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Feminismus.
(dr. M. J) Jogot, egyenlő jogot a 

férfiakkal! ez a nők mai jeligéje; le a rab
szolgasággal ! jajkiáltása a feministáknak. 
Mintha a világterenitése óta elfojtott moraj 
törne ki vulkánikusán a férfi nem ellen, 
hogy évezredeken keresztül a nőkön elkö
vetett kegyetlenségek, irgalmatlan bánásmód 
és rabszolgaság bűneiért vezekeljen. Azt 
mondják a feministák, hogy a férfinem 
félremagyázva a természeti törvényt, álböl
cselettel az. anyaságot viszi érvei vásár
terére. Az érvek hamis portékák, megcsalják 
a vevőket, az emberiséget.

Szülni az állat is tud, tehát ez ter
mészeti törvény, melynek megfelelő törvény: 
a nemzés. E természeti törvény tehát a 
feministák szerint csak munkabeosztás — 
Ezen természeti törvény tehát nem uralja 
sem a nő, senr a férfi lényét a családban, 
társadalomban, államban. Az indulatszavak 
a legöszintcbbek, azért legyen megengedve 
hogy én is e helyütt egy indulatszót ki
áltsak: »Ohó!«

A nő — hisz abnorinitások és kinö
vések vannak a természetben — tehát a 
rendes, nő — a nőiességet nemes érte
lemben véve, sem physiologiai, sem psycho- 
logiai, sem physikai tekintetben a termé
szeténél fogva, tehát a természeti törvények 
szerint, nem lehet egyenlő a férfival.

Hisz a természete, lelkülete, érzelmei, 
életfolyama teljesen elütök a férfiétől, még 
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pedig meg nem válfozhatóan, bárhogyan is 
erőszakolná ki a nő annak lerombolását, 
mert Isten hozta létre lényüket, hivatásukat.

Azt mondani tehát, hogy a férfiak 
zsarnoksága teremtette saját javukra a ki
váltságokat, oly abszurd állítás, mintha a 
füvek Isten ellen fellázadnának, miért nem 
teszi az összes füveket is rózsákká.

Mindenekelőtt tekintsünk az egyenlőség 
eszméjére I Egyenlő jog, egyenlő kötele
zettség. Ha a természettől nem is volna 
megvonva a két nem közötti egyenlőség 
határvonala, úgy mi következnék az egyez
ségből ? A szabadság, mert csak ezzel lehet 
jogokat gyakorolni. Mi következnék ebből? 
A házassági intézmény teljes megszűnése, 
a szabadszerelem viráguralma. Állítsuk me
gint az élő nőt az oltárra és csináljunk 
belőle egy érzéki istennőt.

Szülni az állat is tud. Ez a feminis
ták hatalmas érve, az anyaság ellen. Sőt 
tovább megyek én, túllicitálok a feminis
tákon : sok esetben az állat jobban szereti 
kölykeit, mint sok anya gyermekét. De itt 
nem a fizikai szülést értjük, hanem mindent, 
ami őt anyává, valódi anyává teszi, tehát 
hivatását a házban férje és gyermeke iránt.

Ha igaz és mert igaz, hogy a családi 
élet a család, társadalom, állam, vallás és 
jó erkölcsök fundamentuma; ha igaz és 
mert igaz, hogy a nő gyöngéd, de a benső 
szeretet erős szálaival szövi a családi éle
tet ? ha igaz és mert igaz, hogy a nő ke
délye, lelkülete, esze és erkölcsi eszméi 

Kéziratok, levelek s egyéb szerkesztőségi közlemények 
a lap szerkesztőségébe küldendők.

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

Nyilttér sora 50 fillér.

átplántálódnak a gyermekeire; ha igaz és 
mert igaz, hogy e nemes, magasztos hiva
tás a helyes nevelést teremti és hogy e 
nevelés az egész emberiségre hat ki : ha 
igaz és mert igaz, hogy az a nő szolgálhat 
példányképül, kiről a világ legkevesebbet 
beszél: úgy akkor ne álljon elő a feminista 
tábor a megbukott Spartával, ne emeljenek 
oltárokat az egyenlőségből folyó szabad 
szerelemnek, hanem maradjanak ott, hová 
a gondviselés szent feladatukkal helyezte.

Emberi jogokat kérünk a férfiakkal 
egyenlően, ezt kiáltják k feministák. De 
hát mily téren kérik ? a családban a társa
dalomban, államban tehát a diplomáciában, 
politikában, egyházban, kormányzásban, és 
uralkodásban ?

Nézzük a mai nőket a családban! 
Még a legalantasabb viskóban is a nő viszi 
a főszerepet, dirigálja a házat, teszi sze
rencséssé vagy szerencsétlenné a családot. 
A férj szinleg rendelkezik, a nő igazán 
parancsol: ez a mai házassági rendszer.

Nézzük őket a társadalomban ! Nyúl
junk mindjárt a kérdés lényegéhez I Mely 
társadalmi kedvezménytől van a nő meg
fosztva ? Valóban egyet sem tudok Vigal
makban, mulatságokban, egyletekben, na- 
gyobb-nagyobb marokkal veszi ki a részét, 
mint a férfi; mig ez a táncteremben magát 
meghúzza, addig az asszony másokkal 
flörtöl és ha van igazi férj, ki háza becsü
letére ád valamit, ezt megtiltja, hát zsar
nokává válik a nőnek? Gátat vet-e a mai

TARCA

Húsz év után.
Irta : Bertalan Vincze.

