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Mondhatom örök tétel a szerint, a mint 
reá ér e vagy sem vele a társadalom be
hatóbban foglalkozni.

Napjainkban egyúttal elsőrendű tétel, 
csakhogy nem annyira a szép lélek, mint 
inkább a nemi érzéki gyönyör mivelésének 
féktelen kizsákmányolására. Központja in
kább a nő, mint a férfi ifjú nemzedéke.

Egyik napilap szerkesztői .üzenetében 
olvastam, hogy az üzenő semmi néven 
nevezendő állást nem foglal el arra nézve, 
vajon a leány kilenc, avagy tizenhatéves 
korában részesitessék nemi szerveinek, nemi 
életének kioktatásában, másszóval nemi fel
világosításban érthetőbben mindama nemi 
ismeretekben, amelyek öt szervezetre és 
nemi rendeltetésre nézve megkülönböztetik 
és amiért mindaddig szüksége van a leg
nagyobb óvatosságra, ntig a társadalom 
erkölcsi szabályai alul fel nem szabadul.

A kérdés lényegében véve pedagógiai 
és orvosi kérdés, mindazon által inkább 
pedagógiai, mint tisztán orvosi kérdés, jó- 
lehet az orvosnak, mint az emberi test és 
a benne lakozó lélek lehetőség szerint való 
alapos ismerőjének és bizonyos körülmé
nyek között művelőjének a pedagógiában 
is jártasnak kellene lennie

Mindkét esetben azonban elsősorban 
is társadalmi kérdés, amelyben a legilleté
kesebb tényezőként elismerendő elbírálója 
mindig a családi szentély, annak szeme 
fénye az anya. E tekintetben biztosak lehe
tünk arra nézve, hogy a családi szentélyek 
eltekintve minden művelődési szintáj meg
különböztetésétől kilenctizedrészben egy
hangúlag tiltakoznának az ellen, hogy kivált
képen leány gyermekeik nemi felvilágosí
tását más eszközölje, mint legtermészete
sebb hivatottja: az anya, aki maga is ösz- 
tönszerüleg kényes feladatnak tartja azt, de 
amelyen elöbb-utób át kell esnie.

Igen, a feladat teljesítésének kivált a 
leány gyermekekkel szemben legtermésze

tesebb hivatottja az anya. Mert az minde
nek fölött és legelsösorban anyai jog, amelybe 
illetéktelenül avatkoznia a nevelönönek, a 
tanitónőnek sem volna szabad, ha csak 
arra az anyától felhatalmazva nincs.

És pedig nem csak azért, mivel a 
nevelönő vagy a tanítónő rendszerint leány 
leven leányi szeméremérzete is tiltja azt, 
hanem azért is, mert a felvilágosítás lényege 
a szűzi szeméremérzet niegbolygatásában 
a tán még szunnyadó nemi ingereknek 
erkölcsi rendszerünk szerint veszedelemre 
hajló felzaklatásával, felizgatásával előtte 
még ismeretlen gyönyört és kéjérzetet kel
tenek fel, — amiket az idő, a fejlettség 
amúgy is meghoz magával és amelyeknek 
kielégítésére azoknak folytonos evidenciában 
való tartása legtöbbször mint nem ellen
állhatatlan vágyakba sodorják e leányt, 
amelytől csak egy lépés a bukás, ha ugyan 
a feminizmus kiegylitésre törekvő alapelvei 
szerint is bukásnak lehetne nevezni azt

Olyan anya azonban a feminizmus dia
dala esetén is aligha lesz, aki leánygyerme
két az oly szabadelhatározás prédájává ne
velje és oktassa ki, amit ma még elbukás
nak minősítünk.

Sajátságos, hogy a nemi felvilágosítást 
tárgyaló kérdés megvitatásában ügyet sem 
vetnek arra, hogy a felvilágosítás egyik 
hatalmas és azt tartanám legilletékesebb 
tényezője az emberrel vele született ösztön
szerűség, amely egyátalán nem kivan semmi 
néven nevezendő utasítást a nemi élet fel
világosítására, de annál többet arra nézve, 
hogy a szeméremérzet és a szűzi tisztaság, 
mint a női, a leányerények legnemesebbje, 
a melyben az anyának, mint leánynak és 
mint férjes nőnek is más férfit nem ismerve 
követésre méltó például kell szolgálnia.

Most még csak az a kérdés, vajon 
kórtani és csecsemő ápolás tekintetéből van 
e szükség a nemi felvilágosításra.

Akármit állítsanak is leánygyermeknek 
vagy megkülönböztetés nélkül élve leányok
nak szerintem a nemi életre vonatkozó kór
tani kioktatásra egyátalán nincs szükség 

nemcsak azért, mert tárgyánál fogva is 
csak izgat, tehát ellenkező hatást érünk el 
vele, hanem azért is, mert a kórtani isme
ret rendszerint csak akkor tartja vissza ne
vén mondva a bűnözéstől a leányifjuságot 
is, mikor már bajba jutott és jutott kivált 
pedig azért, mert a nemi felvilágosodás 
fényében sütkérezett, amikor azután az or
vosnak vált feladatává a további következ
ményeket elkerülendő a pácienst még ala
posabban kioktatni a nemi életről, annak 
veszedelmeiről.

Ami a csecsemő ápolást illeti, azt 
nagyobb vonásaiban az arra készített olvas
mányok keretében annál is inkább tárgyal
ható, mivel kevés leánygyermek van, ki a 
csecsemő ápolást már otthon ne látná és 
maga is ne gyakorolná kis baba testvérén 
vagy másnak csecsemőjén. Ebben is nagy
szerűen nyilatkozik meg a leány női ösztön
szerűsége már csak annak az egynek a 
megnyilvánulásában, hogy sokkal szíveseb
ben dajkál, mint a férfi gyerek, aki csak 
ha szerét teheti, rögtön szökik, mintha csak 
azt akarná kimondani, hogy nem neki való 
foglalkozás.

A nemi felvilágosítás tehát szorosan 
véve csak az anya feladata lehet és senki 
másé, még annak is nagyon kényes feladat, 
amelynek teljesítésében fötörekvésének kell 
lenni, hogy a leány, mig szende leánykorát 
éli a szeméremérzet aranykelyhében a szűzi 
tisztaság bimbójával tündököljön, hogy meg
nyugtató és édes legyen arra nézve, aki 
azt tövéről leszakasztotta.

