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A Vasvármegyei Tanítóegyesület Mura

szombati járásköre folyó hó 23-án délelőtt 
10 órákkor a helybeli állami iskolában igen 
látogatott gyűlést tartott.

A körgytilést Vértes Sándor elnöki be
számolója nyitotta meg, melyet kivonatosan 
az alábbiakban ismertetünk.

Az 1914 május 14-én Korongon tar
tott legutóbbi körgyülésünkön, a jövőt ille
tőleg, még édes reményekkel tárgyaltuk a 
nép boldogitását czélzó kérdéseket Akkor 
még halvány sejtelmünk sem volt az igen 
rövid idő alatt bekövetkezett világkatasztró
fáról. a nagy vérfürdőről, mely megsemmi
sítéssel fenyegeti az évszázadok óta seré
nyen gyűjtött anyagi, erkölcsi és szellemi 
kincseket.

Mivé lett az emberiség 1 ? A háború 
alatt az emberek nagyrészéből teljesen ki
veszett az erkölcsi érzés. Az iskoláknak az 
embernevelés eddig is nehéz munkája 
volt, de a munka nehézsége ezután meg
hatványozódik.

Hogy a tanítóság miként vette ki a 
maga részét a nagy mérkőzésből arra nézve 
mindennél beszédesebben szólnak itt a 
következő adatok. A háborúban hősi halált 
halt 434 tanító, hadifogságba került 112. 
Vitéz magatartásáért 290 tanító kapott 
kitüntetést, még pedig 2 vaskoronarendet, 
3 német vaskoronarendet. 18 Signum 
Laudist, 8 arany vitézségi érmet, a többi 
pedig kisebb-nagyobb kitüntetésben része
sült, egy meg aranysarkantyús vitéz lett.

Járásunkból hősi halált haltak: Kanizsai 
János viziendvai, Cserny Károly rónafői és 
legnagyobb valószínűség szerint I’lechl 
Gyula tótkereszturi, Nika l.ajos battyándi, 
Kíiplen József szentsebestyéni, Takács 
Ferencz tiborfai tanítók, kik évek óta nem 
adtak életjelt magukról.

Itthon elhaltak: Sági János battyándi, 
Rátkai Lajos alsómaráczi és Surányi Her
mina urdombi tanítók.

A járás tanítói közzül hadifogságban 
vannak : Fenyves Dezső andorházi, Sómén 
János korongi, Vértes Aladár urdombi. 
i’ojbics Gyula felsöcsalogányi és Tömöri 
Lajos felsölendvai tanítók.

Katonai szolgálatot teljesítettek : Rúzsa 
Ferencz és Sostarich Elek muraszombati, 
Titán Iván murahalmosi, Ferenczy József 
zsidahegyi, Telkes Endre csendlaki és 
Mesnárk József mártonhelyi tanítók.

Jelenleg is katonai szolgálatot teljesí
tenek Kocsár József vashidegkuti, Puska 
István barkóczi .'.lakári Aladár ottóházi, 
Rigó János csendlaki, Dzsubán József tot- 
kereszturi és Molitórisz Jenő muraszombati 
tanítók. Molitorisz Jenőt előbb nagy vitéz-

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását.

ségi éremmel, utóbb pedig már mint had
nagyot, az ellenség előtt tanúsított vitéz és 
bátor magatartásáért a tiszti ezüst vitéz
ségi éremmel tüntette ki a király.

Megemlékezik aztán az elnök arról, 
hogy a Járási Tanítókor fennállásának 40 
éves jubileumát kellett volna 1914 őszén 
megülnie, amit azonban a háború lehetet
lenné tett. Visszapillantva a negyvenévi 
működésre, megállapítja, hogy az egyesület 
sohasem tévesztette el szem elől azt a célt, 
hogy tagjait szellemi haladásra, önképzésre 
buzdítsa s a közoktatásügyet és közműve
lődést minden irányban magyar nemzeti 
szellemben szolgálja. Megalakításakor csak 
18 tagja volt, ezzel szemben a Kör tag
jainak a száma ma 60. Megemlítendő, hogy 
1874 ben a járásban 15 felekezeti iskola 
volt 16 tanítóval, 3 községi iskola 4 taní
tóval és 1 ál|ami iskola 1 tanítóval. Jelen
leg pedig van 18 felekezeti iskola 33 ta
nítóval, 2 községi iskola 3 tanítóval és 25 
állami iskola 50 tanítóval, továbbá 6 óvoda 
7 óvónővel. 1874-ben volt tehát összesen 
20 iskola 22 tanítóval, jelenleg pedig van 
45 iskola 86 tanítóval s 6 óvoda 7 óvó
nővel.

