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A nyolcadik magyar hadi- 
kölcsön.

A hosszasan elhúzódó háború további nagy 
pénzügyi követelményeket támasztván az állam
hatalommal szemben, a hadi szükségletek zavar
talan ellátása céljából uj hadikölcsön kibocsátása 
vált szükségessé. A hadviselés költségeinek fede- 
/ sére a pénzügyminiszter ezúttal .S’/s" o-kal kama
tozó adómentes járadékkölcsön-kötvényeket bocsát 
nyilvános aláírásra. A pénzügyminiszter tehát ez 
alkalommal is közvetlenül fordul a közönséghez.

Az aláírás tartama es az aláírási helyek.
Az aláírás időtartama 1918. junius 12-től 

iulius ll-ig bezárólag terjed. Aláírási helyekül 
fognak szerepelni az összes állami pénztárak és 
adóhivatalok, a postatakarékpénztár és annak 
r. '/.veiitöhelveiül szolgáló összes postahivatalok, 
\ alamint az összes számottevő hazai pénzintézetek.

A címletek nagysága.
A kibocsátásra kerülő 5* o-kal kamatozó 

járadékkölcsön kötvényei 50, 100, 1000, 5000 és 
10.000 koronás címletekben fognak kiállíttatni.

Az aláírási ár.
Az 5', 2" o-kal kamatozó járadékkölcsön-köt- 

vénv kibocsátási ára voltaképpen 92 K 50 f-rel 
van számítva. De arra való tekintettel, hogy a 
iáradékkötvény kamatozása csak 1918. szeptember 
|-én veszi kezdetét s a jegyzéstől 1918. augusztus 
31-ig járó kamatok az aláírási árba be vannak 
zámilva. a kötvény aláírási ára minden 100 K 

névértékért a következő összegekben van meg
állapítva :

1. arra az esetre, ha az aláíráskor az alá
irt összeg egész, ellenértéke befizettetik :

a) az 1918. évi junius hő 12-től junius 27-ig 
bezárólag történő aláírás esetén 91 K Ö0 í;

b) az I9|8. évi junius hó 27-ét követő idő
ben 1918. évi julius ll-ig bezárólag történő alá
írás esetén 91 K 70 f;

2. ha pedig az alább ismertetendő kedvez
ményes (részletekben történő) fizetési módozat 
vétetik igénybe, az aláírási határidő egész tarta
mára szólólag 92 K 50 f.

Kamatesedékesség.
A nyolcadik hadikölcsön 100, 1000, 5000 és 

10 000 K-ás címletei minden év március 1-én és 
szeptember 1-én lejáró félévi utólagos részletek
ben évi 5’ -"/"-kai kamatoznak. Az első szelvény
1919. március 1-én esedékes. Ettől eltéröleg az 
50 koronás címletek évi szelvényekkel vannak el
látva s ezeknél az első szelvény 1919. szeptember 
l-cn esedékes.

Befizetési hely.
A kölcsönre történő jegyzéseknél az aláirt 

összegek ellenértéke az aláírási helynél fizetendő 
he és az aláírási áron felül az aláíróval szemben 
sem folyó kamat, sem jutalék felszámításának

Részletfizetési kedvezmény.

Az esetben, ha az 5,,2".u-os járadékkölcsönre 
aláirt összeg 100 koronát meg nem halad, az 
aláírás alkalmával az aláirt összeg egész ellen
értéke befizetendő. A 00 K-t meghaladó alá
írásoknál ellenben a befizetés részletekben is tel
jesíthető. Ez esetben az aláírás alkalmával az 
aláirt összeg 10" . o-a biztositékképen leteendő és 
pedig készpénzben vagy megfelelő értékpapírokban. 
A részletek pedig a következőkép fizetendők :

a jegyzett összeg ellenértékének 25" o-a leg
később 1918. augusztus 5-ig,

a jegyzett összeg ellenértékének 25" o-a leg
később 1918. augusztus 24-ig,

a jegyzett összeg ellenértékének 25° ,,-a leg
később 1918. szeptember 10-ig,

a jegyzett összeg ellenértékének 25",o-a leg
később 1918. szeptember 23-ig.

Az utolsó befizetés alkalmával az aláírási 
hely a letett biztosítékot elszámolja, illetőleg 
visszaadja.

A jegyzési nyomtatványok
A jegyzés céljai’-x szolgáló nyomtatvány

űrlapok az összes aláírási helyeknél díjtalanul kap
hatók. Ily nyomtatványok hiányában az aláírás 
levélilcg is történhetik.

A befizetési elismervények kiállítása és a végleges 
címletek kiadása.

A befizetés alkalmával az aláíró fél az alá
írási helytől pénztári elismervényt kap. A kötvények 
kiadásának időpontja idejekorán hirdetményileg fog 
közzététetni. A kötvények kiadása költségmentesen 
ugyanazon a helyen fog megtörténni, ahol a pénz
tári elismervények kiadattak.

