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A iiagyar ipar jogos 
követelései.

A nemzetállam teóriáját kevesen isme- 
Legfeljebb politikusaink s jogászaink, 

tknek is csak igen csekély töredéke; a 
ne izetállam teóriája úgyszólván egyedül 

Megalapitója Kunz Ignácz a kolozsvári 
kir. tud. egyetem politikai tanára volt, 

kit életeben de még ma is kevesen méltá
nyolnak. Kunz több mint két évtizeden 
keresztül hirdette az egyetem katedrájáról 
a nemzet állam eszméit szemben az ural
kodó politikai felfogással az u. n .társasági 
állam rendszerrel mely minden magasabb 
etikai célt, idealizmust mellőzve tisztán az 
egyének érdekeinek önző kielégítésére he
lyezkedik.

A nemzetállam sokkal magasabb pontra 
emelkedik. Ez. a rendszer az államot, mint 
eevséges etikai személyt tekinti, mely mint 
öncélú lény, elsősorban önmagáért cl, 
hogy a benne rejlő szellemi és anyagi 
erőkapitálist a többi államok, mint szinte 
személyes lények sorában, kellő érvényre 
juttassa. Emellett a nemzet állam saját 
öncélja keretében polgáraiért is él kik

nek mindegyike maga t. nemzet. A nemzet 
pedig az állam és megfordítva: az állam 
maga a nemzet. E bel ütt jól megküldi:- 
böztetendő a nemzetállam, a nemzeti állam
tól. Ez nem egyenlő két fogalom! Más 
az egyik és mást jelent a másik. A nem
zeti állam lehet nemzet és társasági állam, 
míg a nemzetállam csas egy és pétiig a 
fent körülirt értelemben veendő.

Dehát mindennemű homály eloszla 
tása végett elég legyen e két fogalom 
megkülömböztetésére. A nemzetállamnak 
gerince lényege az miszerint a polgár maga 
a nemzet melynek gondolkodása, akarata 
és belső élet proceszusj a nemzetet alkotó 
polgárok milliói együtt/éve mint egységes 
erkölcsi személyes lé. gondolkodásának 
akaratának és élet processzusának felel 
meg

Ha a polgárt minden egyes gondol
kodásában, tettében a nemzet öncélja 
vezérli; akkor az a nemzet aktív állam a 
lény s mint ilyen életerős fejlődésre min
denkoron készen áll. A polgár léte a 
nemzet léte, a polgár vagyona a nemzet 
vagyona melyről az i’iiínt személyes léié 
fentartási eszközéről miként az ember ön
maga rendelkezik a nemzetállamban min

dent a nemzet öncéljának kell betölteni, a 
termőföld egyszerű művelésétől kezdve az 
emberi agy legszebb megnyilvánulásáig. 
És ha tovább menve az állam lét többi 
ágazatán a törvényhozásban, kormányzás
ban, s bíráskodásban, iparban, kereskede
lemben, mezőgazdaságban, szóval minden 
foglalkozási ágban minden polgár lelkében 
a nemzete öntudata él, akkor beszélhe
tünk igazán nemzet államról.

Hogy az idő valóban bekövetkezhes
sek ehhez első kellék az emberek maga
sabb szellemi fejlődése s tisztultabb er
kölcsi felfogása.

Ha az iparos eme említett szellemi 
kifejlődés s erkölcs mellett keze munkájába 
kalapácsütéseibe a nemzet lehelletét viszi 
a nemzet öncéljának tett eleget. Ott kell 
lenni minden magyar iparos müvében a 
nemzet öntudata bélyegének miként az 
megvan az angol iparosénál, a ki mikor 
termékét alkotja a hatalmas brit nemzet 
szelleminek hódol; önálló fejlett ipát a 
nemzetek legerősebb anyagi eszköze, fegy- 
vere mellyel kulturális céljait meg-megvaló- 
m -.ii< :. s ráiepiieoiek sze< cím tókeietese- 
dcs elérhető legmagasabb fokára. De itt 
fontosnak tartom megjegyezni, hogy a

TÁItCZA.

A harangozó
Irta . Erdélyi Lajo>

A harangozásrol általában az a vélekedő . 
igen egyszerű, tudomány nélkül való munka 

mondjak ugyanis az emberek, íöképen Pos/- 
Ferenc. hogy csupán a harangkötél r.ioga- 

ioi függ minden, azontúl aztán illendőképpen 
il az magától is!

Hát nincs igaza senkinek. Pöszméte I ercnet
I , semmiképpen se adjanak a belső emberek, 

tudnivaló dolog, hogy Samu bácsi öregségére 
tekintettel inát régóta feni fogát a harango
szt ességre..
\ harang nem beszél magától. Sőt úgy vé- 

’gv a harangnak szive is van. -Ki hogy 
ele bánni, úgy szokta visszaszolgálni, 

le i: Samu az öreg minden módon meg-
•i illatja azt a vasnvelü, rézdereku minemiiséget

Ha fél
san kondul, meg húzza. nte ..........
röppen ki ;i t.ire.i'. abiakán. Mélybugásu és szív
hez beszelő egyezerre, haragos, fenyegető, ha 
Samu bácsi úgy akarja.

Tehát a hebe-hurgyaii ítélkezők jobban te
szik. ha hallgatnak.

Hanem a dologra térve, el kell mondanom, 
hogv Samu bácsi báránytei mészeiíi hírben állott. 
A feleséget soha egy ujjal sem bántotta. Az igaz, 
hogy a> asszony sokkalta erősebb volt nála. El
hallgatta annak nyelveskedé-ét. Perpatvarkodő ter
mészetéről pedig csal; sugdolózva. panaszkodó só
hajtások kíséretében ejtett szót. A falu előtt csupa 
jó lé'.ek. csupa áhitatos szereiét volt ő kegyelme.

Ezt a vélekedést Cs. Pap Vince szokta mon
dogatni, ha szóba került, hogy Samu bácsi haran
gozás tekintetében nem igen iár egy után a pon
tos idővel. (Tudnivaló, hogy Pap Vincének úgy m- 
csak kardos menyecske volt a felesége.)

Az igaz, hogy magam is egyszer hallot
tam, mikor Samu né oda szólt a kertben kapáló 
urához:

Apjuk ! . . . Apjukom ! . . . harangozza el 
kend a Jelel! Iszön már nap is amott szalad !

Az öreg méltatlankodva szólott vissza :
Jő van nő! Várhat a falu odáig, hogv 

én ezt a sort elkapáljam.
Erre az öreg asszony dörmögve ment a 

maga dolgára. Csak félhangosan fenyegette az 
emberét:

Majd a Pöszméte Ferenc jobban mögtö- 
szi a dőgát.

A harangozó erre a fenyegetésre belevágta 
a poi'.’.mvő földbe kapáját és haragosan elhúzta 
a delel.

Ha olykor szóba hozta előtte egvik-másik, 
ával rendelkező tekintély, hogy nem sokáig járja 

ez t pontatlanság, nagyot hallgatott és beballa- 
got az anviukjához elpanaszolván neki a nagy sé
relmet. Erre aztán Samuné csípőre rakta kéi ke
zét. úgy mondogatta meg az illetőnek vélekedését : 

Örüljenek kegyelmetök. ha ilyen haran
gozol hallanak. 

M
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Dr. E. I*.  alorvos, Pr.-ben.
A sirolin •Koclir-l kél neliéz tiuló:iílekeíó 
|, n.l <•> a lc<||ol>l> szernek ........ rém el
étváfiylaiansáo és :i légzőszervek elnyálksisod

St.-ben.
högésél a Sirolin
en megszüntette*

A Sirolin »Boche« pompás izíi, 
és hörghurutot, erősíti a tíid< 
az egész szervezetre. A Siro
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nemzet államban minden egyes foglalkozás, 
ha azzal a nemzet öncélja erösbödik 
egyaránt értékkel bir.

