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V isszaélések  a m unkásigazolványok hasz
nálata körül.

Az 1898. évi 11. törvénycikk el

rendelte, hogy a ki nem cseléd minő

ségben gazdasági munkára szerződik, 

annak munkásigazolványnyal kell bír

nia. — a  törvény ezen rendelkezése 

folytán járásunkban több ezer mun

kásnak lett igazolvány kiszolgáltatva, 

de azt tapasztaljuk, hogy ezen igazol

ványok használata körül úgy a mun
kások, valamint a munkásvállalkozók 

(kaszásgazdák) különféle visszaélése

ket követnek el.
Gyakran tapasztaljuk, hogy cse

léd minőségűén elszegődött munkások 

cselédkönyv helyett munkás-igazol- 

ványnyal lépnek szolgálatba, s ily 

módon nem egyszer rászedik gazdá

jukat, a kit azonfelüt a hatóság cse

lédkönyv hiánya miatti kihágásért is 

felelősségre von. A z Amerikába ki

vándorlók nagyobb része útlevél he

lyett munkás-igazolványnyal utazik s 

a külföldi hatóságok elnézése és tájé

kozatlansága folytán sikerül nekik 

eljutni az uj világbn.

Nem ritka eset, hogy munkások 

a Kbtkv. 71. §-ának ti’alma dacára 

használatra átadják másoknak igazol

ványaikat, a mi legtöbbször a mun

kásvállalkozók rászedése, megkárosí

tása céljából történik. A  legsúlyosabb 

beszámítás alá eső visszaélést pedig 

aként követik el a munkások, hogy több 

munkás-igazolványt szerezvén, ugyan

azon időre több munkásvállalkozóhoz 

szegődnek el bér-előleg felvétele mel

lett. Ez már a Btkvbe ütköző csalás 

s az illető munkás fogházzal fenyitte- 

tik, de ez kevés vigasztalás a vállal

kozónak, a kinek a rendszerint va

gyontalan munkás az előleget vissza

fizetni nem tudja.

A  hatóság előtti panaszra leggyak

rabban okot szolgáltató esetek azon

ban azok, a midőn a munkásvállalko

zók a velük szerződött munkásoknak 

igazolványát úgyszólván egész éven 

át visszatartják. Ezzel biztosítani akar

ják maguknak a munkást és a neki 

adott bér-előleget, nem törődve tör

vénynyel és azzal, váljon a munkás

nak az év nagyobb részében \an-e 

keresete, x agy sem.

A  munkásvállalkozók ezen sza

bálytalan eljárása méltán ad okot szá

mos panaszra, mert a mai életviszo

nyok mellett a raunkás nem élhet meg 

azon két hónapi mun1 utáni ke

resményéből. a melyre a vállalkozó- 

I val szerződi ' m em  a tavaszi és 

őszi időben rr felé kell munka 

után néznie, a miben azonban a mun- 

kás-igazolvé alanya meggátolja. En

nek következménye azután az, hogy 

a munkások a községi elöljáróságok 

megtévesztésévi ' igyekeznek több iga

zolványt szerezni, a minek a fentebb

TARGZA.

Ha leszáll.

Ha les'á ll a nap az égről 

Homályos lesz koronája.

De aztán felragyog újra 

U to lján , utoljára.

Ha dagálykor partra csap ki 

A szerelmes tenger árja 
Megöleli a sziklákat 

Utoljára, utoljára.

Hanem mégsem utoljára I 

A fényes nap újra feljő,
Minden estén uj dagály lesz 

S visazajő a langyos szellő.

Mikor elbúcsúztam tőle 

S cBÓkot nyomtam ajakára 
Csak a szivem tudta, sírta :
Utoljára, utoijára

SZOM BATOS ELEMÉR.

Eg különös ember.

Gyurky Ádám a legközönségesebb emberek 

közül való volt. Még csak nem is tucatember, mint 

mondani szokás, hanem egy érték nélküli valami, 
akinek csak fizikai lénye mozgott, lelki világa pe

dig megmaradt mindig az ő mozdulatlanságában, 
amiről nem lehetetett tudni, öröklött butaság-e, 

vagy erőltetett nemtörődömség.

Ami a külsejét illeti Ádám urnák, az határo

zottan imponáló volt. Nagy széles válla, szabályos 
arc, amelyről le ritt a vasegészség, határozottan 

vonzóvá tették. Gyürky azonban nem törődött 

azzal, hogy kiváncsi szemek vizsgálják végig, tü

zes pillantások fogadják és kisérik ; ő  ment a 

maga utján. Ez az ut pedig elég rövid v o lt : a la
kásától a hivataláig. Másut Gyürky Adámot ember 
fia  még nem látta Pedig nem volt embergyülölő, 

sőt szívesen elmulatott hivataltársai bohóságain, 

csak lusta volt nagyon.

Egy szép napon aztán Gyürky azzal lepte 

m eg a világot, hogy vőlegény, jtm rajta ez az ál
lapot sem változtatott semmit. Tulajdonképen 

maga sem tudta, hogy mi viszi bele a házasságba. 

Valószínű, hogy pusztán szokásból húzta az ujjara 

a gyűrűt, amihez hasonlót látott apja vagy nagy- 

apja ujján is. Hanem azért rendben ment minden. M eg

tartották az eljegyzést s boldog vök mindenki, vő

legény, menyasszony egyformán.

Ádám orra ugyan senki sem mert volna bi
zonyságot tenni, mert az eféle állapotot semmi 

külső jelből észlelni nem lehetett Éppen olyan 

egykedvű volt a nevezetes estén, mint egyébkor s 

éppen olyan lustán adta feleleteit a szomszéd vár

megye aljegyzőjének a kérdéseire, mint a meny
asszonyáéra. Ez a fürge kis teremtés rózsás piros 
arcával, mosolygó kék szemeivel igazán boldog 

volt. Kis híján elnyelte tekintetével Édám ura\ 
akinek férfias szépsége feledtette vele különös 

modorát.
A dolgok különben eléggé gyorsan fejlődtek. 

Csakhamar megesett az esküvő s a fiatal pár azon 

vette észre magát, hogy túl van a nászút boldog

ságán is.

