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Lakás kérdés.
Egyik általános jelensége a háborúnak a 

lakás kérdés. Oly annyira, hogy az nemcsak az 
egyeseknek, hanem hatóságainknak, különö
sen a közigazgatásnak komoly gondot okoz.

A helyzet inegforditottja annak, mit a 
múlt történetéből ismerünk. Nemcsak, hogy 
üres lakás nincsen, hanem azokban nagy 
hiány jelentkezik Mintha a vidéki lakosság 
egészen, legalább is jelentékeny részében 
a nagy, nagyobb vagy olyan emporiumok 
felé közelegne! Ennek magyarázata a 
mögöttes országrészekben a vagyoni eltoló
dásokban, a vagyoni szaporulatokban, a 
vagyonok alakulásában keresendő. A vagyo
nok elhelyezést, jobb jövedelmezőséget 
keresnek és felkészülnek a gazdasági jövő 
képének a megrajzolására.

A lakás kérdés nagyközségünkben már 
a békében sem volt kielégítően megoldva. 
Mindig hiány volt a lakásokban. Sőt a 
meglévők közül is sok volt a kevésbbé ki
elégítő. Egy ok azokból, mik okozták, hogy 
a népesedési viszonyok az utolsó évtized
ben stagnáltak hátrányunkra, hogy az. ipar 
és kereskedelem jobban fejlődni nem tudott, 
hogy gyári kép kialakulni itt nem tudott, 
hogy a gazdasági természetes fejlődés a 
lehetőségek határúig is alig tudott csak köze
ledni és, hogy idegenek elevenítő és frissítő 
erőikkel elhelyezkedni képesek nem voltak.

Nagyközségünk lakás ügyeinek a ren
dezésére hívjuk fel illetékes hatóságaink és 
tényezőin’: figyelmét ’ De erre a vállaikozó 
tőket, a? alkotó agyak it és munkás keze
ket is ’ I lázakat keli építeni és pedig a 
nagyközség városrendezési terveivel kap 
csolatban. Egy mindenkép # gazdaságos 
cselekedet ez. B irki részéről. És különösen 
itt A befektetés reális, feltétlenül gyümöl
csöző és nagy haszonnal jár. Ügy az 
egyed, mint a köz javára.

Erre különösen alkalmas most az idő 
Az orosz béke beköszöntött, a románia 
béke integet A nagy általános béke is 
kinyújtotta karját. Egyszerre csak át csep
penünk újra a belső alkotás terére és igy 
azokat már most kell megalapoznunk, hogy 
az idő készületlenül ne találjon senkit itt 
sem. Nincs vesztegetni való percze senki
nek és veszett vagyon az az idöpocsékolás, 
melyet az alkalmak elszalasztásával magunk 
idézünk elő A háború anyaga is meg
szerezhető azon íir rohamos áthidalására, 
melyei a háború és béke között roham
léptékkel kell megtennünk. Olyan már a 
helyzet: háború volt, béke lett, hazánkban 
minden helyet, járásunkban minden közsé 
get, nagyközségünkben minden pontot a 
leggazdaságosabban, a legjobban és azon
nal felhasználni kell. S

Gyalogjárót
Ily czimii czikkiinkre az alábbi levelet kap

tuk s tekintve jőizü humorát, minden kommentár 
nélkül, sző szerinti szövegében közöljük, de fenn
tartjuk magunknak, hogy a felvetett kérdésre a 
legkomolyabban és annyiszor visszatérjünk, amig 
az illetékeseket maradi állásfoglalásukból kizök
kentve, tevékenységre nem bírjuk.

Nem engedhetem sző nélkül hagyni a febr, 
hő 17. számban megjelent gyalogjáróinkról való 
czikket, miután nagyon jól tudom, hogy városi 
tanácsunk mily előrelátó és sokkal körültekintőbb, 
semhogy azt egy laikus felfogni tudná.

Hogy máskor előbb a t. czikkiró előbb tájé
kozódjék, ha valamiről irni akar, elő akarom so
rolni az okokat, miért van ez igy, és nem máskép.

