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Az igazság diadalünnepe
Az egész keresztény világ örömrival- 

gással fogadja ma az igazságért elvérzett 
hőst, ki övéinek hangos lelkesedése mellett 
lép ki sziklasirjából, hogy az általa kép
viselt elveket, eszméket győzelemre jutassa, 
Golgotha szivetrázó drámája ma fenséges 
apotheozisban nyert befejezést, midőn a 
meghurcolt igazság mennyei fényesség 
glóriájától övezve diadalmaskodott kaján 
ellenségein és világot átalakitó hóditó kőr
útjára indult.

Jézus, a megtestesült Isten, ki mennyei 
tanával fényt deritett az emberiség vallásos 
és társadalmi életére, az elfogultság, az 
irigység, harag és gyűlölködés egész nyil- 
záporával találkozott nyilvános élete folya
mán, a rosszul értelmezetfnemzeti hagyomá
nyok és előítéletek kelepcéit lépten-nyomon 
kovácsolták ellene azok, kik tőle népszerű
ségüket féltették. Végre ördögi furfanggal a 
fellázitott néptömeg nyomására a bekötött 
szemű justicia is kimondta reája a marasz
taló ítéletet: méltó a halálra. Az örök 
igazság tehát elbukott; megroncsolt tagok
kal a gyalázatfájára feszittetett, őrjöngő 
ellenségei diadalmámorukban már-már heka-

tombát áldoznak sírjánál . . . .  De im har
madnap megmozdul a nehéz sírkő, mely 
tetemére nehezült, vakító fény lövell a sötét 
üregből és a meggyalázott Igazság dicsősé
gének fényébe öltözve börtöne szűk köréből 
kilép a világba, hogy most már annál 
elemibb erővel megkezdje hóditó körútját 
az emberi nem boldogitására. Tiszteletére 
kezdetben csak lágyan susogó zephir han
gon megzendülnek a dicsérő alleluják, 
melyek most már két évezred lefolyása után 
az egész kereszténység magasztos öröm
énekébe olvadnak. Az igazság megtalálta 
útját az elmékhez, melyeknek zagyvalékos 
ködét eloszlatta, behatolt a szivek mélyébe, 
melyeknek kiáltó ürességét uj eszmékkel 
termékenyítette.

Ha ily megaláztatásnak volt alávetve 
már az örök igazság, vájjon mily elbánás
ban részesülhet az emberi igazság, mely 
amannak csak halvány visszfénye? Sajno
sán kell tapasztalnunk, hogy az ármány és 
cselszövés ott fondorkodik leginkább, hol 
az igazság kibontja zászlóját, hogy undok 
haszonlesésből vagy pedig hatalmi érdekből 
már embriójában megfojtsák, ellensúlyozzák 
annak erejét.

Minden nagyszerű eszme, mely a köz

élet piacára vettetett, eleinte kicsiny lené
zéssel, üldöztetéssel találkozott és a küzde
lem hevében nem ritkán elbukott az iga/, 
elv képviselője. Ha ennek nyomán uj em
berek támadtak, kik a küzdelem hevében 
elbukott zászlót felemelték, az igazság ere
jével bizonyára diadalra vitték elveiket; 
mert az igazság örök, változhatatlan, mely
nek annál nagyobb az ereje, mennél heve
sebb üldöztetések vérkeresztségén megy 
keresztül. Hangzatos frázisokkal, divatos 
szólamokkal most is hány ember szemét 
kötik be, hogy a való dolgokat ne lássa; 
az áltudomány leple alatt hány ember sze
mére tesznek hamis szemüveget, hogy az 
igazságot ferde világításban nézze! De nem 
maradhat ez mindig igy. Az üres szólamok 
elkopnak, a hamisan felépített sophismák 
halomra dőlnek és a gondolkodó értelem 
előtt megnyílik a tiszta igaz világ szépsége, 
mely ellenállhatatlan erővel vonzza azt 
sajátlagos bűvkörébe. Ha üldöztetik is az 
igazság, ha eltiporlatik egy időre, feltámad 
csakhamar örökké viruló szépségében, szét
zúzza lenyűgöző bilincseit, melyet hóhérkéz 
rakott reá, hogy az értelmes gondolkozóban 
elfoglalja királyi helyét.