Gyürky tehát újra vissza teppent hivatalába 
s ezzel a régi kerékvágásba. Valami nagyon ugyan 

az egész eset nem térítette el mindennapi életétől 

s ha a sok vasút, hotel s az utazás egyéb változa
tosságai nincsenek, talán észre sem veszi, hogy 
egy parázsszemü kis teremtés kapaszkodik a kar

jába és pedig olyan erővel, mintha csak attól 

félne, hogy soha sem éri többet utol.
Adáru valósággal megbabonázta a feleségét, 

-hallgatagságávaí s imponáló erejével. A kis gyenge
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előadottak szerint a vállalkozók vall
ják kárát.

A  törvény rendelkezése szerint 
az igazolványnak a munkásnál kell 
lennie s azt csak azon célból és arra 
rövid időre köteles átadni a vállalko
zónak. a mig a szerződés megkötése 
abba feljegyeztetik. Ez az intézkedés 
biztosit ja a vállalkozót, hogy a mun
kás ugyanazon időre több helyre nem 
szegődhetik. De eltekintve ettől, a 
vállalkozó nem biztosítja magának a 
munkást és a neki adott bér-előleget 
az igazolvány jogtalan visszatartásá
val. Ezt igazolja a tapasztalás. A  be
csületes munkásnál nincs szükség 
semmiféle biztosítékra, annál pedig, a 
ki a vállalkozót megkárosítani, meg
csalni akarja, — számos esetben lát
tuk — nem használ a követett és a 
jóravaló munkásokat sújtó eljárás.

A munkásigazolványok használata 
körül tapasztalt, lentebb felsorolt visz- 
szaélések ma már annyira napirenden 
vannak, hogy a közönség tájékozta
tása végett is szükségesnek tartottuk 
azokat e helyen szóvá tenni.

Jóakaratulag figyelmeztetjük úgy 
a munkásokat, valamint a munkás
vállalkozókat (kaszásgazdákat), hogy 
ma már, a munkástörvény életbelép
tetésének hatodik évében a hatóság 
megköveteli, hogy annak minden ren
delkezését ismerjék és betartsák, mert 
ellenkező esetben igen szigorú bünte
tésnek teszik ki magukat.

Sinkovich Elek.

Helyi, vármegyei és vegyes hírek.
— Küldöttség Esterházy M iklós her

cegnél. F. hó 10 én tisztelgett Esterházy Miklós 
hercegnél Vasvármeyye küldöttsége Bezerédj Ist
ván alispán vezetése alatt a körmend— őrség— mu
raszombati vasút támogatása érdemében. A kül
döttséget, melynek tagjai a vezető alispánon kí
vül Babos Kálmán tábornok, Ratkovics Vendel 
kanonok és Tegyei Lajos kir. közjegyző, a herceg 
kismartoni várkastélyában fogadta.

— Felsőbb leányiskola Szombathe
lyen. Egy régi óhaj megvalósulását várhatja a 
legközelebbi jövőben Szombathely város közönsége. 
A felső leányiskola, melynek hiánya már oly erő

sen érezhető volt, nemsokára megnyílik Szombat
helyen. A vallás és közoktatásügyi minisztériumban 
befejezett dolog a szombathelyi polgári leányiskolá
nak felső leányiskolává leendő fejlesztése Az in
tézetnek megnyitására vonatkozó lépések már leg
közelebb meg fognak történni és valószínű, hogy 
a legrövidebb időn belül meg lesz Szombathelynek 
a felső leányiskolája.

— Eljegyzés. Selkó József kataszteri mér
nök eljegyezte Budapesten Szikszay Elek katasz
teri központi felügyelő szeretőire méltó és bájos 
Margit leányát.

—  Borzalm as rablógy ilkosságnak  esett 
áldozatul Takács József porszombati lakos sértés
kereskedő f. hó 7-én fényes nappal. Nevez jtt nap 
d. u. 2 órakor jött hazafelé harmadmagával az 
alsó-lendvai sertésvásárról. Útja a gosztolai begyen 
vezetett keresztül, a hol férjhez meuő leánya la
kodalmára bort akart vásárolni. Alig hogy kiértek 
a hegyből két utitársa —  a kiktől talán legkiseb
bet nem tartott —  a hegyalján levő erdő szóién 
leütötték. Gyalázatos tettüket be nem végezhették 
midőn távolról beszéd és léptek zaja hallatszott; 
hogy tehát tetten ne érjék őket, áldozatukat fól- 
holtan mintegy száz lépésnyire az erdőbe vonszol-

I ták, itt nehogy életben maradásával talán árulójuk 
1 lehessen, áldozatuk nyakát egy zsebkéssel teljesen 
! keresztül metszették, úgy hogy a fejét a töizsről 
j egészen elválasztották és a nála levő 600 koronát 
' elrabolva megugrottak. Alig hogy bevógeztók rette

netes munkájukat, ugyanazon az utón a hegyre 
iparkodó gosztolai bíró két fiával, az ntszélén ma
rad kalap s vérnyomok után ráakadt a szerencsét
len áldozatra, aki még akkor is óletjeit adott ma
gáról. Rögtön felismerték a szerencsétlent és a 
hatóságot értesítették. A tettesok közül az egyik 
pár uap múlva kézre is került a lenti kápolnai 
kanász személyében, a ki hidegvérrel vallotta be 
vadállatias cselekedetét. Társára nézve azonban 
minden felvilágosítást kereken megtagadott. A  sze
rencsétlen kereskedőt —  a ki ezelőtt még 10 év
vel szintén kanász volt —  özvegye s 7 gyermeke 
siratja

—  A  méhek szorgalma. Egy német mé
hész a következőt állapította meg : ogy-egy kirán
dulása közben a méh 005 gr. nektárt gyűjt és 
czipel haza, 100 gramm gyűjtéséhez tehát 2000- 
szer kell neki a legelőre repülni. Minthogy azon
ban a frissen behordott nektárból csak négy szá
zalék méz, a többi pedig víz és 60 százaléknak 
az elpárolgására van szükség, hogy a nyers nek
tárból c ó z  váljék, épen 50 ezer méhnek kell ki 
repülni méz után, hogy egy kgr. méz gyűljön ösz- 
sze. Ha elképzeljük, hogy némely törzs 30 kg., sőt 
még több tiszta mézet is ad és legalább ugyan
annyit fogyaszt és fogyaszt a fiúsításra, azonkívül 
néhány liter vízre és igen sok virágporra is van 
szüksége, akkor látjuk csak, hogy micsoda hihe
tetlen munkát végez ez a szorgalmas állat.