.Mint mindenhol, úgy városi tanácsunkban is 
vannak elmaradott emberek, akik az orruknál 
tovább nem látnak s a t. czikkirőval egy nézeten 
vannak, ezek már többször kritizálták a járdák 
állapotát, de szerencsére a többség még mindig 
meg tudta menteni, hogy azok el ne rontassanak 
valami valamennyiünkre káros ujjal.

Ha a czikkiró nemcsak irta volna azt a 
czikket, hanem alaposan meg is nézte volna a 
járdánkat - a főutezát értve bizonyosan talált 
volna óival, mely meg az ős termőföldet mulatja 
úgy, amint az a nagy vízözön után maradt, szép 
fekete huinus, még ma is mentes minden idegen 
alkatrésztől. Mellette van egy már ujabbkoru, az 
inár a humus réteg felett valamely ősrégi rom
nak elmállott maradványait mulatja. .Mutatja tehát 
azt a kort, amikor az emberiség inár megtanulta 
az agvag égett ét. Mily szemléltetően lehet ott 
megmutatni az idő vasfogát i<. mi lett abból a 
hajdan büszkén álló épületből a laikus bizo
nyosan azt mondaná, hogy sár - de kaszinóba 
táró urak méltán tudják tisztelni ezt a területet, 
mert sokszor saját szemeimmel láttam különö
sen esős időben hogy nagy Ívben kerülik ki 
ezt s inkább az országul sarába térnek le, sem
hogy lábbal tiporják ezeket az idő állal megszen
telt drága rögöket.

A csatornák lefolyásainál oly kimosott tek- 
nök találhatók a járdán keresztben, ahova egy 
ember szépén belefeküdhetne. mily szépén lehel 
ezeken bemutatni, hogy mily nagy tényezője volt 
a víz a föld átalakulásának s mily ügyességei 
mutathat ki az. aki a sötétben is nem bele, hanem 
túl ugrani tud ezeken.

Tovább menve, találunk oly lejtős járdát, 
melyen csak a zerge tudna életveszély nélkül át- 
szökelni. Hát amikor ez még jéggel borított is, 
mily gyönyörén lehet ezen a gletsereket tanulmá
nyozni. Láthatók a földbe sülyedt járdák, rendesen 
viz alatt vannak, bár nem biztos, hogy vulkanikus 
eredetü-e siilyedés. de magas peremei ezt látsza
nak bizonyitani. Ezek a lépcsők már sok ember
nek a nyelvébe kerültek, vagv ha lábukat csak 
kificamították s nem törték el, már hálát adhatnak | 

az egek urának. De hisz csak idegenek voltak és 
az első segélynyújtásról a közeli két borbélyüzlet
tel amúgy is gondoskodott az előrelátó elöljáróság.

Vannak oly vegyiilékekből álló járdák, me
lyekben vegyileg még quarcot is ki lehet mutatni, 
bár az már csak poralakban van a föld között 
élosztva. A szénsalakkal preparált járdák arra 
engednek következtetni, hogy nálunk már a gőz
gép sem ismeretlen. Az első emeleten levő cement
járdákat hegymászóink foglalják le, hogy kedvencz 
sportjuknak élhessenek, de van egy darab aszfalt
járda is.

Talán most már a t. czikkiró ur is rájött, 
miért van ez igy ? Nem látja be, mily szépen van 
itt csoportosítva minden, hogy a geológiai külön
féle fázisait polgáristáinknak szemléltetően be
mutathassák, de ez csak az egyik része.

A klasszikus nevelés hívei azt is mondják, 
hogy iíjuságunkat testileg nem hagyhatjuk elsat- 
nvulni. Miután hegy. > völgy, folyónak megszünte
tései ezélző semmiféle akczióról sem hallottunk, 
alkalmazkodnunk kell a meglevő helyzethez tréni- 
rozással. Ha valaki nincs veszélyek s nehézségek 
leküzdéséhez szoktatva, ha szemét nem élesíti a 
gyakorlat, hogy a sötétben is lásson, megbotlik 
minden kőben s orra bukik. Szokjék hozzá ifjú
ságunk. hogy nyelvét olyan helyen tartsa, hogy 
azt egy félméteres zökkenés miatt ne harapja le 
mindjárt s ne veszítse el az egyensúlyát. Ne ijed
jen meg. ha a járda helyen nagy kiterjedésű vizet 
lát. a zsidók a vörös tengeren is átgázoltak, mi 
pedig megijedünk egy térdig nem érő pocsolyától ?