Hosszasan foglalkozik ezután a jelen
tés a Kör adminisztratív természetű ügyei
vel, majd megemlékezik a két Ízben be
állott tanfelügyelő változásról.

Anyagi támogatásban részesítették az 
egyesületet a Muraszombati Mezőgazdasági 
Bank 150 K, dr. Sőmen Lajos 20 K, egy 
névtelen pedig 10 K adományával.

Végezetül részletesen foglalkozik a 
jelentés a tanítóság nehéz helyzetével s 
szociális érvényesülésük érdekében össze
tartásra és kitartó munkásságra buzdítja a 
Kör tagjait.

A közgyűlés az elnöki jelentést egy
hangúlag és nagy lelkesedéssel tudomásul 
vetle s annak jegyzőkönyvileg való meg
örökítését határozta el.

Ezt kővetőleg a pénztári jelentést ter
jesztették elő, minek tudomásul vétele után 
Ferenczy József zsidahegyi tanító tartott 
értekezést a tanítók társadalmi és szociális 
helyzetéről. A tartalmas, nívós előadást 
mindvégig általános tetszés kisérte, minek 
befejeztével lelkesen ünnepelték a kiváló 
előadót.

A hivatalos programul szerint most a 
tisztujitás következett Vértes Sándor, a 
Kör elnöke, előrehaladott korára való hi
vatkozással a Kör elnökségét vállalni nem 
volt hajlandó s minden viharos kísérlet, 
mely őt maradásra akarta bírni, kárba- 
veszett. Elhatározta a gyűlés, hogy Vértes 
Sándor sikerekben gazdag működését 
jegyzőkönyvben megörökíti. A jelenvoltak 
egyhangú lelkesedéssel Ferenczy József 

zsidahegyi állami tanítót kívánták elnökké 
megválasztani, ki viszot azzal hárította el 
magától a megtisztelő bizalmat, hogy a 
legutolsó napokban a budapesti rokkant 
iskolához lett kinevezve s igy itteni műkö
dési körétől megválik. Mivel más alkalmas 
jelöltben momentán megállapodni nem tud 
tak, elhatározta a Körgyülés, hogy a folyó 
év őszén tartandó gyűlésre halasztja a 
tisztujitást. Ezzel a gyűlés véget ért.

A Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület közgyűlése.

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület közgyűlése 10IX. május 23-án folvt le Mura
szombatban az állami iskolában.

A tagok, kullurbarátok nagy számban jelen
tek meg.

A közgyűlést Kováts István ügyvezető öl
elnek nyitotta meg. Útónná dr. Sőmen l.ajos ter
jesztette elő alább következő titkári jelentését :

Közgyűlés ! Hölgyek és Urak I
Egvieti életünk lefolyása, működése ina egy 

bal.-irkönél megálla|>odott. Összejöttünk újra egy 
rendes egyesületi közgyűlésre. Össze azért. Ilogv 
tudjuk :

I. a közel múltban mit végeztünk és mit 
észleltünk,

II. mai helyzetünkben jövőnket hogy ismer
jük fel.

III. mit kell jövőnk érdekében lennünk, sür
gősen kifejtenünk.

Ezekre kell és tikáruk megfelelni úgynevezett 
titkári jelentésemben.

Es engedjék meg, hogy ebben a régi meg
szokott formáktól eltérjek. En adatokra, száraz 
lényekre, a reális életre akarok csak rámutatni.

1914-ben találkoztunk utoljára. Alighogy a 
legjobb eszmékkel eltelve mentünk szét magyar 
apostolokként a muraszombaljárási speciális, kissé 
elszigetelt és izolált világba, ránk csapott a min
den idők legborzalmasabb réme : a háború. Mi 
vagy ki ez a háború, mi a tartalma, eszköze, 
módja, eredménye — arról itt én nem szöllok. 
Rettenetesen érezzük, tudjuk mindnyájan. Csak 
azt kell leszögeznem : ellenségeink orvul ránk 
rontottak gyilokkal és minden elképzelhető fegy
verrel. tehát védekeznünk kellett és kell még ma is.

Ezért széjjel rebbentünk. Elmentünk oda. 
hová hívott az édes magyar haza, hová elküldött 
kil-kit a védelem katonai vagy polgári hatósága. 
Ma is kötelességeink teljesítési helyén áll és dol
gozik mindenki. Küzd fegyverrel, tollal, kézzel, 
ésszel, mindenki avval, mivel a haza javára 
csak szolgálhat.