Háborús dologban jártam, amennyiben a vér
től párolgó mindkét harctértől elég távol a bar- 
kóczi 51. számú tjkvben A I. 7. sorsz. 59 b hrsz. 
4X hsz. ingatlant illetőleg minemü határrendezés 
vált szükségessé, amit Wolfarth Lajos muraszom 
bati mérnök lelkiismeretes eljárásával békeségesen 
nyert befejezést. Egyebekben örömmel tapasztal
ván, hogy Pósíay nyug, főbíró a kémek iránt fel
tűnő és dicséretes buzgósággal kutat, dr. Cziírák 
János ügyvéd és szerkesztő pedig mint rendelkezés 
állománybeli tartalékos főtiszt, a muraszombati 
polgárörság parancsnoki várományosa mit sem 
veszített súlyából, nemkülönben, hogy a délelőtt
kent a hadi eseményeket tárgyaló többé-kevésbbé 
elég terjedelmes állapotú polgári előkelőségek a 
sörös kancsók mellett híven teljesítik abbeli fel
adatukat, hogy velem együtt nem engedik a ma
gyart megverni . . . És Erdőssy Barnabás barátunk 
a tőle telhető szives előzékenységgel árusítja a 
háborús hírektől kelendő dél-esti lapokat: vissza- 
utaztamban arról tanakodtam, nem-e jó volna 
ebben a háborús világban a Balaton partjára rán- 
dulni ?, mikor közel 60 éves lévén katonának nem 
kellek, mikor pedig az voltam, nem volt háború.

A Balaton partjára, amelynek Tempe völgyé
ben onnan való elköltözésem óta húsz éve nem 

voltam. Húsz éve abban a köxwyezetben, ahol a 
magyar Petrarka vár regéinek nemzett szellemével 
párosult szerelmi ömlöngései születtek, amelynek 
egyik falujában a magas bazaltormos Szentgyörgy- 
hegy tövében fekvő Hegymagason mester, kántor- 
tanitó voltam.

Tanakodásomat elhatározás és ezt tett követte.
Szeptember 1-én Őrangyalok napján a reg

geli 9 órai vonattal érkeztem Tapolcára. Utam 
egyenes Hegymagasra vezetett. A megszűnt hatosi 
malomig az ut változatlan. Meg-megálltam, gyö
nyörködve legeltetve szemeimet a hegykupoktól 
fenségesen szép vidéken, ahol egyfelől Csobáncz, 
másfelől Szigligel várromjai beszélnek vitézi eré
nyekről bűnös cselszövésekről és hűségről abból 
a korból, mikor vitéz elődeink horkoló méneken 
üggettek fel oda, ahol a szerelem galambja tur- 
békolt édes vágyakozással.

Találkozom Tapujcára menő asszonyokkal . . . 
nem ismernek el. Leányok surrannak el mellettem... 
hogy ismernének, hisz távozásom óta születtek. 
Kérdem ki leánya? Megtudom kinek leányai.

Erős üggetéssel jön elém egy kocsi, meg
ismerem a gazdáját. Halló ! kiáltok feléje . . . mire 
az megáll és kérdi: No mi kő?

Ismersz-e János bátyám?
- Nem én!

Nézz meg jobban, vagy talán a han
gomról.

Sose ismerlek biz én . . . Ovi te! 
Gödör van a szobában !* János!

— Te vagy az kis mester! és megismert. 

mert ha jó kedve volt valaha, bocskort bűzött 
lábára és úgy rengette meg a földet Gábor János 
uram a tapujcai két telkes gazda és úri polgár, 
aki a főbíróval is per-tu volt.

A malmon túl emelkedik az ut és innen is, 
onnan is szőlő ültetvény közvetlen az ut mentén, 
nem úgy mint régen, mikor még szántóföldek vol
tak. Azóta vasúti hálózat is kiterjedt egyfelől 
Keszthelyig, másfelől Badacsonynak és innen végig 
a Balaton partján. Akkor tájban méregettek, mikor 
ott lakoztam. Azóta sodronypálya is vonatott a 
Szentgyörgyhegyre, hogy bazaltkövét valahol a 
kőben szükséget szenvedő Somogybán értékesítse.

A hegy Csendár nevű részéhez érve bonta
kozott felém a Balaton, melynek kimondhatlan 
gyönyörét élvezve értem a kökereszthez, amelynek 
megáldásánál, mint kántor liturgikus ténykedésem
mel én is résztvettem.

Keresztet vetve magámra letérdepeltem, hálát 
adni a mennyei Gondviselésnek azon jóságáért, 
hogy küzdelmes húsz év után megérnem engedte 
újból lábaimmal a rögöt érinteni, a hol hét teljes 
év.g néptanító, népnevelő voltam. Amintugy imád
kozom, megkondul a hegymagasi templom nagy 
harangja .... Urfelmutatásra harangoznak.

Sietek az Ur házába, hogy boltivei alatt 
ujbpl könyörögjek minden élőkért és holtakért. 
Megállók a templom előtt. Akik az ajtó küszöbén 
ülnek, akik körülöttem vannak az ifjak nemzedék
hez tartanak, nem ismernek ... én sem isme
rem őket.

Páter noster qui est in céli et terra . . . . 

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetése lejárt, annak szives megujitását.
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világban bármely legfrivolabb látványu 
színdarab a nők részvételének ? Nem-e ép 
nőkkel túlzsúfolt a színház, ha ízléstelen, 
arcpiritó, szégyent ébresztő színdarabot 
adnak elő ! ? Avagy olyan e a szégyenpir, 
mintha a tojásból habot vernek, de a hab 
nem jó ? Nézzük a diplomáciát, a politikát, 
nein-e a nők viszik a kulisszák mögött a 
főszerepet! A világ alkotása óta nem-e ők 
az államok alkotásában, államok sülyedé- 
seben az okozói ?

Eszmék, mint ideák, élhetnek örök 
életet anélkül, hogy megvalósulhatnának; 
az ily ideákkal táplálkozókat rajongóknak 
nevezzük, de naiv rajongók, kik nem ártal
masak, ellenben vannak oly eszmék, me
lyek felforgatok, melyek mint a vihar nem 
törődnek a pusztítással; erőszakos kézzel 
nyúlnak a rendhez,hogy egy chaoszt teremtse
nek, melyben maguk is tönkremennek.