Az aláíró felek a cimletbeosztásra irányuló 
esetleges kívánságukat a jegyzés alkalmával az 

Aláírási nyilatkozat -nak erre a célra megjelölt 
helyén kifejezhetik. Ily kívánság hiányában a jegy
zett összegeket a legnagyobb címletekben fogják 
kiszolgáltatni.

A kölcsön felmondása.
A in. kir. pénzügyminisztérium a kibocsátandó 

5' o-os járadékkölcsönre vonatkozólag fenntartja 
magának azt a jogot, hogv előre közzéteendő 
három havi előzetes felmondás mellett, a kölcsönt 
egészben vagy részben, névértékben visszafizethesse. 
Azonban az esetleges felmondás 1925. szeptember 
|-ét megelőző időre nem történhetik.

Betétek felhasznalása.
A betéti üzlettel foglalkozó intézeteknél s 

más ily cégeknél 1914. évi augusztus hó I. előtti 
betéti könyvre elhelyezett, egyébként a moratórium 
feloldó rendeletben foglalt korlátozások alá eső 
betétek a kibocsátásra kerülő kölcsönre történő

helye nincs.

befizetések céljaira önérlhetöleg a kikötött fel
mondási idők épségben tartása mellett igénybe 
vehetők.

Azok, akik a befizetésekre pénzintézeti betét- 
jiiket kívánják igénybevenni, annál az intézetnél

vagy cégnél, illetve annak az intézetnek vagy cég
nek közvetítésével tartoznak jegyezni, amelynél a 
betét el van helyezve.

Különleges kedvezmény a nyolcadik hadikölcsönnel.
A kibocsájtásra kerülő 5* o-os járadék- 

kölcsönkötvények felhasználhatók lesznek a jelen
leg alkotmányos tárgyalás alatt álló törvényjavas
lat törvényerőre emelkedése után az annak alap
ján kivetendő hadinyereségadó fizetésére.

A hadinyereségadó fizetésénél a kötvények 
figyelemmel arra, hogy az aláírási ár megállapí
tásánál a folyó kamatok is számításba vétettek s 
figyelemmel arra, hogy az aláírási helyek ötven 
fillér jutalékot szoktak a feleknek megtéríteni 
minden 100 korona névérték után a voltaképeni 
kibocsátási áron, tehát K 92.50 50 i — 92
koronával fognak számításba vétetni.

Az aláírók a háború utáni leszerelés folytán 
eladásra, illetve árverésre kerülő javakat a ki
bocsátásra kerülő járadékkölcsönkötvényekkel fizet
hetik. Ily fizetéseknél a kötvények ugyanúgy, mint 
a hadinyereségadófizetéseknél minden 100 K. név
érték után a tulaidonképeni kibocsátási árat 
képező 92 koronával fognak számításba vétetni. A 
leszerelési javak értékesítésénél azok a vevők, akik 
a vételár fizetésére az általuk jegyzett kötvényeket 
használják fel. előnyben fognak részesülni.

Kölcsönnyújtás kedvezményes kamatláb mellett a 
kibocsájtandó kötvényekre kölcsönjegyzés céljaira.

A kibocsájtandó kötvényekre az Osztrák- 
Magyar Bank és a M. kir hadikölcsönpénztár a 
kötvényeknek kézizálogul lekötése (lombardirozása) 
mellett a névérték 75" o-áig, a mindenkori hivata
los váltóleszámitolási kamatlábon nyújtanak kölcsönt.

Ugyancsak a mindenkori hivatalos váltóle- 
számitolási kamatlábon nyújtanak náluk zálogul 
elfogadható értékpapírokra kölcsönt, ha a felveendő 
összeg igazoltan a kibocsátott aláírási felhívás 
alapián aláirt összegek befizetésére szolgál. A 
mérsékelt kamatláb kedvezményében a meghosszab
bított ily kölcsönök is részesülnek.

A fenti befizetési határidők alatt folyósított 
és igazoltan a jegyzett összegre történő befizetés 
céljaira szolgáló kölcsönök után a fél kívánságára 
a mindenkori hivatalos váltóleszámitolási kamatláb 
beívelt évi 5" o-os állandó kamatláb biztositlatik. 
Ezenfelül a fent körülirt módozatok mellett azok
nak, akik igazolják, hogy a kibocsátott aláírási 
felhívásban foglalt befizetési határidők alatt az 
aláírásra bocsátott hadikölcsön jegyzése céljából 
más hitelintézetnél (bank, takarékpénztár, hitel- 

‘ szövetkezet stb.) vagy bankcégnél vettek fel köl
csönt, a kölcsön ama részének visszafizetésére, 
amely az erre irányuló kérelem előterjesztésekor 
még igazoltan fennáll, évi 5"/o-OS állandó kamat
lábon fognak uj kölcsönt nyújtani s ennek a köl
csönnek meghosszabbításánál is évi 5" o-os állandó 
kamatlábat fognak számítani. Ezek a kedvezmények 
az Osztrák-Magyar Bank ideiglenesen meghosszab
bítóit szabadalmának időtartamára szólnak, de a

Tisztelettel kérjük az előfizetés szives megújítását.
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kormány gondoskodni íog arról, hogy azok az 
ideiglenesen meghosszabbított bankszabadaloin le
járta után is 1924. évi junius 30-ig terjedő hatály- 
vlal, a jegybank vagy valamely más, a kormány 
által kijelölendő intézet által nyugtassanak.