1914. óta nem találkoztunk és gyűlést sem 
tarthattunk. A háboríts helyzet miatt egyesületi 
élet nem volt, cuhurális mozgékonyság és ered
mény csak annyi volt észlelhető, mennyit egyeden
ként a tagok sokoldalú háborús elfoglaltságokban 
ielmulatni képesek voltak.
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Sikerült közben két kisebb könyvtárat fel
állítani Urdombon és Bodóhegyen és pedig a 
Dunántúli Közművelődési Egyesület és igazgató
titkárának, Dr. Fodor Oszkár kir. tanácsosnak a 
segítségével és szives közreműködésével vele együt
tesen teljesített katonai hadi szolgálatom alatt és 
azt elérni, hogy a már létező muraszombati könyv
tár vagy 100 kötettel, de lehetséges, hogy többel 
is kiegészittetni íog. Javaslom, hogy egyesületünk 
úgy a Dunántúli' Közművelődési Egyletnek mint 
nevezett igazgató-titkárnak elismerő és hálás 
köszönetét külön-külön nyilvánítsa.

A háborús helyzet és idők okozták, hogy 
nagyobb említésre méltó culturális eredményről 
számot adni aztán nem is tudok. Legalább én nem, 
ki csak most juthattam 3 évi hadi szolgálat után 
rokkantán ismét kedves körükbe.

Eredmények felmutatása szinte lehetetlen is 
volt, mert mindenki mérhetetlen arányokban a 
háború zordon gondjaiban és teendőivel volt és 
még van elfoglalva és lekötve.

A tisztikar részint ez okból és részint hadi 
szolgálatbeli távolléte miatt munkálkodni az egylet
ben nem tudott. Ezt lehetetlenné tette egy szomorú 
fájdalmas lény is. Elnökünk : Nagy- és kisbarkóci 
Pósfay Pongrácz kénytelen volt a neki mindig oly 
kedves és szeretett egyesületi kön elhagyni, mert 
a mindeneket megemésztő betegkör fészkelte be 
magát nagy szervezetébe és telte munkaképtelenné. 
Az annyira erőt vett rajta, hogy a közel mull 
napokban Alkotójához vissza hívta. Pósfay elnökünk 
meghalt. Az egyesületben!' érdemei önök előtt 
ismeretesek. Hiszen azt az önök segélyével 25 
évvel ezelőtt megalkotta. A végzett munka a múl
lak jegyzőkönyveiben megírva van, igy azok fel
sorolását ide újra és külön iktatnom talán nem 
szükséges. Kétségtelen lény az. hogy bár nem 
mindig a legmegfelelőbb eszközökkel és módon, 

szép és nagy eredményeket ért el innen kifelé 
vivőit csatáiban, a melyeknek bírálatát én önökre 
és az utókorra hagyom. A választmány ezért az 
elhalt családjának legmélyebb részvétét testületileg 
is jelentette és temetésén ugyancsak testületig vett 
részt. Indítványozom, hogy érdemeit a közgyűlés 
mai jegyzőkönyvében külön is elismerje és a vele 
bekövetkezett veszteség feletti fájdalmat ugyanitt 
juttassa kifejezésre.

Jelentem, hogy egyes hatóságok és testületek 
igy Muraszombat nagyközség és a muraszombati 
Casinó koszorumegváltás czimén juttattak kisebb- 
nagyobb összegeket az egyesületben már fennálló 
Pósfay-alapra. Javaslom, hogy azokat az Egyesület 
köszönettel fogadja el és egyben kérem a közgyűlés 
rendelkezéséi az alap jövedelmének hová fordítása 
tárgyában A kamatok folytonos tőkésítése a czélt 
nem szolgálja, azok a helyes kiosztással jutnak el 
rendeltetési helyükre. Javaslom mondja ki a 
közgyűlés visszavonhatlan és imperativ határozat
ban, hogy a választmány köteles a kamatokat 
évenként kiadni és pedig: felerészben évenként a 
muraszombati polgári iskolának, felerészben pedig 
szintén évenként valamely járásbeli elemi iskolá
nak, utóbbiakat tekintve úgy, hogy abból sorrend
ben az összes járásbeli állami és minden felekezeti 
iskolára a sor rájusson. avval a rendeltetéssel, 
hogy azt a vizsgabizottság az illető iskola tanítói 
karának véleményét is kikérve ossza és illetve 
adja ki annak, ki a magyar nyelv elsajátításában 
mint vend anyanyelvű a legszebb eredményt 
felmutatta.