— Hogyan  kell a  bor keserűségét 
megszüntetni? A mást tökéletes és gyors kiter
jesztése csakis füthető és szellőztethető helyiségben 
15—20° C. állandó hőmérséklet mellett eszközöl
hető. A megkeser-dést parányi élősködő gombafej 
okozza, mely erős nagyítás mellett elágozó girbe- 
görbe és csomós, illetve bütykös fonalukból á lló 
nak látszik. Ezen élősködő behatására állítólag a 
rendes erjesztő gombák teste felbomlik és annak 
következtében valami keserű anyag kerül a borba

teremtés akárhányszor lopva tekintett végig a i 
nagy szál emberen s aztán önmagán, a mi rende
sen egy kis elkeseredéssel végződött. Adám nem 
törődött semmivel, azzal sem, ha gyerekes őröm
mel fut elébe az asszony, ha megjön, azzal sem 
ha éppenséggel rá sem nézett a felesége. Szólni 
a legszükségesebbnél egjebet Gyürky Adám soha
sem szokott.

Egy szép napon át nagy dolog történt. Edit 
kisirt szemmel fogadta az nrát s mikor a nya
kába borult, megint kitört belőle a keserves sirás. 
Adám állta egy darabig a ráhulló asszonyi könnye

ket, aztán szép lassan lefejtette az ölelő karokat 
a mintha mi sem történt volna, leült a pamlagra.

Edit odakoporodott mellé s nézte, nézte sza
bályos szép arcát, amely olyan nyugodt, oly kife
jezéstelen volt, ami megdöbbentette.

—  Adám, édes Adám —  tőrt ki belőle a zo
kogó panasz.

—  No, no —  mordult meg az ember, de 
arca nem változott.

—  Nem akarod — nem érdekel ? —  zokogta 
tovább az asszony.

—  Ebes vagyok I szólta el magát Adám ur 
olyan őszintén, ami csak tőle volt várható.

—  Edit, aki félig térden csúszva ült ott mel

lette, újra láthatta az ura arcát. Olyan volt az |

) most is mint az elébb, Edit megborzongott Fel
állt, hogy a cselédet hívja.

— Panna majd feladja az ebédet . . .  ón 
megyek haza . . .

Adám Editre fordította a Bzeroét, de nem kér
dezett semmit, pedig látszott rajta, hogy kezdi 
nem érteni a dolgot

—  És otthon maradok, érti ?

—  Értem —  ismételte a szót gépiesen a férfi 
s most még szabályosabb, még kifejezéstelenebb 
lett az arca. Csak nézte mint szedelőzködik az 
asszony s mint indul az ajtónak. Egy szó, egy 
hang nem jött ki a száján.

Sohase tadta meg miért hagyta ott a felesége.

____________ VASS GEREBEN.

IiII.SE HADNAGYOK.
A legelnózőbb emberbarátok is úgy gondol

kodnék, hogy nagyon kevés köze van annak a 
könyvnek az irodalomhoz, amit Bilse, a volt né
met hadnagy követett el, megírván azokat az er
kölcs nélkül való állapotokat, amelyek a németor
szági kis gainizónban aralkodnak. És bár senki 

sem tulajdonított józan észszel irodalmi értéket 
a Bilse hadnagy írásának : mégis olyan elterjedt 
lett a könyve, mintha egy uj Shakespeare szólalt 
volna meg.

I M i lehet ennek az oka?

melyet mindeddig nem sikerült külön választani s 
hogy ma még teljesen ismeretlen anyagnak mond
ható A z  ilyen beteg bor rendes jó  ize kezdetben 
kellemesen édeskéssé, n.óbb kesernyéssé, végül 
egészen az émelygésig keserűvé változik. Orvosság 
65° C hömérsókig paszőrözni. azután egészséges 
uj borból származó 3 — 5°|o friss seprővel keverni 
a beteg bort.

—  Öngyilkosság. üzv. Németh Adámné, 
szül Both Julianna 75 éves szombatfai asszonyt 
t gnap reggel fiának Németh Mihálynak pajtájá
ban egy gerendára felakasztva találták. Az öreg 
asszony állítólag gyógyíthatatlan betegsége miatt 
öngyilkosságot követett el. Az eset megvizsgálá
sára Sinkovich Elek tb.' főszolgabíró ős dr. Geiger 
Vilmos járásorvos kiszálltak a helyszínére.

—  V izbefult gyerm ekek. F. hó 18 án 
Bodógyeu Porédos Ferenc 5 éves fia és Stiván Ist
ván 14 hónapos tia a szülők gondatlanságából be
kerítetten vízmedencébe estek és belefuladtak. 
Saáry József kir. járásbiró a vizsgálat megojtése 
végett kiszállt a helyszínére és a gyermekeket fel- 
boncoltatta.

—  A  osimpánz. A st.-lonsi világkiállításon 
egy csomó olyan csodás mutatvány tesz, a melyek 
bizonyára magában Amerikában is, a hol pedig a 
szenzációt megszokták, óriási feltűnést fognak kel
tein A legeredetibb látványt egy csimpánz fogja 
nyújtani, a mely az összes párisi és londoni ido
mított és szeliditett állatokat fölülmúlja A szem
lélő az első pillanatban, amikor a csimpánzt meg
látja, nem tudja, hogy állat vagy ember áll-e 
előtte. A csimpánzt ,Consul“ nak hívják, jelenleg 
London egyik első szállójában lakik egy orvossal, 
aki sohasem hagyja magára, s minden idejét rend
kívül érdekes tanítványa megfigyelésére fordítja. A 
csimpánz valóságos emberi életet él, épen csak 
beszélni nem tud, mimikája és egyes mozdulatai 
olyan tökéletesek, hogy minden vágyát, érzését, 
gondolatait meg tehet érteni.