íme ez rövid vonásokban a nemzet 
állam teóriája szemben a társasági állam
rendszerrel. Ez utóbiban csupa egyhangú 
materializmus egyéni érdekeket hajhászó 
realizmus van mely soha sem tudja fel
eleveníteni a polgárok lelkűidét s elernyedt 
idegeit miként a nemzetállam teoriiája, 
melynek kellő mértékben kifejlődött ereje 
még a legfásultabb polgárban is felébreszti 
a nemzet érzelmének és gondolatának he
vítő szikráját. Ez csupa élet, szakadatlan 
folyamot, amaz sötét komorság; lesznek 
sokan, kik azt fogják mondani, hogy 
nagyon messze állunk mi még a nemzet 
állam tényleges megvalósításától és igy 
felette időelőtti foglalkozni ennek keretében 
a magyar ipar követeléséiről. Hisz ha a 
viszonyok mélyébe kiálthatunk Magyaror
szág, mint nemzeti állam sem forrott ki 
teljesen. Úgy szólván még ennek teljes 
érvényesítését ezeréves, múltúnknál fogva 
már régen ki kellett volna küzdenünk E 
nemzet jog sajátossága pedig abban áll, 
hogy a magyar a többi nemzetiségek felelt 
minden irányban és téren érvényesíthesse 
történeti és jogi szuverenitását. A magyar 
nemzetnek jelenleg tulajdonképeni feladata 
az, hogy ebbeli fejlődése fokozatán keresz- 
tülessék és csak ezután emelkedhetik, na
gyobb fejlődési fokozathoz: a nemzetállam 
eszméjéhez. Minthogy a nemzetállam szá
mos tekintetben a nemzeti állam követel
ményeit önmagában is annak az erős 
tudatnak kell vezetni bennünket, hogy a 
nemzeti foknál mi meg nem állapodhatunk. 
Az a tudat, hogy ebben a rendszerben 
ipari követeléseinket még nem dolgozták 
fel — egymagában is elégséges ahhoz, 
hogy a figyelem ideterelődjék.

Évszázadok óta bugyog e forrás a 
ne,mzet számára. Üditő hatását csudá
latos képen nem akarta észrevenni 
Pedig érezte de idegen hatalom ebbeli 
érzelmet kiölte kebeléből. Akárhogy pró
bálkozzunk takargatni hibáinkat, egy folt 
mégis kiviláglik, melyet a nemzet önmagán 
ejtett akkor mikor anyagi erejének egyik 
legjavát, az iparos osztályt modern rab
szolgává tette, idegen hatalomnak Az 
ország minden részén megmozdult közvé
lemény — mely a magyar ipar iránti kö

telesség érzetét sürgeti: a magyar parla
mentet s kormány feladatának komoly 
véghezvitelére nem egyszer szólította fel. 
Az iparososztály is nem egy alkalommal 
fordult kitárt karokkal a nemzet gyűléshez, 
a parlamenthez; nem alamizsnáért hanem 
köteles támogatásért. De valamint a rohanó 
patakot csak ideig óráig lehet eltorlaszolni 
gátakkal akként lehet még csak bizonyos 
ideig altatni a magyar kisiparos osztályt 
holmi Ígéretekkel. Az osztály melyet az 
állam fennmaradásának súlypontjává. Közép 
osztályává tenni volna legfőbb feladatunk, 
ha kielégítést nem talál mostani keretében 
átfogja tűrni az elébe tornyosuló gátokat, 
hogy munkája szabad teret lelhessen. Ez
által erősbödni fog a szélső szocializmus 
tábora s gyengyülni fog a nemzet falysulya. | 
Nem veszélybe kell kergetnünk a kisipa
rosságot, hanem fel kell emelnünk kidőlt 
helyzetéből, hogy munkásságát az állam 
javán fordíthassa.

A magyarországi rokkant és
nyugdijegylet évi jelentése.

Húsz évvel ezelőtt, 1893. március 5-én kezdte 
meg működését Budapesten a Magyarországi Mun
kások Rokkant- és Nyugdijegylete. Az alakítókat 
az a becsületes törekvés vezette, hogy ezen orszá
gos egyesület által alkalmat és lehetőséget adjon 
az ipari munkásoknak, kisiparosoknak, általában 
a kisebb jövedelmű egyéneknek arra, hogy csekély 
áldozattal gondoskodhassanak megélhetésükről arra 
az esetre, ha keresetforrásul szolgáló foglalkozá
sukban valamely baleset, gyógyíthatatlan betegség 
vagy aggkori gyöngeség következtében munkakép
telen rokkantak lesznek; haláluk esetén pedig 
apró árváik 14 éves korukig neveltetési segélyt, 
özvegyeik pedig végkielégítést kaphassanak. (Beteg
segélyezéssel vagy temetkezési segély nyújtásával 
és kölcsönügyletekkel az egylet nem foglalkozik).

Tagjai lehetnek az egyletnek 14 éves életkor 
betöltése után korkülönbség és orvosi vizsgálat 
nélkül minden ipari vagy bármiféle munkások, 
önálló iparosok, kereskedők, tisztviselők, tanítással 
vagy bármi egyéb szellemi vagy fizikai munkával 
foglalkozó férfiak és nők egyaránt, háziteendőkkel 
foglalkozó férjes nők, továbbá tanoncok is fölvé
tetnek. A kedvezményes beiratási dij személyenkint 
I kor. 50 fill. A tagok az I. osztályban 20, a 
ll-ikban 24. a lll-ikban 30 fillér tagdijat fizetnek 
hetenkint. Tiz évi várási idő betöltése előtt az 

egylet semmiféle segélyt nem ád; hanem ha tíz
éves tagsági idő betöltése után valaki a kereset
forrásul szolgaló foglalkozásásában (az orvosok 
vizsgálata által igazolt) munkaképtelen rokkanttá 
válik, akkor heti 8'40, 9*80,  illetve 11'90 korona 
rokkantsegélyt kap. Ha a rokkantság a későbbi 
tagsági években következik be. a rokkantsegélv 
minden évben emelkedik. Ha valaki 40 éven át 
rendesen fizeti az egyletet, a további befizető; 
megszűnik s a tag minden orvosi vizsgálat nélkül 
nyugdijának élvezetébe lép, a mely az I. o.-ban 
12, a ll-ikban 14, a lll-ikban 17 korona hetenkint 
és ezt kapja élete végéig. A segélyre jogosult 
(tehát legalább 10 éves) tagok elhalálozása esetén 
a hátrahagyott árvák egyenkint a tagot megillető 
rokkantsegélv egyhatodrészét kapják neveltetési 
segélyül 14 éves koruk betöltéséig; ha csupán 
csak özvegy marad, az a befizetett összeg 30 szá
zalékát kapja végkielégítésül egyszersmindenkorra.

Az itt ismertetett emberbaráti céljaihoz mél
tóan húsz évi működése alatt bámulatos szép ered
ményeket ért el az egyesület s bátran elmondhat
juk, hogv a mi egyletünk a legnagyobb az önkén
tes egyesülés utján létesült intézmények sorában. 
Ennek igazolására a következő adatokat soroljuk 
föl : 1912. év végén az egyletnek 164.946 rendes 
fizető tagja van. a kik a központ fönhatósága alatt 
országszerte 469 iiókpénztárat, 7 befizetőhelyet s 
200 tagcsoportot alkotnak. Az egylet vagyona 
9.931,125 korona, mely értékpapírokban és 9 első
rendű pénzintézetben van elhelyezve a legkörülte
kintőbb biztosítással. Az egylet nemcsak hirdeti, 
hanem a valóságban gyakorolja is a jótékonysá
got tagjaival. Ezt élő példákkal lehet igazolni ; 
mert 1903. márciustól 1912. végéig 1791 rokkant 
tagnak ád az egylet rendes segélyt, 475 árvát ré
szesít neveltetési segélyben, 199 özvegynek adott 
végkielégítést, úgy, hogv az első tiz évi segélyzési 
idő alatt 2.420,000 koronát meghaladó összeget 
fizetett ki segélyezésekre.

Az ipari munkások, iparosok s általában a 
kisebb jövedelmű egyének a saját maguk és csa
ládjuk jól fölfogott érdekében cselekszenek, ha 
egyletünknek tagjaivá lesznek és azt rendesen fi
zetik. Mert senki se tudhatja, mit rejt számára a 
jövő s ha munkabíró idejében gondoskodik min 
denki az aggkor és rokkantság napjairól, akkor 
megérjük azt, hogy a megöregedett, vagy rokkant 
munkások és iparosok az egylet által kapott rok- 
kantsegélyből vagy nyugdíjból szerényen bár, de 
tisztességesen megélhetnek a nélkül, hogv akár 
az államra, városukra, családjukra, vagy a társa 
dalom kegyelemkenyerére szorulnának.