Ennyit végeztünk. És mit észleltünk ? Az 
egyesület, minden járásbeli faktor és különösen 
önök, nagyon érdemes járási tanítók igazán büsz
kék lehetnek az elért eredményre. Jól dolgozlak. 
A háborúban sokszor alaptalanul vendnek és vend 
■érzelműnek elnevezett hadfiak és járási nép tel
jesen magyar érzelműnek bizonyult. Szavakban és 
nyelvben, érzésben, cselekedetben és harczi eré
nyekben egyaránt. Én mintha bátran merném le

szögezni azt a ténvt, mit ország-világ előtt hirdet
tek hogy: itt mindenki magyar, ez a járás is magyar. 
De a helyzet nem tétlenségre ad tápot, hanem a 
legerősebb munkára, figyelmes éberségre ösztökél. 

Nem rég hallottuk, hogy a délszláv állam 
eszméje, mely a mi járásunk határán is határo
lódnék. mintha gyakorlati érvényhez akarna jutni. 
>Ezzel számolni kell*  monda' az osztrák mi
niszterelnök. Horválh-Sztavonországban éppenség
gel nem szeretnek bennünket, erről magam győ
ződtem meg a háborúban. Vendizü, bár talán mü 
vend nyelven szerkesztett lapokat is látunk itt-ott 
még népünk között. És az épen tárgyalás alatt 
levő választójogi törvény is mintha egyenjogosi- 
tani akarná a magyar mellett az összes hazai élő 
nemzetiségi nyelveket, mert ad választójogot mind
azoknak, kik ilyeneken Írnak, olvasnak. Itthon is 
sokan úgy beszélnek járásunk lakosságáról, mint 
vend népről. Igy orsz. képviselőnk is ki ugyan 
nem tagja az egyesületnek sem azt hangoz
tatja mindig : az én jó vend népem . Váljon az 
övé-e? Távol áll itt tőlünk minden politizálás, de 
igv a járási érdek képviselete helytelen vágányo
kon taposs, sőt határozottan rossz, gerincztelen is.

Nekünk tehát jövőnket teljesen megismer
nünk kell. Ezt az edd gi pilléreken kell tovább 
építeni. Egyetlen mentsvárunk, létünk: megszün
tetni, kiirtani még a nemzetiségi gondolatot is és 
reális magyar életei élni, ezt kultiválni minden 
irányban és vonatkozásban, úgy hogy itt izi-- 
vérig mindenki és minden magyar, csak magyar 
legyen. Nem akarok már oly messze kitérni, de 
mégis rámutatnom kell az angol, a francia, a 
német, vagy akár a gyűlölt szerb vagy olasz kul
túrára, hol a nyelvbeni egységesség szemléltetővé 
teszi a nyelv és vele az összetartozás kultuszát. 
Vagy próbálja valaki törvénybe iktatni Romániá
ban vagy akár Bulgáriában a magvar nyelv jogát.

És ezért helyesnek tartanám, ha az egyleti 
életben az intensivilást most életre keltjük, bár a 
határok véresek, lángolók, harczi zörej-dörejtől 
tombolok és rombolók. Helyre állítandó a pénz
beli egyensúly oly irányban, hogy a magvar pro
pagandára jusson megfelelő összeg. Uj tagok gyűj
tendők. Az egyesület élére uj tisztikar állítandó. 
Es aztán aztán, dolgozzék mindenki magyar 
szívvel, igazán és pedig átplántált értelemben : a 
német rendszeretet és kötelesség érzésével, az 
angol szívósságával és a íranczia glóire magyar 
szellemével.

Ugyan már sok jelentősége az állásfoglalás
nak nincsen, a magyar nyelv, a magyar irni-olvasni 
tudáshoz kötött választói jogosultság mellett, állást 
foglalni az Egyesület culturális missziója miatt 
kötelessége.

En ezt javaslom is. Itt a régi választók jogát 
nem érintjük, azok mint szerzett jogok megmarad
nak. de az újakra ez igenis kiterjedjen. És akkor 
az iskola, az egyház a jövőben az élettel egyesül 
úgy. mint azt legutóbb Battyándon volt szeren
csénk egy az oltani vezetőség által rendezett 
kulturális előadáson élvezni.

Ezt az óhajunkat juttassuk el külön felirat
ban az országgyűlés képviselőházának, ennek 
a kifejezésére talán átirattal vagy felhívással 
kérjük fel Hartner Géza orsz. képviselőt, kit saj
nálattal kell mindig a közérdekű mozgalomban és a 
közéleti tevékenységben - mert közéleti és kép
viseleti kontaktust nem ápol, nem keres távol , 
tudnunk és igy a képviselettel soha tisztában 
sem vagyunk.

És evvel megfeleltem csekélységem részéről j 
a jelentés elején feltett három kérdésre, miután a 
további kiépítés a részletkérdésekhez és a végre
hajtáshoz tartozik.