Vörös Kereszt.
Megremeg a föld küzdő véreink lába alatt, 

ezrek vére folyik lenn és fent a gránicokon, a 
világ minden pokolja esküdt össze ellenünk, de 
katonáink rettenthetlen bátorsága győzni fog minden 
poklok között. Nem lehet, hogy a világ történelem 
régi igazságait, a hazugok, gonoszok s orgyilkosok 
bandája döntse meg, nem lehet, hogy faiunk nemes 
vérével öntözött csatatér babért s boldogulást ne 
teremjen számunkra.

Azért félre most a csüggedéssel ! Az itthon- 
maradottak hivatása nem az. hogy .laikus fejjel a 
hősök, hadvezérek tetteit bírálják, gáncsolják, s 
ha reggeiijök mellett minden nap egy Verdunt, 
Krasznikot nem fogyaszthatnak el, rögtön kétségbe 
essenek, az ittlonmaradottak hivatása az. hogy 
minden erővel, minden áldozattal támogassák a 
hazáért vérző hősök árván maradt családtagjait, 
ápolják, segítsék a sebesülteket. Ne essünk két
ségbe. hanem lanuijuiik meg tü«elemmel várni, 
addig pedig mig eljön a nagy döntő diadalmas 
nap. szálljunk magunkba, gondoljunk kötelesége- 
inkre a hazával, embertársainkkal szemben A 
Vörös Kereszt Egyesület jó formán az egyedüli, 
mely e nehéz napokban a köteles jótékonysági 
ügyét járásunkban vezeti es gyakorolja, ezért 
hazafias kötelességét teljesiti az, ki e nehéz na
pokban adományaival az egyesületet támogatja. A 
hazaszeretet nevében esedezünk járásunk minden 
szépért, jóért lelkesedő közönségeken, hogy adjon, 
áldozzon még sokat, nagyon sokat egyesületünk 
javára, mert kellő támogatás hijján nem tudunk 
nagy kötelességünknek eleget tenni, pedig ez a 

énekli a pap. Belépek a templomba. Nem a régi 
magas falu freskókkal festett templom az oltárral, 
amelyen két Cherub imádja a hajlék örökös lakó
ját. Az az mégis a régi megtoldva oly képen, hogy 
a toldás folytán a templom arányaiban vesztve, 
szűknek, alacsonynak alakitatott át. falai csupa
szok. az oltár stilszerütlen. És hol az a régi Mózer 
féle jó hatváltozatú orgona, amelynek egv műhely
ben készült kortársa az esztergomi bazilika 72 
változatú hatalmas orgonája. Azt mondják a pad
láson van eladó, helyette uj van. de sajnos nem 
azzal az erőteljes és mégis csengő búgó fuvolázó 
hanggal, amivel a régi birt és amely az én újaim 
alatt kisérte a hegymagasiak énekét. Áld meg 
országunkat, mi magyar hazánkat.

Ott állok a templom hajóiában. Elöltem hát
tal balról az asszonyok, jobbról a férfiak ülnek a 
padokban. Mögöttem a menyecskék és mellettük 
balról egy-két padban az idősebb asszonyok, jobb
ról pedig a javakorabeli férfiak . . . Nézem az
előttem ülő férfiak karát . . . ha megőszültek is 
reájuk ismerek. Ez Szintén, ez Kőműves, az Széli, 
az Lukácsa, a meg a Papos . . slb. Szemlélet
nek engem is . . . nem ismernek meg ... Az egyik 
a fejét hajtogatja, mintha vélne valakit bennem, 
a másik közömbösen vesz és tovább imádkozik . . . 
Hátranézek a menyecskék karához, megismerem 
a Káli Antal leányát, a Rozit, kedves tanítványaim 
egyikét. Epén olyan, mint az édes anyja volt leány
korában. A visszaemlékezés mosolyával nézem őt 
és megismerni vél . . . mosolyog . . . meglöki me
nyecske társát. 

kötelesség parancsoló, mert a sebesültek, betegek, 
szenvedők, árván, özvegyen maradtak lakásait 
már a hideg bántja, mert eledelük fogyóban, pedig 
a vérző hősök, küzdő félistenek drága életükkel 
adóznak ami békénkért, ami nyugalmunkért és 
semmiféle anyagi áldozat se tudja őket kárpótolni 
a szenvedésekért.

Fel tehát véreink, segítsünk, adakozzunk !
A lelkesítő példa kedvéért jegyezzük fel. hogy 

Siftár Károly bodóhegyi ev. lelkész ur buzgó fára
dozása és lelkesítő szószolása következtében Bodó- 
hegv, Buzahelv, Borostyán, Tiborfa, Zoltánháza 
áldozatkész polgárai 300 K 80 fillért adakoztak 
egyesületünk javára: Bodóhegv községben: Poré- 
dos Iván és Mihály, Borostyán és Buzahelv község
ben : Skrilec Mihály, Tiborfa községben : Merklin 
Ferenc. Zoltánháza községben : Vlaj Iván, derék 
polgártársaink jártak házról-házra, és eszközölték 
nagv lelkiismerettel a gyűjtést Dicséret és elis 
mérés a buzgó gyűjtőknek s a nemesszivii ada
kozóknak.

Ifi. Kühár József mezővári földbirtokos 4() 
koronát áldozott a nemes célra. A szép tettet 
Vitéz József mezővári lakos 10 koronás adománya 
követte.

Horváth Károlyné szarvaslaki úrnő fárad
hatatlan buzgalommal teljesítette példás honleányi 
kötelességét, és 118 K 1Ó fillért gyűjtött.

Tótkeresztur község lakósai: 62 K 23 fillért, 
Gesztenyés község lakósai : 13 K 40 fillért, Kerka- 
szabadhegy község lakósai: 19 l\ 13 fillért. Zoltán
háza község lakosai : 54 l\ 90 fillért, Bodóhegy 
község lakosai: 125 K 26 fillért, Buzahelv község 
lakósai : 41 K 24 fillért. Borostyán község lakósai: 
8 K 40 fillért. Tiborfa község lakósai: 71 koronát. 
Mártonhelv község lakósai 23 koronát küldtek be. 
A derék lakosság áldozatkészsége hálás elismerést 
érdemel, mert derék népünk ezenfelül odahaza is 
tevékenyen részt vesz az otthonmaradottak segíté
sében. A mezővári ev. nőegylet egyesületünknek 
20 koronát, a hadbavonultak családtagjainak 10 
koronát adományozott.