Az aláírók kívánságára a kibocsátandó kötvé
nyeket a szelvények beváltásával megbízott hivata- 
los beváltóhelyek 1919. december 31-ig költség
mentesen fogják megőrizni és kezelni.

Az első hétrendbeli hadikölcsön pa
pírjai már annyira átmentek a közforgalomba, 
a kötvények jósága és biztonsága oly ismert, 
hogy közönségünknek e tekintetben újat alig 
mondhatunk, de felesleges is. A magyar nép, 

i n e 1 y n e k tekintélyes része talán éppen a 
háboruból kifolyólag, anyagilag kedvező hely
zetbe jutott, ezúttal is tudni fogja köteles
ségét és filléreivel tömegesen sietni fog vérző 
katonáink segítségére.

Saison — hangulat.
Divat az élet. Az élet divatjából ala

kulnak ki a helyzetek, ebben az esemé
nyek. Az események tartalma is olyan, 
mint a muzsikus léleké: a divatban élő 
ember hangulatától függ. így is fejezi ki 
magát dalában a zenész, költeményében a 
költő, szónoklatában a retor, igy a mun
kás, az iparos és mindenki, mert mind 
abban, a mit megalkot, lelkének és énjének 
hangulata testesül meg főleg az egyéb 
jelenségek mellett. /X hangulat vonul végig 
az emberi alkotásokban, csak azért, mert 
gyarló.

De ez a gyarlóság nem mentesítő 
körülmény. Nem különösen azoknál, kik 
oly szerepekre vállalkoznak, melyeket a 
közélet, a köztudat vezető szerepeknek 
tud és jelöl meg. Ezekben tudniillik a han
gulatnak is úgynevezett minta hangulatnak 
kell lennie.

Szerény lapunkkal a közérdeknek 
állottunk mindig szolgálatában. Ezért dol
gozunk tárgyilagosan, fáradhatatlanul és 
díjtalanul. És mi munkákért még csak el
ismerést sem várunk. Egyedüli jutalmunk 
a jól végzett munka tudata, a nyugodt és 
tiszta lelkiismeret. Ezt vártuk és várjuk, 
kértük és kérjük mindenkitől De mintha 
pusztában elkiáltott szó volna az a sok 
czél, kötelesség, parancs, melyre rá
mutattunk.

A kórház melletti, a vasúti állomás 
hoz vezető gyalogút megjavítva lett Mert 
az érte felelős tényezők hangulata a minta 
hangulat külső képét felismerte és ennek 
parancsait tettekben megvalósította.

De nem tűntek el a gróf Szápáry- 
utczában lévő községi hídmérleg előtti 
képviselői rönkök; nem lett végrehajtva az 
a képviselőtestületi határozat, mely a^Kir- 
biscli-telek és képviselőnk háza közötti 
lendvautezai beltelek részletet szabályozza 
Mert olt inas a hangulat. A saisonban, 
mikor az kellett, a tulajdonos és kötelezett 
mindent beígért. Ma a hangulat más. 
Hiányzik a végrehajtó. Hiányzik a köteles
ség tudata. Hatósági tekintély általa úgy- 
látszik lefokoztatok.

Megsürgetjük ezen felszólalálásainkra 
a rendcsinálást. Rendnek kell lenni Ki a 
rendteremtésnek ellene szegül, bűnhődjék. 
Anyagilag és erkölcsileg. Hatósági beavat , 

kozásra csak a sovány, csúnya lelkek vár
nak. Azok, kiknek a béke és békés elin
tézés nemcsak a szótárban, de hangulatá
ban is hiányzik. Ezekkel szemben pedig 
jobb előbb fellépni a hatóságoknak. 
Különösen ma, mikor a háborús idők 
mindent, mi rossz, kiváltottak és felszínre 
hoztak és mikor a rendcsinálás saisonját éljük.

S.

HÍREK
A szombathelyi csendörszárny 

parancsnokát: Nemesszeghy László száza
dost, Kiiliár István mezővári földbirtokos 
vejét a csendőrkerületi parancsnokság 
segédtisztiül Székesfehérvárra vezényelte és 
parancsnokul helyébe Viitnyédy József 
csendőrőrnagyot helyezte át.

A Vendvidéki Magyar Közmű
velődési Egyesület magas intenciói alig
hogy újított formájukban a közkincseivé 
váltak, már is szaporodnak nagynevű párt
fogói. Egy uj taggal szaporodott az egye
sület. Ifjú Batthyány Zsigmond gróf, német
újvári nagybirtokos, 500 K-val az egyesület 
alapitó tagjai sorába lépett. Sietünk eme 
nagy és nevezetes eseményt itt is bejelen
teni ama óhajjal, hogy az uj zászló alatt 
igazán dokumentálja a tömörülést a járás 
és ennek minden lakója, igyekezzék szívvel- 
lélekkel mindenki oda tagul is belépni és 
meghozni a tagsági díjban lévő csekély 
erőt áldozatul a szent ügy oltárára.