Nézzen korül t. czikkiró ur egy kicsit, nem 
e ..rom benszülótteinket nézni, mily gyakorlottság
gal ugranak még az öregek is, mily ruganyos a 
járásuk, mily biztos a szemük mindezt a gyalog
járóknak köszönhetik s azt hiszi, mindezt elveheti 
tőlünk egy • zikkecskével ?

De van még más ok is, ha már valamikor 
ezt a speciálitásunkal is szablonizáló kor elakarná 
rabolni s a szép természetet változataival valami 
czement vagy aszfalt burokkal betapaszlaná. Ennek 
hívői is belátják, ha mi járdáinkat bármikép is 
javítanánk, hogy azok valamikép megfeleljenek, 
csak nem bolond egy háztulajdonos sem, hogy 
pénzt doljon ki czementre vagy aszfaltra, amikor 
igy is megfelel. .Mindezek a városi tanáccsal együtt 
ugranak s botlanak nagyokat, mégis élvezettel 
tiporják a termett anyaföld sarát s ha czipöjiik- 
nek nem is, de annál jobban esik szivüknek az a 
ludat, hogy ez fogja megteremteni az uj modern 
járdát.

Na. és azoknak se volna igazuk, akik min
denre azt mondják : a háború a háború » !

Remélem, jő szolgálatot teszek a t. czikkiró 
urnák, ha óvom, hogy ilyen s hasonló kritikáktól 
tartózkodjék, mert ilyenekhez nem vagyunk szokva. 
Az ilyen és hasonló dolgainkról való vélemény 
hangoztatása a városi tanács felségjogait érintené 
s aki darázs fészekbe nyúl, könnyen pórul járhat

Egy a sok körül.

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását
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hírek.
Adományok a járási szegényház 

fenntartási alapjára

Jóllehet a hivatalos gyűjtési akció még 
meg sem indult, jóleső örömmel állapíthat
juk meg, hogy az aggok menhelye iránt 
általános az érdeklődés. Szerény keretek
ben mozgó, háborús társadalmi életünk 
megnyilvánulásai alkalmával is kifejezésre 
jut az, hogy gondoskodnunk kell az el
aggott szegényekről. Úgy kell annak lenni, 
hogy átmenjen ez a köztudatba, hogy ne 
feledkezzünk meg egy alkalommal sem 
arról, hogy társadalmunk egy régi mulasz
tását jóvá tenni erkölcsi kötelességünk I

A múlt hó 26-án rendezett püriin- 
estély tisztajövedehnéből a rendezőbizott
ság 116 koronát ajánlott fel a nemes 
czélra. Ugyanezen mulatság alkalmából 
négy lelkes honleány és pedig Oergorics 
Gizi. Reska Irma, Weisz Margit és Weisz 
Matild gyűjtést indítottak az aggok men
helye javára, minek eredményeként 80 K 
40 f-t juttattak a menhcly fenntartási 
alapjára.

Eddigi adakozások e czélra :
A piirim estély rendezőbizottsága K 116.
Gergorics Gizi és társai gyűjtése 80 40
Kovács István, Andorhegy 2’
Korábban már kimutatóit adományok

összege 13.225'
Összesen K 13.423’40

Kitüntetés. A legfelsőbb had
vezetőség Deák István őrmester, vaskorpádi 
lakosnak, a habomban teljesített Ilii szol
gálataiért a koronás vas érdemkeresztet 
adományozta.

Főkönyvelő választás. A Béla 
tinezvidéki Takarékpénztár Részvénytársa
ság igazgatósága múlt hó 24 én tartott 
igazgatósági gyűlésén, az elhalálozás folytán 
megüresedett főkönyvelői állásra Ecker 
Józsefet választotta meg.