Itt jegyezzük fel, hogy tévedésből korábbi 
számunkból Orfalu község 20 K 90 filléres. Má
tyásdomb község 13 K 50 filléres, Musznya község 
15 K 90 filléres gyűjtése, a mártonhelvi községb'ró 
ur 13 K 60 filléres és Bárdosi Etel péterhegyi 
lakos 4 koronás gyűjtése illetve adománya kimaradt.

Mátyásdomb község gyűjtése : Kovács Ferenc, 
Schermann Gyuláné, Kollár Sándor, Császár Lajos 
és neje, Küplen György. Fartély Mátyás, Beznéc 
János I 1 l\. Beznécz Ferenc 90 f, Santavecz 
István 60 f. Gombóc Ferenc 50 f. Dividio Domi- 
nicó, Zelkó Kálmán. Bacsics Mihály, Bohár János 
40 40 f, Bacsics Gizella, Gombócz Józsefné, 
Gombóc Lajos 30 30 f. Gombóc Ádám, Bacsics
István, AnJrejek István, Kerécz József. Zelkó Fe
renc. Neinecz Rozi, Zrinszki Teréz, Kerécz Imre, 
Bohár Ferencné, Fartély Ivánné 20 20 f. Össze
sen 13 K 50 f.

Áldást oszt a pap, én legelői kimenőben, 
mikor az öreg asszonyok között észreveszem a 
gyermekeimet annyira szerető Manci szomszéd
asszonyt . . . Kőnybe lábad szemem és megölelve 
őt nyakába borulok . . . Manci! mondok 
ismer-e még ? . . .

Ö. édes mester urunk, ismerném még! 
Es tovább folyik a viszontlátás a templom előtt . . . 
ők is, magam is meglepődve húsz év után . . . 
Volt tanítványaim kezet csókolnak . . . atyáik . . . 
anyáik velem együtt hálálkodnak a viszontlátás 
örömein. Egyik is, a másik szeretettel hiv meg 
ebédre, balatongyöngvére . . . Egyikéhez a mási
kához is benézek egy-két percre . . . leülök, majd 
elkövetkezem . . . Mindenütt hangosan merengünk 
az időkből, mikor mester voltam közöttük. Meg
megrázzák kezemet a volt bíróm, a Szél! Gáspár, 
a Széli András, a Kőműves János, a Lukácsa 
Rudi meg a többi megemlékezvén arról, minő jó 
napokat töltöttünk példás, családias jellegű össze
jövetelünkkor, a hol az Isten nevét soha sem vet
tük hiába. Majd szapora beszéddel kérdenek az 
én feleségem jó asszonyai, a Széli Gáspárné, a 
Tarné, a Kőmüvésné, a Kardos Juliska, a Manci 
néni, a Kleinné meg a többi feleségem, gyerme
keim után érdeklődve .... Majd mindegyike a 
hadbavonult fia. veje, unokája után aggódik. He
tek óta elmentek és nem tudják hollétét. Veszély
ben a haza, verekedni mentek érte. Áldja meg az 
Isten fegyvereiket, imázzák velem együtt mind
nyájan.

(Folyt, követk.)

Musznya község gyűjtése: Tegyey János 2 
K, Zrinszki Sándorné 1.2(1 K. Szentirmay Rezső. 
Bánfi, József, Káply Kálmánná 1 1 K. Hassai
Miklós 80 f, Bánfi Ádám 60 f, Fuisz János, Ko
lossá János, Hassai Sándor, Rituper Mátyás. Ocsek 
Ferenc, Csarni Mátyás 40 40 f. Obál József, 
Obál István. Zrinszki Iván, Hassai Mihály, Panker 
Ferenc, Lebár Mátyás 30—30 f, Korpics Lipót, 
Zrinszki Fáni, Zrinszki János, Rituper István, Kü
ronya Mátyás, Zrinszki István, Küronya János, 
Obál Mihály Temlin József, Skerlák Vilmos. Tem- 
lin István. Santavec Mihály, Hassai Ádám. Hassai 
Péter. Novák Erzsébet, Biikvics József, Bánfi Ist
ván, Csarni Ferenc. Csarni János 20 20 fillér,
Zrinszki Mihály, Skerlák Zsuzsa. Hassai Ferenc 
10 10 f. Összesen 15 K 90 í

Orfalu község gyűjtése: Örfalu község 7 K, 
Benkó Sándor, Benkó Lajos, Tobola Fáii, Gom
bócz Mihály, Fújsz József, Horváth József és János. 
Szapács Sándor, Bankó Ádám I I K. Kerécz 
András 80 f. Hassai István, Bohár János, Szapács 
János. Hajdics Sándor 60 60 f. Gombóc Elemér,
Szapács Ferenc, Bankó Ferenc 40 40 f, Novák
János, Gombóc János, Horváth János 30 30 f, 
Rituper Istvánné, Zavec József. Vülek Imre 20— 20 
fill. összesen 20 K 90 fillér.