Az igazság diadalünnepe a mai nap,

TÁRCA.

Megérdemelt balsors.
— A .Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája. — 

Irta: SIGMA.
(Folytatás és vége).

A férj meghalt. S Toncsi? Megint özvegy lett. 
Esküdözött már most égre-földre, hogy csak simu- 
lált, midőn férjévol solidaritast vallott. Erre nem 
a meggyőződés vitte reá, hanem a vakító szere- 1 
lem sodorta abba a szerencsétlen örvénybe.

Botlását azonban nem tudta védeni. S mintha ; 
ő is a nemesisnek esett volna áldozatul! . . .

Sajátszerü, hogy ilyen múlt után még min- ' 
dig gondolt mézeshetekre. Nem volt elég két fér
jének a temetése, nem az, hogy a köznyelv zsilip
jeiben még mindig a forrongó örvény felszínén 
játszadozó hab volt, kiről soha jó szó nem esett.

Még mindig szerelmes, édeni dolgokon törte 
a fejét. Megint ki akart eszelni valami olyasfélét, 
-oly a hétköznapi szürkeségből kiemelkedjék. S 

bár ismét a merengő holdhoz folyamodott segélyért, •

bár a rénynycl is akart testvérkezet fogni, törek
vései mind meghiúsultak. Holló hajfürtjeivel, csil
lagszemeivel, mikben egykor kincseket hordott, 
ma remény helyett már csak gyászt jelenthet. 
Női jellemére nem hivatkozhatott, mert annak 
egészben híjával volt. Társasága, mely finomíthatta 
volna, mely a végső bukástól jó irányú nevelő 
hatásával még megmenthette volna, nem volt. 
Szivbeli jóság, szelídség, szerénység, miknek becse 
van, nem tartoztak jellem vonásai közé.

Egyedüli reménye és bizalma abban volt, 
hogy vagyona van és avval mindent elérhet, hí
veket újra szerezhet, ha nem itt, hát más helyen.

Tehát elhatározta magát, hogy eltávozik a 
városkából, hol minden — minden rája mutat és 
másutt, jobb helyen, hol az emberek öt megértik, 
hol jobb a levegő, üt tanyát.

E számításában azonban csalódott.
Látnia kellett, mint pusztítja férje hagyatékát 

tűz, víz és gaz. Ö maga iszonyatos betegségbe 
esett: nehéz megsemmisülésben kellett éreznie, 
mint száll el a lélek abból a testből, melyről tag
jai egyenként hullottak el addig, inig a közös 
anyaghoz nem tért vissza a test, a közös szel
lemhez a lélek.

N e fe le jts .
— A „Muraszombat és Vidéke* eredeti tárcája. —

Irta : SIGMA.

A örök, a nagy Isten, midőn a létezésben 
rendet alkotott, s tárnádat ormain égi örömének 
egy könyüjét hullatá el. E könyöből csepp lett, a 
cscppböl forrás, a forrásból ér, az érből patak és 
a patakból — az élet folyama, mely körül mindig 
virágok virulnak, lágy fuvalmak, enyhe szellők az 
öröm, boldogság, jólét és szerelem himporát viszik 
szerte széjjel.

Itt csak ékességben gyönyörködik minden és 
mindenki. A természet zenéjét eszményi lények^és 
tündérek kara kiséli s véllc.lángra gyulladt az j s .  
kit úgy hiuak: szerelmeden.

Mint futnak el e tájról a zsongó-bongú ér
zelmek halandó lényekhez, játszva tüneményesen 
súg a szé1 a leányka fülébe titkokat, édes-kedves 
titkokat. Hívogatja, csalogatja. Hajt fejére árnyért 
rezgő ágakat, hogy a nap melege meg ne per
zselje. Csábitó mozdulattal kis parti növényt,'szép 
világot ad kezébe, hogy illatától megittasulva, 
hónak, habnak és csillagnak minden szépségét 
magának megrabolhassa. Csókdossa gyenge tag
jait, kis kacsóit s habnövésü mennyei termetében, 
a szívben elülteti nagy szerelem kis magját.