A leányt gyengéden, féltve és nagy 
tappintattal kell nevelni és nemi rendelte
tésére nézve kioktatni, mert az oly 
nemi felvilágosítás, amely nem ismer gyen
gédséget és tapintatot, nem ismeri a titok
zatos hatást meddig terjedhet az akaratlanul 
is a bűnözésre vezető, késztető hajlamot 
növelni, amelynek előbb-utóbb végkövet
kezménye a mindenáron való leányélet 
szabadulásától, amely számtalan esetben 
keserű csalódásra, kiábrándulásra vagy Je- 
számolásra vezet.

A tüdőgyógyintézetekben

különös

«^'™SIROIIOoche
ÍJzleíes.étvégyger jesztő és 

jó hatást gyakorol a közérzésre.

Eredeti csomagolásban brkoc irt kapható minden gyógyszertárban

mint rég bevéti szer állandóan van használatban. 
Aránylag rövid idő albft enyhíti és megszünteti 
a légzőszervek betegségeit

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megújítását.
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Az adókivetések.
Nemsokára összeülnek az adókivető bízott 

ságok, hogy újabb három évre megállapítsák kinek- 
kinek a kereseti adóját.

A magyar ember természetében rejlik, hogy 
nem fizet szívesen adót, a kirótt adóját mindig 
igazságtalannak tartja, de, noha az érvényben levő 
III. osztályú kereseti adót megállapító törvények 
már közel harminc esztendősek, a törvényeket a 
legkevesebb adóalany ismeri. Nem végzünk talán 
felesleges munkát, mikor az adótárgyalások küszö
bén az adókivetésről mondunk el egy^tmást.

A III. oszt, kereseti adó alá tartoznak a ha
szonbérlők, gyárosok, kereskedők, iparosok s álta
lában mindazok, akik valamely hasznothajtó üzle
tet folytatnak, továbbá a szellemi, értelmi vagy 
művészi foglalkozást űzők, végül a nyilvános szá
madásra kötelezett vállalatok.

Az adókivető bizottságok tárgyalásai nyilvá
nosak, az érdekelteken kívül részt vehet rajtuk 
minden érdeklődő.

A tárgyalás alapja az előadó által készített 
adókiszámitási javaslat, melyhez a fél által kiállí
tott adóösszeirási ivén kívül felhasználják az adó
hivataloknál gyűjtött egyéb adatokat is, például a 
kereskedelmi és iparkamarától, és ahasonló ható
sági jellegű testülettől beszerzett véleményt.

A törvény tulajdonképen a fél által benyúj
tott vallomás alapján a megelőző három évi tiszta 
kereset állagát állapítja meg adóalapul, ámde a 
vallomásokat a legtöbbször nem adják be, igy a 
gyakorlatban a törvény ama paragrafusa érvénye
sül, mely szerint >vallomás hiányában az adó 
alapját képező kereseti nyeremény az üzletben 
működő segédmunkások számára és az adóköteles 
által fizetett lak- és üzletbér mennyiségére való 
tekintettel hivatalból állapittatik meg.<

Egyes foglalkozásokra külön minimális adó
alapot állapit meg a törvény, igy haszon bérlők
nél a vállalt kötelezettségek évi értékösszegének 
25u/o-a, mészárosoknál minden levágott szarvas
marha után 4—8 korona, bérkocsisoknál minden 
ló után 60—120 koronát vesznek tiszta keresetnek.

Az adókivetö bizottság tárgyalását megelőző
leg az adójavaslatokat tartalmazó lajstromokat 
előre hirdetett 8 napon át közszemlére teszik oly 
célból, hogy azokból az érdekeltek tájékozást nyer
hessenek. E nyolc nap alatt bárki adhat be Írás
ban észrevételt, vagy kifogást az illetékes adóhi
vatalnál, amely azt az adókivetö bizottsághoz 
juttatja.

A tárgyalás kizárólag a 111. oszt, kereseti 
adót állapítja meg, amelyhez járul még a 16 éven 
felüli családtagokért fejenkint 2, illetve 4 korona, 

nöcselédért 4, férfi cselédért 8 korona, az általá
nos jövedelmi pótadó 10%, ha a kereseti adó nem 
nagyobb 80 koronánál, ellenkező esetben 35%, az 
országos betegápolási adó 5®/0, községi pótadő, 
útadó és kamarai illeték úgy, hogy körülbelül fel
rúg a sok járulék annyira, amennyi a kereseti adó.

A bizottság adómegállapitása ellen úgy az 
előadó, mint az érdekelt, de bármelyik jelenlevő 
adóköteles is, előszóval, rövid megokolással fel
lebbezést jelenthet be, vagy 8 napon belül Írásban 
beadhatja. Ha nem volt jelen az adózó a tárgya
láson, akkor 15 napon belül adhatja be fellebbe
zését. Az adómegállapitásról csak akkor értesítik 
a felet, ha a javaslatnál nagyobb adót állapítottak 
meg s a fél a tárgyaláson nem volt jelen. A fel
lebbezés bélyegmentes.

A fellebbezések elintézése az adőfelszólamlási 
bizottság feladata, amely az ügyet behatóan 
megvizsgálja, szükség esetén szakértőket hallgat 
ki, esetleg az adózót könyvei bemutatására köte
lezi. Az adőfelszólamlási bizottság határozata ellen 
15 nap alatt a közigazgatási bírósághoz lehet fel
lebbezni, ami azonban a legtöbbször céltalan. A 
fellebbezés nem akadályozza az adó behajtását.

Mindenesetre tanácsoljuk, hogy mindenki 
kisérje figyelemmel az adótárgyalásokról megjelenő 
hirdetményeket s az első fórumnál, az adókivetö 
bizottság előtt álljon sarkára, mert eredmény csak 
ennél remélhető.

Hirdetések a kiadóhivatal czimére küldendők.

HÍREK.

Az udvarias postaigazgatóság.