— Hősi halál. Szukics Lajos, Szukics 
István, a muraszombati ipartestület pénztár
nokának fia, f. hó 13 án hosszas szenvedés 
után meghalt. 1915 ben Lemberg vissza
foglalásakor egy ellenséges gránát eltemette, 
mely eset sokáig megfosztotta eszméletétől, 
idegeit tönkre tette, hogy azt helyrehozni 
az orvosi tudománynak nem sikerült. Rok
kant állományba lett helyezve. 0 maga 
sohase hitte el betegségének súlyos voltát, 
tijra katona akart lenni, és minden sorozás
nál önként jelentkezett felvételre, de persze 
nem lett felvéve. Utóbbi időben a vidéki 
körjegyzői irodában dolgozott, halála előtt 
csak két nappal esett ágynak. Temetése f. 
hó 15 én d. u. 4 órakor a helybeli Vörös 
Kereszt kórházak sebesültjei és muraszombat 
község közönségének nagy részvéte melleit 
ment végbe.

Muiaszomhatjárási GyurMöi.csértékes;tö és 
Központi Szeszfőző Szövetkezet czim alatt .Mura
szombatban lói 3. junius 20-án gróf Batthyány 
Zsigmond főrendiházi tag. , sendlaki nagybirtokos 
chu.<k*te  alatt szövetkezet alakúk meg melynek 
czélja szllYa|»áljnka, törkölypálinka, cognat, seprű
pálinka, valamint ihimfcö egyéb gyümölcspálinka, 
bürserrö és bor kiíözése egv központi szeszfőzde 
felállítása. e.z által a járásbeli lakosság anyagi 
helyzetének a javítás-!.. A szövetkezel tagja lehel 
minden termelő, tulajdonos, birtokos, bérlő, közsé
gek, jogi személyek, gazdasági egyesületek és 
részvénytársaságok. Tisztán szövetkezeti alapon 
létesült 100 kor. üzletrésszel. Az engedély kinyerése 
iránti lépések is megtétellek és igy remélhető, hogy 
eme nagyíonlosságu közgazdasági intézmény, 
melynek hiányát a járás nagyon érezte, mielőbb 
áldásos működését is megkezdheti.

- Öngyilkosság. Fiirst Béla, 111. oszt. púig, 
iskolai tanuló, gróf Szápárv László muraszombati 
kastélyparkjában revolverrel junius 17-én halán
tékon lőtte magát. Azonnal meghalt. Tettének oka 
valószínűen exaháll állapota, kalandos természete, 
mely öl korábban is többször különös utakra j 

terelte. Bucsusorokat irt szüleihez, melyek ugyan
erre engednek következtetni. A szerencsétlen fiú 
Fiirs Lajos muraszombati kereskedő fia, kit általá
nos és mély részvét vesz körül.

— Drágább a posta. Junius 15-től fogva a 
posta megdrágult és pedig a háborús pótdijakkal. 
A postahivatal a közönséget erre külön is figyel
mezteti, igy a szekrénybe dobott levelek és lev.- 
lapok kellő bérmentesítése felelte fontos. A levelek 
5 fillérrel, levelezőlapok 2 fillérrel lettek drágáb
bak. Magánipar levelezőlapjai nem érintettek.

— Merénylet. Valami Chorén nevezetű meg
bolondult agg, kinek különben hivatása békében 
a tanárkodás, a Svájczban a közelmúltban be
tiltott La Szerbiec cziinii lapban bennünket, Vas
megyeiket elszlávositott és a hóbortban szenvedő 
szláv eszme közébe akképen von bele, hogy a 
délszlávokat egv földnyelven át. melyben mi Vas
megye, aztán Sopron- és Pozsonyinegye szerepel
nénk, egyesíteni akarja Csehországgal N'ohát 
ebből nem eszik! Ez különczködésnek is sok. 
Maga az idea is gyalázatos és mi tiltakozunk 
még ama feltevés ellen is, hogy bennünket bármi 
és bárki is az álmatag szlávok bolondgombái 
közé keverjen. Mi magyarok vagyunk, magyar 
levegőt szivünk, vérünk és érzésünk magyar és 
magyar hazánkért élünk és halunk.

Korai burgonya. A közélelmezési minisz
ter rendelete alapján junius 16-től további intéz
kedésig minként 60 korának van maximálva.

Kérelem. Minden további kellemetlenség 
elkerülése végett a közönség kéretik, hogy a 
postahivatal elzárt hivatali részébe ne lépjen be. 
hnrey György né, kir. postamester.