A mai szám unkhoz egy féliv melléklet van hozzá csatolva.



MURASZOMBAT, 1905. MURASZOMBAT ÉS VIDÉKE1 I ÁPRILIS 23.

midőn a sötétség legyőzött ellenségei félve 
vonulnak odú jókba, hogy helyet adjanak a 
felkelő napnak, mely világosságával betölt 
minden embert.

Büntetőétől megszabadított tiszta szív  
hálaénekével üdvözli a feltámadt Istent; az 
üldözöttek, elnyomottak pedig imázva tovább 
sóhajtoznak r Uram jöjjön el a te országod, 
az igazság országa.

Uj körjegyzőségekről.
Tisztelt Szerkesztő Ur!

Becses lapjának előző számában egy 
névtelen cikkíró a tervbe vett uj körjegyző
ségek alakítása miatt a közigazgatási hatóság 
ellen ront, sok esetben téves adataival azon 
következtetésre jut, hogy a hatóság javasla
tával a népnek a közönségnek kárára tö
rekszik.

Nem akarok a névtelen Íróval polémiába . 
bocsátkozni, de azon célzat ellen, hogy a 
közigazgatási hatóságok a nép érdekei ellen 
kívánnának cselekedni, ezen feltevés ellen 
határozottan tiltakoznom kell, mert komoly 
megfontolás és az adatok betekintése után 
cikkíró is meggyőződött volna arról, hogy 
a tervbe vett körjegyzőségekre szervezése 
jár ugyan — mint minden újítás — némi ; 
költségtöbblettel, de ezen áldozat korántsem 
akkora, amint azt cikkíró kimutatta, ha 
azonban azon nagy előnyöket tekintjük, 
amelyek a közszolgálat összes ágazatában 
és különösen a községek beléletében a kö
zönség ügyeinek gyorsabb, pontosabb el
intézése tekintetében mindenesetre eléretni | 
fognak, ezekkel szemben a községekre eső 
újabb teher figyelembe nem jöhet, de külö
nösen figyelembe nem jöhet azon nagy 
áldozatkészséggel szemben, ainelylyel a 
magyar állam a kiadások jórészének állandó 
viselésével magára vállalt.

Becses lapjának előző számaiban szin
tén a hatóság által javasolt muraszombati 
nagyközséggé alakulás kérdése — igen szé
pen, tapintatosan volt tárgyalva, a cikkek 
íróit — nem nehány fillér pótadó emelés,

S a lányka ifjú küllemében indul a szellő 
fuvallatával és földi mennyként mosolyog a kör
nyezetben. Édes mosolyával megpillantja útjában 
az ifjút, kinek tiszta kék szemével eget adott és 
kinek lelkében olt felejlé szűz keblének hóvilágát: 
ártatlan érzelmét. S a tavasznak éke: a szerelem 
erre mintha mindkettőn kiváltott volna !

Teltek napok s a lányka meg az ifjú közös 
utjokon haladlak előre. Nem aludtak ők soha. 
Csak álmodoztak s álmodtak édeseket, szépeket. 
Minden dolguk szép volt, mint szivárvány és gyö
nyörűség minden gondjuk. Valahányszor csak 
egymás szemébe néztek s ott mulatozni, pajzán- 
kodni látták a kék szemű szerelmet, nem szóltak, 
csak némán, de sokatmondóim egymásra borultak 
és — egy csók mindent megmagyarázott, mert 
szivük vala a nyugodalmuk, kölcsönös megértés a 
hajnali csillagjuk. Sem az ifjú, sem a leány nem 
volt csapodár s ezért szívták szép gyengéden, 
édesdeden tiszta szerelmük szép virágának illatát.