Lapunkban szóvá tettünk legutóbb né
hány esetet és felpanaszoltuk a hiányzó beren
dezést és az alkalmazottak eljárását. A sop
roni posta és távirda igazgatóság minden 
egyes írásunkat külön vizsgálat tárgyává 
tette s a vizgálat eredményét az alábbi 
átiratban közölte velünk. Igen jó volna, 
ha a postaigazgatóság alárendeltjei is ilyen 
előzékenyek, ennyire figyelmesek volnának 
s a közönség érdekével ily mértékben tö
rődnének, akkor bizonyára nem lenne annyi 
panasz, mint amennyi van.

Az átirat ekkép szól:

M. kir. posta és távirdaigazgatóság Sopron.
11473 szám.
A >Muraszombat és vidéke- tekintetes szerkesztő

ségének
Muraszombat.

A f. évi február hó 1-én kelt b. lapjában 
a távbeszélőre vonatkozólag megjelent panaszt 
beható vizsgálat tárgyává tettem.

Ennek folyamán megállapítottam, hogy a 
távbeszélő kezelőnő szorosan a fennálló szabá
lyokhoz alkalmazkodva járt el akkor, midőn a 
vonalat az interurbán beszélgetések lebonyolítására 
használta fel. Arról is meggyőződtem, hogy a 
kezelőnő t. Czimnek tudomására hozta, hogy a 
beszélgetést meg kell szakítania. A beszélgetést 
a kezelőnek azonnal meg kell szakítania, mihelyt 
az interurbán összeköttktést az az interurbán 
beszélgetés létrehozásán közreműködő összes 
központok már kapcsolták.

A kezelőnőnek tehát nem áll módjában 
az interurbán beszélgetést a folyamatban levő 
helyi beszélgetésre való tekintettel késleltetni, a 
közreműködő központokat megváratni és egy
általán az interurbán vonalat lefoglalvatartani 
azért, mert egyik előfizetője a helyi vagy me
gyei forgalomban beszélgetést folytat.

E tekintetben kivételt a szabályok nem
engednek meg az általános telefonforgalom aka
dálytalan lebonyolításának rovására egyik előfizető 
sem részesülhet kedvezményben és igy nem is 
utasíthatom a kezelőnött arra, hogy a interur
bán beszélgetést a helyi beszélgetések miatt 
késleltesse.

Eigyelmeztetem azonban a kezelőnőt, hogy 
a beszélgetések megszakításának szükségét a 
beszélő feleknek minden esetben tudomására 
hozza és az interurbán beszélgetés lebonyolítása 
után a megszakított beszélgetést ujbót kapcsolja.

A panaszban említett téves kapcsolásra 
az érdekelt központok egyike sem emlékszik és 
a vizsgálat folyamán megállapítottam, hogy fél
órás téves összeköttelés a távbeszélő, vonalak 
nagymérvű igénybe vétele folytán lehetetlen.

Egyben szives tudomására hozom a t. 
szerkesztőségnek, miszerint intézkedtem hogy a 
távbeszélő központok minden rendelkezésre álló 
eszközzel odahassanak, hogy a felek részéről 
jogos panasz netétessék, a Szombathely-Körmend 
közötti vonalak túlterheltségét pedig a még 
ez év folyamán elkészülő uj távbeszélő áram
kör meg fogja szüntetni.

A mi pedig b. lapjának f. évi febr. 8-iki 
számában közzétett >Késedelmes a posta*  cimü 
cikket illeti, megjegyzem, hogy a Lehomérre

TARCZA.

A feminismusról
Irta és a muraszombati jót. nőegylet estélyén felolvasta I 

Greisingerné Kerecsényi Ilona.
Az élet örökös változásokból, örökös harcok

ból áll. A régi igazságok megszűnnek igazságok 
lenni, helyüket elfoglalják azok az uj eszmék, a 
melyeket még röviddel ezelőtt absurdumoknak, 
chimeráknak bélyegeztek.

Természetesen ez nem történhetik meg küz
delem nélkül; hiszen olyan nehéz egész gondolat
világunkkal a régi eszméktől elszakadni és az 
újakhoz alkalmazkodni. Általában az emberiség 
újat nehezen tanul.

De az uj eszméket a korszellem segíti, a köz
szükségből fakadnak és igy rendesen, ha igazán 
életrevalók, diadalra is jutnak ; Hogy sokszor csak 
vérnek és emberáldozatoknak árán, arról feleljenek 
azok, akik előrehaladásukat még ilyen áron is , 
gátolni akarják.

Üldözött eszmék voltak a maguk idejében 
a kereszténység eszméi, a jobbágyság felszabadítása, 
napjainkban a socializmus, és mégis mindenik, 
mert fenséges volt, mert jót akart, diadalra jutott.

Ilyen, ma még meglehetősen uj eszme a 
feminizmus is, a melynek Angliában ugyan már 
körülbelül 60—70 éves múltra nézhet, de nálunk 
alig egy évtizede hogy követői vannak, bár ön
tudatlanul, a múltban is sokan hódoltak neki az 
önállóbb gondolkozásu emberek, férfiak és nők 
egyaránt.

>Feminismus!» Milyen rettenetes szó volt ez 

még nem régen. Gúny szánalom, lenézés vegyült 
bele; sértés volt ha valakire rásütötték hogy feminista.

És, micsoda konfúzió uralkodott e körül a 
fogalom körül még csak 5—6 év előtt is. Mindenki 
tudott róla valami szörnyűit; hogy ellensége a 
családi életnek; a szabadszerelmet propagálja, el 
alakarja venni a férfiak kenyerét, a nőket férfias 
allűrökre szoktatja, hogy csak a vénkisasszonyok 
találmánya stb. stb. Persze, ezeket az állításokat 
mind az antifeministák fegyvertárából szerezték be 
és sohasem jutott az illetőknek eszébe, hogy 
maguktól a feministáktól szerezzenek információt 
arra nézve hogy mit is akarnak tulajdonképpen.

Sem többet sem kevesebbet, csak a nő em
beri mivoltának elismerését akarják, azt hogy a társa
dalmi morál keretein belül a nők úgy élhessenek, 
sorsukat úgy intézhessék, ahogy az nekikjól esik.