Lopás, betörés. Mentve volt eddig nagy 
községünk és a járás községei is jő részben a 
gonosz emberektől. És most, hogy Muraszombat 
kutyák nélkül, világosság nélkül áll, ez a rém be
köszöntött. Junius 20-ára virradó éjjel ismeretlen 
tettesek Osterer Károly uradalmi bérlő irodahelyi
ségébe, melyet eddig kutyája őrzött betör
tek, onnan 2000 koronánál több készpénzt, tárczá- 
kat, gazdasági bőröket és szijazatokat elloptak. 
Betörők jártak ugyancsak a múlt héten Turk 
József vendéglősnél, de ott eredménytelenül. A 
Lendva-utczában tolvajok a házak szárnyasait mind 
megdézsmálták. Ezen szerencsétlen jelenségek tet
tesei iránt a nyomozások folyamatba tétettek. 
Reméljük, hogy azok sikerre is vezetnek és a 
gonoszok méltó büntetésüket elnyerjék. I zek a 
tények egyben mindenkit éhreségre intenek.

Dohányinsegen kivan segíteni a pénziigx 
miniszter legújabb rendelkezésével, melyben julius 
és augusztus hónapokra a mezőgazdasági munka’ 
sok és cselédek részére 13 millió dohánycsomagot 
utalt ki. Ebben Vasmegye részére 240000 csomag 
esik. A kiosztást a gazdasági egyesületek fogják 
végezni, a gazdák és cselédtartók utján.

A termésrendeletet lapunk zár 
takor a kormány kiadta Azt a jövő szá
munkban ismertetjük. Minden termés le 
foglaltnak van kijele >tvc. A fejquóta azon 
bán még megálladitva nincsen. Kérjük 
járásunk közönségét már itt annak pontos 
megtartására, a köz érdekében a leggon
dosabb és legtakarékosabb gazdálkodásra, 
hogy igy a büntetések elkerülhetők legye
nek. Álljon mindenki a közigazgatási ható
ságok segélyére, mert igy az elkövetkező 
óv élelmezési és gazdasági gondjaival 
játszva fogunk megküzdeni.

Csak városi és községi mozik lesznek. 
Wekerle Sándor miniszterelnök a képviselőhöz elé 
terjesztette a mozgöfényképügy szabályozásáról 
szóló törvényjavaslatot. A javaslat szerint a jövő
ben csak a községek és a városok tarthatnak 
fenn mozgóíénykép vállalatot. A városi és községi 
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mozik megyénkint közös igazgatás alá kerülnek. 
\ mai mozik két évig játszhatnak, azután enge
délyük kártérítés nélkül megszűnik.

Paurics Máté, muraszombati festő, az 
olasz hadifogságból irt levélben kéri a nagyközön
ség szives pártfogását. Megbízható segéde által 
eh állal mindennemű szobafestést és mázolást.

A vagyonadóról. A nagy háborús költségek 
i kényszeríthetik az államot, hogy 25—30 
zalék erejéig megadóztassa, vagy pedig részben 
államcéljaira foglalja le a magánvagyon!. Erre 

. grosszabb esetben kerülhetne a sor. Minden kor
mány tisztában van azzal, hogy ez érzékenyen 
hökkentené a nemzet jövedelmét és általában a 

magvar nép adöíizetöképességét is s’igy hacsak 
.lehetséges kerülni kell ezt a nehéz pénzügyi hely
zetből való kibontakozási módot. Valamit azonban 

tini kell, hogy a pénz értéktelenedését megszün 
síik, mert ez könnyen katasztrófára vezethet. A 
g\banknál levő államadósságunk fejében 5 milliárd 

bankjegy van forgalomban. Ausztria részéről meg 
éppenséggel 16 milliárd, ilyen pénzbőség mellett 

dig mindennek az ára megdrágult, mert a pénz
nek semmi becse nincsen. Mindenáron vissza kell 
ü/elnünk azt a függőadóságot, hogy a jegybank 
\ sszavonja a papírpénz tömegét és a két milliárd 

rüli normális forgalom mellett, a pénz ismét 
isszanyerhesse rendes vásárlóképességét. Az egyet

len mód amivel segíthetünk magunkon, a hadiköl- 
;ön. Ha ez sikerrel bonyolódik le. az állam nyom

ban leróhat ja függőadősságát és abban a pillanat
ul végelér a bénzbőség, maga a fizetőeszköz 

pedig régi értékével visszatereli a gazdasági életet 
. rendes mederbe. Egyszóval : a drágaság abban 

.! mértéken alább hagy, amilyen sikert a hadi- 
kolcsönnek biztosítani tudunk. És egyben elmúlik 
lulönk a vagyonadó veszedelme is. Mert az állam, 
li.i kölcsönt kap nem kányleien a magánvagyon
hoz nvulni s a bajokat a nemzeti jövedelem csök- 
kenléssével orvosolni. Aki tehát hadikölcsön! jegyez. 
.1/ egyszerre óvja is, gyarapítja is vagyonát. 
Jegyezzünk ! !!