— H azánk  legszebb fürdője, a kéndus 
és konyhasós természetes meleg forrásokban gaz
dag Herkulesfürdő, az idén is nyújtja az ismert 
50°l.-o8 árkedményt júliusig és augusztus 26-dika 
után a szerényebb jövedelemmel biró közönségnek. 
Ismeretes, hogy e világhírű fürdő forrásai csalha
tatlan sikerrel használtatnak ischias, idült csuz 
köszvóny. bőr- és csontbetegsógek, aranyér, altesti 
bántalmak, vesebajok, vérszegénység, uőbántalmak 
és ezek utóbajai stb. ellen. Dicséretre méltó haza
fias cselekepet az igazgatóság részéről, hogy az 
említett kedvezmény által tehetővé teszi az intelli
gens középosztálynak is. hogy Herkulesfürdő for
rásainak gyógyító és üdítő hatásában részesül
hessen

— A  közönség figyelmébe. A muraszom
bati 8zolgabirói hivatal közhírré teszi, hogy a vas
úti forgalmi zavar következtében a miniszter ren
deleté folytán a f. hó 24-ére eső vasárnapon min
dennemű fuvarozás az egész napon végezhető min
dennemű élelmiszer egész napon előállítható és úgy 
piacon, mint üzletből árusítható.

Közgazdaság.
Esy burgonya mi veléni eljárás.
Az alább mondandó burgonyaterraelési eljárás 

csak speciális esetekben érdemel figyelmet o ly  ta-

Nein is kell sok analízis a dolog megértésé
hez: eredendő tulaj ionága az emberi léleknek 
hogy megejti mindaz, amit bevon az igazság pa
tinája. még akkor is, ha ezt a pat’nát meg akarja 
semmisítem —  a császár kabátja. Mert az alatt 
a színes cégér alatt ethika nélkül való életüket 

a tiszt urak a németországi garnizónokban, ki is 
alakul olyan antiroilitaiisztikus hangulat a német 
birodalomban, amilyen talán sehol sem a világon 
—  Magyarországot kivéve.

A magyar-osztrák monarchiában is akadt ogy 
Bilse hadnagy. Teljesen mindegy, hogy Motz Ven
cel a neve, hogy főhagnagy volt a 3-ik száma 
utászezredben. Könyvet irt őt is irodalmi értéke 

uincs az ő müvének sem, de kelendő, eltt-rjedt 
lett ez a könyv is az igazság ereje miatt Nem 
az artisztikai hatásokat keresi senki a Motz Ven

cel írásában, de meg tehet benne találni azt ami 
igaz, mert eunek bizonyult: hogy azok a tiszt
urak, akik egy pillantás alatt készek vagdalódzni a 

kardjukkal, az úgynevezett „Standesehre" szeplőt- 
leségének a megvédésére, akik a becsületbirósá- 

gokbau csak az a vótumot ismerik el, ami egy 
tiszt ajkáról hangzott e l : azok a rájuk bízott 
kincstári pénzzel panamáztak, azok kupeckedtek, 

azok fair dolognak tartották az ilyest abban a 

hitben, hogy úgy sem tudja meg sem senki.
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lajokban, a melyek gyomosodásra nagy hajlandó
sággal búnak b a hol a már elhalmosodott gyo
mok más módon ki nem irthatok. A  talaj előké
szítés a szokásos módún történik s ha a talaj már 
kellő kolturállapotba hozatott a gumók befogadá
sára, 50 60 cm. sor és 35— 40 cm. növéuytávol-
lal vetjük el a burgonyát.

A gnmók a rendes mélységre ültettetnek, de 
a fészkek az ültetés után azonnal fel lesznek töltve 
oly magasra, hogy a gumókat legalább is 15 cm. 
vastagságú földréteg borítsa. Ezáltal elérjük azt, 
hogy a burgonya sokkal lassabban fog csírázni' 
mint normális ültetésnél, mivel a csírázáshoz szük
séges feltételek közül az egyik a levegő csak mér
sékelt mennyiségben van jelen.

A külömbőző gyommngvak zonban különösen 
kedvezőbb időjárás alkalmával gyors csírázásnak 
indulnak, sok esetóen az egész burgonyatábla ki
zöldül s ha most könnyebb boronával a sorok irá 
nyára keresztben a táblát jó l megboronáljuk, ezen 
zsenge fejlődésü gyomokban igen nagy kárt tehe
tünk úgy, hogy jelentékeny részük elpusztul. Pár 
napig a táblát semmiféle munkálatban nem része
sítjük, inig az eddig még nem csírázott gyommag
vak ki ne a hajtanak. Ha ezen időpont elérkezett, 
a burgonyafészkeket a normális mivelósi módnál 
szokásos vastagságú földréteggel födjük be, vagy 
ha esetleg a boronálás alkalmával még annyit hu- 
znnk le abból, hogy azokat csak a rendes és 
szükséges vastagságú földréteg fedje Eközben ter
mészetesen a gyomok szintén irtatnak s ezáltal 
elérjük azt, hogy burgonya táblánk azoktól telje
sen megtisztul.

Ezen gyomirtási eljárás egy kissé költséges, 
azért mint fentebb is említettük, csak nagyon gyo- 
mos területeken ajánlható, mig kevésbé gyomos 
területen a 40% kálisó alkalmazandó. Ebből 10 
liter vízben 20— 30 kgot keli feloldani s azt szél
csendes időben kipermetezni, de aAkor, midőn a 
gyomok már csak 2— 3 levéllel bírnak. Egy kát. 
holdra 200 litert lehet számítani.

1014/1904. tkvi sz.

Árverési hirdetmény.
A muraszombati kir. jbiróság mint telekkönyvi 

hatóság közhírré teszi, hogy a „Muraszombati ta 
karékpénztár végrehajtatnak Gombóc József és 
neje bzobotin Liza prosznyákfai lakos végrehajtást 
szenvedettek elleni 1100 kor. tőkekövetelés ennek 
1902- évi április 15-től járó 6% kamatai 8 kor. 
75 fiü. óvúbi ll,°l0 váltódij 42 kor. 85 üli. peri, 
36 kor. 65 lill. végrehajtási és 28 kor. 30 fill. ár
verés kérvényezési költségek kielégítése iránti vég
rehajtási ügyében az ezen kir. jbiróság mint tkkvi 
hatóság területén lévő, a zsidahegyi 6 sz. tjkvben 
A f  2 s. sz. alatt felvett 66 hrsz. ingatlanból 
Gombócz Józsefet és neje Szobotin L izit illettő 
®/ö  őd részre 78 koronában, az A f  3. sor 67 hrsz. 
szántó szőlő és 73 bz. ház ingatlanból nevezette
ket illető “/2a öd részre 443 koronában, az A  f  4. 
s. sz. alatt felvett 70 hrsz. ingatlanból nevezetteket 
illető ®/ss-öd részre 79 koronában, és az A f  5 s. 
sz. alatt felvett 85 hrsz. ingatlanból nevezetteket 
ille 'i. J’*-öd részre 85 koronában megállapított 
kikiáltási árban az árverés elrendeltetik s -Tra 
határnapul

1904. é v i május hó 11. napjának
délelőtti 10 órája Zsidsbegy község házához ki-

Elieuben napvilágra jutottak a Molz Vencel 

volt főhadnagy ezredének sajátos erkölcsei, mert 
—  akár boszuból, akár más okból, ami az ered

ményre lényegtelen —  akadt valaki, aki könyv 
formájában közzé tette micsoda lélek lakozik a 
színes posztó alatt.