A szerencse dús kegyelmében avagy tán 
mert sorsuk könyvében ez igy volt megírva, a 
lányka és az ifjú párosán még a „holtomiglan- 
holláiglair előtt a hívogató szellő szárnyán az 
élet folyamához is elértek. A lányka, ö maga a 
a legszebb virág, szöghajából most kivette az 
odutüzött parti növényt s újra kezdé gyermek-

hanem a valódi haladás, a közszükség 
érzete hatotta át, mert ők is tudatában 
vannak annak, hogy most, a midőn a 
lakosság száma rövid idő alatt megkétsze
reződött, a közintézmények sorában is vál
tozásnak, fejlődésnek kell bekövetkeznie, 
amit az iskolák, óyodák, egyesületek, taka
rékpénztárak, a szövetkezetek stb. fokoza
tos szaporitásá eléggé igazol.

Elismerem, hogy egyszerűsítésekkel je
lentékeny munkát lehetne elkerülni, de 
semmi esetre sem annyit, hogy a jelenlegi 
körjegyzői szervezet mellett a közönség és 
az állam érdekeit kellően szolgálni, kielé
gíteni lehetne.

Áttérve az ügy érdemeire, a közönség 
és cikkírónak a kővetkező felvilágosítással 
szolgálok.

Alispán urunk a járás iránti jóindula
tának adott kifejezést az által, hogy az itteni 
terhes viszonyok és szolgálat javítása tekin
tetéből részünkre öt uj jegyzöséget tervezett, 
mivel azonban a megtartott értekezletek 
során a járásban csak négy uj jegyzöség 
alakítása mutatkozott keresztül vihetönek, 
a cikkíró által jelzett ötödik körjegyzőséget 
javaslatba sem hoztam, azt más járás kész
séggel fogadta el.

A pénzbeli hozzájárulás tekintetében 
a jegyzői fizetés címén községekre egy 
újabb teher nem háromlik, mivel nemcsak 
az uj, hanem a megmaradt körjegyzőségek 
a kikapcsolásnak megfelelő államsegélyben 
részesülnek. E címen az évi állandó állami 
hozzájárulás 6400 koronát tesz ki, amely 
a régi és uj körjegyzőségek között osz
lik meg.

Aliiig tehát a szervezéshez az állam 
6400 koronával járul, a járás összes köz
ségeire az eddigi megközelítő számítások 
szerint a dologi kiadások címén 3302 kor. 
16 fillér költségtöbblet esik, amely a pót
adónak csak 2—4 százalékkal való emelé
sével fog járni és vannak a vármegyében 
hasonló viszonyok között élő, de magasabb 
pótadókkal terhelt községek is.

Megnyugtathatom továbbá a cikkírót, 
hogy Zsidahegy község nem a mártonhelyi, 
hanem a vele határos urdombi körjegyző
ség kerületébe van tervezve, amely kör

jegyzőség nem 1856, hanem 2602 lélek- 
száminal fog bírni.

A régi körjegyzőségek székhelyeit meg
bolygatni és az egész járást a szervezés ezen 
kis keretében uj körjegyzőségekbe csopor
tosítani nem lehet, mert a jelenlegi szék
helyek a vidék oly központjává fejlődtek, 
hogy azoknak megváltoztatása nagyobb ráz- 
kódtatás és költség nélkül keresztül nem 
vihető.

Megnyugtathatom még cikkírót arról is, 
hogy a Ferencfalvára tervezett körjegyzőség 
eszméje valószínűleg elejtetni fog, mert nem 
kutatva az indokokat és befolyásokat — 
miután az arra hivatott és érdekelt autonóm 
testületek egyhangúlag a tervezet ellen nyi
latkoztak, ezen alapon kötelességemnek is
merem, habár meggyőződésem ellenére is 
községek egyhangú megnyilatkozását figye
lembe venni és az engedélyezett negyedik 
körjegyzőséget a muraszombati körjegyzőség 
kettéválasztásával javaslatba hozni, amely a 
jelenlegi állapotokon szintén javítani fog.