Jelenlem még. hogy a .Muraszombat és 
Vidéke Mimii lapot a laplulajdonos Muraszombat- 
i.lr.-isi Gazdaszövetség az 1917. évi november 
1 ével saját kiadásába és szerkesztésébe átvette.

Ezáltal csak jogaival élt. Igy felszabadult az egye
sület javára az az összeg, melyet e célra a 
szerkesztésre az egyesület felhasznált. A lap azon 
bán továbbra is teljesen az egyesület culturális és 
propaganda czéliaira rendelkezésre áll és azt e 
célból tovább használjuk is. Én itt annak terjesz
tésére hívom fel mindenki figyelmét. Az ma gazda 
sági érdeket szolgál a culturális és egyéb közér
dekek melleit, igy minden házban hiányt és 
szükségletet pótol. Mindnyájunknak mindnyájunkban 
Egyesülni kell! A nyelvi egységhez a gazdasági 
erő és minden ezek tudata kell, aztán ebből a 
levegőből kiirtani a politikai viszálykodást és 
agyafúrtságot, ugv nyugodtan nézünk itt magvarok 
a második ezeréves jövönknek és a nagy, hatalmas 
gazdag Magyarország öröklétének elébe. Legyen 
vége a kishitűségnek !

Végül bejelentem, hogy betegségemre, meg 
csappant fizikai erőmre való tekintettel titkári 
tisztségemről feltétlenül lemondok.

Kérem jelentésemet tudomássul venni.
A titkári jelentéshez dr. Czifrák János szó

lalt fel és indítványára a közgyűlés titkár indít
ványát teljes egészében elfogadta, határozattá 
emelte mégis avval a módosítással, hogy a Pósfay 
alapra vonátkozó indítvány feletti határozathoza
talra az indítvány értelmében azonban a 

' választmányra bízza és hogy Hartner Géza kép
viselőt külön nem kéri fel a választójogi elfog
lalt álláspont képviseletére, hanem azt egészen az 
indítvány értelmében felirattal csak az ország
gyűléstől kéri.

A közgyűlés dr. Sőrnen Lajos titkárnak hálás 
köszönetéi nyilvánítja és elrendelte, hogy a jelen
tés egész terjedelmében ;• jegyzőkönyvbe felvétes
sék és a lapban kinyomattassék. Lemondását is. 
érdemeinek elismerése mellett, a felhozott és fenn
forgó okokra való tekintettel, mert ahhoz haji
hatatlanul ragaszkodott, elfogadta.

Maid felolvasták és elfogadták Schnell János 
pénztáros pénztárosi jelentését és megválasztották 
egyhangúlag az uj tisztikart és pedig :

Elnöknek : Dr. Czifrák Jánost.
Alelnököknek : Kováts Istvánt és Vértes 

Sándort.
Titkároknak : Tóth Kálmánt és Eülöp Jenőt. 
Pénztárosnak : Schnell Jánost.
Könyvtárosnak: Spranszkv Annát és a vá

lasztmány állal kijelölendő helyettest.
Választmányi tagoknak az összes eddigieket 

és azokat, kikkel a tagok sorából az magát ki
egészíteni fogja.

Dr. Czifrák János nyomban megtartotta 
nagyhatású székfoglaló beszédét, melyben első
sorban Pósfay Pongrácz elhunyt elnök kegyeleté
nek és emlékének adózott; majd az uj feladatokra 
mulatott reá, melyek a közgyűlés állal elfogadott 
titkári jelentésben is bennfoglaltalnak és e szóval 
öltének testet : magyarság. S.

hírek.
Előléptetés. Dr. Czifrák János 

ügyvédet Őfelsége a f. havi előléptetések 
során a népfelkelő tiszti állományban 
kapitánynak nevezte ki, inig Darvas Aladár, 
a Muraszombati Takarékpénztár tisztviselője 
főhadnaggyá lépett elő.

Áthelyezés. A pénzügyminiszter 
Kanlosjenő adóhivatali ellenőrt Esztergomba 
helyezte át. Kardos távoztával a helybeli 
adóhivatal egyik legrégibb, érdemes tiszt
viselőjét vesziti el.

Megyegyülés. A folyó hó 21-iki 
megyegyülés foglalkozott Muraszombatnak 
nagyközséggé való átalakulásával s a község 
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ily irányú kérvényt, az állandó választmány 
javaslata alapján, kedvezően intézte el. Most 
még csupán a miniszteri jóváhagyás van 
hátra, minek megtörténtével megkezdődhetik 
az átszervezés munkája. Habár lassan-lassan, 
de végre mégis megvalósul a sokoldalról 
felmerült óhaj, hogy Muraszombat önálló 
nagyközség legyen.