Lehetne most arról is beszélni, mily isteni 
komikum van abban, hogy 1904-ben színes ruhá
ban járnak az em berei, az oldalukon kést horda
nak, a lábukon csengő vasat, (pedig a vasból ki 
incset, gépet lehet készíteni, a kés a mészárosnak 

való) és mindezért az országok polgárai nyögik 
az adók terhét

De a messze idők zenéje, hogy ez valaha más- 

kéj) lesz. Ám mikor a Bilse hadnagyok írásaiból 
az is kitudódik, hogy a „félelem és gáncs nélkül 

való lovasság“ úgynevezett képviselőinek milyen 

úgy befelé a moráljuk : az adófizető polgárok lel

kében előre tolul a kérdés : hát ezekért szipolyoz- 
zák a mi vérünket ?

F. A.

| tűzetett azzal, hogy ezen határnapon a fenti in
gatlan részek esetleg a kikiáltási áron alul is 
elf ognak adatni

bánatpénzül leteendő a fentebb említett in
gatlanok kikiáltási árának 10°/# 7 kor. 80 f, 44 
kor. 80 f, 7 kor. 90 f és 8 kor. 50 fillér.

Árverezni szándékozók tartoznak a bánatpénzt 
készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírokban a 
kiküldött kezeihez letenni, avagy annak a bíróság
nál előleges elhelyezéséről szóló elismervényt át- 
szolgáltatni.

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

Árverési hirdetmény kibocsátásával egyidejű
leg megállapított árverési feltételek a hivatalos 
órák alatt ezen kir. telekkönyvi hatóságnál és 
Z8idaliegy község házánál megtekinthetők.

Kelt Muraszombatban a kir. járásbíróság, mint 
telekkönyvi hatóságnál 1904. február 27.

ACZÉL, kir. albiró.

1507|1904. tkkvi sz.

Pótbirdetnyéoy*
A muraszombati kir. járásbíróság 

mint tkkvi hatóság közhírré teszi, mi
szerint Dr. László Kálmán ügyvéd 
szombathely i lakos végrehajtatnak 
Korosetz Adám sándorvölgyi lakos 
végrehajtást szenvedett elleni 265 K 
70 f  8 jár. iránti végrehajtási ügyében 
640|904. sz. a. kibocsátott árverési hir
detményben a sándorvölgyi 13, 83, 
113 és 114. számú tjkvi ingatlanokból | 
végrehajtást szenvedettet illető részekre 
1004, évi április 28. napjának 
délelőtti 10 órájára kitűzött árverés 
az 1881. évi LX . t.-c. 167. §-a alapján 
Dr. Uy Károly ügyvéd végrehajtató 
érdekében is 156 K 60 f tőkekövete
lése s járulékai kielégítése végett meg
tartatni fog.

Kir. Járásbíróság mint tkkvi ha
tóság Muraszombatban, 1904. évi már- 
czius 23.

ACZLL, kir. albiró.
1904 13. 56|7. ügysz.

A muraszombati kir. járásbíróságtól.

Idézés bűnügyben.
Csalás és sikkasztás vétségével gyanusilott 

Kodai (Godai) Károly pozsouyi születésű, »o lt viz- 
lendvai lakos a II. P. 470 $ ában meghatározott 
következmények terhe mellett felbivatik, hogy je 
len idézés utolsó közzétételétől számítandó egy 
hónap alatt alulírott kir járásbíróságnál kihallga
tása végett jelentkezzék vagy tartózkodó helyét je
lentse be.

Muraszombat, 1904 évi áp r l hó 14-én.

Saáry József, kir jhiré.

1908 13. 493(8. ügy</. |

A muraszombati kir. járásbúó-'igtol, |
I

Idézés bűnügyben.
Lopás vétsége miatt gyanúsított Fürst ignácz ! 

20— 22 óv körüli Csáktornyái illetőségű a B. P. |

470. §-ában meghatározott következmények terhe 
mellett felbivatik, hogy jelen idézés utolsó közzé
tételétől számítandó egy hónap alatt alulírott kir. 
járásbíróságnál kihallgatása végett jelentkezzék, 
vagy tartózkodó helyét jelentse be.

Muraszombat, 1904. évi ápril hó 15-én. 

___________________________ Saáry József, kir. jbiró.

Hirdetmény.
A n. közönséy b. tud<>mására hozom, hogy ilu - 

rassombatban, a Lendva-utea 2Ö. sz. házamban 
bérbeadóm több évre 1 üzleti helyiséget állványokkal 
felszerelve, hozzátartozó 1 utcai szobával, konyhával, 
fele padlással és fakamrával.

Bővebb alulírottnál bármikor tudható meg.
VÜJECZ GYÖRGY, háztulajdonos.

H i r d e t m é n y .
Alulirt elöljáróság ezennel köz

hírré teszi, hogy Battyánd község tu 
lajdonát képező

vásári jogot
1904. évi május hó 2-án d. e. 10 órakor a  

körjegyzői irodában 3 évre és pedig 1904. 

évi május 2 -tól 1900. évi november hó 12-éig 
fog ja  bérbe adni.

Feltételek a körjegyzői irodában 
megtekinthetők.