Igy esett aztán, hogy Samtiné nyelve., asz- 
szony hírébe került, míg az emberét lázári sorsá
nál fogva módnélkül sajnálták. Hogy, hogv nem, 
az erős harangozóné ágynak dőlt. Olyas nyavalya 
érte, mellyel nem tudott megbirkózni még a szent- 
miklósi doktor sem. Egy ide g tenget-lengett, szedte 
kelletlenül a sokfajta patikaszert, de egy szép 
májusi napon elmullott tőle egészen a keserű po
hár. Meghalt szegény lélek. Samu, gyámoltalan
ságában olyan megáradt, mint az újabb.

Mikor pedig Szent Mihály lovára is föltet
ték a koporsóját, az öreg ember szinte fűid*-kiolt  
a sírástól. Temetés után nagy csöndesség támadt 
a házban. Csak egyszer-egyszer hallatszott özve
gyi sírban élő Boris lánvának nehéz sóhajtása. 
Samu ott ült a kuckóban, öreg szivében nem volt 
már több elsiratni való könny. Tétován nézett az 
ablakon belopózkodó napsikokra.

Hirtelen felugrott. Az ajtó felé szaladt. Se 
szólt, se beszélt, csak bukó lépésekkel felkapasz
kodott a toronyba és esze nélkül kezdett haran
gozni. Nem tudta miért teszi, csak rángatta neki- 
busultan a kötelet. Talán szive enyhülésére kellett 
neki ez a hangos munka. A harang bugása pedig 
egyenetlenül imbolygóit ki a messzeségbe. Valami 
csodálatos, reszkető mélységgel hallatszott az a 
kongás. Úgy zokogott, sikongott, mintha emberi 

lélek lopózkodott volna a rézfalak közé. Az égen 
járó felhők alighanem érthették ezt a busongó 
harangbeszédet, mert nagy csöppekben siránkoztak 
le a zsendülö vetésekre. A falubeliek nagy ijed
séggel szaladtak az utcára Keresték a harangozás 
időnkivüli okát. Keresgélték az ég boltozatán, hogy 
vájjon a tüzkakas szállott-e valamelyik házra. De 
meg a hulló esőben egy-egy jéginogyorócska is 
keveredett, tehát kétségbeesetten értek a temp
lom elé.

Sebestyén Rab Máté, aki előléneklö tekintély 
volt a faluban, harsogó hangon szólt fel a to
ronyba :

Jobban rángassa kend azt a kötelet! attól 
szökik a jég.

Alig hangzott el a biztató szó, máris mula- 
dozni kezdett a jéghullás és csupán nagy kerek 
csöppek pacskolták az összeverődött emberek, 
asszonyok hátát. De hirtelen megszakadt a rémes 
kongás is! Mintha ketté vágták volna azt a siral
mas beszédet . . . Még csak a szokásos, tompa 
utórugás sem hallatszott, mely más időben végig 
szokott libegni a levegőn. Alighanem baj lesz oda- 
fönt! Mondogatták szájról-szájra.

Babonás természetű asszonynépség táborá
ban nagy ijedelem támadt. A görbe szájú Pösz

méte l'erenc, már a baj nágyságát a maga ige 
nyeivel mérte és szükségesnek tartotta önzetlenül 
kijelenteni, miszerint:

Bús az Uram, amit lőttél,
Ám de azért dicsértessél.

Aztán meg kötetlen szóval iparkodott hamar
jában hangulatot csinálni, harangozó*!  minőségben 
való alkalmaztatása iránt. Mindjárt biztatta is a 
körülállókat.

Azért, ölég szép harangszót hallanak ma este 
kendtök.

Magától értetődött, hogy milyen célzattal 
mondotta mondandóit Pöszméte uram A gvámol 
tálán ácsorgó népség bámészkodott és egyik-mási: 
Pöszméte szavait is fontolgatni kezdte. Sőt Kei 
nyes Abris határozott kortesi kijelentést is tett 
szólván :

Úgy, úgy! — Harangsző hijján csak nei 
leszünk! De már ekkor Boris jaj\eszékelve kiál- 
tózott le a toronyból:

Embörök gyüjjenek! Az édös apám. 
Csurgó, Török Adóin, erre a sirámszóra nehézke- 
lépésekkel neki indult. Tétovázva kocogtak után, 
a többiek is.

(Folyt, köv.)
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HÍREK.
Náray Szabó Jenő a kir. tör

vényszék elnöke hétfőn befejezte a hivatal
vizsgálatot, s még aznap délután vissza
adott székhelyére.

Az alispán gyásza. Súlyos csapás 
eiiv Herbst Gézát, vármegyénk népszerű alispán
ját és nejét. Anyósa, özv. Sövegjártő Mőrné. 'Jobb 
özv. Barac Sándorné, sz. joődi Gorző Laura éle
tének 76-ik évében április 1-én meghalt. A család 

halálozásról a következő jelentési adta ki :
özv. Mezev Béláné Barac Erzsiké, Herbst 

Gézáné Barac N’elli és férje Herbst Géza, Jankó 
.vörgyné Sövegjártő Ilona és férje Jankó Gyógy 
alamint gyermekeik Jankó Ilonka, Olga, Andor, 

György. Géza és Margit az összes rokonok ne
vében is mély fájdalommal jelentik, hogy felejt
hetetlen jó anyjuk, anyósuk, nagyanyjuk és ro
konuk özv. Sövegjártő Mőrné előbb özv. Barac 
Sándorné, szül, jőódi Gorző Laura életének 76. 
évében, hosszas szenvedés és a haldoklók szent
ségeinek ájtatos felvétele után Szombathelyen 
1913. évi április hő 1-én este 9 órakor az Úr
ban elhunyt. A boldogultnak kihűlt tetemei f. 
hő 3-ik napián d. u. 4 órakor szenteltetnek be 
a r. kath. szertartás szerint Szombathelyen a 
gyászháznál (Kálvária-utca 26.) és onnan kísér
tetnek örök nyugalmuk helyére a helybeli sir- 
kertbe. Az engesztelő szentmise-áldozat, az el
költözött lelkiüdvösségéért f. é. április 4-én d. 
e. fél 9 órakor mutattatik be az urnák a szom
bathelyi székesegyházban. Szombathely, 1913. 
április hó 2-án. Áldás és béke drága hamvaira! 

Az elhunyt úrnő temetése nagy részvéttel 
ment végbe.

A fősorozás. Az elmúlt hét nagy ese
ménye a fősorozás volt. Hétfőtől kezdve hangosak 
lettek reggelenként az utczák, jött sor alá a falu 
dísze virága fiatalsága. A soroző-bizottság vasár
nap este érkezett meg Muraszombatba, s legna
gyobb részük a várkastélyban kapott szállást. A 
hadsereg képviselője Tormássy Dezső alezredes 
volt. Sorozó tisztként Auer Károly főhadnagy mű
ködött, az orvos pedig dr. Sladky ezredorvos volt. 
A honvédséget Lederer Miksa kanizsai őrnagy 
képviselte, aki mellett mint sorozó tiszt Kenedi 
honvédhadnagy és dr. Hagyinássy Béla ezredorvos, 
mint sorozó orvos működtek. A bizottság elnöke, 
a polgári hatóság képviseletében dr. Czifrák János 
ügyvéd volt, aki az alispánt helyettesítette ezúttal, 
mert Herbst Géza családi gyászára való tekintettel 
nem jöhetett ej. A sorozás alá kerülőket Pósfav 
l’ongrácz főszolgabíró állította elő és pedig olv 
szép rendben, hogy az egész bizottság dicséretét 
érdemelte ki. Polgári orvos dr. Sztojka Viktor 
szentgotthárdi járásorvos volt. Az állitáskötelesek 
száma az I. korosztályban 577, a ll-ikban 334. a 
lll-ikba 267, összesen 1178. Ezek közül alkalmas
nak találtatott 321. Önkénytest kettőt sorozott a 
bizottság, családientartői kedvezményben 12 része
sült. I ávol volt 403.