Meghívó. Vörös Kereszt Fiók Egylet Mura
szombatban az elmúlt 1917. évre vonatkozó műkö
déséről beszámolni óhajt. Ez okból és mert 
szabályzataink valamint a Központi Egyesület 
58862 1917. számu leirata is azt elő is írják. 1918. 
évi március hó 3-ára d. ti. 3 órára a Gróf. 
Szápáry-utczában levő 1. számú óvoda helyiségébe 
Rendes közgyűlést hívunk egybe, a melyre az 
összes tagokat és szives érdeklődőkét ezennel meg
hívjuk. és mégis avval, a további kérelemmel, hogv 
azon megjelenni és mennél több érdeklődőt maguk
kal hozni sziveskedienek. Tárgy : I. Elnöki meg
nyitó és jelentés. 2. Pénztárnoki jelentés. 3. Tikári 
jelentés. 4. Költségvetés. 5. Indítványok. Muraszom
bat, 1918. február 25. Horváth Pál s. k. elnök, 
dr. Sómén Lajos s. k. titkár h.

Részleges tisztujitás a vármegyén A má
jusi közgyűlésén több megüresedett állás fog be
töltésre kerülni. Pulav Ferencz körmendi főszolga
bíró és dr. Szakáts Manó árvaszéki ülnök lemon
dásával megüresedett főszolgabírói, illetve árvaszéki 
ülnöki tisztség. Mint értesülünk, a körmendi fő
szolgabírói állásra Tulok Lajos tb. főszolgabíró, 
az árvaszéki ülnöki állásra Kiss Zsigmond várm. 
aljegyző, tb. főszolgabíró fognak pályázni. Meg
üresedik ezek szerint egy szolgabirói és egy várm. 
aljegyzői állás is. Ezen tisztségekre Mezihradszkv 
és Galba vármegyei közigazgatási joggyakornokok 
fognak pályázni.

Az utolsó fiuk es sok gyermekes apák 
kímélése. A király 1917. évi szeptember II-én kelt 
legfelsőbb parancsiratban elrendelte, hogy oly 
családok utolsó életben marad’ fiai, amelyeknek 
két vagy több fia már elesett, vagy a hareztéren 
szerzett sebesülés, vagy betegség, avagy a hadi
fáradalmak folytán elhalt, továbbá hat vagy több 
ellátatlan gyermekes apákat, akik gyermekeik fenn
tartásáról gondoskodni kötelesek, az esetben, ha a 
harcoló csapatokhoz lennének beosztva és nem 
tartoznak a hivatalos állományhoz, oly harctéri 
szolgálatig helyeken alkalmaztassanak, ahol az 
illetők nincsenek kitéve az ellenség állandó tüz- 
hatásának. A legfelsőbb parancsirat értelmében a 
honvédelmi miniszter intézkedett, hogy azok hozá- 
tartozói, akiknél a legfelsőbb parancsiratban meg
határozott előfeltételek megvannak, az elsőfokú 
közigazgatási hatóságnál rövid kérvényt adjanak 
be. Ezt a kérvényt, ha az a hadra kelt seregnél 
beosztottakra vonatkozik, a harctéren levő illető 
ezred parancsnokságához kell címezni és benne a 
kimélendönek beosztását és tábori postaszámát is 
fel kell tüntetni. A póttesteknél ideiglenesen be
osztottakra is a kérvényt az illető pótzászlóalj- 
parancsnoksághoz kell címezni. A kérvényhez 
családi értesítőt kell csatolni, amelyről a kímélésre 
tekintetbe jövőnek ilyen igényei kétségtelenül kive
hető. A családi értesítő adatait a polgári hatóság 
igazolja.