Battyándon, 1904, április 14-én.
Az elöljáróság:

Csaplovits Ferencz t, k„ Lukács István s.».
körjegyző biró.

lÉ i le

úgy mint: falit-...,__ yt.k, t ni ír st.iolt faltégla,
igen alkalmas nyers fi)-* cz.'t-i khez. továbbá hód
farkú és hornyolt uttócserép. valamint orr-, köve
it - .  kút-, csatom;’ rarkny- cs jászoltégla, úgy 

alagcsö is a legjohli m'Hőségben bármely állomásra 
szállítva kaphatc az -i t *.: •• •/evezett téglagyárban. 

ArjegjiAkkei és mintával szívesen szolgál

UrsdalíT)) Gőztéglagyár,
i- io  Sárvár.

1984. április 24.

4 " | , - o s
törlesztéses kölcsönöket nyújtunk bu-

.  .. -----  (lapesti és
külföldi elsőrangú pénzintézetek
től a földbirtok és ingatlan •/. ér
tékig terjedői.és II. helyre 15—65 

évig terjedő időtartamra.

Személyhitelt papoknak, katonatisz-
— ■ ---- leknek, állami- és
magánliivalalnokoknak és iparo
soknak kezes és kezes nélkül 

1— 15 évig terjedő időre 
gy o rsa n  és d iseréten .

Bank- és magánadóságok convertálása.

M«H«r Lajos Társai
bankbizomány

Budapest , V I.. Dávid-utcza 16.
(T ör.én js iék ilfg  bejegyzett ezég).
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Clső Magyar Általános BiztoSitó-TárSaSág Búdapc&tci).
I. Tűz-, sziíllitiiiíny-, jé!

Nogyvenhatodik évi xárszámla

• és betörés-blztositiísi üzlet.
1903. január 1 -töl december 31-if?-

I. Tűzbiztosítás.
Kiflzetott károk és költ
ségek 172.359 26
levonva viszontbiatosi-
tott károk ős költségok 2 863,761 86

FQggében maradt károk tartalókn 
Szerzési költségek és viszontbiztosított 

rész utáni bevétel levonásával . . 
Jövedelmi adó és bély.gilletékok . .
I 'o s ta b é r e k .........................................
Adakozások és közhasznú célokra . . 
A tűzbiztosítás! üzletet torhelö igaz

gatási k é ltsé gek ...............
Behajthatatlan kövotetések leírása . 
A következő évek k. izpéns-4ijtarta
léka a viszontbiztosított rész levo 
nása után és minden megtorholés 
n é lk ü l ................................................

II. Szállítmány-biztosítás.
Kifizetett káiok és höltsegek 522,404’76 
levonva viszontbiztosít-

397.184-21kórok és költségek . _____________
Függőben maradt káiok tartaléka. 
Szerzési ésigazg. költ. a viszontbizto
sított rész utáni bevétel levonásával 

A következő evők készpénz dijtarta- 
léka a viszontbiztosított rész levonása 

után és minden megterhelés nélkül .

III. Jégbiztosítás.
Kifizetett károk ős költ
ségek .......................... 1.181.264-24
levonva viszontbiztosított 
károk és költségek 700,759 83

Függőben maradt károk oartsUóka . . 
Szerzési és igazg. költs u viszontbizto
sított rész utáni bevétel levonásával

Bélyogilietékek.....................................
Beha.thatlan követelések leírása . . . 
A következő évek díjtartaléké

IV. Betörésbiztositas.
Kifizetett károk éa költségek 13,337-22 

levonva viszontbiztosított 
karok és költségek 11,86437

Függőben maradt k rok tartaléka . . 
SzerzOsi és igazg. költs, a viszontbizto- 
toMtolt rész utáni bevétel levonásával 

A következő évek készpenzdijtnrtaléka 
s viszontbiztosított rész levonása után 
és minden megterhelés nélkül . . .

V. 1903. évi nyeremeny-számla.
A í. é. üzletből löuumaradt nyereségért

K f 1. Tűzbiztosítás. K f

5408597
578151

40
6.3

Az 1902. évről áthozott készpénz díj
tartalék a viszontbiztosított rész le
vonása után és minden megtorholés
n é lk ü l .................................................

Tűzbiztosítások után bevett készpénz-
_

dijak és a f. évben lej dijkötelezvé-
nyék és dij váltók . . . 15.161,917.96

lov. töri. dijak 1.7. ■ 90136

109858
13022

06 visztb. dijak és
díjrészletek 4.613.055*40 6.390,956.76 8670961 20

Az 1902. évben függőben maradt ka-
1107456 09 19

II. szállitmány-biztositás.
Az 1902. évről áthozott készpénz dij
tartalék a viszon:biztosított rés2 le

5000000 vonása után és minden megterhelés
nélkül ...................................... 100000 -

Szállítmánybiztosítások után bevett
kószpénzdijak...................  775,070-61
levonva: tör-

55 lesz tett dijak 29.12801
140897 68

74381 visztbizt. dijak 596,044.32 625,172’93
Az 1902. évbon függőben maradt ka

88633 5012034 51 rok ta rta lék a .....................................

III. Jégbiztosítás.
100000 Jégbiztosítások után bovott készpénz-

dijak ..............................  3.110,792.93
le i onva: törlesz
tett dijak . 347,473-65 

visztbizt. dij. 1.736.52060 2.083.994 25 1026798 68

42
Az 1903. évben függőben maradt ká-

16062 48480494 rok ta rta léka......................................
8743 03

IV. Betörésbiztositás.
21 >2360 87 Az 1902 évről áthozott készpénz dij-
42947 tartalék a viszontbiztosított rész lev.

6500013547 után és minden megterhelés nélkül
...

106212 Botörésbiztositások után bevett kész
pénzdíjak és dijrészloU'k 158,129 58 

levonva: törlesz.
tett dijak . . 25,127 58 

visztbizt. dijak 76,423 71 101,551-29 56578 20

6472 Az 1902. évben függőben maradt ka-
2619 534573 19 rok ta rta lék a .....................................

21887 72 V. Egyéb bevételek.
Szelvénytakarékpénztári, váltó ésopyéb
kamatok, valamint árfolyam nyere-
ség eladott értékpapírok és idegen 
pénznemek u t á n .............................. 744343 85

53
1949050 53 Társasági házak tiszta jövedelme . . 1013..

6628662 99 16628662 1
Mirleg- számla 1903 évi december 31-én.