A feminizmus a középosztály asszonyai kö
zött keletkezett ugyan, de egyformán biztosítani 
kívánja a munkásasszony és mágnásasszony szabad 
egyéni, emberi érvényesülését.

Hogy miért a középosztály asszonya érezte 
először hogy mozgalmat indítson, azt megérthetjük 
könnyen, ha a múlt középosztályának háztartási, 
gazdasági viszonyait a maiakkal összehasonlítjuk. 
Száz-kétszáz év előtt a középossztályt a köznemes
ség alkotta, a mely ha hivatalt viselt is nem eb
ből élt, hanem birtokának jövedelméből. Mindenik- 
nek megvolt a maga kissebb-nagyobb számú job
bágya. zsellér és a jobbágyasszony ingyen, vagy 
csekély bérért gazdájának minden háztartási mun
kájában is segédkezett. A ház asszonya tehát 
egész kis munkás gárda fölött rendelkezett, a kik 
az ő családjával sokszor évszázados szolgálati 
viszony által kapcsolódtak össze, örömükben bá

natukban részt vett, bajukban tanácsadójuk, betegsé
günkben orvosuk és ápolójuk volt és igy sociáli s ér
zése megtalálta az alkalmat fejlődésre és a módot a 
kielégülésre, ha ahoz a nemesebb fajtához tartozott 
a melyet saját énjének szeretete nem elégít ki.

Másrészt a háztartási munkák akkor sokkal 
szélesebb körűek voltak. Nagyon sokféle ipar, 
mely ma a háztartás kereteiből kinőtt, akkor még 
háztartási munkavolt. Fontak, szőttek, várták, 
gyertyát mártottak, szappant készítettek stb. stb. 
a ház berendezése is a jobbágy asztalosnál az 
asszony felügyelete alatt készült.

Ha a férjet kötelességei elszólitották a házi
tűzhely mellől rá maradt az egész gazdaság, sok
szor az otthon fegyveres védelme is sőt volt rá 
eset, hogy főnemes asszonyok, örökös főispánok 
feleségei, a hivatalos teendőket is intézték.

. Ez a széleskörű tevékenység, nagy szellemi 
munkával is járt, az asszonynak járatottnak kel
lett lenni az akkori idők gazgasági és pénzügyi 
viszonyaiban. Tudnia kellet a törvényeket sőt a 
politikában is a helyzet magaslatán kellett lennie.

S hogy ez igy is volt látjuk egyik másik 
levélből, melyet ősanyáink irtak ez irányú 
ismereteiket elárulják. Bátran mondhatjuk, hogy ezek 
az ismeretek nem áltak az akkori férfiaké mögött.

De hiszen ez egészen természetes is volt, 
abban a korban, amikor a politikát nem a klubok
ban és kaszinókban, hanem társas összejöveteleken 
menyegzőkön, névnapokon csinálták és nem nézték 
le az asszonyt úgy mint ma, mikor a hülyékkel, 
kiskorúakkal egy kalap alá veszik, hanem képvi
selője által még aktív részt is engedtek neki.

Szóval a nők nem panaszkodhattak, hogy 
csak alacsonyabb rendű munkába van részük

Pósfay Pongrácz a Mező-utcában levő 5 szobás, mellékhelyiségekkel és kerttel bíró lakóházát'
1914. julius hó 1-töl fogva bérbe adja. "
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szóló posta küldemények késedelmes kézbesítése 
körül a m. kir. postát mulasztás annál kevésbbé 
terheli, mert szóban levő helyen semminemű 
póstai szerv nem működik. Battyándról, mint 
Lehomér község utolsó postájától, az érkezett 
levelezéseket s az azokról kiállított értesitöket a 
községi küldönc hetenkint háromszor és pedig: 
vasárnap, szerdán és pénteken délelőtt 11 óra 
50 perckor szállítja el, a minek természetes fo
lyománya, hogy a vasárnap délután Battyándra 
érkezett küldeményeket a címzettnek csak szer
dán délután veszik kézhez.

A panaszok megszüntetése céljából Bat
tyándról Vasnyires, Rónafő és Lehomér köz
ségekbe naponkint közlekedő faluzólevélhordó- 
járat berendezését tervezem.

Az idevonatkozó tárgyalások már annyira 
előrehaladott állapotban vannak, hogy ez ügy
ben felsőbb helyre rövid idő múlva előterjesz
tést tehetek.

Addig, mig az említett faluzó levélhordói 
járat nem működik, a járási főszolgabíró ur 
mint a postaküldöncz tartására kötelezett köz
ség felettes hatósága, illetékes az intézkedésre.

Sopron, 1914 márczius 12-én.
Kalányi

— Wadovits Rezső a héten lett beiktatva 
néhai Ivanózcy Ferencz kananok örökébe, a csend
laki plébánia javadalmába.

— Lemondott körorvos. Dr. Krizsanits Mik
lós felsőlendvai körorvos lemondott állásáról. 
Helyettesítésével ifj. Horváth Pál tb. főszolgabíró 
dr. Brandieu Sylvius orvost bízta meg.

— Márcziusi ünnepély. A polgárikor március 
idúsán este 7 órakor hazafias ünnepélyt rendez 
a következő műsorral. 1. Hymnus, énekli a tűzoltó 
dalárda. 2. Megnyitó beszéd. 3. Petőfi szobra, 
melodráma. Szövegét irta, Szepessy László, zenéjét 
Kerner Jenő. Kováts György zongora s a dalárda 
ének kísérete mellett előadja, Kováts Györgyné
4. Március 15 méltatása, felolvassa, Ányos Mihály.
5. Alkalmi költemény, szavalja, Scheibner Aladár.
6. Szózat, énekli, a dalárda.

— A muraszombati áll. elemi.népiskola f. hó 
14-én délelőtt 11 órakor tartott szabadságünnepé
lyének ez volt a programja :

I. Himnusz
II. Az ünnepély jelentőségét méltatja Molitorisz 

Jenő áll. tanító.
III. Nemzeti zászló, Kívánság, A hazáról 

szavalják az I. o. tanulók.
IV. Gondoljatok őseinkre. Áld meg Isten 

szép hazánkat, A 48-i gyerekek, Legyen úgy mint 
régen volt, Légy hü a hazához, Hej Budavár,

hogy véleményüket meg nem halgatják, mert a 
sokoldalú munkával eggyültjárt a kellő megbecsü
lés is.