A muraszombati tárlat. Lapunk 
egyik legutóbbi számában hirt adtunk arról, 
hogy neves fővárosi művészek alkotásaiból 
képkiállitás lesz Muraszombaton. A tárlat 
negérkezett Muraszombatba s a inai naptól 
kezdve megtekinthető. Kedden jött meg 
pusztai Erdőssy Vilmos műtáros, pénteken 
pedig Fekete Miklós titkár, akik az elren
dezés művészi munkáját végezték. Ha
talmas ládákban jöttek a képek amelyek a 
volt Aluravidrki Takarékpénztár Templom 
utcza 178. sz alatti helyiségében lesznek 
kiállítva Az ünnepélyes vernissagc ma d.
e. 11 órakor lesz A kiállítás nyitva marad 
csütörtökig és képtombolával zárul Alkal
munk volt a kiállítandó anyagot, amúgy 
nyersen kellő elhelyezés és világítás nélkül 
megszemlélni. Anélkül, hogy reklámot akar
nánk a képeknek csinálni, hisz erre azok
nak a jónevü művészeknek nincsen szűk 
ségük, megállapíthatjuk hogy a képkiállitás 

valóban nívós. Elsőrangú, szép alkotások, 
művészi festmények, s olyan vasznak, hogy 
szinte csodálkozunk azon, hogy ezek eféle 
kiállítás formájában a mi kis városunkba 
kerültek Nagy vidéki kultur központokon 
szoktunk ilyent látni. Mihozzánk, de meg 
más kisvárosba is, eddig csak vásári hol
mik kerültek, amelyeket az utazó műkeres
kedők a kávéházak nagyvendéglők asz
talaira állítottak ki. A tárlat csekély 60 
fillér belépő-dij ellenében lesz mindenkihez 
hozzáférhető, s meg vagyunk róla győződve, 
hogy a közönségnek kellemes találkozó és 
szórakozó helye lesz a délszaki növények
kel díszített kiállítási helyiség. A rendező
ség képtombolát is csinál, amelyet csütör
tökön a kiállítás bezárásáképen fognak ját
szani. Ez alkalommal két képet fognak 
kisorsolni egyet quinterno, egyet pedig 
tombola nyereményképen.

Áthelyezel körjegyzőség. A szentse- 
bestyéni körjegyzőséget a vármegye Műszavára 
helyezte át, illetve megengedte Tegyei János kör
jegyzőnek, hogy hivatalos helyiségével Musznya 
községbe költözzék. A hurczulkodás a napokban 
nagy ünnepélyeséggel történt. A musznyaiak zené
vel kisérték le a hozzájuk költözködő jegyzőt.

Kutyatragédia. Ma egv hete reggel 9 
órakor a főutcai óvoda körül járó kelők szomorú 
kutyatragédiának voltak tanúi. A muraszombati 
utca egyik legnépszerűbb kutyája, különösen 
gyerekek által széles körben ismert Túli kutya 
került egy automobil alá. A nehéz jármű nyom
ban megölte a fehértarka foxi és daxli keveréké
ből származott kedves állatot, amelyet gazdái, meg 
a szomszédság érzékeny keblű hölgyei még meg 
is sirattak. Túli kutya egyébként nagyon szemte
len és krakéler természetű állat volt, de odahaza 
olyan kedvesen és szeretetreméltőan tudott visel
kedni. hogy az érte hullatott könyeket bízvást 
megérdemelte.

Ipari munkások jutalmazása. A ke
reskedelemügyi m. kir. miniszter ur a hazai keres
kedelmi és iparkamarák együttes kezdeményezése 
folytán 1912. december 31-én 60.167 Vili/1902. 
szám alatt kelt magas elhatározásával az ipari 
munkások kiváló szorgalmának, buzgalmának és 
jó magaviseletének jutalmazására száz, egyenkint 
100. azaz egyszáz koronás állami jutalomdijat 
rendszeresíteti, mely jutalomdijakből az ipari mun
kások számaránya alapján felállított felosztási ter
vezet szerint kerületünkben hat fog szétosztásra 
kerülni. A jutalmazott munkások mindegyike a 
jutalomdijon kívül a jutalmazás tényét és a jutal
mazás indokait tartalmazó elismerő okmányt kap. 
A jutalmazások iránti javaslattétel és a jutalmak 
kiosztása a kereskedelmi és iparkamarák feladatát 
képezvén, felhívjuk a kamarakerületünk területén 
működő gyárosokat, közép- és kisiparosokat, hogy 
legkésőbb ez év május hő 31-ikéig közöljék a ka
marával ama munkásaik névsorát, a rájuk vonat
kozó és a jutalomra való érdemességet bizonyító 
adatok kíséretében, kikel a szóban levő jutalmakra 
érdemeseknek tartanak. A jutalomra való igény 
feltételei a következők: I. magyar állampolgárság.
2. tényleges ipari munkában való állandó alkal
maztatás (kapus, kocsis, gyári irodaszolga és más 
ily természetű szolgálatot teljesítő a jutalomra 
igényt nem tarthat), 3. legalább 15 évi megszaki- 
lásnélkűli működés az ipari munka körében (ta- 
noncévek beszámíthatok, évadhoz kötött ipari mun
kában alkalmazottaknál a teljesen betöltött évadok 
teljes évekkel egyenértékűeknek tekintetnek), 4. a 
rendes munkabér vagy munkakereset évi összege 
a bejelentés évében 2000 koronát meg nem halad
hat. Mindezen feltételek teljesítése hiteles okiratok
kal, esetleg a munkakönyvvel vagy annak hiteles 
másolatával bizonyitandók.

Czélt tévesztett literesüveg. Vukán 
János zoltánházi korcsmájában nagy mulatságot 
rendezett a környékbeli arany ifjúság márczius 
27-én A mulatság természetesen verekedéssé fajult, 
amelynek hevében Barbarics Sándor egy literes 
üveggel czélba vette Rituper Elemér barátjának a 
fejét, hogy meg ne sántuljon. ez azonban észre 
vette a közeledő löveget, lekapta fejét, s az üveg 
képen találta Siftár Istvánt anélkül azonban, hogy 
nagyobb bajt okozott volna neki. Siftár mindössze 
könnyű testi sértést szenvedett, ami 8 napon alul 

gyógyuló sebet jelent, de a .csendőrök mégis fel
jelentették a rosszul czélzó legényt a járásbíró
ságnál.

Értesítés. A szentgotthárdi kér. munkás- 
biztositó pénztár igazgatósága ez utón tudatja az 
érdekeltekkel, hogy a f. hó 20-án megejtendő köz
gyűlési kiküldött választás a helybeli ipartestület 
helyiségében fog megtartatni az alábbi szavazat
szedő bizottság előtt: elnök Németh Ferenc, bi
zalmi férfiak a munkaadók sorából : Braun Alajos 
és Csiszár Lajos, póttag: Porédos Ferenc), a biz
tosított tagok sorából: Lippay István és Holczmann 
Ferenc, (póttag Stevancsecz Lajos). A szavazat
szedő bizottság jegyzője: Czipott Miklós.

— Haltenyésztés. A halászat fejlesztése 
érdekében állami támogatásként a földmivelésügyi 
miniszter 200.000 drb megtermékenyített fogas
süllő ikrát utalványoztatok a Muraszombat-járási 
Gazdák Szövetségének. Az ikrákat a sárdi halas
gazdaság szállítja, melyek a Mura-folyó mellék
ágaiba iesznek nyolc keltető kosárba elhelyezve.

— üyufatartók a bíróságnál. A napok
ban a büntető bíróság tárgyaló termében az egv- 
begyült ügyvédek és bírák élénk érdeklődéssel 
néztek egy csomó gyufaskatulyát, amelyek mint 
bűnjelek hevertek a bíróság asztalán. Az' érdeklő
dést pedig az keltette fel. mert a skatulyákon 
hiányos öltözékü, eléggé csinos és fiatal hölgyek 
képei voltak láthatók. A felsőlendvai csendőrség 
kobozta el e skatulyákat Weisz Jakab muraszom
bati vásári játékárustól s szemérem elleni kihágás 
miatt megindult ellene az eljárás.

Lábakéit a kolbásznak. Santavec Anna 
tótkereszturi lakos a farsangi disznó ölés utolsó 
maradványaként néhány darab jó hosszú kolbászt 
tartogatott kamrájában,’ a végből hogy a Steverből 
haza jövő urának kedveskedjék vele. Tegnapelőtt 
reggel benyitott kamrájába s a kolbászoknak hült 
helyét találta. Egv zsirosbödön és 20 klgram zsir 
is eltűnt. Ismeretien tettesek ellen a bíróság meg
indította az eljárást.

Államsegély. A nmélt. földmivelésügyi 
miniszter ur 17303 913. sz. a. rendeletével 400 
K-t engedélyezett a Muraszombat-járási Gazdák 
Szövetségének az ősz folyamán rendezendő állat- 
dijazásokra.

—- Nyílt kérelem. Jótékonyságot gyakorol 
a tiszteit újságolvasó közönség, ha Krautzuk Toncsi 
hírlapárusnak a hírlap árát naponként és nem 
havonként fizeti, melyért, mint már egy ízben 
nyilatkoztam, felelősséget úgy sem vállalók, mert 
a havi fizetés csak könnyelműségét idézi elő. 
Tisztelettel Balkányi Ernő.