Elhelyezeti tökepénzek takarékpénztárak- és K f
bankoknál . . 2697840 22

7.386,000 K n. é. Magyar földhitelintézeti 
4U 0-os zá lo g lev é l..................  ú 99 — 7312140

765.400 K a. •■. Magy. iőIdhih)lintézeti4°/„-u8 
talajjav ila.-i és szabályozási zálogl. a 98 75 756832 50

1.487,800 Is n. >■. 1 esti hazni oisö takpénztár 
egyesületi 4" „ os zá loglevél. . a 99.— 1472922

1.495,600 K n. e Pesti hazai első takpénztár 
egyesület 4%  os községi kötvény fi 99 - 1480644

1,000,00" K n. e. .Magyar leszámítoló- és 
pénzváltói .mik 4" ,,-os záloglevél . á 98.60 986000

915,600 K n e. I'.gye.'üit budapesti tóvárosi 
takarékpenztari 4 ,,-os záloglevél á 98.50 901866

94,00o K s e. Egyesült budapesti tóvárosi 
takarékpénztár 4 o-os záloglevél a 100.— 94000

1 000,000 K a é. .kisbu tikosok orsz. föld- 
hiteiintézeti 4%-us záloglevél . . n 98.— 980000

200 ,1.00 K n. o. Kisbirtokosok orsz. föld- 
hitelintézeti 5: |„ ,.s zuioglevéi a lou.— 200000 _

40000 K n. é. .otthon" írók s hirlupirók
koré 41 2". ,,-os kötvények . . á 100 — 4000

79i>6 drb Mag var-francia biztosító részvény
társasági r é s z v é n y ......................á 200.— 1591000

1146 drb Becsi bi/.i. társasági részv. a 435.— 498610 —
99. drb Hazai általános biztosító részvéey- 
táraaaági elsőbbségi réesvény . . a 900.— 109-100

A fenti értékpapírok s többi után az év vé
gé ig  esedékes Kamatok . 180548 37

Tisztviselők és >zolgak nypijalapjának érté
kei 612,ooU K n. Kisbirtokosok orsz. föld
hitelintézet 41,*" ,,-os záloglevél . . a 100.— 618000

530,..00 K n é. l-.gy esült budapesti fővárosi 
takarékpénztai 4' / „ os zálogl. á 100.— 530000

Ezen értékpapírok után az óv végéig esedé- 
k am a tok .............................

„Ormódi Ormody Amélie alapítványa* értékei 
60,000 K n é. Kisbirtokosok orsz. fölhitel
intézet 41 2°|0-oa záloglevelek . . á 100.— öoOOO

Az év végéig esedékes kamatok............... 375 —
Első magyar altalános biztosító társaság 

.Tűzoltók segélyalapja* értékei, letétben 
a m. kir. állampénztárban;

33,000 K n. é. magyar kir. 4%-os arany-

27,0oo K n. é. magyar kir. 4o|„-os korona- 
járadék . . . . . .  . á 99.— 26730
Takarékpenztari betétkönyvbe és az ez év 
végéig  esedékes kamatok 6251 _

Leszámítolt és visszleszámitolt váltók 1767389 65
A társaság h ázdi............... 266UO00 —
Krzsébettéri i ázak kölcsöntörlesatéal számla 620000 —
Különféle adósok

a) Pénzkészlet és maradványok a képvise 
ségcknél . . 1677534 12

1) Maradványok id. - i !  1 ízt. intézeteknél 1112538
Jégbiztositasi osztály folyó számlán . . 304283

28852706 46

L’észvényalaptóko: teljesen be- 
tlzetott 2000  egész részvény á 

1000 írt és teljesen beflzett 
2000 fél részvény á 500 írt . 

Társasági tartaléktöke . . .
Külön ta r ta lé k * ...................
Árfolyam különbözőt! tartalék 
Ttizbiztosit. díjtartalék készpénz
ben a viszontbiztosított rész 
levonásával és mindsn meg
terhelés nélkül . **5.000,000-— 

Szállítmánybiztosítási 
díjtartalék készpénz
ben a viszontbiztosí
tott rész levonásával 
és minden megterhe
lés nélkül.............. 100.000.-

Jégbiztosítási kész
pénz dijtanalék . . 100,212-39 

Betörésbizt. kész pénz
díj tartalék a visz- 
szontbiztositott rész 
levonásával és min
den megtér i. nélk. 90,000.

Tözbiztositó függő károk tártai. 
Száliltniánybizt. függő kár. tart. 
Jégbiet. függő károk tartaléka . 
Betörésbizt. függő károk tartat.
Különtéle h i t e le z ő k ...............
Előbbi évekről eddig fel nem
vett oszta lékok ......................

Tisztviselők és szolgák nydijal. 
Eiső in. ált. bizt. társ..Lévai-al .* 
Első magyar ált. biztositó-társ. 
Ezredéves alapítvány* . . . .

Ormody Vilmos a l a p ...............
irraódy Orntodi Amélie alapitv. 

Eiső magyar általános biztosító 
társ. .Tűzoltók segélyalapja* 

Életbiztosítási osztály folyó 
számlán 1908. évi nyereség .

6000000
6000090
1731799
4700447

*Az idei hozzájárnlnsokkal 
2318839 K 52 1-ro emelkedett.

**Az idei hozzájárulással 
5,300,000 K-ra emelkedett.

5290212
578151
74381
8743
4573

423635

4923
1185101
190995

74690
30820
60375

71261
484073

1949050

I I .  El2 tfoiztositási üzlet.
Negyvenedik évi zárszámla 1903. január 1 -töl docenihcr 31-ig. 

KIADÁSOK. ____________________________ BRYÉTELBK.

Törlesztett kötvény dija . . 
Visszaváltott kötvényekért . 
Halálosotok után kilízotot
kárösszeg.......................
Lejárt kiliázasitási tökókért 
Kiházositási biztosításoknál 
haláiüsetkövetkoztóbsn díj
visszatérítés .......................

Ffiggftnen levő bárok és díj
visszatérítések tartaléka 

Függőben levő kiházasitási
tőkék t a r ta lé k a ...............

Kvjáradékukért...................
Visszontbiztositási dijak
Bélyegekért..........................
irodai bér, postadijak, nyom
tatvány’ úti s ‘egyéb költs.