Lassankint azonban beált az ipari munka
megosztás. Egy-egy ember megtanult egy ipar
ágat s mert azt a gyakorlatfolytán jobban, töké
letesebben művelte, mint a nő a maga sokféle 
iparát, annak termékei szebek tetszetősebbek let
tek, s mindenki vágyott ezen csinosabb árucikkek 
utón. így kezdtek takácsnál szövetni, szabóval var
ratni és az otromba, othon készített saruk helyett 
formás cipőket viselni.

A háziiparüzésen tehát léket ütött a finomult 
ízlés, mely a szakipartermékeit előnybe részesítette. 
A végső döfést azonban a gyáripar adtameg neki, 
mely a maga produktumait nem csak szebbé de 
olcsóbbá is tudta tenni a háziipartermékeinél, 
különösen akkor, mikor a jobbágyság felszabadu
lásával az ingyen-, vagy nagyonolcsó munkaerő 
megszűnt.

Azt sem szabad elhalgatuunk, hogy a köz
lekedési viszonyok mcgjavulásával a fényűzés is 
nagyobb leit, a vasút elhozta a nagyvárosi ruha- 
modelleket, a melyeket a házi nő gyakorlatlan 
keze nem tudott. Mivel azonban mindig akadtak 
hiú asszonyok, kik ezeket a formás, csinos dolgo
kat megszerezték, szépségüket avval emelték és 
csakhamar azis kitűnt, hogy a férfivilág a szebb 
öltözékek iránt nem érzéketlen, sőt igen fejlett 
esztétikai érzékről tesz tanulságot, amennyiben a 
divathölgyek körül egész udvart alkot, az asszo
nyok többsége okult a jó példán és márnem csak 
a fonásról és szövésről, de a varrásról is lemon
dott és ruháit drága szabókkal kezdette varratni.

(Folyt, köveik.)

Budavára, Szép magyar lány, A magyar huszár, 
Dal a hazáról, A magyar néphez, A magyar 
nyelv, A hazáról szavalják a II. oszt, tanulók.

V. A szent dal, Márciusi ibolyák, Petőfi, 
Szeresd hazádat, Mi a haza ? szavalják a III. o. 
tanulók.

VI. Szeresd hazád, Petőfi szobránál, Az 
ébredés ünnepére szavalják a IV. o. tanulók.

VII. Kosuth katonája, Erős hit, Március 15.-e 
szavalják az V—VI. o. tanulók.

Vili. Gondnoksági elnök buzditó beszéde a 
gyermekekhez.

IX. Szózat.
Nagy közönség hallgatta végig az ünnepélyt, 

amely minden tekintetben szépen sikerült. Molito
risz Jenő tartalmas szép beszédet mondott, a gyer
mekek szépen szavaltak.

— Az izraelita község kerület, melynek 
körzetébe Muraszombat is tartozik Dr Rosenberg 
Gyula orszgy. képviselő, Táplánfai nagybirtokos 
halálával megüresedett elnöki székébe báró hatvni 
Hatvány Béla gyáros és nagybirtokos lett megvá
lasztva ; alelnöknek pedig Werner Károly szom
bathelyi nagykereskedő

— Színészek körmenden. Mint testvérlapunk 
a körmenden megjelenő >Rábavidék írja. Radó 
Béla a nálunk is előnyösen ismert színigazgató 
ott sikeres estéket rendez. Sorraveszi az összes 
uj dolgokat, melyek jelenleg a vidéki színházak 
műsorát teszik most Buksi, Mozikirály, Faun, 
Sztrájkol a gólya, Masamód, Aranyeső, Czigány- 
primás, Támlásszék 10-ik szám, Halló, Éva, Farkas 
Katonadolog Nemtudomka, stb. Mint hírlik a leg
közelebbi stációk egyike Muraszombat lesz.

Közgyűlési értesítő. A magyar szent ko
rona országai vöröskereszt egyesületének helybeli 
fiókja f. é. február hó 28-án d. u. 2 órakor tar
totta évirendes közgyűlését. A fiók egyesület 1912 
decz. hó 28-ik án alakult meg 4 alapitó 55 rendes 
és 51 rendkívüli összesen 110 taggal, tehát Vas
vármegyében és a legnagyobb fiókegyesület ösz- 
szes bevétele 246.51 K- kiadása 148.60 K- volt, a 
részvény maradvány 97.91 koronát tesz ki. A 
múl télen megtartott ápolónői tanfolyamon 9 
muraszombati és környékbeli hölgy vett részt — 
és vizsgázott le miről igazolványt kaptak. Pósfay 
Pongrácz lemondván elnöki álásáról helyébe egy
hangúlag ifjú Horváth Pál tb. főszolgabíró lett 
megválasztva. Úgy a távozó elnöknek, valamint 
Dr: Brandieu Sylvius az egyesület orvosának és 
a gyöngédlelkü hölgyeknek — az alapitáskörül 
végzett munkájukért — jegyzőkönyvileg köszönetét 
szárazott a közgyüiés.

— Királyi kitüntetés. A magyar kereskedő vi
lág egyik kiváló tagját, Mauthner Ödön magyke- 
reskedőt és törvényes utódait őfelsége a magyar 
királyi földművelési miniszter ur előterjesztésére 
díjmentesen a magyar nemességgel, Jánoshegyi 
elönévvel tüntette ki. Ezen kitüntetés általános 
rokonérzéssel találkozik, mert Mauthner Ödönnek 
a hazai magterlnelés, magkereskedelem és kerté
szet terén elért sikereit jutalmazza. Megbízhatósá
gáról ismert cégének, amely az idén ünnepli 40 
éves évfordulóját, sikerült a külföldön is kivételes 
eredményeket elérni. Nagy segítsége van az öreg, 
de még mindig fiatal Mautner-nek két fiában 
Mautner Alfréd és Mautner Pál-ban, akik szintén 
páratlan szorgalommal és nagy szaktudással vi
szik tovább előre e világhírű céget, előnyére és 
díszére a magyar kereskedelemnek.