Az aratás sikeréért. Serényi Béla gróf 
:i-ldinivetésügyi miniszter az aratás sikere érdeké
ben komoly felhívást intézett a vármegyékhez. Már 

ak néhány nap választ el attól az időponttól, I 
amikor az aratás kezdődik. Ennek zavartalan el
végzéséhez a jelenlegi súlyos viszonyok közölt . 
nagy jelentőségű érdekek fűződnek, ettől függ 
ugyanis hadseregünk és a polgári lakosság egy

i élelmezése s ez döntő a bábom ötödik : 
esztendejében hazánk sorsára s a háború kime
netelére. Nincs tehát jelentősebb munka, mint az 
aratás sikerének biztosítása. Számolni kell azzal, 
hogy az idei aratásra a múlt évnél kevesebb munka
erő áll rendelkezésre. A földmivelésügyi miniszter 
részletes útmutatást most sem ad, meri a helyi 
viszonyok szabják meg az eszközöket és a módo
kat. de rámutat arra, hogy a nagyobb községek 
határait körzetekre osztva munkavezetők kijelölése 
iáján is igyekezni kell a termés betakarítását biz- 
( >sjtani. A miniszter számit arra, hogy a gazda
ági intinkásbiz iltságok, a közigazgatási hatóságok 

községi elöljáróságok, községi intéző bizottságok j 
és munkavezetők utján a gazdatársadalommal kar
öltve sikerül, hogy a hiányos vagy tökéletlen szer- I 
\czés folytán a termésből semmi kárba ne vesszen.

Agyonlőtt csempész. Mtilt vasárun d. u. 
3 órakor Pusztai Mihály a barkóéi csendörőrs- 
kűlönitményhez beosztott 19-ik honvéd gyalog
ezredbeli katona rendes körútját végezte a barkóéi , 
erdőben. E közben észre vett három fiatal embert, 1 
akik valamennyien háti zsákokkal és nagy csoma
gokkal felszerelve, az erdőből kifelé, az osztrák 
határ irányában igyekeztek. Pusztai Mihály köte
lességéhez híven utána kiáltott, hogy álljanak meg 
és igazolják magukat. A három fiatal ember meg 
is állt, vissza is fordult, de amint megpillantották ; 
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a fegyveres Pusztait, futásnak eredtek. A katona
csendőr utánuk vetette magát és elfogni igyekezett 
őket. Ez azonban nem sikerült, agy hogy a mene
külök átjutottak az osztrák határon. Pusztai ekkor 
azonban már nem akarta kisiklani engedni a 
menekülőket és utánuk törtetett ő is át az osztrák 
határon. Itt az üldözőnek a véletlen játszott kezére, 
mert az egyik fiatalember megbottlott egy kiálló 
kövön és elvágódott. Két társa is megállóit és 
talpra állítani igyekeztek pajtásukat. Ez az idő 
elegendő volt ahhoz, hogy Pusztai Mihály utolérje 
és válláról lekapva fegyverét, megállásra kény
szerítse őket. A megfogott emberek erre a kato
nát leszerelni igyekeztek. Egyikük ráugrott a 
katonára és a fegyvert próbálta tőle elszedni, 
inig a két társ orvul akarta megtámadni és harc
képtelenné tenni. A terv nem sikerült, mert a 
katona átlátván a szitán, megelőzte a fegyvere után 
kapkodó embert és lőtt. A durranás után egy 
hatalmas jajkiáltás hallattszott és a katona táma
dója hanyatt esve, nyomban meghalt. A golyó a 
szivébe hatolt. A katona az agyonlőtt ember 
barátait összekötözte és visszakisérte Magyar- , 
országra. Előállította őket a barkóéi csendőr
őrsön, ahol a náluk tanált csomagokat felbontot
ták. Ezeknek tartalma a legkülönbözőbb élelmi
szerek voltak. A két fiatalember, akiknek igazol
ványaikból kitűnt, hogy muraszentesi lakosok, be 
is ismerték, hogy csempészni akartak és elmon
dották. hogy agyonlőtt társuk névszerint Bundek 
József, nem régen szabadságolt rokkant katona 
beszélte reá őket a csempészetre. A csendőrörs 
értesítette az illetékes osztrák katonai hatóságot, 
hogy (miután az eset osztrák földön történt) a 
hulla eltemetéséről intézkedjék. A két fiatalember 
ellen pedig megindították az eljárást.

Közgazdaság.
Gyümölcsök gőzben főzése.

Irta: Buchla Győző Állami kertész, a Kertészeti tanintézet 
tanára.

Gőzben főzni olyan finomabb gyü
mölcsöket szokás, amelyek egyébként, pél
dául nyersen, nem tarthatók el, vagy lég 
alább is nem olyan Jó. A kevésbé finom 
gyümölcsökből inkább egyebeket készítünk. 
A párolt gyümölcs konverzálására egyéb 
ként többnyire töményebb cukoroldatot 
használunk, melyeket azonban cukros és 
fűszeres ecetben, sőt magukban is lehet 
konzerválni. Konzerváló anyag (cukor, ecet 
stb.) nélkül leginkább a csonthéjas és bo
gyós gyümölcsöket szoktuk befőzni, amiről 
legközelebbi alkalommal fogok szólni Most 
csak az ezidőszerint befűzhető gyümöl
csökről adok készítési leírásokat:

A'öszmé/o befőtt. Középnagyságú éret
len köszmétét veszünk e célra. Legalkal- 
kalmasabb időpont a szedésére annak az, 
amikor a héja még nem kemény és a 
magva még nem igen nagy. A gyümöl
csöket a megmosás után a száraktól és 
csészéktől megtisztítjuk, majd késsel vagy 
hegyes fapálczikával egyszer-kétszer meg
szűrjük. Ezután gyengén ecetes vízben elő
zetesen kifőzzük, utána hideg vízben hir
telen lehűtjük és lábasokba téve egy liter 
vízből és 500 gr. cukorból készítet elegendő 
cukoroldatot öntünk ra. Egyszeri felmele
gítés illán 90 —95 fok Coll 20 percig 
hevítve állandósítjuk. Az érett köszmétét 
ugyanígy kell előkészíteni, de előzetes fő
zés és felmelegítés nélkül kell üvegekbe 
tenni a fenti cukoroldattal. Állandósítása 
azonban 80 fog C on történik.