Pálhegy község gyűjtése: Pálhegy község 
2 K. Bacsics József 1.40 kor, Szever Ferencné 
1.40 K. Kiszilák Iván. Szever Ferenc, Lovenyák 
József, Bacsics József, Fiiszár József. Fiiszár Fe
renc, Bernyák Anna Czelec Sándor, Czár József, 
Czár Sándor 1 I kor., Czár István 86 f, Gyer- 
gyék József 80 f. Gyergvék Ferenczné, Kovács 
János, Lovenyák János. Kiszilák Ferenc, Beznécz 
József 60 60 fill.. Czár József, Gyergvék Kata
50 50 f, Gvergyék Sándor, Fiiszár István, Czár
István, Gyergvék Sándor, Gyergvék János, Bez
néc Ferenc 4Ó 40 f, Szukics Józsefné 20 f. Ösz- 
szesen 23.06 K-

Ottóháza község gyűjtése: Székely János 2 
K. Kercsmár György, Gombóc Mátyás 1.40 kor.. 
Sárkány Ádám, Keréc György, Horváth Mátyás, 
Kerécz Sándor, Czör János. Kerécz József 1 I
kor., Zavec János, Péntek Ferenc, Rituper Ivánné, 
Kohn Fáni 60 - 60 f, Rondi Ignácz 58 f, Barbér 
János, Bagár Jánosné, Bagár Ádám. Horváth 
Katalin 50 50 f. Horváth István. Rondi András,
Péntek Mari, Czőr György, Bagár János, Josár 
Iván, Basa Mihály, Spilák Mihály, Bagár Mátyás 
40 40 f. Péntek Istvánné, Czőr Ferencz, Skaper 
József, Kercsmár Ferencné, Rituper Mátyás. Bagár 
Ferenc. Szmodis János 30 30 f, Bagár Iván, Bé- 
dek Ferenc 24 24, Szmodis János, Keréc Teréz,
Péntek János. Czör József, Czőr Mátyás, Bagár 
Ignác. Spilák György. Keréc József, Keréc Antal. 
Ficzkó István, Hajdinyák Hajdinyák József, Bagár 
Ádám. Kerécz János. Küronya István, Horváth 
József, Bagár József. Fuisz Jánosné 20 20 f, 
Keréc Istvánné, Szíámár György, Korosec János 
16 16 fill., Kerécz Tamás, Kerécz Iván, Bagár
György, Bagár Zsuzsa, Spilák Iván, Császár Fe
renc, Bagár Istvánné 12 12 fillér, Szmodis Pál.
Matis József, Bagár Istvánné, Császár Lajos, 
Csaltuk András, Csaltuk Éva 10 10 f. Összesen
27.28 korona.

(Folyt, köv.)

HÍREK.

Adományok a kórház javára.
Az első sebesültek érkezésekor már 

élénken nyilvánult meg közönségünk érdek
lődése s részvéte a kórház ápoltjai iránt 
Sorra keresték fel lelkes asszonyok s urak 
a kórház sebesültjeit s rakták le ajándékai
kat. Lapunk múlt számában közölt adako
zók névsorát most a következőkkel egé
szítjük ki. Adakoztak:

Nádai József 50 üveg bor. Csiszár János 8 
drb kalács sütemény. Szlepecz János 10 drb kalács 
sütemény, Balkánéi Ernő 3 korona készpénz, 200 
drb képes levelezőlap, 2 doboz levélpapír, Erdőssy 
Barnabás 2 kor. készpénz, Kardos Sándor 2 kor. 
készpénz, Vasnyires község 20 lakosa 2 mérő 
alma és 1 mérő szilva, Poucsics József (Nagvtótlak) 
I kosár barack, I burgonya. Kovács Ferenczné 
(Nagytőtlak) I kosár szilva, liirschl Lipót (Köhida) 
20 drb cigaretta, 2 pár nagy csirke, 7 üveg külön
féle befőtt, 1 tál méz, tál és tányérral együtt, 
dr. Ritscher Samu l-5 liter cseresnye pálinka és 
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100 drb cigaretta, Milak Terézia (Barkóc) 14 fej- 
kápo z'a és I kosár alma, Pósfay Ida 1 kosár 
szilva. Ferenczy Józsefné (Zsidahegy) 2 drb vánkos.
1 drb lepedő, I csomag szilva, I üveg ribizli be
főtt, 1 kosár zöldség és kelkáposzta, Baborcsi 
Katalin (Battyánd) 2 liter tejföl, 4 liter tej, Ruttkai 
Ignáczné 1 kosár szilva, Morgenslern Rezsöné 
(Bodóhegy) 2 drb vánkos 2 huzattal, özv. Sebei 
berné 2 drb alsó téli nadrág, 1 ing és .1 pár ha
risnya, Sinkovicb Paula (Nagybarkóc) 2 drb ván
kos. 6 drb zsebkendő. Siftár Károlyné (Bodóhegy)
2 kosár szilva, özv. Frankó Jánosné (Bodóhegy) 
I zacskó aszalt szilva, özv. Mintsek üáspárné 
10 drb fejvánkos kétszeri álhuzatokkal. Dick Sán
dor 10 kiló sajt.

Ezenfelül még többen látják el állandóan a 
sebesülteket újságokkal s egyéb áldozni valókkal.

- Gróf Szápáry László v. b t. t. 
nagybirtokos a mai napon több napi tar
tózkodásra muraszombati kastélyába érkezett.

Behívó. Dr. Czifrák Jánost lapunk 
felelős szerkesztője a mai napon katonai 
szolgálatra vonult be. Távollétében a felelős 
szerkesztői teendőket dr. Vályi Sándor látja 
el. Lapunk olvasóinak szívből jövő óhaját 
véljük tolmácsolni, ha kívánjuk, hogy szer
kesztőnk mint lapunk győzelmes haditudó
sítója mihamar jó és friss harci hírekkel 
örvendeztesse lapunk olvasóit.

Hivatalvizsgálat. Dr. Fehérpataky 
László a szombathelyi kir ügyészség veze
tője és dr. Somogyi Miklós megyei tiszti 
ügyész pénteken a járásbíróság fogházát 
vizsgálták meg, hol mindent a legpéldásabb 
rendben találtak.

Behívó. Az elmúlt napokban a még itthon- 
maradottak közül dr. Sőmen Lajos ügyvédet és 
Sostarics Elek igazgatót hívták be katonai szol
gálatra.

Őszi hivatalvizsgálat Ifj. Horváth 
Pál föszolgabiró Bodnár András járási szám
vevővel ma fejezte be a járási körjegyző
ségek hivatalvizsgálatát. A vizsgálat min
dent a legnagyobb rendben talált, s érde
mes jegyzői karunk ezekben a nehéz időkben, 
midőn a katonai ügyek elintézése és nyil
vántartása rengeteg dolgot adott, derekasan 
megállta helyét.