Provita a legjobb és legegészségesebb 
üdítőital. Kapható minden szikvizgyárban és kávé
házban.

Vadászoknak, kirándulóknak nélkülöz
hetetlen tárgy, az összerakható alumínium ivó po
hár. Darabja 40 fillér. Kapható Balkányi Ernő 
könyv- és papirkereskedésében, Muraszombat.

A Divat Újság minden hónapban kétszer 
jelenik meg. Előfizetési ára nagvon olcsó: negyed
évre postán vak> szétküldéssel, két korona húsz 
fillér. Előfizetni legcélszerűbben a kiadóhivatalba 
intézett postautalványon lehet. A Divat Újság ki
adóhivatala Budapesten, Vili., Rökk Szilárd-utca 
4. számú há bán van.

Mérnökök, építészek, vállalkozók stb. 
szives figyelmébe. Költségvetési nyomtatvány úgy 
kül- mint beliv. Továbbá finom vázlatpapiros 
tekercsben 150 czm. széles, kapható Balkányi 
Ernő papirkereskedésében Muraszombat.

Kis kereskedőknek. Rendkívül csinos 
mintájú szekrénypapir 100 drbként vegyes színben 
I kor. 60 f.-ért kapható Balkányi Ernő papir- 
kereskedésében Muraszombat.

Büntető eljárás 200 korcsmáros ellen A 
>Fogadó*  czirnii lapból vesszük át az alábbi köz
leményt : Aradon és környéken 200 korcsmáros 
ellen indítottak eljárást azért mert az illetők rész
ben gondatlanságból, részben tudatlanságból nem 
függesztették ki italmérési helyiségükben a törvény 
által előirt „Bortörvény fontosabb rendeletéi*  fali
táblát és ezért a legkisebb büntetés 100 korona. 
Jő akaratukig hívjuk a fentiekre fel vendéglőseink 
szives figyelmét és egyúttal tudatjuk, hogv a fenti 
rendeletet tartalmazó fali tábla Balkányi Ernő 
papirkereskedésében Muraszombat I koronáért 
kapható.
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Közgazdaság’.

Az Első Magyar Általános Biztosító 
Társaság közgyűlése.

Az Első Magyar Általános Biztosító Társa
ság múlt hó 14-én tartotta Zichy János gróf v. 
b. t. t. alelnök elnöklete alatt ez évi rendes köz
gyűlését. Az igazgatóságnak ormódy Ormody Vil
mos vezérigazgató állal előterjesztett jelentése sze
rint a társaság díjbevételei a lefolyt év ismeretes 
rendkívül kedvezőtlen gazdasági viszonyai dacára 
is mindegvik üzletágban emelkedtek, tanulságául 
annak az osztatlan és változatlan bizalomnak, me
lvet a társaság ötvenöt évi munkásságával a ma
gvar közönség legszélesebb rétegeiken vívott ki 
magának. A tüzbiztositási üzletkárok tekintetében 
kedvezőnek nem mondható u^yan, azonban az 
|9!l-iki abnormális évvel összehasonlítva, mégis 
lényegesen kevesebb kártérítést kelleti a társaság
nak teljesítenie, úgy hogy ezen üzletág kielégítő 
nyereséggel zárul. A jégbiztositási üzletág lefo
lyása a mull évben előfordult rendkívül gyakori 
és súlyos jégverések következtében, a melyek igen 
jelentékeny kártérítéseket igényeltek, veszteséges 
volt. A szállítmányozási üzletet a társaság a nem
zetközi verseny tultengése folytán már évek óta 
csak szükebb keretek között folytatja s ezen üz
letág a társaság óvatos üzletpolitikája folytán c< 
évben is némi nyereséget hozott. A betörésbizlosi- 
tási üzletágban szerzett kedvező tapasztalatok az 
üzletállomány fokozott fejlesztésére sarkalták a 
társaságot, ami az elmúlt évben is eléggé sikerült. 
Az életbiztosítási üzletág tovább fejlesztésére a 
társaság a lefolyt évben is kiváló gondot fordított 
s fokozott munkássága, valamint a biztosítási fel
tételeknél és díjtáblázatoknál életbeléptetett idő
szerű újítások következtében az életbiztosítási uj 
szerzemények a pangó gazdasági helyzet és pénz
ügyi viszonyok dacára is túlhaladták az előző évi 
uj szerzemények összegét. Noha a társaság gaz
dag tartalékainak elhelyezésére szolgáló elsőrendű 
értékpapírok tőzsdei árfolyama az általános, sú
lyos gazdasági helyzet folytán jelentékenyen alá- 
szállott, az esztendőkön át következetes előrelátás
sal és óvatossággal külön e célra gyűjtött tarta
lék egy részéből az évi üzleteredmény mindennemű 
megterhelése nélkül is fedezetet nyertek a külön
ben csak átmeneti jellegű árfolyamkülönbözeti ősz
szegek. Az 1912. évi üzleteredmény a válságos 
gazdasági helyzet dacára is a legjobb, a melyet 
a társaság ötvenöt évi fennállása óta eddig elért.

A zárszámadás 5,413.333 korona 26 fillér 
tiszta nyereséget tüntet fel, s az igazgatóság indít
ványozta. hogy az alapszabályszerü levonások 
után fennmaradó 3,500 688 korona 21 fillérből 
részvénvenkint 800 korona, összesen 3,200.000 
korona fizettessék ki osztalék gyanánt, a még 
rendelkezésre maradó összegből pedig az alap- 
szabálvszerii 108’266 korona 66 fillér ezidei hozzá
járuláson kívül további 100.000 korona a tiszt
viselői nyugdíjalap és az alapszabályszerü 541.333 
korona 33 fillér ezidei hozzájáruláson kívül további 
200’688 korona 21 fillér a külön tartalék gyara
pítására fordittassék. A közgyűlés az igazgatóság 
jelentését egyhangúlag tudomásul vette, az igaz
gatóság indítványait elfogadta s a felmentvényt 
úgy az igazgatóságnak, mint a felügvelő-bizott- 
ságnak megadta. Jóváhagyta még a közgyűlés az 
igazgatóságnak és a választmánynak az alapsza
bályok érteimében közhasznú célokra fordítandó 
27.066 korona 66 fillér felosztása iránti együttes 
javaslatát. Végül, a felügyelő-bizottság tagjainak 
mandátuma lejárván, abba újból egyhangúlag be
választották : Berzeviczy Albertét, Burchard-Béla- 
váry Konrádot, Németh Tituszt, Radvánszkv Géza 
bárót s Üchtritz Zsigmond bárót.

Készül a szeszmonopolium.
Mint a ‘Magyar Pénzügy értesül, úgy a 

magyar, mint az osztrák pénzügyminisztériumban 
tanulmányok és előmunkálatok folynak a szesz
kereskedelmi, illetve szeszforgalmi monopólium 
behozatala tárgyában. A monopólium az összes 
szeszes italokkal való kereskedés állami rezsiben 
való lebonyolítását ölelné fel. Ilyen monopólium 
jelenleg Oroszországban és Svájczban áll fenn. 
Oroszországban a monopólium mintegy 701) millió 
rubelt juttat az államkincstárnak. Nálunk ebből a 
forrásból 120 130 millió, Ausztriában pedig 200
millió uj jövedelmet remélnek belőle az államnak. 
A monopólium behozatalát a kél kormány az uj 
kiegyezés keretében 1917-re kontemplálja. G. T.

MOZGÓ SZÍNHÁZ
MURASZOMBAT.

Előadás 6-án (vasárnap). 8 án (kedden).

1. A tervezett- lopás nem sikerült Nagy dráma,
3 felvonásban.

2. Bajor királyi paloták. Természet u. felvétel.

Szünet.

3. Két ütközet. Katonai dráma.
4. A nagyon keresett orvos. Vígjáték.
5. Az elszökött elefánt. Bohózat.
6. Pali 10 percig gazdag. Bohózat.
uci x/jíoaiz Zárthely I korona. I. hely 60 fillér.
HELY ARAK: (| he|y 4q ^||éf. |||. hely 20 fillér.

KEZDETE ESTE 8 ÓRAKOR.

Vasárnap délután 3 órakor külön előadás
Tisztelettel

DITTRICH GUSZTÁV,
tulajdonos.