Pürimünnepély A helybeli izr. ifjúság 
folyó ho 26-án a Kemény kávéházban igen jól 
sikerült jelmezes pürimünnepélyt rendezett, mely
nek tisztajövedelme felerészben az aggok men
helye, fele részben a polgári iskolai ifjúsági se
gélyző egyesület javára ajánlotta fel. Bevétel volt 
462 korona, kiadás 230 korona, tiszta jövedelem 
232 korona, ebből 116 korona az aggok men
helye. 116 korona a polg isk. ifjúsági segélyző 
egyesület részére lett átadva. Felülfizettek : Árvái 
Henrik 20. , Fantl 12. , Preisz Izráel Rcich 
Jakab, Fürst Ödön. Kiéin Miksa, Heuberger Simon 
10 10. , Németh Ferencz, Szondy Béla, dr.
Vályi Sándor, Nádai József 8 -8. . Mühlbacher
főerdész 7. . Németh István. Kurz Sándor, Hei-
iner Samu. N. N. 6 - 6. , Vörös Mihály, Fürst 
Lajos. Rosenberg Rezső. Ligeti Amalné, Boros 
Benő. Trautmann Sándor 5 — 5.—, Wolf István. 
N. N. 4 4, . Jónás János, Kohn Samu. Hirschl
Jakab, dr. Brandieu Sylvius. Pózsár Lyvins. Stern 
Hugó, Horváth Géza. Adanics Miczi és Ida, Pán- 
czél Árpád. N. N., Czipott Bandi. Zágonvi János 
3 3. . Ernst Sándorné. Hoffmann Manó. N. N.. 
X N.. Bodnár Endre. Hirschl Anna. Sziéós József. 
Viijecz József. Balkányi Ernő 2 2. . Szukics
Lajos. Maár Sándor. Hólczmann Ferencz, Weisz 
Mór. Nagy Mihály. Őri Ferencz. Nagy János. 
Siíkovics Ferencz. Dómján Mátyás. Gumilár Fe
rencz. Nemes Lajos. Czvetics János. Czipott 
József, Kardos József. Kozicz István I I korona.

Az álom Kovács István andorhegyi lakos 
megálmodta, hogy az udvarából eltűnt 2 méhkast 
egyik haragosa lopta el. E feletti örömében 2 ko
ronát küldött lapunk szerkesztőségének. A bekül
dött 2 koronát az aggok menhelye javára fordít
juk s ezzel a jótékonyság oltárán is áldozunk s 
ha a méhkas még igy sincs is meg. megmarad 
az öröme Kovács polgártársunknak, hogy ő most 
már úgy is tudja, hogy ki a lettes. Legalább ö 
igy M*

Apróságok.

Itt a tavasz.
Egy hölgy társaság a közelmúlt gyönyörű 

napok egyikén kisétált és a tavaszias hangulatban 
egyikök felkiált hogy gyerekek, itt ibolyának kell 
lenni, én ibolya illatot érzek. Nosza megindultak, 
hogy felkutassák a környéket. Megmozgattak min
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den apró hantot, de eredménytelenül. Kedvetlenül 
jöttek hazafelé, miközben az egyik hölgy felfedezi, 
hiszen ő szokott ibolya párfümöt használni.

A városházáról.
Nagyban folynak az előkészületek a nagy

községgé való átalakuláshoz és ez egyúttal az 
adminisztráczió tökéletesbitését is szükségessé teszi. 
Nagyon jól tudja ezt a községi elöljáróság és 
éppen ezért már is folynak a tervezgetések, hogv 
egyben a nagyközönség igényei minél tökéletesebb 
kielégítést nyerjenek. Mint halljuk, a munkameg
osztás elvének igyekeznek érvényt szerezni s bár 
a teljes kép még nem alakult ki, az egyes resortok 
élére állítandó személyek neve körül még (bizony
talanság uralkodik, egyöntetű azonban a vélemény 
arra nézve, hogy a közönség panaszait a jövőben 
csupán Szakonvi Jenő ur fogja meghalgatni.

Háborús kihágás
Egy jóképű atyafi állít be a pénzügyőrség

hez és sok-sok sóhaj közben előadja, hogv nagy 
biin terheli a lelkét. Faggatják, hogv hát csak ki 
vele ! Szaggatottan beszél, mig végre kiböki, hogv 
hát alomnak használta el a diófalevelet. A pénz
ügyőrök egymásra néznek, nem értik, majd rá- 
rivalnak az öregre, hogy mondja már meg mit 
akar. Hát csak azt szerelném tudni kérdezi az 
öreg hogy nem követtem-e el trafik kihágást ?

Közgazdaság.

A Muraszombati Takarékpénztár 
évi jelentése.

A Muraszombati Takarékpénztár meg
jelent évi mérlege örvendetes bizonysága 
annak, hogy mindinkább leomlanak azok a 
válaszfalak és megkülönböztetések, melyek 
a város és falu forgalma köré csoporto
sulnak.