Vasútépítési tevékenység a magyar korona 
területén 1913. év folyamán. Érdekes adatokat ol
vasunk a »Vasuti és közlekedésügyi közlöny*  
egyik legutóbbi számában. Hivatalos statisztikai 
adatok szerint ugyanis az ez évben forgalomba 
helyezett vasúti vonalak hossza 370.6 km.-t tett 
ki. Ezzel szemben az építés alatt maradt vasúti 
vonalak hossza 539.1 km.-t tett ki, azon vasutak 
hossza, melyeknek engedélyezési tárgyalását már 

I megtartották 1730 km.-t, azoknak a hossza, me
lyeknek közigazgatási bejárását már megtartották, 
2193.4 km.-t s végül azon h. é. v.-ak hossza, a 
melyeknek közigazgatási bejárását még nem tar
tották meg, 756 km.-t tett ki. A forgalomnak át
adottak közül bennünket vasmegyeieket érdeklő két 
vonal van benne az egyik a Zalabér—Sárvár— 
Bük—kőszegi (Dunántúli h. é. v. tartozéka) 93.5 
km. és Zalalövő -zalaegerszegi (u. annak a tar- 

I tozéka) 15.4 km-rel. Az engedélyezési tárgyaláson 
I előfordult Kőszeg Léka Kőpatak 24.3 km.-rel, 

Nagykanizsa Alsólendva 49.5 km.-rel, Szentgott- 
hárd országhatár 22.9 km.-rel és szombathely— 
Pinkamindszent 28 km.-rel. Közigatásilag már be

járt vonal négy van olyan, mely benünket is ér
dekel s pedig az Alsólendva—Muraszombat— 
országhatári vonal 39 km.-rel, a németszentmihály 

városszalónaki 9 km.-rel, a Pápa Sümeg 55.7 
km.-rel s végül Sárvár Körmendi 43 km.-rel.

— Meghívó. A magyarországi munkások 
Rokkant és Nyugdijegyletének 377. sz. muraszom
bati fiókegylete 1914. év április hó 5 én, vasárnap 
délután 4 órakor Muraszombatban, Turk József 
vendéglőjében III. rendes közgyűlését fogja meg
tartani, melyre a t. tagok meghivatnak, azon 
megjegyzéssel, hogy az említett napon délután fél 
2 órától fél 4 óráig tagilletéket is beszedjük. 
Tárgysorozat: 1. Az elnök, illetve a választmány 
jelentése. 2. A pénztárnok jelentése. 3. Az 1913. 
évi 3 százalék felosztása és kifizetése. 4. A tiszt
viselők újra választása. 5. Netáni indítványok. 
A választmány.

— öngyilkos molnár. Rituper József szent- 
bibori lakos, molnár 12-én reggel öngyilkos lett. 
Előbb fürdőt reudelt magának, kellőleg megmosa
kodott, tetötöl-talpig tisztába öltözött, azután be
feküdt ágyába s ráparancsolt feleségére, hogy 
fegyverét hozza be. Áz asszony mit sem sejtve, 
teljesítette férje parancsát s kiment a szobából. 
Alig tette be maga mögött az ajtót, durranást 
hallott. Még füstölgött a fegyver, mikor az asszony 
a szobába ért. Rituper maga ellen emelte a pus
kát s egy jól irányzott lövéssel megölte magát. 
A sörétre töltött fegyver a szerencsétlen molnár 
fejét roncsolta szét. Azonnal meghalt.

— A legelőkelőbb, a legmegbízhatóbb, 
a legjobban szerkesztett, a legnagyobb terjedelmű, 
a legfüggetlenebb budapesti napilag >Az Újság*.  
Munkatársai a magyar zsurnalisztika, a magyar 
irodalom legkiválóbbjai. Felelős szerkesztő : Gajári 
Ödön, szerkesztő társ : dr. Ágai Béla. Előfizetési 
árak: egy évre K 28.—, félévre K 14.--, negyed
évre K 7.—, egy hónapra K 2.40. Az Újság elő
fizetői a »Divat Sálon«’-t negyedévre K 2.50 ked
vezményes áron rendelhetik meg. Az Újság kará
csonyi számát, mely tartalmával és terjedelmével 
szenzáció számba megy, megküldjük minden uj 
előfizetőnek is, aki január hó 1-től számítva már 
most beküldi az előfizetési összeget. Az Újság 
kiadóhivatala, Budapest, VII., Rákóczi-ut 54.

— Tolnai Világlap kedvezménye, a Lexikon 
III. kötete — aki arra jogot tart — átvehető Bal
kányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Nyilttér. ’)
Köszönetnyilvánítás.

Mindazoknak, akik drága kis fiam elhunyta 
alkalmából részvétüket kifejezték és a temetésen 
megjelentek, készönetét nyilvánítja.

Muraszombat, 1914. márczius 12.

Kalchbrenner és neje.

(*  E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősseget 
nem vállal.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Előjegyezve, március 29-én:
„Az ember tragédiája" a sátán.

Műsor:
1. A smaragd nyakék. Bűnügyi dráma 2 felvonás

ban. Játsz.ák Corner és Pick Lock.
2. Gaumon híradó. Természet utáni felvétel.

Szünet.
3. Szenvedés Humoros.
4. Ella szerelme. Humoros.
5. Büchi tragédiája. Humoros.

upi vídaiz Zárthely I korona. I. hely 60 fillér.
HtLYAKAK: (| he)y 40 fi)|ér m he,y 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás.
Tisztelettel

DITTR1CH GUSZTÁV, 
tulajdonos.
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Meghívó.
A szentgothárdi kerületi munkás

biztosító pénztár 1914. évi március hó 
25 én délelőtt 9 órakor tartja

évi rendes közgyűlését 
a nagyközség tanácstermében, melyre a 
közgyűlési kiküldöttek ezennel meghivatnak.

Tárgysorozat:
1. A megnyitás kapcsán a közgyűlés sza

bályszerű egybehivásának igazolása és határozat
képességének megállapítása.