A képviselőválasztok 1919. évi névjegyzéke. 
A községi elöljáróság már közszemlére tette a 
képviselóválasztok 1919. évi névjegyzékét s igy az 
ellen az észrevételek a legsürgősebben megteendők.

Trafikosztás. Lapunk múltbeli számában 
megjelent ilv czimii czikkünkben a helybeli pénz
ügy őrség sérelmei látott s mint velünk hivatalosan 
is közölték, az ellen felettes hatóságánál orvoslás
sal el. Nem akarunk ennek elébe vágni s abban 
a tudatban, hogy a közérdeket szolgáltuk, nyugod
tan várjuk a fejleményeket. Tartozunk vele az 
igazságnak, hogv megállapítsuk, miszerint az 
általunk kifogásolt trafikosztás nem a pénzügyőr
ség vezetőiének a hibájából történt. Ma már inkább 
azt mondhatnék. hogy a megváltozott rendszerben 
annál szívesebben nyugszunk meg. mivel igy nincs 
a traíikkérésnek az a lealázó alamizsnakéréshez 
hasonló jellege, mint ahogy a múltban volt.

Battyándi vásár. Battyánd községben az 
országos állatvásár folyó évi május hó 28-án lesz 
megtartva. A vásárlási igazolvánnyal biró egyé
nek úgy a kereskedéshez, mint pediglen egyesek 
gazdálkodásához szükséges marhákat szabadon 
vásárolhatják.

Megjött az oroszországi posta. Budapesti 
tudósilónk jelenti, hogy a decemberi és januári 
posta Oroszországból Helsingíorson át most érke
zett meg. Ezek azok a levelek, amelyeket orosz 
hadifogságban levő katonáink négv-öt hónappal 
ezelőtt adtak fel. Akinek hozzátartozója tehát 
hónapok óta nem ir, ne aggódjék, mindent meg
magyaráz a fenti hir.

Közgazdaság.

Roppanások a középosztályban.

(Budapesti tudósitónktól.) Sok szó 
esett már a középosztály háborús meg
próbáltatásairól, azokról a terbekről, ame
lyeket elviselni már a lehetetlenséggel ha
táros. Ma már bizonyossá vált, hogy a 
vagyontalan középosztály sürgős segítségre 
szorul, épp úgy a középbirtokos osztály is, 
amely anyagi erő hiányában lassankint el
veszti a földjét. Ehhez az összeroppanás
hoz nagy mértékben járult hozzá az a 
körülmény, hogy a mezőgazdasági cikkek 
ármaximálasa után az ipari cikkek árát nem 
határozták meg, és igy azok 800 1000
százalékkal is emelkedtek. Buday Barna, 
az Országos Magyar Gazdasági Egyesület 
titkára, aki a középosztály helyzetét nagyon 
jól ismeri és Magyar problémák címmel 
feltűnést keltő könyvet is irt. amelyben 
tájékoztat és irányt ad azokban a kérdé
sekben. melyeket, mint a magyarság lété
nek kérdéseit kell tekintenünk, a következő 
nyilatkozatot adta lapunk számára:

A drágaság a háború elkerülhetetlen 
következménye, az áruhiány ellen ninssen 
védelem, de hogy a meglevő anyagok és 
cikkek ne lehessenek szertelen nyerészke
dés tárgyai, ezt kötelező árszabászai meg 
lehet akadályozni. Nálunk csupán a mező
gazdasági terményekre nézve állapították 
meg a határárakat. A gazdák kötelesek 
terményeiket a maximált áron a hatóság 
rendelkezésére bocsátani. Noha ez a kény

szer sérti a termelők érdekeit, magában 
véve mégis helyes, mert a közérdeket 
szolgálja. Nem maximálták azonban az ipari 
cikkek árait, ezeknek termelői és forgalomba 
hozói korlátlanul nyerészkedhetnek. Rávilá
gít a gazdák helyzetére az a néhány adat, 
melyek szerint a legfontosabb, mezőgazda
sági termények árát átlag 200 százalékkal 
sem növeltek, noha a termeléshez szükséges 
ipari származású anyagok és eszközök ára 
500 1000 és még ennél is több százalék
kal emelkedett. A munkabérek is megsok
szorozódtak. Egyes helyeken tízszer annyit 
fizetnek a fuldmunkásoknak, mint a háború 
előtt. . .