A Muraszombati Takarékpénztár már 
nemcsak, hogy túlnőtt a falusi intézetek 
forgalom körén, hanem bizonyos, hogy 
jelenlegi tőkeerejével igen tekintélyes helyet 
igényelhetne magának bármely számottevőbb 
megyeszékhelyén is.

Kiemelendőnek tartjuk a jelentésből, 
hogy az 1917-ik évre az előző évi 14 
koronával szemben 15 korona osztalék 
kifizetését hozza javaslatba.

Az évi jelentést az alábbiakban közöljük :
Számtalan nehézségekkel kiizködve. befejeztük 

az 1917-ik háborús esztendői is: immár a negye
diket a háború kitörése óla. Az intézetünk elé 
tornyosuló nehézségek nem csak a kölcsönzések
nek szünetelésében nem csak a moratórium és a 
háborús rendeletek folytán kialakult jogi megkötött
ségükben jelentkeztek, hanem leginkább munka
erőink állandó fogyásában. A múlt évi jelentésükben 
említettük, hogy tisztviselőnk közül négy, igazgató
sági és felügyelőbizottsági tagjaink közül pedig 
nyolez teljesít katonai szolgálatot. Azóta hadba- 
vonult Dr. Pintér Miklós ügyészünk. Dr. Vályi 
Sándor és Ttirk József igazgatósági tagtársunk is. 
A könyvelöség tagjai közül is néhányan súlyos 
betegség miatt szabadságoltatlak : úgy hogy az 
egészségesek a reájuk háruló emberfeleli munkál, 
csak azon vigasztaló reménytől erősítve hordják, 
hogy nem lesz mindig éjszaka, megvirrad már . . .

Tagadhatlan azonban, hogv mint minden 
rossznak, úgy a háborúnak is van úgy az egyé
nek, mint testületek életére gyakorolt jó hatása is. 
Az emberi szellem minden előhaladást, minden a 
földi létet szebbé kellemessebbé es értékessebbe 
tévő vívmányt a nyomorúságtól hajtatva erte el. 
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Most is a petróleum hiány, a háborús világítási 
mizériák, tekintetünket azon boldogabb vidékre 
irányította, ahol a villany világítás nem csak az 
emberi lakásokban, de még az istállókban is 
kei!-.- nesehbé telte a tartózkodást. De a íogyétkos 
Miági'.imitál is jobban ösztökélt bennünket a villany
erő megszerzése a fa és szén hiány, amely nem 

-,ik a háború tartamáig függ fejünk felelt Demok- 
le< kardjaként, hanem állandó sőt évről-évre 
növekedő veszedelem gyanánt fenyegeti a mi és 
utódaink jólétét is.

A nvomoruság irányította tekintetünket a 
határon rohanó Mura folyó hatalmas víztömegére 
mclv szakértők állítása szerint mintegy 50.000 
kiérő energiát képvisel kihasználatlanul. Ezt az 
erőt a világítás, hajtás részére kiaknázni oly czél. 
melvért küzdeni nem csak szent kötelesség, de 
reális hasznot is igér ; vidékünkre pedig oly át
alakító erővel hatna, hogy azt szinte elképzelni is 
lehetetlenség.

Az eszme megszületett. Intézetünk a helybeli 
Mezőgazdasági Bank Részvénytársasággal karöltve 

. szükséges óvatosság sem elölt tartásával 
azon lesz, hogy az többé el ne aludjék.

Takarékbetéteink örvendetes emelkedése és a 
háború utáni viszonyokra való felkészülés arra 
bírta igazgatóságunkat, hogy az alaptőke feleme
lése végett 1017. december 2-ra rendkívüli köz
gyűlést hívjon egybe.