2. A közgyűlés jegyzőkönyvének vezetése és 
hitelesítése iránti intézkedés.

3. A pénztár 1913. évi zárszámadásának és 
mérlegének, valamint az ezekre vonatkozó fel- 
ügvelöbizottsági jelentések tárgyalása és ezzel 
kapcsolatosan a felmentvény iránti határozat.

4. Az 1915. évi költségelőirényzat megálla
pítása.

5. Indítványok.
Szentgotthárd, 1914 évi március 1.

Kolossá Imre s. k. Dremmel Antal s. k.
igazgató. elnök.

Eladó ház
Radkersburgban, szemben Titán István 
vendéglőjével, a város legforgalmasabb 
helyén, üzlethelyiséggel, hat szoba, hozzá 
tartozó mellékhelyiség- és épületekkel, 
konyha-, gyümölcs- és szőlő-kerttel szabad 

kézből eladó.
Czim: LALLER RUDOLF,Radkersburg.

| ETERNIT |
palából kérjen árjegyzéket

Kohn Lipót czégtől
gtS~ Muraszombat.

Fo’v PUCH-féle kerékpár 
azonnal kézalatt eladó.

■ CZIM: A KIADÓHIVATALBAN. |

Puch- 
kerékpár 

Styria- 
kerékpár

Premier 
Helikal- 
kerékpár

kizárólag NEMECZ JÁNOS muraszombati gyári raktárában kaphatók.

Meghívó.
A Szarvaslakvidéki Takarékpénztár

Részvénytársaság

VI. évi rendes közgyűlését
1914. év márczius hó 31-én délután 3 órakor

Szarvasiakon az intézet saját helyiségében tartja meg, 
melyre a t. részvényesek azzal hivatnak ineg, hogy alap
szabályaink értelmében részvényeiket — illetve megbízá

saikat — magukkal hozni sziveskedjcnek.
Tárgysorozat:

1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető és a jegyző
könyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.

2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1913. évi jelentése, 

a mérleg előterjesztése és a tiszta nyeremény felosztása iránti 
határozat.

4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére 1913. évre a 
végleges felmentvény megadása.

5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság megválasztása.
6. Az alapszabályok 17. §-a értelmében beérkezett indít

ványok tárgyalása.
Szarvasiak, 1914. márczius hó 12-én.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k.
elnök.

Jegyzet. Az igazgatósáéi jelentés és a zárszámadások a keresk. törvény 
19X. §-a értelmében a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében 
ki lesznek téve és azok a részvényesek által hetekinthetők.

Kivonat az alapszabályokból 12. §. Minden egyes részvény a köz
gyűlésen egy szavazatra jogosít. A szavazati jog személyesen vagy más rész
vényes, mint meghatalmazott által gyakorolható, ötven szavazatnál többet akár 
saját részvényei alapján, akár meghatalmazás utján senki sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési joggal biró részvényes, 
akár férfi, akár nő, gyakorolhatja, de megkivántatik, hogy részvényesi minősége 
a közgyűlést megelőzőleg 30 nappal a részvény, könyvben igazolva legyen.

Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvényes 
képviselőjük által habár, azok nem részvényesek is, képviseltetnek.

Meghívó.
A Vashidegkutvidéki Takarékpénztár

Részvénytársaság

III. évi rendes közgyűlését
1914. év március hó 31-én délelőtt 10 órakor

Vashidegkuton az intézet saját helyiségében tartja meg, 
melyre a t. részvényesek azzal hivatnak meg, hogy alap
szabályaink értelmében részvényeiket — illetve megbízá

saikat — magukkal hozni szíveskedjenek.
Tárgysorozat:

1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető és a jegyző
könyv hitelesítésére két részvényes megválasztása.

2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1913. évi jelentése, 

a mérleg előterjesztése és a tiszta nyeremény felosztása iránti 
határozat.

4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére 1913. évre 
a végleges felmentvény megadása.

5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság megválasztása.
6. Az alapszabályok 17. §-a értelmében beérkezett indítvá

nyok tárgyalása.
Vashidegkuton, 1914. március 12-én.

Gróf Batthyány Zsigmond .s. k 
elnök.

Jegyzet. Az igazgatósági jelentés és zárszámadások a keresk. törvény 
I9X. §-a értelmében a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségé 
ben ki lesznek téve és azok a részvényesek által hetekinthetők.

Kivonat az alapszabályokból 12. Minden egyes részvény a közgyű
lésen egy szavazatra jogosít. A szavazati jog személyesen vagy más részvényes, 
mint meghatalmazott által gyakorolható, ölven szavazatnál többet akár saját 
részvényei alapján, akár meghatalmazás utján senki sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési joggal biró részvényes, 
akár férfi akár nő gyakorolhatja, ’de megkivántatik, hogy részvényesi minősége 
a közgyűlést megelőzőleg 30 nappal a részvénykönyvbe igazolva legyen.

Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvényes kép- 
| viselőjük által, habár azok nem részvényesek is képviseltetnek.
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A Szarvaslakvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1914. március 31-iki közgyűlés elé terjesztendő 
mérleg-számlája.

Vagyon Korona fillér Korona fillér

Pénztár................................................................ 8063 27

Értékpapír.................................................. .....

Váltókölcsönök ................................................... 126169
1400

Jelzálogkölcsönök............................................. 64470 —
Kezeseltkölcsönök............................................. 25505

Adósok ................................................................... 409 80 216553 80

Előlegezett bekebelezési költségek . . . 371 70

226388 77

Biicsek Mihály s. k. 
pénztáros.

Bagáry N. János s. k. 
Íg- tag.

Korona

10856

226388 77

I

Részvénytőke 
Tartalékalap 
Szabad rend, álló tart, alap 

Takarékbetét . . .

Viszont leszámítolt váltók 
Bel nem vett osztalék

fizetett kamatok . .

évről áthozott nyereség 
évi nyereség

évi deczeniber hó 31-én
Horváth Károly s. k. 

alelnök.
Ficzkó Mihály s. k.

ig. tag.

Kollárs István s. k. 
könyvelő.

Weisz Dávid s. k.
'g- tag-

Kelt Szarvasiakon, 1913.
Gróf Batthyány Zsigmond s. k.

elnök.

Buchmann András s. k.
ig. tag.