830 1913. tkv. sz.
Árverési hirdetményi kivonat.
A muraszombati kir. járásbiróság, mint tkvi i 

hatóság közhírré teszi a Muraszombati Mezőgaz- | 
dasági bánt r. t. végrehajtatónak Meolicz János 
végrehajtást szenvedett elleni 80 kor. tőkeköve- | 
telés, ennek 1912. aug. 5-től járó 6" o kamatai, 
7 kor. 35 fill. óvási, 1 3" o váltódij, 14 kor. 05 
fill peri, 19 kor. 35 fill. végrehajtási és 18 kor. I 
30 fill. korábbi árverés, 6 kor. ujabbi árverés kér- ( 
vénvezési költségek, továbbá a muraszombati ta- ] 
karékpénztárnak 600 K. 100 K. 103 K 35 fill., | 
150 K, 237 K 74 fill., 150 K és 150 K tőkék és ! 
járulékai 60 K 30 fill. korábbi árverési, 32 kor. 1 
ujabbi árverés kérvényi költségek kielégítése iránti 
végrehajtási ügyében az ezen kir. járásbiróság, 
mint telekkvi hatóság területén lévő a muraszom
bati 287. számú tjkvben A f 2 sor (190 191) -
1046 190 stb. hrsz. 238. házsz. a. ingatlanból 
Meolic János nevén vezetett felerész jutalékára 
231 koronában megállapított kikiáltási árban az 
árverés elrendeltetik s arra határnapul

1913. április hó 16-ik napjának
d. e. 10 órája a tlkvi hatóság hivatalos helyiségébe 
kitüzetik azzal, hogy ezen határnapon a fenti in
gatlan a kikiáltási ár 1 a-íd, illetve -'3-ad részén 
alul eladatni nem fog.

Bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlan kikiáltási árának 20" 0.

Árverezni szándékozok tartoznak a bánat
pénzt készpénzben vagy óvadékképes értékpapírok
ban a kiküldött kezeihez letenni, avagy annak a 
biróságnál elöleges elhelyezéséről szóló elismer
vényt átszolgáltatni és az árverés eredményeként 
beidért legmagasabb összeg után a bánatpénzt 20%- 
nak megfelelöleg nyomban kiegészíteni.

vendéglősök figyelmébe!

----- - Legjobb minőségű asztali — 
-------- és csemege uj és ó borok --------

mérsékelt árak mellett 
kaphatók

minden mennyiségben

Iroda: DÉLVASMEGYEI TAKARÉKPÉNZTÁR 
épületében

A vételár 3 egyenlő részletben 3 hónap alatt 
fizetendő az árverés napjától számított 5% kama
tokkal a muraszombati kir. adóhivatalnál.

Árverési hirdetmény kibocsátásával igyidejü- 
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkvi hatóságnál és Mura
szombat községházánál megtekinthetők.

Az árverés a fenti tjkvben feljegyzendö.
Muraszombat, 1913. február hó 28. A kir. 

birjóság mint tlkvi hatóság
Schweitzer sk. kir. albiró.

A kiadmány hiteléül:

Szakonyi Jenó kir. tlkkvvezetö.

Szives értesítés. '“3E4I
Muraszombat és környéke n. é. 
közönségét tisztelettel értesítem, 
hogy vállalkozom tyúkszem vagy 
bármilyen újabb vagy régebbi ke
letű bórkeményedés gyökeres 

eltávolítására.

Mély tisztelelettel

URSZULESZKU PÉTER
<r fodrász
t MURASZOMBAT-

jó karban levő 
kerékpár eladó. 

Czim a kiadóhivatalban.

Iskolai körbélyegzők
az uj rendelet szerint darabonként 2 koronájával 
megrendelhetők : Balkányi Ernő papirkereskedésében 

Muraszombat.

UJ! UJ!

Családi pótlék 
bejelentéséhez nyomtatványok 
kaphatók: Balkányi Ernő 
ZZZZ könyv- és papirkereskedésében ZZZZ 

MURASZOMBAT.

Kaichbrenner és Nadai 
muraszombati borpinczéikben.

____ &
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Kertészeti eui
újdonságok:

rózsák (egészen ujfajok kicsinyben 
és nagybani eladás), nefelejcstövek, 
árvácskák, snidlingtövek és külön
féle cserép virágok, úgyszintén 
virág és konyhakerti palánták, 
korai főzelék félék jutányos áron 

kaphatók:

Hoyer István .
, áiuraszonib ;it. » ,)

Horgony-

rSyrup. Sarsaparillae XÉ
tompos

Vtrtlntltózrer. Üvegje 3.60 ég 7.50 kor W

Horgony-

Zllorgony-Liniment.^mpo?^ 
A ^or$ony*Pain^£xpeller  pótleka 

Fájdalomenyhitö bedörzsölés 
meghűlésnél, rheuniftnél. köszvényné) »t8

1 Üvegje 80 1 40 2 - kor

Horgony-Vas-Albuminat-
Tlnktnra

Vér«iegén»»égnél ó« •ápkűrnát. - Üvegje 1 40 kor

Amennyiben az elárverezendő ingóságokat 
mások is le- és felülfoglaltatták és azokra kielégí
tési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. 
évi LX. t.-c. 120. J?. értelmében ezek javára is 
elrendeltetik.

Kelt Muraszombat. 1913. évi március 29.

SZABADFY JÓZSEF, 
kir. hír. végrehajtó.

Szab, (iraepel cséplőgép lemeztörekrosta.

Egyedül gyártja a feltaláló:

O R A E P E L HUGÓ
betéti társaság

Budapest, V. Váci ut 40 46. Árjegyzék és 
minta kívánatra ingyen és bérmentve.

1171 1913. tkv. sz.
Póthirdetmény.

A muraszombati kir. járásbíróság mint telekkvi 
hatóság közhírré teszi, miszerint a Zólyomi kék
festő gyár végrehajtatónak Biller Adolf felsőlendvai 
lakos végrehajtást szenvedő elleni 197 kor. 61 fill. 
s jár. iránti végrehajtási ügyében 360 1913. sz. a. 
kibocsátott árverési hirdetményben a felsőlendvai 
268. sz. tjkvben A 1 sorsz. 365 b hrsz. 202 házsz. 
alatti ingatlanból Biller Adolf B. 7. alatti 6 20-ad 
rész jutalékára 1460 kor. kikiáltási árban Felső- 
lendva községházához
1913. április hó (15) tizenötödik napjának 
d. e. 10 órájára kitűzött árverés az 1881. I.X. t. 
ez. 167. S-a alapján Ascher B. és Fia cég végre
hajtató érdekében is 57 kor. 94 fill. tőke köve
telése s jár. kielégítése végett megtartatni fog.

Muraszombat, 1913. évi március hó 22. A 
kir. jbiróság mint telekkvi hatóság.

Schweitzer s k. kir. albiró.
A kiadmány hiteléül:

Szakonyi telekkönyvvezető.

Vasvármegye leírása
Több iskola igazgató ur által az elemi 1: 
és 111. osztályába bevezettet ta. vv. A; ~ 
20 fillér. Kapható Balkán y. crnö könyv

es papirkereskedésben Muraszombat.

. . . .

DELVASMEGYEl TAKAREKPENZTAR RESZV.-T.
MURASZOMBAT.

154 191.3. végrh. sz.
Árverési hirdetmény.

Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi I.X. 
t.-cz. 102. illetőleg az 1908. évi 41. tcz. 19. jj-a 
értelmében ezennel közhírre teszi, hogy a mura
szombati kir. járásbíróságnak 1913. évi Sp. I. 187 2 
számú végzése következtében dr. Ritscher Samu 
ügyvéd által képviselt l'iirst A. és Eia muraszom
bati kereskedő ezég javára 288 l\ 93 fill. s jár. 
ereiéig 1913. évi március 10. foganatosított kielé
gítési végrehajtás utján lefoglalt és 664 korona 
10 fillérre becsült következő ingóságok, u. in. 
festett áruk, fűszer s egyéb ingóságok nyilvános 
árverésen eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
hág 1913. évi V. 86 2 számú végzése folytán 

288 kor. 93 fill. tőkekövetelés, ennek 1913. évi 
inuár l-től járó 5" «> kamatai és eddig összesen 

62 kor. 10 fill.-ben biróilag már megállapított 
költségek erejéig Muraszombat községben a fog
lalt ingóságok helyein leendő megtartására

1913. évi április hó 9-ik napjának
délelőtti 10 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a 
venni szándékozóké zennel oly megjegyzéssel hi
vatnak meg. hogy az érintett ingóságok az 1881. 
évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében kész
pénzfizetés mellett, a legtöbbet ígérőnek, szükség 
esetén becsáron alul is el fognak adatni.

soaóS'K Betéteket elfogad
betéti könyvecskére, folyó- és csekk-számlára a legelőnyösebb kamatozás mel
lett. A lökekamat adót az intézet viseli. Nagyobb összegű állandó betétek után

5" kamatot fizet.
Leszámítol üzleti és magán váltókat, kötelezvényeket 

és mindennemű követeléseket kezesség, telekkönyvi bekebelezés alap- 
ján a legjulányosabb feltételek mellett,

jelzálog és törlesztéses kölcsönöket folyósít földbirtokra 
házakra.és

A
I

Községi és közkölcsönöket folyósít. Vesz és elad 
értékpapírokat és idegen pénzeket. Bevált szelvé
nyeket és sorsolt értékpapírokat. Óvadékul érték
papírokat kölcsönöz. Őrzésre és kezelésre elfogad 
értékeket. Elvállalja földbirtokok parcellázását. Ábel- és 
külföld bármely piacára szóló átutalásokat eszközöl.

takarékpénztári és banküzlet körébe tartozó minden meg
bízást elfogad.

■-7.MT-L-i3SU ; CTÖ3

Kiváló uj fajborok! MEGHÍVÁS. Ó-borok nagy választékban!

Visontai és Mátrahegyaljai Szőlőtelepek Borértékesitő Részvtársasága
Elnök: Nagyméltóságu Dr. Kállay Zoltán v. b. t. t., Hevcsniegye főispánja. Igazgatóság székhelye: GYÖNGYÖS, 

(Főtér, Luby-ház, Uj bankpalota): Postafiók 1. sz. Telefon 99. sz. Sürgönyeim: Visontamátra.

A t. vendéglős urakat meghívjuk szőlőtelepeink pincészetének megtekinté
sére, szükségletük méltányos árbani, idejekorán való biztosítása czéljából.

BORFAJOK: Mézes, Ezerjó, Rizling, Furmint (Som), Hárslevelű, Muskát- Zalíl-, VaS- CS SoillOgyillCgyeí képviselet:
Otonell, Chasselas, Kövidinka, Pozsonyi, Erdei, Mustos, Madelaine,

Kadarka, Otelló, Oportó, Burgundi, Kabemet. Polgár Dávid es Tarsa urak Budapest, VI., Frangepán-u. 12.
-J-JiQK
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Első magyar álfa ános biztosütő társaság, Budap-r.tesi
I. Tűz-, szállítmány-, jég- és betörés-biztosítási üzlet.

Otvenö'ödik évi zárszámla 191?. január l-töl december 31-ig. _____KIADÁSOK.
I. Tűzbiztosítás.

Kifizetett károk és költségek . . .. . . ■ . !
levonva viszontbiztosítási károk és költség'k

Függőben maradt károk tartaléka ............................................ !
Szerzési költségek és viszontbiztosított rész utáni bevétel levon, i 
Jövedelmi adó és bélyegilleVSkck................................................
Poatabórek ......................................................... .... ; ■ • • •
A tüzbiztositási üzletet terhelő igazgatási költségek .... 
Behajthatlan követelések leírása................... ....
A következő évek készpénz-dijtartaléka a viszontbiztosított 

rész levonása után és minden megterhelés nélkül .
XI. Szállítmánybiztosítás.

Kifizetett károk és költségek...................................... : 26,01*5  13
levonva n viszontbiztosítási károk ős költségek2GLlü^n

Függőben maradt károk tartaléka.............................
Szerzési és igazg. költségek a viszontb. rész utáni bevétel levon.
A következő évek készpénz-dijtartaléka a viszontbiztosított 

rész levonása után és minden megterhelés nélkül . .
III. Jégbiztosítás.

Kifizetett károk és költségek.................................. 4.730.36O-54
levonva viszontbiztosított károk és kftltséi.'-kJui^H^

Függőben maradt károk tartaléka................................................
Szerzési és igazg. Költségek a viszontb. rész utáni bevétel levon.

..................................................................
Behajthatatlan követelések leírása................................................
A folyó évben lejárt több éves jégbiztosítások esodékes tart. 
A következő évek készpénz-dijtartaléka......................................

IV. Betörésbiztositás.

korona korona

Kifizetett károk és költségek...................................... 68,687'80
levonva viszontbiztosított károk és költsógel^_í£L7-<c8t 

Fii'. ■ H mar. dl károk tartaléka ..
1: ■ lg. k a viszontb. rész utáni bevétel levon.

A I ■■ '.o /.., e.' k készpénz-dijtartaléka a viszontbiz'.ositolt
tesz levonása után és minden megterhelés nélkül . .

VAGYON.

6.146.199
711.868

I.13.,.s'j7 
.:. .
146.477

1.841.256
27,791

12.116,54O| 77 22.503,986 84

62,929 72
81,719 88
22,280 12

100,000| —
1,781,.'111 69

26,410 61 
352,6201 20 
62,575 75 

7,732 31 
91.797! 28 

667,6491 83

100,000| — 22

.u80,*06 | 20

33,851
8,979

94,570

96
81
04

11.984.7<i

100,000

494,704-63

648,796
174.947-

12.116,540, 77
599,843i

1.887.2-15 32
T9'8.774| 88

I. . i..-.bi-gtoaitÓB.
Az 1911. évről áthozott K-o.zpénz-dijuirtalék

a viszontbiztosított i levonása után és 
minden megterlv lé. nélkül..................................

Tüzbiztoaitá-.ok min l>v.t dijak és lile- ..............
ukek..........................................................24.011,411-56

levonv.i : !■ >< -/' .......................3 3,3.oC.-r2o
„ visz mtbi.do-it.'si dijak 8.521.8 1 53 11.8'94.87Q-79

Az 1911. évben függ lben niaradtTí<ár7dT tart:
Lzáliitmánybiztos-tás.

Az 1911. évről .'Zott készpénz-díjtartalék
a visz.ontbiztos.'.o:i rész, levonása Után és
minden megterhelés nélkül.................................. .. • •

Szállilmányliizt. útin ''cv-tt dijak és illetékek 615,8-25-.»6 
levonva: törlesztott ilijak . . . 18.09--73

„ viszontb.ztosit i-1 dijak »L'*7
Az 1911. évben függőben mar.éTl karok tartaléka .

Ivl. Jégbiztosítás.
Az 1911. évről áthozott készpénz-díjtartalék........................
Jégbiztosítások után bevett készpénzdijak

és illetékek............................................_ ■ 4.789,482'85
levonva: törlesztett dijak . . . .d 1.473'22

„ viszontbiz.tosit.lsi dijak 2.3'9.4V.>-38 2.S9O.932-60
Az. 1911. évben függ á" :i m i-H 1 -r- " la

IV. etöróibiz tusi tás.
Az 1911. évről áthozott készpénz dijlarlalék

a viszontbiztositolt rész levonása után és
minden megterholés nélkül........................

Betörésbiztosit sok útin bevett készpénz
dijak és illeié.tok.......................................

levonva: törlesztett dijak . . . 63,805-42
„ viszontbiztosítási dij.'k -'Ildii ._l^_ -........

Az 1911. évben függőben maraTTníűrök' tan deka . .
V. Egyéb bevételek.

Szelvény-, takarékp.. v.iitó- és egyéb kamatok, valamint 
árfolyamnyereség idegen pénznemek után'....................

Társasági házak tiszta jövedelme.......................................

96,6511 94
81.2"4

535,909 j 781

1.808,550 25 j
9,808| 38

1

420.000 — j

219,757 50 1
9,038| 80

1.764,189 25
123.0111 07

577,4011 81440,000

1912. évi nyereség;

I

50,600 kor. Kisbirtokosok országos 
hitelintézet 4l/1"n-os zálogl.

Átmeneti kamatok........................

Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapjának éitökei:

2.390,000.-

segélyalapja'* értékei,

48,576-—
879-50

központi pénzkészlet
Értékpapírok is pénzintézeteknél elhelyező.t tőkék:

külön kimutatás szerint

2.320,000 kor. Kisbirtokosok országos föld
hitelintézete 5%-os záloglevél . . .

45 drb Pesti Hazai első takarékpénztári 
részvény]

Átmeneti kamatok

jOrmódi Ormody Antélie alapítványa" értékei:

Első magyar általános biztosító társaság „Tűzoltók 
letétben a ni. kir. állampénztárban...................