Szamóca. Befőzésre a nagyszemü, 
sötétpiros színű, lehetőleg keményhitsu, 
nem egészen érett gyümölcsök a legjobbak. 
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A gyümölcsöt mindjárt leszedése után 
azonnal vegyük munkába. Hideg vízben 
lemossuk, szárat és kelyhét gyönge csava
rással távolíljuk el A hozzávaló cukor
oldat egy liter vízbe 5-G00 gramm búkor 
és ezt melegítés közben feloldjuk. A cukor
oldatot középnagyságú lábasokba szét
osztjuk, ezekbe a szamócát berakjuk ugy, 
hogy az csak egy rétegbe a cukoroldal 
felszínén ússzék. Ezután lábasokban fcl- 
melcgitjük, forrni nem szabad. Másnap 
újból átmelegitjük, egynapos időközben 
ezt még 2—3-szor ismételjük. Ezután üvegbe 
rakjuk, lehetőén szorosan, majd azt a 
cukoroldatot önjük rá, amelyben a főzés 
történt. Az állandósitásitás vízfürdőben 
75 -80 C fokon 15 percig történik.

1 sc -eszn befőtt. Befőzésre legcél
szerűbb a nagyszemü ropogós husii, élénk 
piros vagy fehér és sárgaszinü gyümölcs. 
A fekete nem lesz olyan szép. Á gyümöl
csöket megmosás után szárukról leszedjük 
és nyersen, szorosan üvegbe rakjuk. Ehhez 
a cukoroldat egy, liter vízből 2 300 gr.
cukorból készül. Állandósításra 90 C fokon 
25 30 perc szükséges, a puha hasnak
rövidebb idő elég.

• I inee-e\ l,előtt a cseresznyével tel
jesen azonos módon készítendő Befőzésre 
legalkalmasabb a nagyszemü spanyolmeggy 
és pándi iivegmeggy. A meggy szárát cél
szerű összegyűjteni, meghűlésnél, köhögés 
nél igen jó tea.

Adakozzunk az elesett hősök 
özvegyei és árvái javárai 

Hailseyélyzö Hivatal főpénztára, Képviselölláz. 

A szerkesztésért felelős : Scheibner Aladár.

Nyilttér.’1
Köszön ctnyilvánitás.

Mindazoknak, kik szeretett egyetlen fiunk, 
Lajos, elhunyta alkalmából akár személyes meg
jelenésükkel, írásban. csokor vagy koszom kül
désével részvétüket kifejezve, fajdalmunkat enyhí
teni szívesek voltak, ez utón is hálás köszönetét 
mondunk.

Szukics István és neje.

Köszönetnyilvánítás.
Mindazoknak, kik szerencsétlen véget ért 

fiamnak, I ürst Bélának véglisztességén meg
jelenni, bennünket akár személyesen, akar levélileg 
jóleső rés/vétnyilalkozatnkkal felkeresni szívesek 
voltak, hálás köszönetét mondunk.

Muraszombat, 1918. jiinius 19.
Fiirst Lajos és családja.

Nyilatkozat.
Alulírott ezennel kinyilatkoztatom, hogy Sií- 

tár Mihály ur ellen folyó évi ápril hó 25-én 
használt rágalmazó kifejezéseket helytelen infor
máció következtében, íelhevült állapotban és kellő
leg meg nem gondolva használtam, azokat ezennel 
visszavonom s a történtek felett sajnálkozásomat 
fejezem ki.

Muraszombat, 1918. junius 19.
Dómján Lajos s. k

*) E rovatban közlőitekért a szerkesztőség felelősséget, 
nem vállal.
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grat" Magyar felírással ellátott képek.

Muraszombat. 1918 vasárnap, junius hó 23-án

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Vasárnapi műsor:
1. A dohánygyár szépe. Dráma 3 felvonásban. 

Főszerepben : Olga Desinond.
Szünet

2. Orosz Turkesztan. Természet utáni felvétel.
3. Willy mint Scherlok Holmes. Bohózat 2 felv.
4. Megleczkéztetett szoknyavadász. Bohózat.

Az előadást egy kitűnő hangú óriási nagy
gramofon kiséri.

Felsöpáholy 2 50 K Alsópaholy 2 K
HELYARAK : Zártszek 1.50 K. I. hely I korona.

II. hely 60 fill. Ili hely 40 fillér.

Kezdete délután 3 órakor és este ' 29 órakor.