Az az általános felfogás, hogy a gazdát I 
nem kell sajnálni, mert még igy is nagy 
jövedelemre tesz szert. Egyes gazdaságok 
a konjunktúrát ügyes kihasználásával eseten
ként csakugyan nagy jövedelmet értek el, 
de nem való az, hogy a háború folyamán 
a gazdák megvagyonosodtak. Igen a kis
gazda. O maga műveli földjét, családján 
kívül idegen munkaerőre nem szorul. Az 
árdrágító ipart alig veszi igénybe. Ezen 
kívül az állatállomány 80 százaléka az apró 
állatoknak pedik kilenctizedrésze kisgazdák 
kezében van és tudvalévőén ma a baromfi
tenyésztés hozza aránylag a legnagyobb 
hasznot. Mindent összevéve, tagadhatatlan, 
hogy a kis- és törpebirtokosok százezreit a 
háborús konjunktúrák igen jelentékeny 
vagyonerőhöz juttatták. A középbirtokos 
helyzete azonban csak a háború kezdetén 
javult Am a kormány egymást követő rend
szabályait a mezőgazdaság minden ágaza
tára kiterjesztette, de ezzel egyidőben nem 
korlátozta az ipari cikkek és a munkabérek 
szertelen növekedését. Erről a két oldalról 
a drágaság egyre nyomasztóbban nehezedik 
a középbirtokosrá és ö kötve lévén a 
maximált árakhoz, nem bírja a nyomást 
áthárítani. Életviszonyai arra utalják, hogy 
minden vonalon adófizetője legyen az 
árdrágító spekulációnak. A munkások ugyan 
csak kihasználják azt a körülményt, hogy 
kevesen vannak. Helyenként már 20, sőt 
30 korona napszámbért is kell fizetni s 
egyes helyeken olyan megbeszélések voltak 
a munkások között, hogy csak negyedrész
ért fogják learatni a gabonát. Már most 
jelenségei mutatkoznak annak, hogy a hiva
tásos középbirtokos osztály egy része távozó
ban van a földtől. Egyfelől a parcellázások 
másfelöl a bankvásarlások biztonsággal 
szőritják ki régi pozíciójából. Nem tud 
versenyezni a kisemberekkel.

Mit szóljon most már a vagyontalan 
középosztály ? A gazda szerencsével és 
ügyesség árán mégis csak találhat kihasz
nálható konjukturát, az iparos meg a 
kereskedő egyszerűen átháríthatja a drága
ságot a vevőire, de mit tegyen a tisztviselő 
osztály, mely a középpontjában áll a drá
gaság áthárításainak. A közigazgatási, bíró
sági, tanügyi, közlekedésügyi tisztviselő 
nem sztrájkolhat a maga hivatala ellen, 
mint a munkások teszik. A köztisztviselők
nek maga az állam a gazdája, ebbe nem 
fojthatják bele a lelket, mert ezzel együtt 
elfojtanák a maguk becsületét és a maguk 
életének forrását is. A tisztviselőknek be
kell érniük azzal a csekély pótlékkal, amit 
az élet növekedett költségszámlája sokszo
rosan túlhalad. Eddig sem volt arányban a 
köztisztviselői fizetés a végzett munka és a 
hivatás jelentőségével, most azonban a 
háború a tisztviselőkarban kialakította az 
intelligencia rongyos gárdáját és azon a 

nyomon halad, hogy kialakítsa a proletár 
középosztályt.

A háborús gazdasági belharcokban a 
nagytőkének semmi bántódása sem történt. 
Szédítő nyereségekkel számol be. Az. ipari 
és mezőgazdasági munkások keresete sem 
volt olyan nagy, mint most. Kiskorú kézi
munkások jövedelme túlhaladja a 25 30 
év óta működő magasrangu tisztviselők 
fizetését. Egy ügyes cipészsegéd, vasmun
kás vagy szőlőmunkás többet tud keresni, 
mint amennyit a miniszteri tanácsos vagy 
kúriai biró kap A szörnyű gazdasági meg- 
alázottság nemcsak azzal a veszedelemmel 
jár, hogy a tisztviselők nyomorognak, de 
ez el is riasztja a köztisztviselői pályákról 
a magukban bizó értékes elemeket, aláássa 
a tisztviselői függetlenséget és megbízható
ságot. Hogyan akarjuk kivédeni az állami 
élet és a jogrend ellen intézett nemzetiségi 
és nemzetközi támadásokat a közigazgatás, 
a jogszolgáltatás és közoktatás egész vona
lán olyan hadsereggel, mely gazdaságilag 
beteg, lelkileg elégedetlen.