Dohányt a sebesülteknek. Vá
rosunk lelkes közönsége az ideérkezett 
sebesülteket igazán elismerésre méltóan 
traktálta Azonban semmi se tart örökké. 
Igy fogytába van a sebesültek dohánya is, 
s bizony elfogyott már a dohány, pedig 
mily jól esik szegény fáradt harcosnak 
bodor füstfelhő között elábrándozni a harc
ról, dicsőségről, az otthon maradottakról 
Kérjük városunk hazafias közönséget vásá
roljon megint dohányt, pipadohányt, ciga
retta dohányt, szivart s juttassa el akár 
lapunk szerkesztőségéhez, akár a Vörös 
Kereszthez, hol annak igazságos szétosztá
sáról gondoskodni fognak

Uj orvos a kórházban. A helybeli kórluíz 
sebesült állománya most már rendszeresen 70 
körül van. Eddig is a sebesültek a leggondosabb 
kezelésben részesültek, mert dr. Geiger Vilmos 
főorvos teljes odaadással végezte egyedül nehéz 
feladatát, azonban a sok teendő indokolttá tette, 
hogy nehéz munkájában a szükséges segéderő 
rendelkezésére álljon. Ezért a kórház gondnoksága 
az orvosi teendőkben való segédkezeire dr. Scheiber 
Lajos budapesti orvosnövendéket hívta meg. aki a 
mai napon meg is érkezett, s megkezdte a kór
házban működését. így tehát most már kórházunk 
jó orvosai, derék hivatásos és önkéntes ápolónői 
személyzete emberbaráti hivatását ezentúl is aka
dálytalanul fogja teljesithetni, s büszke örömmel 
jegyezzük fel, hogy kórházunkból gyógyultan elbo
csátott sebesültek mind hálás szívvel távoznak 
körünkből, mert itt tartózkodásukat nemcsak a 
gondos orvosi kezelés és ápolás, hanem a közön
ség rendszeresen megnyilatkozó érdeklődése teszi 
elviselhetővé, s kellemessé.

MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE*
— Búcsúztatás. Dr. Czifrák János és dr. 

Sómén Lajos ügyvédek pénteken vonultak be a 
katonasághoz. A távozó ügyvédek búcsúztatására 
a helybeli bírói, szolgabirói és ügyvédi kar teljes 
számban jelent meg a pályaudvaron, megjelenő- 1 
sükkel is Mustrálva azt a kartási jó viszonyt, mely 
a helybeli jogász közönséget, különösen az ügyvédi 
kar tagjait egymáshoz fűzi.

Kolera szoba. A háború szokásos kisé- i 
röje felütötte már fejét. Idáig ugyan csak szerb 
ellenségeink táborát pusztítja rendszeresen, ha
zánkban csak egy, két eset fordult elő, s a gondos 
ellenőrzés remélhetőleg a baj terjedését meg is 
akadályozza. Hatóságaink azonban már most meg
teszik a szükséges óvintézkedéseket a baj elhárí
tására. Városunkban a régi községház helyiségeit 
rendezték be kolera szobául, hol az esetlég gya
nús betegek elhelyezhetők s gondos ápolásban 
részesíthetők lesznek.

Kinevezés. Az igazságügyminiszter Ihász 
Sándor muraszombati kir. járásbirósági dijnokot 
írnok cá nevezte ki. A bíróság egy szorgalmas, 
szimpatikus tisztviselőjét érte a jól megérdemelt 
kinevezés.

Szülők figyelmébe. A muraszombati áll. 
polgári iskolai gondnokság tudatja az érdekelt 
szülőkkel, hogy a polgári iskola I. és II. osztá
lyában az előadások csak október 12-én lesznek 
újból megtarthatók, miután Kováts György igaz
gató hadiszolgálatra bevonult, Ányos Mihály tanár 
állásáról lemondott és a helyettesek kirendelése 
legalább 10 napot igényel.

Román sebesültjeink. Kedves meglepetés
ben részesítette a Vörös Kereszt Egyesület kórhá
zunkban lévő román nyelvű sebesült vitézeinket. 
Az egyesület megkeresést intézett több román lap 
szerkesztőségéhez, hogy küldjenek lapokat a vitéz 
sebesültek részére, léik magyarul nem tudnak 
olvasni. A hazafias román sajtó rögtön eleget tett 
a kérésnek, megküldte a lapokat, sőt dr. Babes 
Emil a románság egyik vezető embere külön 
köszönő levelet is intézett dr. Vályi Sándorhoz.

Sebesültek. A 14. és 15. sz. sebesült 
listák szerint járásunhból a 83. gyalogezredben 
Pecsics Antal született Korong 1889-ben. szolgál 
a II. századnál a bal alsó combon megsebesült s 
az iglói tartalékkórházban ápolják. Idics József 
18-ik honvédgyalogezredbeli muravárhelyi lakős 
12. századbeli gyalogos született 1890-ben a mel
lében szenvedett lövés következtében a tropponi 
kórházban fekszik.

Megérkeztek az államsegélyek. Örvendetes 
hirt jelentünk olvasóinknak. A magyar állam nem
csak fiai véráldozatát kéri, hanem teljes erővel 
gondoskodik arról, hogy a hadbaronultak itthon 
maradt családtagjai semmi hiányt ne szenvedjenek. 
Magyarországon nem fog éhezni a harcos árván 
maradt családja, mert gondoskodás történt arról, 
hogy mindenki kellő kártalanításban részesüljön. 
A pénzkiosztás természetes rengeteg adatgyűjtést 
igényelt, ezért kissé megkésett a segélyek kiosz
tása, most azonban jelenthetjük, hogy a mura
szombati kir. adóhivatalhoz a mai napon meg
érkezett 148.408 korona 82 fillér. Jól olvassa 
el ezt a számot mindenki. Csak a muraszombati 
járásban ennyi pénz került decemberig szétosztásra. 
A pénzek kiutalása most már a legrövidebb időn 
belül meg fog történni.