E közgyűlés határozata folytán eddigi 7600 
darab részvényeinkhez 2100 darab névre szóló 
200 korona névértékű uj résovényt bocsátottunk 
ki Az uj részvényekből 1900 darabot a régi 
részvényeseinknek ajánlottuk fel megvételre 285 
korona árban, minden 4 régi részvényre 1 iiiat. 
A m -zmaradt 500 darabot pedig szabad kézből 
eladásra bocsátottuk 325 korona árban Az uj 
részvények után beiolyó pénzből részvényenként 
200 koronát az alaptőkéhez csatoltunk ami állal 
az eddigi 1.520.000 korona alaptőkénk 2.000.000 
koronára emelkedett. Részvényenként 80 illetve 
120 koronát a tartalékalap dotálására fordítottunk, 
inig részvényenként 5 korona az uj részvények 
költségeire, illetékre, adóra az igazgatóság rendel
kezésére bocsálatott. Az alaptőke felemelés simán 
bonyolitatott le. Az év végén alaptőkénk már 
2.000.000 korona és rendes tartalékalapunk pedig 
548.301 korona 18 fillérből állott.

Nagymértékben részt vett intézetünk a mull 
cvbeni kibocsátott VI. és Vll. hadikölcsön lebonyolí
tásában. amennyiben a kél kölcsönre intézetünk
nél 1.418.250 korona jegyeztetett.

Az egyes üzletágak forgalmáról es évvégi 
állásáról a beterjesztett zárszámadás nyújt át
tekintést.

A kimutatón 206,619 korona 01 fillér nyere
ség felosztását az igazgatóság a következőképen 
javasolja :
elsősorban vonassanak le az alapszabályszerü 
jutalékok, melyek azonban az 1916. évről áthozott 
K 6280.10 levonása után, csak l\ 200.338.91 
tiszta nyereség után számítandók.

8" „ a tartalékalapra .... K 16.027.11
15" .> az igazgatóság tutalékára 30,050.83
2". az elnök-igazgatónak . . 4.006.77
2 az igazgatóknak .... 4,006.77
5'< .. a tisztviselők jutalékára » 10,016.94
2".. a nyugdíjalapra ... » 4,006.77
a felügyelő-bizottság tiszteletdijául 3,500
7600 részv. után oszt, á 15 kor. > 114,000.
a napibiztosoknak 2,408.
jótékony és kulturális célokra . 3,000.
adótartalékra 5,000.

Összesen K 196.023.19
ezt levonva a 206.6(9.01 tiszta 

nye.eségböl maradt 10,595.82
mel y vitessék át az 1918. évi nvere 

ség és veszteség számlájára.

Az osztalék kifizetését március hó 4-től pénz 
tárunkon kívül a Pénzintézeti Központ. Budapesten, 
a Szombathelyi Takarékpénztár Rí. Szombathelyen, 
továbbá az általunk alapított Felsőlendvai Takarék
pénztár Rt. Felsőlendván és a Tótkereszluri Taka
rékpénztár Rt. Tótkereszturon fogja teljesíteni.

A jótékony és kulturális célokra adott K 
3000. valamint az előző évekből fennmaradt 
összegek felosztására vonatkozólag az igazgatóság 
a közvetkezőképen határoz :

a Pintér Géza alapítványra a helv-

a
beli róin. kath. templomnak l\ 

Berke József alapítványra a helv-
100.

beli evang. templomnak . 100.
az Árvái Bernát alapítványa helv-

beli izr. templomnak . . . 100.-
D r. L’y Károly alapítványa a Vend

vidéki Magyar Közm. Egylet 100.
a muraszombati aggok menhelvere-

K 10.000. 1-sö részletére 2000
a muraszombati vöröskereszt egv

lelnek ............................... 100.
a 

a

muraszombati járási közkórház 
Röntgen alapjának 

muraszombati önk. tűzoltó egv-
50.

leinek .................................... 50.
az alsómaráczi evang. templom épi-

tési alapjára.......................... 100.
a

a

vizlendvai róm. kath templom 
építési alapjára ....

felsőcsalogányi evang templom
100.

építési alapiára .... 100.—
a muraszombati kér. nőegvlentnek 50.
a ev 50.—
a izr. 50.
a szentsebestyéni ev. isk. alapra 50.--
a vakokat gváinoliló országos egy. 

dunántúli fiókjának . . 100.
a muraszombati polg. iskola segítő

egyesületének..................... 200.
összesen K 3400.