Végül szabadjon még tiszteletteljesen 
megjegyeznem, hogy a hatóság kötelességé
nek tudatában a jóra való törekvést hatalmi 
eszközökkel nem gátolta, hanem igyekezett 
kivenni részét legjobb tudása, tehetsége sze
rint mindazon mozzanatokban, amelyek a 
magyarság érdekeinek istápolásában, a tár
sadalmi kötelezettségek teljesítésében és szol
gálatának buzgó ellátásában nyilvánulnak és 
ha mindenben nem is tudott kellő eredményt 
elérni, annak okát a kívüle álló szerencsét
len viszonyoknak és az emberi gyarlóság
nak — amelynek mindnyájan alá vagyunk 
vetve — kell tulajdonítani.

Muraszombat, 1905. április hó 22-én.
Tisztelettel 

Pósfay Pongrác,
főszolgabíró.

Kisközség vagy nagyközség?
E lap hasábjain most már negyedszer 

hozatott elő ama nagyfontosságu körülmény, 
mely az uj körjegyzőségek szaporításáról, 
azok uj beosztásáról és különösen arról,

álmail, bál- szemében már más, már uj tűz báj
világa ég.

Lába a folyam partján, puha pázsitos sző
nyegen lebeg tovább-tovább s keble is föl-föl 
piheg, mert tiszta gcrjodclmeil, sóhajtásait, édes 
vágyait kell hogy azzal tudassa, ki lelkének tiszta 
erényeit, szép fiatalságát fclvidilolla.

Amint kéz-kézben haladnak előre, sajátszerü 
rezgések ülődnek a lányka füléhez. A rezgések 
irányába tekint és lálja, hogy az élet folyamán 
egy helyen, a meder közepén, bugyburékoló viz- 
hólyagocskák játszanak tüneményes csacska játé
kot s mert a napfény a csobogó vízzel annak 
tükrén itt szintén játékba elegyedett és ettől olt 
olyan ritka vibrálás támad, phantasiájával a 
lányka e helyet olt mindenféle módon kiszínezte 
úgy, hogy vélte látni azt az ellenfelet, ki öt az 
ifjútól elszakítani igyekszik. Látta, hogy hívogatja, 
csalogatja, édesgeti el és egy virágot mutat neki, | 
melytől meghatalmasodik, nagy lesz és isteni lény.

S mondá a leányka az ifjúnak:
— Egyetlen Kincsem ! Szeretsz ugye, nagyon ?
Feleié az ifjú:
— Mindenem vagy. S ha kell, meghalni is 

tudok éretted.
Most simogatni kezdé ifjúját a lányka s 

imigyen kérte:

— llgy-e enyém vagy! Nézz csak oda a viz 
felszínére. Látod azt a hableányt? Látod inte
getését ?

— Édes fiam, én nem látok semmit, — 
volt a felelet.

Most az emlékül kapott szép virágot dobta 
be a lányka az élet folyamába oda, hol a jelen
séget képzeletével megalkotta.

De az ifjú még mindig nem látott semmit.
A lányka mereven a szemeibe tekintett az 

ifjúnak. Az a meggyőződés kélt föl benne, hogy 
a jelenséget akaralosan nem látja, mert a hab
leány már elbűvölte. S hogy ellenfelétől szabadul
jon s mert a virág eldobása után szive kővé me
redt, bevetette magát a folyamba a jelenség 
helyére.

Feje felelt összecsaptak a hullámok s a 
lányka az élet folyamában a halál angyala lett.

És az ifjú? Pillanatig sem tartott az a lelki 
lépelödés, melyet benne szerelmesének halála elő 
idézett, mert jóformán a hullámösszecsapások ál
tal előidézett légváltozás szele arcát még meg 
sem csókolhatta, már követte szive bálványát a 
halálba.

A közös sir fölött erre sziget támad a viz- 
medrében. Nőtt ott egy virágbokor és kinőtt azon 
a kék nefelejts.
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pittatott s az alispán a napokban szétküldi a 
megyebizottság tagjainak. A közgyűlés nevezete
sebb tárgyai a következők: Hevesmegye átirata a 
szöv. ellenzék üdvözlése tárgyában; a fclsöcöri 
szolgabirói állás betöltése; uj körjegyzőségek 
rendszeresítése; a vármegyei házi pénztár és a 
kezelt alapok múlt évi számadásainak tárgyalása stb.