Ügyvédi kamara ismeretlen. Tagadhatlan 
a háborús napok rendkívüli izgalmai a posta for
galmát is óriási mértékben megnagyobbították, 
azért ezekben a rendkívüli időkben indokolt a 
közönség türelmes elnézése kis késedelmek és nem 
nagy tévedések miatt. Nem is panaszkép jegyezzük 
fel, csak kuriózum kedvéért, hogy az elmúlt na
pokban a helybeli járásbíróság egy hivatalos iratot 
küldött a szombathelyi ügyvédi kamarának, ez 
azonban onnét azzal a jelzéssel érkezett vissza, 
hogy címzett ismeretlen. Igaz ugyan, hogy az 
ügyvédek nagy része bevonult katonának azon
ban a kamara még meg van és virul, s igy 
érthetetlen, hogy Szombathelyen a Kamara ismeret
len lenne. A szombathelyi postahivatal ártatlan 
tévedése a kis eset, de a baj már reparálva is 
van, mert az ügyvédi kamara tagjai által a ka
marához küldött tagsági dijak pontosan kézbesítve 
lettek Szombathelyen, pedig hát inkább a pénz
átvevő lenne ismeretlen ezekben a nehéz napok
ban, mikor oly jól esik még az ügyvédnek is a 
vissza, visszatérő korona.

OKTÓBER 4. =
— A francia ipari termékek ellen. Az a min

den kritikán aluli magatartás, melyet a franciák 
kedves orosz szövetségesük kedvéért a védtelen 
magyarok, osztrákok és németek irnnyában tanú
sítottak, immár mind a három nemzetben megte
remtette a visszatorlás gondolatát. Magyarországon, 
de főképpen Budapesten minden ellen irtóháborut 
indítottak, ami francia. A különféle francia elneve
zésű mulatók hamarosan megváltoztatták a fő
városban neveiket, a francia pezsgő, a francia 
olaj, a francia konzerv, de végül a hölgyek jóvol
tából a francia divat is elvesztette azt a varázsát, 
amellyel eddig lenyűgözve tartotta a lelkeket. Egy 
dolgot azonban szinte mindnyájan elfelejtettek 
boykott alá venni s ez a francia cognac, holott 
talán ez lenne a legkönnyebb dolog. A borból 
párolt italt a technika vívmányai következtében 
ma már Magyarországon és különösen Fiúméban 
sokkal jobb minőségben készítik, mint akár a leg
első francia gyárakban. Az ..Adriatica" Cognac 
Lepároló Részvény-Társaság Fiume forgalomba 
hozott borpárlata „Piume Cognac medicinái név 
alatt minden jobb csemegeáru és italmérő üzletben 
kapható. Az Adriatica fiumei gyógvkonyakja 
azonfelül, hogy jobb a francia gyártmányoknál, 
tetemesen olcsóbb is. Talán eddig az is volt a 
legnagyobb hibája, hogy olcsóbb volt a franciánál. 
Végre megtört a varázs és a magvarok csak 
fiumei cognacot fognak fogyasztani.

Községi tisztujitások. járásunkban az 1908. 
évben megválasztott községi képviselők és az 1911. 
évben megválasztott községi elöljárók mandátuma 
lejárván. Vasvármegye alispánja a választások 
vezetésével a következőket bízta : Muraszombat 
vidéki körjegyzőség 5 községébe: Pósfay Pongrác 
ny. főbíró bizottsági tagot, Győri Kálmán körjegyző 
muraszombati lakosok; Muraszombat központi 
körjegyzőség 5 községébe : Kováts István ev. lel
kész, Szlepecz János kér. esperes, bizottsági tag, 
Horváth László körjegyző muraszombati lakosok : 
a csendlaki körjegyzőség 11 községébe: dr. Pintér 
Miklós ügyvéd, Vértes Sándor ny. ig. tanító mura
szombati lakosok, Rozgonyi Antal körjegyző és 
Völgyi Ferenc ny. tanító csendlaki lakosokat: 
mártonhelvi körjegyzőség 9 községébe: dr. Czifrák 
János ügyvéd, bizotts. tag muraszombati, Kolos- 
vári Ferenc állami tanító mezővári, Kcresztury 
Kálmán körjegyző mártonhelvi lakosokat: a bat- 
tyándi körjegyzőség 8 községébe: Luthár Ádám 
ev. lelkész, Herczeg Ede körjegyző battvándi, dr. 
Vályi Sándor ügyvéd muraszombati lakosokat; az 
urdombi körjegyzőség 5 községébe: Nagy István 
körjegyző és Vértes Aladár állami tanító urdombi 
lakosokat; a pártosfalvai körjegyzőség 9 községébe : 
Fülöp János körjegyző, Lippai Vendel áll. tanító 
pártosfalvai és Bodnár Endre számvevő, bizottsági 

. tag muraszombati lakosok; a tótkereszturi kör
jegyzőség 8 községébe: Darvas Aladár ev. lelkész 
bizottsági tag, Szeredy Viktor körjegyző bizottsági 
tag tótkereszturi, Fiiszár János ny. tanító bizotts. 
tag muraszombati lakosokat; a musznyai körjegy
zőség 9 községébe : Tegyev János körjegyző musz
nyai, Persa Iván plébános szentsebestyéni. Székely 
János ny. tanító ottóházai lakosokat; a péterhegyi 
körjegyzőség 9 községébe : Darvas Ferenc áll. ig. 
Janitó gyanafai, Sárkány Ádám körjegyző bizotts. 
tag, Bagár Iván postamester bizottsági tag péter- 
pélerhegyi lakosokat: a bodóhegyi körjegyzőség 
7 községébe : Siftár Károly ev. lelkész, bizottsági 
tag, Káply Elemér körjegyző, bizotts. tag bodó
hegyi lakosokat; a felsőlendvai körjegyzőség 9 
községébe : Sinkovich Dénes ig. tanító, bizottsági 
tag vaskorpádi, dr. Ritscher Samu ügyvéd mura
szombati, Saruga Frigyes körjegyző felsőlendvai 
lakosokat; a perestói körjegyzőség 6 községébe : 
dr. Geiger Arthur ügyvéd muraszombati. Ruzsics 
János körjegyző és Kollárs Lipót r. kath. tanító 
perestói lakosokat; a szarvaslaki körjegyőség 7 
községébe : Kollárs István ig. taniló, bizottsági tag 
seregházi, Kuppán Ferenc áll. tanitó, bizotts. tag 
határfalvai és Horváth Károly körjegyző, bizotts. 
szarvaslaki lakosokat; a vashidegkuti körjegyzőség 
7 községébe: Keresztury Vince plébános és Obál 
Mihály körjegyző, bizotts. tag vashidegkuti lakosok.