Megvizsgáltuk s a fő- és mcllékkönyvekkel összehasonlítva, mindenben egyezőnek találtuk. 
Kelt Szarvasiakon, 1914. évi márczius hó 10-én.

Weisz Samu s. k.
f. b. elnök.

Malacsics József s. k. 
f. b. tag.

Pataki Géza s. k.
f. b. tag.

A Vashidegkutvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1914. márczius 31-iki közgyűlés elé terjesztendő

mérleg-számlája.

Vagyon Korona fillér Korona fillér

Pénztár............................................................. 5212 36

Kihelyezések:

Váltókölcsönökben............................................. 107331 50
Jelzálogkölcsönökben....................................... 7620

'vószámlai adósok....................................... 3071 __ 118022 50

Felszerelés........................................................ 1014 23

124249 09

Vogler Károly s. k. 
pénztáros.

Benkó Jánoss. k.
'g- tag.

II I II ' I
Kelt Vashidegkuton,

Gróf Batthyány Zsigmond s. k.
elnök.

Bácz Sándor s. k.
’g. tag.

Siftár István s. k.
ig- tag-

alelnök.
Frisch Konrád s. k.

ig. tag.

Teher Kom na
fillér j

Korona fillér

Részvénytőke.......................................................• 40000 —

Tartalékalap....................................................... 1200 —
Betét.................................................................. 56520 09 ,

Visszleszámitolt váltó....................................... 19620 —

10°/o tkamatadó............................................ 111 26
Átmeneti kamatok............................................ 2482 64
Egyenleg mint nyereség................................. 4315 10

124249 09

. deczeniber hó 31-én.
Obál Mihály s. k. Kocsár Károly s. k.

könyvelő.

Kocsár Antal s. k.
'S- tag.

Vogler György s. k. 
lg- tag.

Megvizsgáltuk s a fő- és mellékkönyvekkel összehasonlítva, mindenben egyezőnek találtuk. 
Kelt Vashidegkuton, 1914. február hó 10-én

Uray Általa s. k.
f. b. elnök.

Malacsics József s. k.
f. b- tag.

Obál Jenó s. k.
f. b. tag.
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Murlasits-féle
rét és szántóföld egy része bérbe 
kiadó, a feltételek megtudhatók 
Országh Kálmánnál 

Alsólendván.

Butorcsomagol ásra 
vegyes papír igen jutányos áron kapható 
Balkányi Ernő papirkereskedésében 

MURASZOMBAT.

Horgony-thymol-kenöcs.
£2^ Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égési

sebeknél. Adag: kor. —.80.

Horgony-Liniment. xc.‘
a Horgony-Paín-fxpeller pótlékai

Fájdalommentes bedörcsülés hűtéseknél, rheum&nál, 
köszvénynél stb.

Üvegje: kor. —.80. 1.40, 2.-—. y
Horgony-vas-albuminat-festvény.

Vérszegény ségnél és sépkórnél.

Meghívó.
A Felsölendvai Takarékpénztár Rt.
I. évi rendes közgyűlését 
1914. évi márczius hó 29-én d. e. II órakor 

fogja Felsőlendván, saját üzlethelyiségében 
megtartani s erre a tisztelt részvényeseket 

ezennel meghívja.

Tárgysorozat:
1. Határozatképesség megállapítása és 2 

jegyzőkönyvi hitelesítő választása.
2. Az igazgatóság és felügyelőbizottság jelen

tése az elmúlt üzletévről, a mérleg megállapítása 
és a nyeremény felosztása iránti javaslat; az igaz
gatóságnak és felügyelöbizottságnak megadandó 
felmentvény iránti határozathozatal.

3. Egy igazgatósági rendes, esetleg póttag 
választása 2 évre.

4. 3 felügyelőbizottsági rendes és 2 póttag 
választása 2 évre.

5. Az alapszabályok 8. £-ának módosítása.
6. Esetleges indítványok. 
Felsőlendva, 1914 március hó 8-án.

Saruga Frigyes, 
aligazgató.

Kivonat az alapszabályokból. 18. jj.
A közgyűlésen csak azon részvényes vehet részt 
s gyakorolhatja szavazati jogát, kinek ebbeli minő
sége legalább is 30 nap óta a részvénykönyvben 
ki van tüntetve s ki részvényét a közgyűlésen 
felmutatja.

3UD PEST és KIS ÚJSÁG
apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedesében Muraszombat

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

A Felsölendvai Takarékpénztár Részvénytársaság 1914. év márczius 29-iki közgyűlés elé terjesztendő
mérleg számlája az 1913. évről.

Korona fillér Korona fillér

Vagyon Aktivá Teher Passiva
Készpénzkészlet Baarvorrat....................................... 4473 Alaptőke Aktienkapital.................................................. 100000

Polyószámlakölcsön — Konto-Korrent........................... 2787 Takarékbetétek —Einlagen ■.................................................. 21696 61

Jelzálogkölcsönök — Hypotekar-Darlehen .... 73460 Visszleszámitolt váltók Reescompte............................ 6880

Váltókölcsönök Vechselportefeuille............................ 56412 Tisztajövedelem Reingewinn....................................... 10262 90

Kezeseit kötvénykölcsön Bürgenschuldscheine 650 —
Berendezés Einrichtung ............................................. 950

Átmeneti tételek Transito Posten............................ 107 51

138839 51 138839 51

Saruga Frigyes s. k.
aligazgató.

Felsőlendva, 1913. deczember 31-én.

Az igazgatóság:
Lunczer Endre s. k.

könyvelő.

Ádám János s. k. Gross Mór s. k. Hári János s. k. Marsik Ferenc s. k.
Marics Ferencz s. k. Roposa Ferencz s. k. Spilák Ferencz s. k. Stacherl Ferenc s. k.

Pósfay Pongrácz s. k. Dr. Ritscher Samu s. k.
Zieger Károly s. k.

Ezen mérleg számlát átvizsgáltuk és mindenben helyesnek találtuk. 

Felsőlendva, 1914. március hó 8.

A felügyelőbizottság: 
Kleinrath József s. k. 

elnök.
Bazsányi Mihály s. k. Sinkovich Dénes s. k. Zalai Mátyás s. k.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


