.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánatpénzt 
készpénzben, vagy óvadék képes érték papírokban 
a kiküldött kezeihez letenni avagy annak a bíró
ságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismervényt 
átszolgállatni és rz árverés eredményeként beígért 
legmagasabb összeg után a bánatpénzt 20%-nak 
megfelelöleg nyomban kiegészíteni.

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5« o kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Birószék és Köhida községházánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvben feljegyz.endö 
Muraszombat, 1911. márczius 24. A kir. jbiró

ság, mint tkkvi hatóság.
Dr. Schick kir. járásbiró.

A kiadmány hiteléül:
Borovits Adolf, kir. llkkvvezető.
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Üzemnagyobbitás
végett egy csaknem uj. 10 HP. Rich. 
Garelti-féle angol gyártmányú kereke

ken álló nagy

Feuerbox-Locomobilt
Atm. nyomással olcsón, előnyös 
fizetési feltételek mellett eladó.

Bővebb felvilágosítást nyújt

T E R N JACOB
MALI-BUKOVEC.

s

Előfizetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

362 1911. végr. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi 
LX. t.-cz. 102. §-a, illetőleg az 1908. évi XL1. 
t. ez. 19. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróságnak 1910. 
évi Sp. 11. 325 3. számú végzése következtében dr. 
Ritscher Samu ügyvéd által képviselt Heimer lg- 
nácz Muraszombati lakos javára 525 kor. s jár. 
erejéig 1910. évi november hó 25-én foganatosított 
kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 1044 ko
ronára becsült következő ingóságok, u. m. tehén, 
üszötinó, ló, szecskametsző, kézicséplőgép, hordó, 
és sertések nyilvános árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróság 1910. évi V. 521/4. számú végzése folytán 
525 kor. tőkekövetelés és járulékaiból még hátra 
levő követelés és járulékai erejéig Oltóháza köz
ségben, végrehajtást szenvedett lakásán leendő 
megtartására

1911. évi julius hó 7-ik napjának
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat
nák inog, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi 
LX. t.-cz. 107. és 108. §. ai értelmében készpénz
fizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén 
becsáron alul is el fognak adatni.

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaitatták és azokra kielé
gítési jogot nyerlek volna, ezen árverés az 1881. 
évi XL. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombatban, 1911-ik évi junius hó 
26-ik napján.

SZABADÉT JÓZSEF, 
kir. bír. végrehajtó.

--------------------------------------------------------- - MáSSS’y.
DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR RÉSZV.-T.

MURASZOMBAT.

Alaptőke Rofá+alzot í>1fr»<Tí>rl Tartaléktőkék
ioo ooo k oeieteKet eiiogaa 192.000 k.

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

50j<> kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

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

Jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
és házakra. Ez utóbbi kölcsönök 10— 65 évig terjedő időtartamra nyujtat- 
nak 5% alap kamatozással úgy, hogy a töke és kamat félévenkint egyszerre 
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 földbirtokok parcellázását. A bel- és 
külföld bármely piacára szóló átutalásokat eszközöl.

A takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg- 
bízást elfogad.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján, Muraszombatban.