A legelőkelőbb, a legmegbízhatóbb, 
a legjobban szerkesztett, a legnagyobb terjedelmű, 
a legfüggetlenebb budapesti napilap 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 kiadó
hivatala, Budapest, VII., Rákóczi-ut 54.
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Apró hirdetések.
Amerikai szölővesszö Ripária és Göthe No. 

9 sima és gyökeres, megszerezhető jutányos napi 
ár mellett a titkári hivatalban és a vaslaki alany 
telepén.

Háziipari tanfolyamon készült különféle kefék 
és seprűk legolcsóbb árakon kaphatók a Mura
szombat-járási Gazdák Szövetségénél.

Könyvtár órák. A Muraszombati Járás-Gaz
dák Szövetségé -nek könyvtára nyitva van minden 
szerdán és szombaton délelőtt II 12 óráig a tit
kári lakásán. A Dunántúli Közművelődési
Egylet könyvtára pedig szerdán d. u. 2 órakor 
áll a közönség rendelkezésére az állami óvodában.

Értesítés.
A n. é. közönség tudomására 

hozom, hogy elköltözésem miatt 
sok szép házi cikket jutányos 
áron eladok. U. m finom sző
nyegek, lámpák, ezüstnemiiek, 
függönyök, jégszekrény stb. stb.

özv. Kalchbrennerné.

Megjelent
Oroszország, Szerbia és

Értesítés.
A n. érdemli közönség szives tudomására hozom 

hogy az októberi országos vásárra Muraszom 

batba érkezem s túlzsúfolt raktáramat a következő 

cikkekben, u. m : női ésférfi-felöltő, leányka- 
és fiu-kabátok, rövid női kabátok, utazó 
bundák, férfi- és gyermek-ruhákban stb. 
a háború miatt mélyen leszállított árak 
mellett bocsátom rendelkezésre. A saját, jól felfogott 
érdekében cselekszik mindenki, ha e ritkán kínálkozó 
alkalmat felhasználva, őszi és téli szükségleteinek beszer
zését érkezésemig elhalasztja.

Teljes tisztelettel

Angol Szabó.

zse

A vasúthoz járó
ut vi 1 ágitási

ügye — sajnos még 
máig sincs megoldva, 
de azért Ön pompásan 
világíthat, ha vesz egy 
Helioplior Gold-Exporf 

jól világitő villamos

) ! ám pát!
Vakító fényt adó zseblámpák a 
legtartósabb s legelegánsabb kivi
telben! Alkatrészek egyenkint 
is kaphatók. A legjobbnak elis
mert a Heliophor elemek leg
olcsóbb árbani elárusitása:

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

VIGYÁZZON
egészségére I

Megbízható és jóminőségü nikotin mentes

c igaretta-liiively eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Butorcsomagolásra 
vegyes papir igen jutányos áron kapható 

Balkányi Ernő papirkereskedésében 

MURASZOMBAT.

Európa háborús üt j

TÉRKÉPE.
Különféle nagyságbansárban kapható

Balkányi Ernőnél Muraszombat.

T '
v Hasznos és 

szórakoztató! w 

Dalos könyvek, nagy választékban. 
Mit írjak ? Mit írjunk ?

•a Gondolj reám !

't* Általános levelező. Nagy álinosk. v 
Szerelmi levelező. Szakácskönyv. 
Vető kártya. Kérdés és felelet, 

társas játék.
Bűvész kártya. Lottó játék, ön- 
számoló. Napszámos k. Hegedű 
alkatrészek. Képes lev. 1. tartó stb.

1 - - - 1
Kapható: Balkányi Ernő papirk. Muraszombat.

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

Muraszombat és Vidéke 
kiadóhivatala, Balkányi 
Ernő Muraszombat Nyilt- 
tér, hirdetés és előfizetés 
a kiadóhivatal czimére 

küldendők he.

KÖNYV- ÉS
PAPIRKERESKEDES

A Muraszombat és Vi
déke előfizetési diia :

Egész évre . . . 6 K
Eél . . . . 3 »
Hirdetések jutányos áron 

vétetnek fel.

Nyomtatványok 
ízléses kiállításban, gyor
san és jutányos árban 

készíttetnek.

&

Egy jobb házból való fiú

^TANULÓNAK
felvétetik BALKÁNYI ERNŐ
könyvnyomdájában Muraszombat.

Elvállalok könyvkötészeti 
munkákat a legegysze
rűbb kiviteltől a legké 

nyesebb Ízlésig.

r
I

I
Befőzéshez p e r ga m e n t 
papir és bekötő zsinór 
a legjobb minőségben 

kaphatók.

Nyári menetrend, szakács
könyv, önügyvéd, gyer
mek képeskönyvek stb. 

bolti áron kaphatók.

L

Imakönyvek minden 
lás felekezet részére 
gyár, vend és héber nyel
ven, különféle árban és 

kivitelben kaphatók.

könyvnyomda
ÉS KÖNYVKÖTÉSZET.

Iskolakönyvek az összes 
iskolák részére, iró- és 
rajzszerek, irótinta, tus 
és gömbfestékek minden 

színben.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