Tiszti fiz e tő sö k ...................
Jövedelmi adóért ...............
Orvosi d i ja k é r t ...................
Szerzési és dijbehajtási költ. 
Kisorsolt btztositások tártál. 
Bohajthutiae tartóz, leírása 
Díjtartalék ez óv végén 
1903. évi nyeremény . . .

K f A m- óvbói áthozott K f

896285 54 d íjta r ta lék ...............
1702804 Befolyt dijak : ez év- 80015011 09

ben kiáHftott kötvó-
nyék u tán ............... 1C02396 08

8088572 az előbbi években
kiállított kötvényük 
után ........................... 12209804 95

81487 97 a biztosított töke 
emelésére fordított

000836 21 nyeremények . . . 71882
Illetékek ................ 299921

■68970 70 Múlt évi függőben volt
325689 41 károk és dijvisszaté-

01415947 18 ritések tartaléka . . 466734
208748 73 Múlt évi függőben volt

kiházasitdsl tökék
810478 tartaléka . . . 265380 67
206750 22 Kamatjüvedelom 3647947 03
31002 23

157976 37
1035070 84

12000 —
26640 81

84237931 92
954312 34

99178777 72 J9178777 72

Mérleg-saámla 19o3. évi áacz. 31-én.

■5.224.258-30 KÉrtékpapírok . 
ugyanis

7.031,300 K n. é. m. kir. 4n|0-os
K járadék 99 K - v a i ...............

12.175,800 K n. é. m. földhit 
4o|„-os záloglevelek 96.— K-val 

15.052,600 K n é. m. foldhif. 
4°|0-os talaj ja  vitás! és szabály 
zálogl. 98-75 K - v a l ...............

6.775.200 K n. 6. m. földhit. 
4"|0-os koro zlgl. 99 K-val . .

9.328,400 K n. é. pesti magy. 
kor. bank 4°|0-os zlgl. 99 K-val

26.000 K. n. é. kisbirt. ország, 
földhit 4,|2"|0 os zlgl. 100 K-val

56.000 K n. é. kisbirt. ország, 
földhit. 5%-os zálogl. 100 K-val

1.000,000 K n. é. magy közp. 
takp. 4b|0-os záloglevelei (ápril) 
98 50 K - v a l ..............................

500.000 K n. é. m. orsz. közp. 
tkp. 4%-08 záloglevelei (jun.)
97.50 K -v a i..............................

868 .000 K n. é. m. orsz. közp. 
takp. 41 ü"|o-08 zlgl. 100 K-val

4.453.000 K n. é. egyes, bpesti 
főv. tkp 4°|„-os zlgl. 98.50 K-l

600.000 K n. 6. belvárosi takp. 
4'|sP|0-o8 zlgl. 100 K-val . . .

28.000 K n . é. posti hazai első 
ikp. egy. 4°|(,-os zlgl. 99 K-val

57.200 K n. é. m. jelz.-hitelb.
4°|0-os nyereményköles. kötv. 
124-50 K - v a l ...........................

M. jolz.-hifelb. 4°J0 köles. 14 drb 
nyereményjegye is K-val . .

4.990.000 K n. é. m. jelz.-hitelb. 
4'»|0-os zálogl. 98.75 K-val . .

522.000 K n. 6. m. jelz.-hitelb. 
4',s"l0-os zlgl. 100.- K-val

Besztercebénya-brezovai s piski 
vajda-hunyadi vasúti első kötv.

7.990.000 K n. é. triest-parenzoi 
h. ó. v. 4°|0-O8 elsőbbs. kötv.
98.50 K - v a l ..............................

1.500.000 K n. é. „Uudolfbahn*
államadósság 4°|0-os kötvény 
100 K-vai ..............................

335.200 Liro olasz 5%-os járad.
és k am a ta i..............................

Túlélési csoportok értékpapírjai: 
199,700 K n. é. m. k. 4%-os 
koronajáradék 99 K-val . . . 

1903-ban esedékes kamatok . .
Jelzálog kölcsönök...................
Kötvény-kölcsönök...................
Yiszontbizt. kötv.-kölcsönök 
A közp. tartozása f. számlán . 
Vezér- és föügynökségo és má
sok ta r to z á s a i .......................

K f
Díjtartalék:

K f
76.061,490-74 K

6960987 levonva a viszont- 
bizt. díjtartalékot

12054042 1.823.558-82 K 84237931 92
Biztossági alap . . 930538 68

14864442 50 Kiházasitási tőkék
nyereménye . . 718448 79

6687648 — Függőben levő ká-
rok és dijvisszaté-

9211759 ritések tartaléka . 
Függőben levó ki-

606836 21

26000 — házasitási tőkék 
tartaléka . . . . 368970 76

50000 — Túlélési csoportok
számlája . . . . 199697 18

985000 Előre ílrotett dijak 
az 1904—906. évekre 
Fel nem vott nyere-

14906 06

487500 _ mények 1902. évről 
Kisorsolt biztositá-

22 82

sok tartaléka . . 12000 —
868000 Viszontbiztosító in-

tézetok és mások
4386205 — kövotolésol . . . 187271 01

1903.évi nyeremény 954312 34
600000 —

27720 -

71214 -

072 _

4927625

522000 -

1574923 28

7870150 -

-

1000000 -

344631 52

197703 _
653325 13
257175 45

9208893 —
9331

484073
56
06

2393870 21
88230955 71 88230925 71

Budapest, 1903. december hó 31-én.

Steiner Jenő,
életbiztesitási könyvvivö.

Gergői Tódor,
a központi könyvezés főnőké

A z igazgatóság: Báró Harkányi Frigyes, Jeney Lajos,
László Zsigmond, Ormody Vilmos, gróf Zichy Nándor.

A lig a z g a tó :  Szende Károly.

A fenti zárszámlákat és mérlegeket megvizsgálván, azokat a tör
vényben s az alapszabályokban meghatározott elvek szerint készültek
nek és azok egyes tételeit a fő- és segédkönyvekkel teljesen megegye
zőknek találtuk.

Budapest, 1004. március 8-án.

A felügyelő-bizottság: Burchard-Belaváry Konrád, Hajós József, 
Németh Titus, báró Radvánszky G.

Egyébb felvilágosításokkal készséggel szolgál a inuraszom- 

bntjárási ügynökség: A S C h e r  B .  ÓS F Í 8 ,

Újházi, Muraszombat.