— Meghívás. A „Vasmegyei általános tanító
egyesület muraszombati járásköre* ez évi tavaszi 
sorrendben LYIII. rendes gyűlését 1905. évi 
május 18-án délelőtt 9 órakor Gyanafán az állami 
népiskolában fogja megtartani, melyre a kör t. 
tagjait és a népnevelés barátait ezennel tisztelet
tel meghívjuk. Tárgysorozat: 1. A múlt őszi köz
gyűlés jegyzőkönyvének felolvasása. 2, Elnöki 
jelentés a kör féléves állapotáról. 3. Az állandó 
bizottság jelentése. 4. Gyakorlati előadás. Szaba
don választandó tárgyból, egy helybeli tanító által.
5. Értekezés a tanítót túlterhelő irodai munkála
tokról. Előadó: Wilfinger Károly, a kiküldött 
bizottság tagja. 6. Könyvtárnok jelentése. 7. A 
pénztárnok lemondása folytán, pénztárnok válasz
tás. 8. Tagsági dijak beszedése. 9. A jövő kör- 
gyűlés idejének, helyének és tételeinek kitűzése, j 
10. Indítványok. Völgyi Ferencz, a kör elnöke. 
Kolosvári Ferencz, a kör jegyzője.

— A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egye
sület választmányi ülése f. hó 15-én délután tar
tatott meg Pósfay Pongrác főszolgabíró elnöklete 
alatt. A folyó ügyek elintézése után titkár beje- j 
lentette, hogy a vármegye törvényhatóságától ez i 
idén is kapott az egyesület 400 korona segélyt. 
Vallásos ima*, illetve énekkönyvekre 200 koronát 
szavaztak meg, valamint 100 példányban meg
rendelték a Dolinay „Ifjúsági olvasmányok* cimü 
müvét. Elhatározták továbbá, hogy felkérik a 
törvényhatóságot és a „Dunántúli Közművelődési 
Egyesület“-et, hogy nagyobb pénzsegélyt nyújt
sanak, hogy az egyesület ezek támogatásával 
jótékony munkáját minél szélesebb körben ter
jeszthesse ki. Posfay elnök indítványára elhatá
rozta a választmány, hogy az egyesület pénztára 
javára az idén majálist rendez.

— Tyúklopás nagyb&.i. Hég ismert dolog, 
hogy Pharao utódai nemcsak a malacpecsenye 
iránt viseltetnek különös előszeretettel, hanem a 
szárnyasokat sem vetik meg, ha kezük ügyébe 
esik. Máriahavas, Gedöudvar, Dióslak és Kosár
falva községek lakói tömegesen tesznek panaszt a 
csendörségnél, hogy a kóbor cigányok az utóbbi 
időben baromfi udvaraikat nagyon dézsmálják. 
Eddig is történtek kisebb lopások, de most egy
szerre G2 tyúkot loptak el. Valószínűleg a cigá
nyoknak valamelyik tyukász az orgazdájuk, aki 
értékesíti az éjjelenként lopott baromfit. A csend- 
őrség már nyomában van a tetteseknek.

— Áruló pipaszár. Bokán József völgyközi 
lakos múlt hó 31-én reggel mikor az istállóba 
ment, meglepetve tapasztalta, hogy az ott felhal
mozott lVs mérő burgonyáját az éjjel elhordták. 
Amint a nyomokat vizsgálta, a földön egy pipa
szárat talált, amit a falubelieknek meg mutatott, 
ekkor egy Sárközi nevű cigány megismerte a pi ! 
paszárat, ami Skapcr István tulajdona volt, aki j 
töszomszédja károsnak. Feljelentésére a csendőr- | 
ség Skapert elővette, házánál a burgonyát meg is I 
találták — és a jó szomszédot a bíróságnál be
panaszolták. Skaper pedig megfogadta, hogy ezután 
az ilyen kirándulásokra pipaszárt nem visz magával.