A kormányzó és vezető intelligencia 
letörése a nemzeti kormányzat és a nemzeti 
vezetés gyengülését, romlását jelenti. Meg 
kell védenünk tisztviselőinket az anyagi 
bukástól, hogy önmagunk meneküljünk. A 
helyzet orvoslásának ínulaszthatatlan fel
tétele az ipari cikkek és a munka árának 
maximálása azon a módon, amint maximál
ták a mezőgazdasági terményeket Az állam
nak erősnek kell lennie az igazság és a 
becsület törvényének végrehajtásában, amely 
nem engedheti meg, hogy a tülekedő és 
harácsoló felek a nemzet vezető intelli
genciáját sárba tapossák.

Pogány Béla.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.

Adakozzunk az elesett hösök 
özvegyei és árvái javára!

Hadsegélyzö Hivatal főpénztára, Képviselőhöz

HIRDETÉSEK.

Magyar felírással ellátott képek.

Muraszombat. 1918 vasárnap, május hó 26-án

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Vasárnapi műsor:
1. Ki a tettes? Dráma 3 felvonásban

Szünet.
2. Ásványvizkezelés Vicliyben. Természet utáni 

felvétel.
3. Aeroplán házasság. Vígjáték 3 felvonásban.

Az előadási egy kitűnő hangú óriási nagy 
gramofon kiséri.

Felsopaholy 2 50 K. Alsópáholy 2 K
HELYARAK : Zártszék I 50 K. I. hely I korona. 

II. hely 60 fill III. hely 40 fillér
Kezdete délután 3 órakor és este ,/a9 órakor.

Tisztelettel
DITTRICH GUSZTÁV 

tulajdonos.

Előfizetősek a kiadóhivatal czimére küldendők.
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A Felsőlendvai Takarékpénztár Részvénytársaság mérleg-számlája 1917. évről.

Vagyon Korona fillér Korona fillér Teher Korona fillér Korona fillér

Készpénzkészlet .... 17411 85 Részvénytőke .... 100000

» folyószámlán 11199 92 28611 77 Tartalékalap .... 12483 30

Folyószámla kölcsön 220 Betét............................................... 190401 69

Jelzálog kölcsön .... 51543 — Fel nem vett osztalék 534 —

Váltó . .... 43423 — » » » jutalék 93 37

Értékpapír..................................... 181404 - M. polgári iskola alap 300 —

Leltár.............................................. 800 — Athozat . 1296 11

Átmeifeti tételek egyenlege 8743 07 Tiszta jövedelem .... 9636 37 10932 48

314744 84 314744 84

Felsőlendva, 1917. december hó 31-én.
Roposa Ferencz s. k.

pénztárnok. Az igazgatóság:
Lunczer Endre s. k

könyvelő.

Sinkovich Dénes s. k. Fartek Ferencz s. k. Marsik Ferencz s. k. Saruga Frigyes s. k
elnök ig. ig- tag- ig. tag. ig- tag.

Roposa Ferencz s. k. Ziegler Károly s. k. Stacherl Ferencz s. k. Marics Ferencz s. k. Hári János s. k.
«g- tag- ig. tag. ig. tag- ig- tag. ig- tag.

Ezen mérleg-számlát átvizsgáltuk és minden tételében helyesnek találtuk. 

Felsőlendva, 1918. május hó 11 én.

Hertelendy Zsigmond s. k.

A felügyelő bizottság:
Kleinrath József s. k.

elnök.
Zalai Mátyás s. k.

A Tótkereszturi Takarékpénztár Részvénytársaság mérleg-számlája 1917. évről.

Részvénytőke: 800 drb á K 50.

Vagyon Korona fillér Korona fillér

Pénzkészlet..................................... 595 88

» folyószámlán 18010 27 18606 15

Váltó kölcsön ... 14008 —

Kezeseit kölcsön .... 3050

Folyószámla adósok 2112 50

Részvényesek számla 3150 —

Berendezés ..................................... 1100 —
Értékpapírok...................................... 91250

Átmeneti tételek egyenlege 987 88

134264 53

Tartalékalap

Betét

Fel nem vett osztalék

Tiszta jövedelem .

Teher Korona

40000

828

91753

258

fillér

47

94 11

1330 95 1425 00

134264 53

I ótkeresztur, 1917. december hó

Darvas Aladár s. k. 
elnök ig.

Füredi Ádám s. k. 
ig- tag.

Hári János s. k. 
ig- tag.

Az igazgatóság :
Kercsmár János s. k.

ig- tag

Dr. Pintér

(iergár János s. k. 
ig. tag.

Miklós s. k.
•g- tag-

Dr. Vályi Sándor s. k.
aligazgató.

Ezen mérleg-számlát átvizsgáltuk és minden tételében helyesnek találtuk 

Tótkeresztur, 1918. május hó 4-én.

Császár János s. k.
A felügyelő bizottság s

Kleinrath József s. k. Kozicz Ádám s. k

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.
Küronyu Péter s. k.