Ezek után tisztelettel kérjük a közgyűlést, 
hogy az előterjeszteti mérlegünket és a nyereség 
feloszlására vonatkozó indítványunkat, a melyhez 
a ielúgvelö-bizottság is hozzájárul, elfogadni s 
ezáltal az alapszabályok értelmében ugv a< igaz
gatóságnak. mint a felügyelő-bizottságnak a fel
mentvényt megadni méltóztassék.

A Muraszombati Takarékpénztár igazgató
ságának 19)8. évi február hó 14-én megtartott 
ülésében.

AZ IGAZGATÓSÁG.

HIRDETÉSEK.

Ingatlan eladás.
Néhai Horváth Pál hagyatékát képezett 

Muraszombatban és a muraszombati határban 
lévő ingatlanok eladók.

Bővebb felvilágosítással Dr. Vályi Sándor 
ügyvéd irodája szolgál.

6%-os Hadikölcsön megvételre kerestetik.
Czim a kiadóhivatalban.

A sertéstermékek uj maximális ára. 191’918. 
M E. számú kormányrendelet az élősertések és 
sertéstermékek halárát megszabó mull évi 4465. 
M. E. kormányrendelet anynyiban módosítja, 
illetve egészíti ki, hogy a termelő mindennemű 
nyers disznózsírért és nyers szalonnáért méter- 
mázsánkénti tisztasulyra legfeljebb 970 korona, 
mindennemű friss sertéshúsért pedig ideértve
a szalonnanélküli, lehúzott félsertést is méter
mázsánként legfeljebb 850 koronát követelhet, 
illetve fogadhat el. A leölt szalonnás sertéseknek 
egészben vagy féldarabokban való eladása esetén 
követelhető legmagasabb árát a múlt évi 4465. 
M. E. számú kormányrendelet 7. jj-a értelmében 
ezentúl is a helyi hatóságok szabják meg, de ez a 
határár métermázsánként tisztasulyra 920 koroná
nál több nem lehet. Olvasztott disznózsírért a 
termelő métermázsánként tisztasulyra 1100 korona 
határárat követelhet, illetve fogadhat el. A fölsorolt 
határárak mind a termelés helyén, a legközelebbi 
vasúti vagy hajóállomáson való átadás esetére, 
csomagolás nélkül értendők. Tölgyfahordóba való 
csomagolásért az eladó legfeljebb a vételár 2" «-át 
számíthatja fel a vevőnek a vételáron felül.

Cukorkészités otthon A cukorhiány ma meg
lehetősen nagy. Ezért az élelmes emberek minden 
módon igyekeznek azon enyhíteni. Az alábbiakban 
közöljük, hogy mint biztosíthatja mindenki, akinek 
egy kis földje van. otthon a cukorszükségletét. A 
cukorszükségletnek megfelelő földterületei lehetőleg 
jól megtrágyázzák, tizenkét centiméter mélyen föl
szántsák. vagy fölássák s abba répamagot vesse
nek. Ősszel, vagyis október folyamán, amikor a 
répában a cukorképződés befejeződik, a répát a 
földből ki kell szedni, levágva egészen zöld végéig. 
Mielőtt felhasználnák, surolókefével tökéletes tisz
tára kell mosni. Az ilv módon megtisztított répát 
tökgyalun. vagy közönséges konvhareszelőn meg
reszeljük és a megreszelt részére annyi forró vizet 
öntünk, hogv az éppen befödje. Félórás keverés 
után a cukor kilugozódik. amikor is ritka szűrő
fazékon jól keresztiilnyoiniiik. ami által az úgy
nevezett cukortól megkapjuk. Ezt a levet vala
melyes konyhaedényben tetszésszerinti sűrűségű 
szirupra befőzzük vagv finomra tört csontszénen 
átszűrjük. Az ilv módon nyert cukrot éveken ál 
el lehel tartani és az anvag teljesen megfelel a 
most forgalomban levő nverscukornak. Főzésre, 
sütésre elsőrendű, de alkalmas kávé és a tea 
édesitésére is. aminthogy befőzötteket is lehet vele 
készíteni. Száz kiló répából körülbelül huszonöt 
kiló szirupot főzhetünk.

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.
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