— Az ültetvényes. Herczeg József urdombi 
lakos már rég szeretett volna szölötelepcs lenni, j 
földje is volt hozzá, de a szöllöültetés lassú imin- I 
kája sehogy sem volt ínyére, fogta magát f. hó j 
6-án, elment Csahuk András urdombi lakos ' 
szőlőjébe és egyszerűen kiásott vagy 50 darab 
szőlőtökét és haza vitte. Reggel Csahuk kinézett a 
szőlőbe, ahol rögtön észrevette, hogy meglopták, 
a nyomozást megejtő csendőrök a helyszínén 
megtalálták Herczeg kését, aki aztán töredelme
sen bevallotta, bogy a tőkéket ö vitte el.

— Megkerült betörő. Oskola Miklós lóllaki 
lakos házába f. hó 14-én éjjel két ismeretlen em
ber betört, a padlást felfeszitellék és úgy eresz
kedtek le a lakásba, ahonnan zsirt és ruhaue- 
müekcl vittek el. Ugyanaz éjjel Prosznyákfáu is 
megkísérelték a betörést, ép javába csomagollak 
Prelok Ferenc házánál, midőn úgy egy óra tájban 
a gazda fia haza jött, a zörgésre figyelmes lévén, 
benyitott a kamarába, ebben a pillanatban két 
alak surrant ki a kamarából, akik közül az egyik
ben Vörös Péter prosznyákfai lakost ismerte fel. i

Heggel jelentést tett a cscndörségnek, akik Vörös 
Pétert letartóztatták és a helybeli kir. járásbíró
ságnak adták át, társát pedig erősen nyomozzák, 
remélhető, hogy rövid időn belül a másik is 
kézre kerül.

— Elnémult hegedű. Nagy szomorúság érte 
járásunk legényeit és leányzóit, a kik már nagy
ban kés> ültek a húsvéti szokásos táncmulatsá
gokra. Kedvelt zenészük, Mctkovics Antal, a köz
ismert „Sugi“, aki a hegedűt és a harmonikát 
egyaránt kezelte a mulatozók gyönyörűségére, a 
napokban karját eltörte. A szomorú eset előz
ménye egyszerű, Sugi Pctánczról hazafelé tartott, 
mámorosán diadalaitól, miközben egy szintén 
mámoros emberrel, Debelák Ferénczczel találko
zott. Hogy hogy nem, összekapaszkodták. Debelák 
szörnyen mérges volt Sugira, azért mert az öt 
folyton húzogatta, már pedig ö nem harmonika, 
e feletti nagy haragjában Sugit földhöz teremtette, 
akinek eltört a karja. Szegény Sugi most a járási 
kórházba gipszbe öntve nézi a művészi jobbját.

—  Mint minden évben, úgy az idén is nagy- 
értékű karácsonyi ajándékkal fogja meglepni elő
fizetőit a Pesti Napló. Ez a kitünően szerkesztett, 
élénk és tartalmas lap minden egyes alkalommal 
bámulatot cs elragadtatást keltett ajándék-albu
maival előfizetői körében s ezek évről-évro sok 
ezer uj előfizetőt hódítottak e lapnak, mert azok 
valóban úgy a tartalom becsére, mint a kiállítás 
pompájára nézve felülmúlnak minden várakozást. 
Az idén a Pesti Napló „Modern Magyar Festő
művészek* cimü albumot fog küldeni előfizetőinek, 
melynek clökészilö munkálatai már serényen foly
nak. Ez az album fényben és tartalomra nézve 
még az eddigieket is felül fogja múlni és ingyen 
fogja megkapni a Pesti Napló minden előfizetője, 
aki addig legalább Va évet befizetett és egy to
vábbi félévi előfizetésre magát kötelezte. A Pesti 
Napló előfizetési ára egész évre 28 kor., fél évre 
14 kor., negyedévre 7 kor. — Mutatványszámot 
szívesen küld a kiadóhivatal, Hudapcst, VI., 
Andrássy-ut 27.

Közgazdaság.
Az Első Magyar Általános Biztosító Társaság.