Átmeneti kamatok........................
Less, mitolt váltók........................
Tárna-ági házak.............................
Különféle adósok: { 
'égbiztosiIáéi osztály folyószámlán

( a) Pénzkészlet és maradványok a képviselőségeknéi 
' b) Maradványok idegen biztosiló intézeteknél . . .

KIADÁSOK.

3.620.7*  ■■
~29.958.-74l

81

765,000 —

| korona fill.
1 475,877 83

33.946,123 42

1 3.210,916

48,955 .50

68,378 27
426,927

1 027.22' 7
3.583 9.-,'.
2.842.:::.-_
l.iiiw.lh 01
1.529,068 8

1 48.767.878 52

19’2-. december 31-én. TEHER.

Részvényalaptőke : teljesen befizetett 3000 egész részvény á 20**)  korona és 
teljesen befizetett 2000 fél részvény á 1000 korona ....

N'yereménylarlaiék.............................................................................
Külön tartalék’......................................................................................
Jégbiztosítás! külön tartalék..............................................................
Kö-zpéuzdijtarta ék a visz .ntbizt sitott rész levonásával ős 

minden m gterhelés nélkül:
a> tüzbiztositási díjtartalék . . .
bt szállítmánybiztosítási díjtartalék
01 lőgbiztositási díjtartalék
d*  betörósbizt mitásl díjtartalék

Függő károk tartaléka:
a) tüzbiztositási ítlggö károk tartaléka 
b> szállitmánybiztnsiiási liiggö károk tartaléka 
Cl jégbizio ■ii.isi függő károk tartaléka . 
dl betörésbiztosltási függő károk tartaléka

Különféle hitelezők...........................................
Előbbi évekről eddig lel nem vett osztalékok 
Tisztviselők és szolgák nyugdíjalapja**  . . .
Különféle ala. ok :

ai Első magyar általános biztosító társaság „Félszázados alap*  
l, i Első magyar általános biztositó társaság „I.évay-alap*  
Cl Első magyar általános biztosító társaság „Ezredéves ala 

pitv ,n.V..................................................................................
di Ormody Vilmos-alap ..........................................................
Cl Ormódi Ormody Améiie alapítványa.............................
fi Eiső magyar általános biztositó társaság „Tűzoltók segély 

alapja* ............................................................................ ■ -
Életbiztosítási osztály folyószámlán...........................................

ill,868-95
81.719-38
26.419-64

12.116,540 77
1OO.O00-— 
>67.649-33

ij iral isokkal 6.664,589 kor. 85 fillérro emelkedik, 
.kai mérlegben szereplő külön alappal, valamint 

idol hozzájárulással 4.081,2'7 kor. 09 fillérre emelkedik.

100,000-—
100,000—
50,845 50

500,000 —
200,000 —

j korona fill

8.000,0tK)
8.000.00(1
5.922,üt Í8 31
2.600,000

13.324,190 10

828,987 78
838.292 15

8,025
3.214,349 39

1.019,223 77
1.991,541 21
3.620,700 81

| 48.767,878 r,2

Életbiztosítási üzlet.
Ötvenedik évi zárszáinla 1912L január l-töl december 31-ig.

II.
BEVÉTELEK.

Visszaváltott kötvényekért.................................
Halálesetek után kifizetett kárösszeg........................
Lejárt kiházasitási tőkékért......................................
Kiház.-isit. biztosításoknál halálos. ! köveik, dijvisszal 
Függőben levő károk és dijvisszatérit -sok tartaléka 
függőben levő kiházasitási tőkék tart ' 
Évjáradékokért......................................
Bélyegekért........................................................
Irodai bér, postadijak, nyomtatván vök, úti- 6» 
Tiszti fizetések.............................
Adóért............................................... ’
Orvosi dijukért.....................................’ ’ \ ’
Szerzési ős dijbehajtási költségek ‘
B' liajthatidlan tartozások leírása...................
Kisorsolt biztosítások tartaléka ........................
I lijtarlalék ez év végén.................................
1912. évi nyereség........................... . . í

VAGYON.

laléka
isszatérités

egyéb költs

korona , fill.

756,082’ 60
422.213 58

kurima
3.371,572 78
5.526,01.-, 50
5.094,716 15

64,618 il

1.178,296 18
58 l,K.,6 60
505,388 11

1.5-0.429 93
338,725 IMI
58,234 81

204,886 88
1.910,Id 99

161.928,30 1 f,8
1.792.1,32 45

1'4 .

139.008,344

képviselőségeknél ős viszontbiztosító

I 167.2O9,t»9| ti’

Értékpapírok és pénziidézőtöknél elhelyezett tőkék 
külön kimutatás szerint.............................

Túlélési csoportok értékpapírjai:
Tóikor “orottajáradék 84'45
6..100 kor, n é. M. földhitelint. 4 % kor. zálogl. 88 — 

Átmeneti kamatok ...................
Jelzálog-köi.-sönök........................
Kötvény liölesönök........................
A központ tartozása folyószámlán 
Pénzkészlet és maradványok

intézeteknél . ; . . .

A múlt évb 1 áthozott díjtartalék.................................
Befolyt dijak : ez évben kiállított kötvények után . . 

az előbbi években kiállított kötvények után . . . 
a biztosított lökő emelésére fordított nyoreményok 

Illetékek...........................................
Levonva : törölt kötvények és dij- 

nyugták........................
viszontbiztosítási dijak

1.067,691 K 30 f.
1.064,718 „ 35 „

Kamatjövedelem........................................................................
Mull évi függőben volt károk és díjvisszatéi Hősek tartaléka 
Múlt évi függőben volt kiházasitási tőkék tartaléka . .

Mérlegszámla 912. december 31-én.

Díjtartalék..............................................................
levonva a viszontbiztosítási díjtartalékot .

Biztossági alap.....................................................
Kiházasitási tőkék nyereménye........................
Függőben levő károk tartaléka..........................
Függőben levő kiházasitási tőkék tartaléka
Túlélési csoportok számlája.............................
Előre fizetőit dijak................................................
Fel nem vett nyeremények 1911. évről . . .
Kisorsolt biztosítások tartaléka........................
Viszontbiztosító intézetek és mások követelései
1919. évi nyereség...........................................

. 167.35

korona , fill.

2.745,455 79
24.327,391 44

124,165 42
-.-'l.r.'l 32

9727.791,506

3.132,409 65

84

korona |
151.183,576

nu
Hé

24.659,097

726,888
400 399 70

. ,610 ko
127,300 ko

7.167,551

1.126,789

02

04
J84J37JO12Í74

TEHER.
korona | fill.

161.928,809 68
1.172,875 44

822,203) 16 
756,082, 60 
422,218 58 

74,029 28 
36,925 34 

18| 72
200^849| 46 

1.792,6321 45 
167.2U9.639l W

Értékpapírok és pénzintézeteknél elhelyezett tökék:
Az elemi ágazatok mérlege szerint .................................. g
Az életbiztosítási ágazatok mérlego szerint . ’ ’ k

összesen

Záloglevelek
Községi kötvénve».................................
'é4.!,ad6k'.’k és 4ll“müag biztosított vasúti kötvények 
Különféle egyéb er.ékpaplroK . . .

o Értékpapírok:

19 Pénzintézeteknél elhelyezett tőkék

bndapest, 1912. december hó 31-én.

33.946,123-42
139,008.344'02

K 172.954.467-44

K 129.398,892-50
2.046,040 -

K 14.179,229-35
4.452.940 —

K 150.077,101-85
K 2 *.877,365-59
K 172.954,467-41

A ^igazgatóság: Balaban Adolf. Hajós József. báró Harkányi £’ricvés László Zsia^ond könyT‘>í,'' Wnöke.
. ... * 1 '**r-.z  Atillákat és mérlegeket megvizsgálván, azokat a törvényben s nzal p?z *>kbm-  ' '-hu ín. m d.Zerin?kTsvüh yV^08' Gergely Todor, igazgató,

segédkönyvekkel tcljescii megegyezőknek találtuk. Budapest 1913 máre 1 i ó 1 m ’»,UMarozoU "'‘K szerint készülteknek és azok egyes tételeit a fő- ót
Berxavlcxy Albert. Bureb„d-B41i«,y koeré.l, Ním.tb Tita.x. bíró B»dvb.„ky b«d Ueeh.ri.e Zel^bd

Muraszombati képviselőség: ASCHER B. és Fia cég

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.