Junius 30-iki műsor szenzácziója: Dorian Gray 
arcképe. Dráma 5 felvonásban. W ilde Oszkár 
hasonló című világhírű regénye után. Dorian Gray: 

Bernd Áldor.

Tisztelettel

DITTRICH GUSZTÁV
tulajdonos.

Ne feledkezzünk meg a kórházaink- 

bán ápolt sebesült katonákról I

== 35 dekás .

tábori dobozok
kaphatók

Balkányi Ernőnél
Muraszombat.

Pergamentpapir 
befőtt bekötéséhez, elsőrendű minőség. 
Kapható: BALKÁNYI ERNŐ könyv- és 

papirkereskedésében MURASZOMBAT.

VÍG YÁZZO N
----- egészségére I —— 

Megbízható és jóminőségü nikotinmentes 

c igar etta-hüveiy eket 
csakis BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papirkereskedé

sében Muraszombatban szerezhet be.

Rendelje meg lapunkat a harctéren 
levő férje, fia, testvére, 

rokona stb. részére. Nagy örömöt szerez nekik. 
Lapunkat a tábori posta rendesen kézbesíti!

A t. Vendéglős uraknak 
figyelmükbe ajánlom, hogy a 
legjobb minőségű s legszebb 

papir-szalvétát 
legolcsóbb árban szállítom.

Balkányi Ernő Muraszombat.

Iparosok! Kereskedők!
• Ingyen hirdetés.

rid“r „Muraszombat és Vidéke" ’ 
heti lapra,

melyben — egy félévi előfizetés után
5 korona - a czég nevét, helyét és fog

lalkozását ingyen közli.
Czim : Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala

Muraszombat.

= VASVÁRMEGYE ~ 
= LEÍRÁSA = 
népszerű füzetecske iskolai és magán célra, 
a vármegye több iskola 111. osztályába 
bevezetett tantárgya, ára 40 fillér. Kap
ható BALKÁNYI ERNŐ könyv- és papir

kereskedésében, Muraszombatban.

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

Ipar és kereskedelem. Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:

ASCHER B. és FIA íüszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak. úgyszintén üveg- 
és porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsülő és mézeskalácsos

BENKÓ JÓZSEF Szállodája az „Elefántéhoz.

DOBRAI JÁNOS nagy vendéglője

BOROS BENŐ kávé háza.

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női c/ipé-z.

DICK SÁNDOR sajtgyáros.

FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vélemény-magvak, úgyszintén flvtg 

és porcellánkereskedése.

IIEKLICS ISTVÁN vas- és füszerkereskedésc 
Muraszombat. Lendva utca.

KR. HIBSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fő utcza.

HEIMER 1GNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czement- és vegyeskereskedése Lendv.i-u'.ca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.

KEMÉNY MÓR „Korona- kávéháza.

HIRSCHL ANNA fűszer kereskedése és kész férfi 
ruharaktára a vasút állomás melleit.

PLACSEK VENCEL órás és aranyműves 
Muraszombat.

KARDOS JÓZSEF vaskereskedő, szerskavágó 
gépek árusítása

NÁDA1 JÓZSEF 
bornagykereskedése. Gróf Szápáry utca.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

FLISZÁR JÓZSr.F vendéglős.

KOIIN LIPÓT füszerkeroskedö, deszka.mész, 
czement és eternit pala árusítás.

KOFJACS FERENCZ épület- és mülakatos 
kerékpár javító.

NE.VIECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy rak’.-ir 
varrógép , keiékpár és gazdasági gépckbt n. 

POLLAK JÓZSEF pékmester. Templom-utca. 
FLISZÁR JÓZSEF épület- és bútor.iszlalos.

Motorerőre berendezett műhely
PÉTERKA FtRENCZ vendéglős 

PÁLÉI ISTVÁN kovácsmester Lendva-utcza.

RATKOL TIVADAR gözléglagvár.t

RITUPER ALAJO • •épület- és mülakatos. 
kerékpár-, mérleg és fegyverjaviló műhely.

SIFTAR LAJOS gázmalom lulajdníios. 

TURK JÓZSEF vendéglős T<-mplom-ulcza. 

IJRSZULESZKU PETEK mi és női fodrász.

VIDÉKIEK:

BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 
Szombathely.

OROSZ S\MU vendéglős Urdomb.

SIFTÁR ISTVÁN vendéglős Pálmafa.

HORVÁTI! IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

IIAIIN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 

HIR&CHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 

KÜZM1CS MÁTYÁS vendéglős Baltyánd. 

KOPSZ ANTAL vendéglős Bpesl VII. Sip-u. 5.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.

KÜHÁR JÁNOS vendéglős Battyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Márkushá/.án.

OBÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy. 

SAV EL JÁNOS vendéglős Kisszoinbat. 

ST1VÁN FERENCZ vendéglős Kőhida. 

KERÉCZ JÓZSEF vedéglős Ottóháza. 

SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sűrűhöz.

SOMME.í JÓZSEF vendéglős Felsőlendva. 

VEZÉR JÓZSEF vendéglős Mártonhely.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban




