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HuRASZOMBATésViDÉKE
Laptulajdonos a Muraszombatjárási Gazdaszövetség

ELŐFIZETÉSI ÁP:

kor., fel cvre 3 kor., egyes szám 20 fillér, 
lesi és hirdetési pénzek és reklamácziók : 
' ERNŐ címére Muraszombat küldendők.

Háború és népesedés.
A háború egészen más világításba 

ík . ezte a nemzet erejét és erejének pót- 
la > hiányait. Sok erkölcsi erőt szabadi- 
k; lel, de be világított nem egy olyan 
ci esi és nemzeti defektusba is, amelyet 
ii. ,n látlak és szóvá is tettek a társa
ik, i kérdésekkel foglalkozó egyének, de 
a i isadalom, amely nem érezte közvetlenül 
nyomását, nem igen vetett rá ügyet.

A háború komoly gondolkodásra kény- 
szcrii az egész értelmiséget, véres tanul
ságaival különösen nyomatékosan bizonyítja, 
lm. a nemzet politikai és kulturális élet
képességének és fejlődésének minő nagy 
fiz ,ii és erkölcsi föltételei vannak.

Látjuk, hogy fizikai képesség, a haladó 
aranyban való népszaporodás minő tömeg
nél; csatasorba állítását teszi lehetővé Orosz- 
ország részéről, minő iszonyú erőfeszítésre 
: -n\szerit minket és szövetségesünket. De 
látjuk azt is, a harcképes emberek minő 
tömegével tudja ellensúlyozni szövetkezett 
ellenségeit Németország.

/Magyarországon pedig ezenkívül a 
békében is nagy politikai és kulturális 
érdeke a magyarságnak, hogy számbelileg 
is, ne csak a lassúbb beolvasztással, hanem 
:> természetes szaporodás utján is gyara- 
i' iljék. Ennek a gyarapodásnak az újabb 

évtizedben veszedelmes támadt. Amig 
■.ország népessége körülbelül tizenhat 
kkal szaporodott tiz év alatt, nálunk 
óbbi népszámlálás alig felét állapi- 

t -tt.-i meg ennek az aránynak, ami már 
hanyatlást jelentett. És ennek az oka nem 

án a kivándorlás volt, hanem egy más, 
i’r lesileg is veszedelmes jelenség, a mait- 
hii i mizmus egyik gyakorlati megnyilatko- 

; a születések csökkenése. Es a szü
li sek egyik jobban és jobban elharapódzó 
I ezője az úgynevezett egyke-rendszer.

Erről az erkölcsi kórságról, amelyet 
i betegségnek is nevezhetnénk, mert 
ranciaországban uralkodik legjobban, 

többen Írtak Magyarországon, kiváló 
ik, de a háború adott rá legszembe- 
bb alkalmat, hogy egész veszedelmes- 

ében láthassuk és az ellene való harcot 
ni indítsuk.

Fölismerték ezt és fel is jajdultak 
ni, a politikusok és szociológusok Francia- 
»rs igban. De már későn, hogy Francia
őr gnak a miatt való politikai hanyatlását 
n>v. kadályozzák. Mert hogy Franciaország 

már önvédelmi harcává lett háboru- 
i kénytelen a fejletlen tizennyolc éves 
at is csatasorba áilitani. mivel nincs 
tartalék-emberanyaga, az a születések 

tökkenésének, a népesség folytonos fizi
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kai dekadenciájának nem csak tünete, ha
nem oka is. És Franciaország még esetleg 
győzelmesen bevégezhetett háborúja után 
is legyőzött marad. Elvesztett emberanyagát 
nem képes pár évtized alatt pótolni. Sőt 
jövő generáciájától sem várható hosszú 
ideig erősebb fizikai és propagáló képes
ség, mert hiszen a mi még java férfia volt, 
az most elpusztul. Ellenben Németország 
akárminő nagy veszteségét nagy természe
tes szaporodásánál fogva könnyen fogja 
pótolni, legifjabb nemzedéke, amely nem
sokára teljes propagativ erejét kifejtheti, 
rendkívül erős tartalékerőt képvisel. Nép
tömegével tehát, amely amellett egyre na
gyobb hatalommal veszi birtokába a kul
túra és közgazdaság eszközeit, a fizikai 
törvénynél fogva is ellenállhatatlan súllyal 
nehezedik rá majd szomszédjára.

Magyarországon még inkább kell a 
nemzeti erőt számbeli súllyal is növelni. 
Szükségünk van rá először azért, mert a 
számbeli vérveszteséget mielőbb pótolnunk 
kell. Ez természetes kötelesség.

De szükségünk van a mauyar nemzet 
növekvő szaporodására azért is, mert a 
szomszédságunkban levő ellenséges töme
gekkel szemben számbeli súlyúnkkal is 
kell erősíteni a védőfalat. A népszaporodás 
arányának nemcsak fenntartása, hanem nö 
velése is tehát ránk magyarokra nézve 
elsőrendű politikai szükségesség. Amig tehát j 
azon is iparkodnunk kell, hogy kellő gaz- I 
dasági politikával helyet adjunk az Ameri
kából visszatelepithetöknek, teret kell jut
tatnunk és a háború után minden való
színűség szerint juttathatunk is az intenzi
vebb gazdasági munkálatok megindításával 
az uj nemzedéknek is. Sőt kell is számi
tanunk az uj nemzedékre, mert Magyar- j 
országnak olyan tevékenységi tere lesz a 
jövőben, amely több és több embert köt
het le és ezt a gazdasági hasznot, amely 
egyszersmind kultúrái és politikai megerő
södésünket biztosítja, elszalasztjuk, ha nem 
állhatunk elő megfelelő mennyiségű munka
erővel.

A magyar fajra nézve pedig épen 
nem közömbös, sőt bizonyos tekintetben, 
legalább is belátható időn belül kárral 
járna, ha a jövendő nagyobb arányú munka 
végzésére ismét idegenből kellene embere
ket toborzanunk, akiknek szive-lelke nincs 
idekötve, akik megtakarított keresményük
kel bizonyos idő múlva odább állanak és 
igy még gazdaságilag sem gyarapítják meg
felelő mértékben az országot.

Itt az idő, most vagy soha, jegyez
zünk hadikölcsönt!

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.

A hadikölcsönjegyzés a legjobb 
üzlet.

A kibocsátásra került hadikölcsönkötvények 
beszerzésére befektetett töke kamathozadékára 
vonatkozólag a következőket közöljük :

A 6%-os hadikölcsönkötvények kibocsátási 
árfolyama 97 korona 50 fillérben van megálla
pítva. Arra való tekintettel, hogy a jegyzendő 
kötvények árát csak május 12-e és 26-a közötti 
időben kell lefizetni, mig a kötvénytulajdonos a 
kamatokat már május l-töl kezde élvezi, e papír 
hozadéka tulajdonképen évi 6.22 koronának felel 
meg. Azoknak, kik zárt kötvényeket jegyeznek és 
e papírokat 5’A, éven át megtartják, kívánságukra 
a 97.50 korona árfolyamon vásárolt kötvényeket 
a kormány legkésőbb 1921. november l-én teljes 
névétékben, azaz 100. koronával, tehát 2’ *% 
nyereséggel visszafizeti, miáltal a kamatozás 6.60 
koronára emelkedik.

Az 5’/2%-os járadékkölcsön, a 90.80 kibo
csátási árfolyamot alapul véve, 6.08°/o kamatot 
hoz. E járadékok kamathozadéka valamivel cseké
lyebb ugyan, mint a 6%-os kölcsönkötvényeké, 
de tekintetbe veendő, hogy a magy. kir. pénzügy
minisztérium e címleteket 10 éven belül vissza
fizetésre sem fel nem mondhatja, sem kisebb kama
tozású értékpapírokra ki nem cserélheti. A 6.08%-os 
kamatozás tehát 10 évre feltétlenül biztosítva van, 
míg a 6%-os hadikölcsönkötvényeket a magyar 
kir. pénzügyminisztérium az aláírási felhívásban 
fentartott jogánál fogva már 6 év múlva, vagyis 
legkorábban 1921. évi május hó 1-től kezdve fel
mondhatja.

Igen fontos továbbá az a körülmény is, hogy 
a kötvénytulajdonosok, a 90.80 koronás jegyzési 
árfolyammal szemben több mint 9 százalékos tőke
nyereségben részesülnek, ha a pénzügyminisztérium 
a tizedik évben fent körülirt jogával élve, a papí
rokat névértékben való visszafizetésre felmondja, 
mire a normális gazdasági viszonyok beálltával 
kilátás van. Ugyanez okból a 5% százalékos köl- 
csönkötvényeknél a magas kamatozáson felül 

jelentékeny árfolyamemelkedés is várható. E 
papír kamatozása pedig már a 9 százalék tőke
nyereség tekintetbe vételével évi 6.98 koronára 
emelkedik.

Jelentékeny kamatemelkedést eredményez, ha 
a jegyzett összeg részben lombardkölcsön utján 
nyer fedezetet.

Az uj hadikölcsön-kötvényekre — azok jegy
zését elősegítendő az árfolyamérték 85" o-ig 
nyújtanak előleget, ugy hogy ezekre egyelőre csak 
15% készpénz befizetése szükséges, azaz K 100. 
6%-os kölcsönkötvény után mintegy K 15. , K
100.— 5%%-os kötvény után mintegy K 13.75.

A lombardkölcsön alapján jegyzendő címle
tekre szükséges 15 százaléknyi fedezet azonban 
nem csak készpénzben, hanem más, esetleg az 
első hadikölcsönkötvényekre felveendő lontbard- 
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előleg alapján is beszerezhető. A régi kibocsá
tású 6" o-os hadikölcsönkötvényekre azok 80" o-a 
erejéig folyósítanak kölcsönt, ami 100. K névérté
kenként körülbelül 76.50 koronának felel meg.

E szerint az ügyfél, például K 1000.— kifi
zetett régi kibocsátású hadikölcsön-kötvényböl any- 
nyiszor jegyezhet K 100. névértéket, ahányszor 
15 foglaltatik a 765. koronában, azaz 5100. 
koronát, illetve az 5' t százalékos hadikölcsön- 
kötvényböl annyiszor K 100. névértéket, ahány
szor K 13.75 foglaltatik a 765.- koronában, 
vagyis mintegy 5500. névértékű kötvényt.

Magától értetődik, hogy e kedvezményben 
nemcsak kifizetett kötvények birtokában levő ügy
felek részesülnek, hanem azok is, akiknek kötvé
nyei bizonyos lombardtartozással, — amely azon
ban az árfolyamérték 80° o-át el nem éri — ter
helve vannak; ily esetben a nyújtandó elő
leg segítségével a régi tartozást kiegyenlítik, 
mig a fennmaradó lombard-kölcsön alapján meg
felelő uj kötvény jegyezhető.

Hogy e keresztülvitelt még jobban megvilá
gítsuk : he például egy ügyfél K 1000. régi 
hadikölcsön kötvény birtokában van, amely K 
600.— lombardelöleggel meg van terhelve, a 
folyósítható korona 765. bői e lombardelőle- 
get kiegyenlítetnék, mig a fennmaradó K 165. 
alapján az uj hadi kölcsönből még K 1100.— 
6 százalékos kötvény, illetve K 1200. 5* 3” 0-os
kötvény jegyezhető volna.

Eelemlitendőnek tartjuk továbbá, hogy a 
jegyzés lombardkölcsön alapján való lebonyolítása 
által — az 5"/0-os bankrátát tekintetbe véve 
az eredetileg befektetett tőke igen magas hazadé- 
kot nyújt. E tekintetben utalunk a következő kal
kulációkra :

I. példa: Ha valaki 15 százalék fedezet mel
lett K 1000. n. é. 6 százalékos kötvényt jegyez, 
akkor kap e kötvény után egy évi kamat fejében 
K 60. , ennek ellenében keletkezik a következő
lombard-tartozás: a címlet kibocsátási ára K 
975.—, le szükséges készpénzfedezet K 150. , 
marad tartozás gyanánt K 825.—, mely után egy 
évi ötszázalékos kamat fejében fizetendő K 41.25, 
marad tehát nettó hozadék K 18.75, azaz a be
fektetett K 150. után nettó 12.5 kamatjövedelem.

II. példa: Ha valaki 15 százalék fedezet 
mellett K 1000. n. é. 5,/-"/o-os kötvényt jegyez, 
akkor kap e kötvény után egy évi kamat fejében 
K 55. - ennek ellenében keletkezik a következő 
lombardtartozás : a címlet kibocsátási ára K 908.— 
le szükséges készpénzfedezet K 137.50, marad 
tartozás gyanánt K 16.44, azaz a befektetett K 
137.50 után 11.9 százalék nettó kamatjövedelem.

III. példa: Ha valaki K 1000.— n. é. kifize
tett régi kibocsátású hadikölcsön alapján a lehető 
legmagasabb névérték erejéig uj 6 százalékos köt
vényeket jegyez, a kalkuláció a következőképen 
alakul: K 1000. régi kötvény 6 százalékos ka
matja K 60.—, ennek alapján jegyezhető maximum 
K 5100. n. é. uj 6 százalékos kötvény, melynek 
kamatja K 306. , összesen K 366. . levonandó
az uj kötvény vételára fejében keletkező tartozás 
K 5100. — á 97.50 K 4972.50, 5 százalékos 
kamatja K 248.62, tehát nettó hozadék K 117.38, 
azaz az eredetileg befektetett K 975.- - után mint
egy 12 százalék tiszta kamatjövedelem-.

IV. példa: Ha valaki K 1000. n. é. kifize
tett régi kibocsátású hadikölcsön alapján a lehető 
legmagasabb névérték erejéig uj 5* -/’ o-os kötvé
nyeket jegyez, a kalkuláció a következőképen ala
kul: K 1000. régi kötvény 6 százalékos kamatja 
K 60. , ennek alapján jegyezhető maximum K 
5500.— uj őVs'/o-os kötvény, melynek kamata 
K 302.50, összesen K 362.50, levonandó az uj 
kötvény vételára fejében keletkező tartozás K 
5500.- á K 90.80 K 4994. 5 százalékos
kamata K 249.70, nettó tehát hozadék K 112.80,

azaz az eredetileg befektetett K 975.— után mint
egy 11.5 százalék tiszta kamatjövedelem.

Végül még megjegyezzük, hogy régi kibocsá
tású szabad kötvények alapján esetleg uj kibocsá
tású zárolt címletek és régi kibocsátású zárolt 
cimletek alapján uj kibocsátású szabad címletek 
is jegyezhetők; amennyiben az ügyfél 1914. évi 
zárolt cimletek alapján újra zárolt címleteket óhajt 
jegyezni, nem szükséges, hogy az uj kibocsátású 
címlet ugyanazon névre szóljon, amelyre a régi 
címlet jegyeztetett.

Ime a hadikölcsön a legreálisabb számítás 
mellett is a legjobb üzlet.

A hazaszeretethez nem
csak a szívnek és ajaknak, 
de a zsebnek is köze van. 
Hazafias kötelesség a hadi- 
kölcsönre jegyezni!

Óriási eredmény
a muraszombati járás hadikölcsön jegyzésében.

A muraszombati járás a hadikölcsön- 
jegyzésnél ezúttal ismét párját ritkító haza
fias készségét árulta el a vend népnek. 
Csudálattal és lelkesedéssel Írjuk a sorokat, 
mert úgy érezzük, a muraszombati járás 
történetének legszebb lapjai ehhez az ese
ményhez fűződnek. E járás hazafias vend 
népe megértette a haza szavát, s oly spon
tán lelkesedéssel hozta pénzét, hogy jog
gal és büszkén merjük mondani, hogy a 
vármegye egyetlen járása se jegyzett akkora 
összegei, mint a muraszombati járás.

A lelkes vend nép ezúttal ismét meg
mutatta büszkén dobogó magyar szivét, 
mert ime a muraszombati járásban a járás
beli lakosság hadikölcsönjegyzése már most 
meghaladja a 900,000 koronát, s hisz- 
sziik, hogy a végleges eredmény alig ma
rad a millió koronán alul.

E számunkban megkezdjük a hadiköl
csön jegyzők névsorának közlését, s azt 
következő számunkban folytatni fogjuk.

A Muraszombati Takarékpénztárnál a 
következők jegyeztek:

Muraszombati Takarékpénztár 200000 kor., 
St. Julién Georgina grófnő Battyánfalva 25000 K. 
Muraszombatjárási alapítványi közkórház 10000 
K. özv. Posztl Jánosné Muraszombat 10000 K. 
Hoffmann Eerenc Kőszeg 10000 K, Osterer Károly 
Muraszombat 5000 K. Döbrentei Antal Muraszom
bat 3000 K. Vörös Péter Urdomb 600 K, Ruttkai 
Ignác Muraszombat 600 K, Nőegyleti alap Öri- 
hódos 200 K. Evang. Eiökegyház Szalafő 200 K, 
Szlepecz János Muraszombat 1000 K, Goricsán 
Miklós Vaspolony 1000 K. Schweinhammer János 
Battyánfalva 2000 K. Ferenczy József Zsidahegy 
2000 K. Evang. gyülekezet Pártosfalva 3000 K, 
Fiiszár János Muraszombat 1500 K, Sárkány Fe- 
renezné Szombathely 1500 K, dr. Geiger Vilmos 
Muraszombat 5000 K. Kronekker Lajos Sál 1000 
K, dr. Vályi Sándor 6400 K, Heimer Karolin 1000 
K, Kováts István 500 K, dr. Geiger Vilmosné 
2000 K, Nemecz János 200 K, muraszombati 
lakósok; Miholics István Mártonhely 1000 K, 
Miholics Teréz Mezővár 1000 K, Urszuleszku Pé
ter Muraszombat 500 K, Balaskó Mihály Battyán
falva 500 K. ifj. Granfol Iván Muracsermely 200 
K, Opecz Mihály és Róza Battyánfalva 1400 K, 
Omotár István Battyánfalva 800 K, Horváth 
Lászlódé Muraszombat 300 K, Kühár István Mező
vár 1500 K, Michels János 1500 K, Michels Jenő

300 K, Muraszentes; Vrecsics Iván Vasiak 2000 
K. Bencik Ferenc 1000 K, Bencik János 500 K, 
Alsómarác; Horváth Istvánné Borhida 1000 K, 
Cigüth Iván Borhida 1200 K. Barbarics Gergely 
Szentbibor 500 korona, N. N. Muraszombat 
4000 K, Szép Sándor Domonkosfa 300 K, Kercs- 
már Ádám Kismálnás 6000 K, Vutskits János 
Battyánfalva 1000 K, Lukács Ferenc Korong 3100 
K, Pertóczi József Muraszentes 200 korona.

A Muraszombati Mezőgazdasági Bank 
R.-t.-nál jegyzők névsora az alábbi:

Muraszombati Mezőgazdasági Bank r.-t. 
50000 K, Mintsek Valéria 12000 K, özv. Plescher 
Ferencné 7000 K. dr. Geiger Vilmos 5000 K. 
Vértes Sándor 4000 K, Siftár Lajos 1500 K, ifj. 
Horváth László 100 K, Horváth Bözsike 100 K, 
Urszuleszku Péter 500 K. Tóth Antal 400 K, 
Richter József 1000 K. Antauer Józsefné mura
szombati lakosok 300 K, Grégor Farenc és neje 
1000 K, Omotár Páni 400 K, Omotár István 
1000 K, Omotár Borbála battyánfalvai lakosok 
4000 K, Kühár János 8000 K, Vratarits Karolina 
2000 K. Vratarics Lajos 1100 K. Horváth Lajos 
battyándi lakosok 300 K. Pojbics Péter Gerőháza 
4000 K, Kreft József Nagykanizsa 4000 K, Kühár 
István 1500 K, Vitéz Józsefné Kühár Mária 1100 K, 
ifj. Kühár József 2000 K. Gombossy József me
zővári lakosok 2000 K. Gráber Miklós Urdomb 
1200 K, id. Varga József 3000 K, Nemcsics János 
2000 K, Varga Rozi 600 K, Krányecz Mari 1000 
K, Krányecz Anna 400 K, Varga Ferenc alsójános- 
fai lakosok 1100 K. Lippai Ferenc 2100 K, ifj. 
Lippai Ádám 1400 K. Gregor József 1000 K. 
Lippai Vincéné nagytótlaki lakosok 300 K, Dzsu- 
bán Ferencz 5000 K, Benczik Iván 1000 K, Kar
dos Iván 400 K, Baumann Ferenc alsómaráci 
lakosok 1000 K, Siftár Károly Bodóhegy 1100 K, 
Siftár István 1100 K, Szinicz Mátyás pálmafai 
lakosok 1100 K, Czipott Gézáné Szentgotthárd 
2000 K, Cserni Károly né Rőnafő 200 K.

A ládafiában heverő pénzünket 
fektessük liadikölcsönbe 1

HÍREK.

A hadikölcsön.
A második hadikölcsön jegyzésére 

megállapított időtartam a pénzügyminiszter 
prospektusa értelmében, a mai nappal le
záródott volna. A legutóbbi uapokban azon
ban, éppen az olasz krízis, majd a bekö
vetkezett hadüzenet hatása alatt a jegyzé
seknek oly tömege indult meg, amelyet 
nem lehet ma megállapítani. Az a körül
mény, hogy Olaszország ellenünk fordult, 
talpraállította az egész országot és a jegy
zések oly nagymérvű megsokasodását, sőt 
megsokszoródását eredményezte, amelynek 
lehetetlen a mai nappal útját vágni.

Ma már egyáltalán nem ritkaság a 
jegyzések megduplázása, sőt meghárom- 
szorozása sem. De annak az óriási lelke
sedésnek a láttára, amelylyel az olasz 
háború hatása alatt fordult az ország kö
zönsége a hadikölcsön felé, időt kellett 
engedni azoknak is, akik ezideig még nem 
jegyeztek, de most részt kivannak venni a 
közös kötelességben.

Éppen ezért már napok óta arra kér
lelték a pénzügyminisztert, hosszabbítsa 
meg az aláírási határidőt. A pénzügymi
niszter engedeti a lelkes óhajnak és elha
tározta, hogy
az aláírás időtartamát junius 7-ig 

meghosszabbítja.
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Halálozás. Súlyos csapás érte 
ei Szápáry László vbtt. muraszombati 
n .birtokos családját. Gróf Ungnad- 
\\ ssenwolf Pál főhadnagy, a hadsereg 
f, arancsnokságához beosztott parancsőr 
ti vasúti baleset következtében elhunyt. 
( >f Ungnad-Weissenwolf Pál az osztrák 
i ikházának legfiatalabb tagja volt. Az 
, ainytban gróf Szápáry László sógorát 
i ászolja, a hadsereg pedig egy kiváló 
I arcos tagját siratja benne.

Hivatalvizsgálat. Lestyánszky 
János határrendőrtanácsos hétfőn a hely
beli határrendőrségnél hivatalvizsgálatot 
- jiott, ahol a látottak s tapasztaltak felett 
ismerésének adott kifejezést.

Egy tanítónő a Vörös Keresztnek. Amikor 
amelyik szabadabb szellemű napilapnak felvé

tet . az indítványt, hogy az országgyűlési képvi
selők a háború tartama alatt amikor a parla
menti munka úgyis szünetel, — mondjanak le a 
sebesült katonák javára fizetésükről, nosza, volt 
na^v rokönyödés, lárma, s természetes az indít
ványnak csak lármás visszhangja támadt, de ered
ménye nem lett. Avagy hallottunk-e grófokról, 

i r klórokról, vagy más nagy jövedelmű urak
ról. akik e nehéz időkben odaadták jövedelmüket, 
vagy legalább jövedelem többletüket a haza, vagy 
. sebesültek javára. De nézzük a magyar közép
osztály önfeláldozását, nézzétek a hadikölcsön 
jegyzést, a lateiner osztály és földmives, kereskedő, 
iparos osztály nagy megmozdulását, tisztelettel 
kell megemlékeznünk a névtelenek nagy tömegé
ről. Ezeket a sorokat Surányi Hermin, az urdombi 
állami elemi iskola derék tanítónőjének hozzánk 
intézett levele teszi aktuálissá. A derék tanítónő, 
aki itt a vendvidéken nagy kötelességtudással 
/olgálja a magyar népnevelés ügyét az Országos 

Szabadoktatási Tanács megbízásából az elmúlt tél 
folyamán Urdombon ismeretterjesztő népies elő
adásokat tartott, amelyért részére kiutalt 24 kor. 
tiszteletdiját szép levél kíséretében megküldte a 
muraszombati Vörös Keresztnek. Kettős szolgála

tit tett tehát Surányi Hermin a magyarságnak, 
i.n vend nép között ápolja és terjeszti a magyar 

kultúrát, az érte járó szerény jutalmat pedig oda
adja a hazáért vérzetteknek. Szép tette szolgáljon 
például a tehetőseknek, a nagy jövedelműeknek, 
S i nvi Hermin tanitónő pedig logadja a nagy 

»sság elismerő köszönetét.

Hír a vasút köréből. A háborús 
bonyodalmakkal beállott helyzet követkéz

ben, - amint az előre jelezve lett, 
a mi vasutunk menetrendjében is változás 
á tt be, mert a mai naptól kezdve a to- 
v i hí intézkedésig a reggel 8 óra 9 perc

érkező 5802-es számú és a délután 4 
i 12 perckor induló 5813-as számú vo

ltok nem közlekednek.
Hadikölcsönért. Amidőn felkérjük lapunk 

kesztősége nevében mindazokat, akik hadi- 
-mjegyzéseket gyűjtöttek, hogy gyűjtésük 
nényét a teljes és hü statisztika kedvéért 
k közöljék, már most a nyilvánosság el
sőt és dicséretét kiérdemelték: Szlepecz 

' esperes, ki erős agitációval a falu népe 
1 ’ n 30.000 koronát meghaladó gyűjtést szer- 

Muraszombati Takarékpénztárnak, Eülöp 
pártosfalvai jegyző jegyzősége körében pá- 
munkával 90,000 koronás jegyzést szerzett, 
ii Lajos, a battyándiak agilis postamestere 
koronát gyűjtött. Egyelőre csak e nevek 

állnak rendelkezésünkre, de a járás egész lakos
sága, különösen jegyzői kara fényesen állta meg 
helyét a hadikölcsönjegyzés nagy munkájában.

— A háztulajdonosok figyelmébe. 
A szolgabiróság erélyesen felhívja Mura
szombat község háztulajdonosait, hogy a 
házuk előtti utcarészt rendszeresen söpör
jék és tisztán tartsák s az utcán lévő 
árkokba vizbeeresztéstől tartózkodjanak, 
mert ellenkező esetben e tilalmak ellen 
vétők ellen a szolgabiróság a legnagyobb 
eréllyel fog eljárni.

.4 tavaszi'járványok ellen lóerőnk 
a tisztaság. Minden hely, ahol a 
közönség megfordul, tartózkodik, 
tiszta, takarított legyen. A tiszta
ság megöli a betegségek csiráit.

Bikaviadal Muraszombatban. Élénk riada

lomban volt részük pünkösd másodnap délelőtti 
járó-kelőknek. A Kemény-féle kávéház előtti utón 
Baligács Iván hársligeti lakos bikája megvadult 
s gazdáját magával az árokba rántotta, a hol 
azonban Baligács Iván oly szerencsétlenül esett el, 
hogy az esés következtében ballábát eltörte. Sú
lyos bajával a kórházba szállították.

Német tízparancsolat. Minden német vasúti 
fülkében az alábbi feliratokat találják az utasok:

1. Ne egyél többet a kelleténél. Mondj le a 
tízórairól, meg az uzsonákról. Azért egészséges 
leszel, ne félj.

2. A kenyér szent — és minden darabkát 
emberi eledelül használj fel. Száraz kenyérmara
dékok : ízletes és tápláló levest adnak.

3. Takarékoskodj vajjal és zsírral. Kenyeret 
sziruppal, lekvárral és gyümölcsízzel kenj meg 
inkább. A különböző zsir nagyrészét eddig kül
földről kaptuk.

4. fogyassz sok tejet és sajtot.
5. A cukor jó táplálóanyag, használj sokat 

az ételekben.
6. Burgonyát csak héjastul főzd meg. Száz

ból megtakaritsz húszat.
7. Érd be kevesebb sörrel és alkoholos 

itallal; — ezzel emeled akkor gabona és bur
gonya készletünket, amelyekből a sört és az 
alkoholt állítják elő.

8. Sok főzeléket és gyümölcsöt egyél. És 
minden talpalatnyi földön termelj főzelékfélét. 
A konzervekkel takarékoskodj addig, amíg friss 
főzeléket ehetsz.

9. Minden konyhahulladékot rakj félre marha
eledelül. Vigyázz azonban arra, hogy kártékony 
anyagok ne jussanak közéjük.

10. Főzz és füts gázzal vagy kokszszal, hogy 
a trágyázáshoz szükséges ammóniákra szert te-

| hessünk,
Mindenki szívlelje meg e parancsolatokat, 

még az is, aki különben másképpen teketné, mert 
a haza érdeke követeli.

A járásbeli jegyzöségek a megvakult 
katonákért. A Vakokat Gyámolitó Egyesület fel
hívására a járásbeli körjegyzők nagy lelkesedés
sel indították meg a gyűjtési akcióit, amely az 
alábbi fényes eredménnyel járt: Tótkeresztur: K 
77.40, Felsölendva: K 12.50, Csendlak K 34. , 
Battyánd: K 191.26, Mártonhely: K 32.80, Pár
tosfalva: K 59.32, Muraszombat: K 122. , Vas
it idegkut: K 130.80, Muraszombatvidék: K 94.50, 

! Urdomb: K 12.10.

Segcly dijak iparosok özvegyei és árvái 
részére. A kereskedelmi miniszter pályázatot hir
det a Goldberger-féle alapítvány 2400 K évi ka
mataiból alakított nyolc 300 koronás segélydijra. 
E segélydijak szakmájukban kivált, józan életű, 
de fiatalon elhunyt és képesítéshez kötött ipart 
űzött magyar honos iparosmesterek özvegyeinek, 
vagy szegénysorsu és 18. életévet még be nem 
töltött fiú-, esetleg leány-árváinak fog odaitéltetni. 
özvegyek, kik férjük iparát folytatják, árvák, kik 
atyjuk iparát választották életpályául (segédek, 
tanoncok, vagy szakiskolai tanulók), előnyben ré
szesülnek. Utóbbiak kiképzésük érdekében a se
gélydijat esetleg több éven át megkaphatják. Rész
letes fölvilágositás az ipartestületeknél, vagy a 
soproni iparkamaránál nyerhető. A folyamodvá
nyoknak junius 10-ikéig kell a kamarához beér
kezniük.

A jó műfordítás. Ausztriában erősen di
vatba jött szállóige : »Gott strafe England ! Két 
magyar baka sétál Grácban s olvassa egy gráci 
boltban e feliratot, mire kérdi az egyik, mit jelent 
az magyarul: Gott strafe England, mire keményen 
felel a másik : A rosszseb egye meg az — olaszt!

Adományok A járási közkórházban az 
országos Vörös-kereszt egyesület nevében ápolt 
katonák részére özv. Posztl Jánosné 3 drb man
kói, Szeredy Viktorné 20 drb tojást, Balkányi 
könyvnyomda cég 3 nagy csomag cigaretta do
hányt és 6 doboz hüvelyt. Gombóc János 10 drb 
tojást és túrót, Eberl Róza 2 koronát adományozni 
szívesek voltak, melyért a katonák nevében hálás 
köszönetét mond az intézet vezetősége.

— Orbán. Május 25-én jött Orbán, a szántó
vetők réme, az aggódó lelkek izgatója. Fagyot, 
hideget szokott hozni és elsenyveszti a halál ékes
ségét, a gazdák reménységét. Három fagyos társa : 
Pongrác, Szervác, Bonifác nem hozott bajt, itt-ott 
látogatták meg a buja vetéseket, de általában 
észrevétlenül tűntek el. Most Orbánon volt a sor, 
hogy az idei termésben bizakodó gazdáknak a 
gondját elvigye és távozásával visszaszáll jón a 
hivő leikébe a remény, amely éltet. Orbán sem 
kellemetlenkedett, egész nap nyári meleg volt, a 
szokásos pünkösdi zápor azonban estére megjött.

Minden igaz magyar embernek feltétlenül 
el kell olvasni a -Magyar Újság--ot a legjobb és 
legolcsóbb magyar napilapot. Szerkesztik : Böször
mény Géza, és Böszörmény Zoltán. A -Magyar 
Újság* a magyar hirlapirás legeredetibb szenzá
ciója, a háború hü tükre, független és radikális. 
A > Magyar Újság mindenkinek meghallgatja a 
panaszát és minden igaz közérdekű dolgot megír. 
Előfizetési ára: fél évre 7 kor. Egy évre 13 kor. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., 

( Szerecsen-utca 5. szám.
Tagdíj befizetés A magyarországi mun

kások rokkant és nyugdijegyesülete muraszombati 
fiókjának vezetősége ez utón is figyelmezteti 
tagjait, hogy nyugdíj járulékjaikat minden hónap 
első vasárnapján délután 2 és 3 óra között a 
Turk József Magyar király* vendéglő e célra 
fentartott helyiségben fizessék be. Különösen figyel
meztetnek ama hátralékosok, kik külön felszólítást 
is kaptak már, hogy annál is inkább tegyenek e 
felhívásnak eleget, mert mulasztás esetében meg
szűnik tagsági igényük és eddigi befizetéseiket is 
elveszik.

A szerkesztésért felelős: Dr. Vályi Sándor.

FIT PAPA HÁBORÚSLUKUlH TÉRKÉPE
i kapható BALKÁNYI ERNÖ üzletében

LELKI FEGYVER Hadbavonult evang. katonáink és !sen csinos fekete vászon kötésű 
itthonmaradt híveik használatára. kaphMóBALKANYiERNöüzieté'blm
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Egy jó házból való fiú 

tanoncnak 
felvétetik Nemecz János 
vaskereskedésében, Muraszombat.

Egy óra reklámképen
Aki ingyen akar egy órát, 

még hozzá elegáns precíziós órai, 
urak vagy hölgyek részére válasz

tás szerint írjon azonnal az 
Uhrenhaus Fr. Schmidt Prag, 

Weinberge.

rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MXIsIsXÓK

igés

= VASVÁRMEGYE = 
= LEÍRÁSA = 
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola Ili. osztályába 
bevezetett tantárgya. Ára 20 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir- 

kereskedésében, Muraszombatban.

VIGYÁZZON 
----- egészségére I = 

Megbízható és jóminőségü nikotin mentes 

c igaretta- hüvely eket 
csakis BALKANYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé- 

sében Muraszombatban szerezhet be.

Level a liareztérró 1.
Rituper Alajos muraszombati 
lakatos mester a nagyérdemű 
közönséget a hareztérröl 
kiadóhivatalunk által tiszte
lettel értesíti, hogy 

lakatos műhelyét 
megfelelő és képzett erők
kel teljes üzemében fentartja 

épület munkákat, ajtó és ablak vasalást, 
vasrácsozatokat, takaréktüzhelyeket, szóval 
minden e szakbavágó munkát elvállal.

Kerékpár javításokat 
szakszerüleg végez és azoknak alkatrészeit 
eladásra egyenként is raktáron tartja.

használják a Kaiser-féle Mell-Karamil

lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 
bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.
Kellemes izii ezukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Gyula 

gyógyszertárában.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

BUDAPEST és KIS ÚJSÁG

apróhirdetési levelezőlapok kaphatók 

Balkányi Ernő papirkereskedésében Muraszombat

Kapható a legtöbb gyógy szert Árban vagy köevct- 
e lenül beszerezhető

.•. a Or. Rlcktír „Iz arany ■ruzltekiz*', cí»z«tl. 
utrtiriiitl. Prága I, ElliahetMnui 5.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérszegénységnél és sápkörná).

Üvegje: kor. 1.40.

Horfloay-Llnlment. OXC.'
* Horgony-Paln-£xpeller pótlékai 

Fájd&loaunentes bedörxsölés hilléseknél.rhenmAnál, 
kössvénynél stb.

Üvegje: kor. —.80. 1.40, 2.—.

gvF’’’ Horgony-thymol-kenöcs.
VBff KOnnyebb sérüléseknél, nyitott és égési
CSf sebeknél. Adag: kot. —.80.G*----------- -----------

és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ASCHER B. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg
es porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsütö és mézeskalácson.

ANTAUER FERENCZ úri és női czipész- 
mester Közép-utcza.

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az .Eiefant"-hoz.

BITTERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

BOROS BENŐ kávéháza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női czipész,

D1TTR1CH GUSZTÁV bádgos, vizsgázott 
acetylen gázszerélö.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester.
I* ( RS1 A. és 1'IA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.
FL1SZÁR JÓZSEF épület- és bútorasztalos. 

Motoreröre berendezett műhely.
KR. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be

vásárlási forrás. Fő utcza.
II ELMER IGNÁC./ deszka-, faszén-. mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTH HENRIK vendéglői

KARDOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 
gépek árusítása

KEMÉNY MÓR „Korona** kávéháza.

Nyomatott

KALCHBRENNER és NÁDAI 
bornagykereskedése, Gróf Szápáry-utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

KOHN UFÓT füszerkereskedö, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, keiékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

POSZTL JÁNOS órás és ékszerész.

PÉTERKA FERENCZ vendéglős.

PÁLFI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR gőztéglagyára.

RITUPER ALAJOS épület- és mülakatos, 
kerékpár-, mérleg és fegyverjaviló műhely. 

Kerékpár raktár.

SIFTÁR LAJOS gőzmalom tulajdonos.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza.

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

W0LFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely,

GOLOL R ISTVÁN kereskedő Alsómarácz.

GROSZ SAMU vendéglős Urdomb. 

GROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva. 

GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodőhegy. 
HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 
KÜZMICS MÁTYÁS vendéglős Battyánd.

KOUSZ ANTAL vendéglős Bpest VII. Sip-u. 5

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezővár.
KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkusházán.
KÜHÁR JÓZSEF vas- és füszerkeíeskedése 

Felsölendva.
MOLNÁR ZSIGMOND .. Emke Kávéház. 

Komárom.
OBÁL JENŐ gőzmalom tulajdonos Perestó.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodőhegy

PRESZLER V1CT0R „Hungária Kávéház** 
Komárom.

SÁVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat. 
STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. 
SIFTAR MIHÁLY vendéglői Sürüház.

SOMMER JÓZSEF vendéglős Felsölendva.
TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersbucg.

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely. 

VLAJ FERENCZ vendéglős Rónafő.
VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos 

Bad Radein.

ZR1NSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz.
Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