Az Első Magyar Általános Biztositó Társaság 
március 16-án délután 4 órakor tartotta évi ren
des közgyűlését gróf Csekonics Endie elnöklete 
alatt. Jelen volt 26 részvényes, kik összesen 
háromszáz tizennyolc részvényt képvisellek.

Az elnök megállapítván a közgyűlés hatá
rozatképességét, a jegyzőkönyv hitelesítésére Kos- 
tyán Ferencz és Barcza Károly részvényeseket 
kérte fel. Ezután Jeney Lajos udv. tan., igazgató 
terjesztette elő az 1904-iki üzletévröl szóló jelen
tést. Felolvastatván a felügyelő bizottság, valamint 
a matematikai szakférfiak jelentése is, a köz
gyűlés az 1904-ik üzletévröl szóló mérleget, mely 
a szabályszerű tartalékolások és levonások után 
1,251.194 korona 50 fillér tisztanyereséget mutat 
ki, helybenhagyta. Az igazgatóságnak és felügyelő
bizottságnak a felmentvényt megadta s elhatá
rozta, hogy a részvényenként 400 koronát tevő 
osztalék már a holnapi naptól fizettessék ki.

Közhasznú es jótékony célokra az igazgató
ság és a választmány együttes javaslata alapján 
14 ezer koronát szavaztak meg. Egyéb, a köz
gyűlést illető folyó ügyek elintézése után meg
ejtették a választást egy megüresedett felügyelő- 
bizottsági tagsági helyre. A szavazatszedő küldött
ség, mely Jankovich János, Lampel Vilmos és 
Szende Károly részvényesekből állott, kihirdette 
az eredményt, hogy felügyelő-bizottsági tagul egy
hangúlag Berzeviczy Albert dr. választatott meg.

Végül Jankovich János a részvényesek ne
vében lelkes beszéddel üdvözölte Csekonics Endre 
gróf elnököt abból az alkalomból, hogy a társaság 
e napokban ünnepelte kormányzótestületi taggá 
választá-ának 25-ik évfordulóját. Csekonics Endre 
gróf az ovációért meghatottan mondott köszönetét. 
Miután a jelenvollak Orinódy Vilmost, a társaság 
vezérigazgatóját is a legszivélyesebb üdvözlésben 
részesítették, a közgyűlés véget ért.

1905. V. 77/2.

Árverési h irdetm ény.
Alulírott bírósági kiküldött az 1881. évi LX. 

t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, 
hogy a muraszombati kir. járásbíróság 1905. évi 
V. 77/2. sz. végzése folytán Olajos Sándor mura- 
szombati ügyvéd által képviselt „Délvasmegyei 
takarékpénztár r.-t.“ felperesnek, Szabadfy József 
és társai muraszombati lakos alperesek ellen 300 
korona töke és járulékai erejéig 1904. évi január 
hó 27-én 1904. V. 49/2. sz. a. lefoglalt és 1905. 
március hó 7-én felülfoglalt 1021 kor. becsült, 
úgy 1905. márczius hó 7-én folytatólag lefoglalt 
és 360 koronára, összesen tehát 1381 koronára 
bcc«ült következő ingóságok, u. in. ágy, asztal, 
szék, kredcncz, dívány, asztal varrógép, zongora, 
fotel, lámpa, szekrény, képek, hintó lovak, téli 
bunda stbbihöl álló tárgy nyilvános árverésen 
eladatnak.

Mely árverésnek a muraszombati kir. járás
bíróságnak fenti sz. végzése folytán 300 kor. töke 
és jár., úgy eddig összesen 60 kor. 56 fill. pör
köl Lség erejéig Muraszombatban Szabadfy József 
I-sö rendű alperes lakásán leendő megtartására 
határidőül

1905. évi ápril hó 26. napjának
délutáni 2 órája kitüzetik és ahhoz venni szán
dékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az 
érintett ingóságok az 1881. LX. t.-cz. 107. és 
J08. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a 
legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul 
is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő 
ingóságokat mások is le- és felülfoglalták és 
azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árve
rés az 1881. LX. t.-cz. 120. §, értelmében ezek 
javára is elrendeltetik.

Muraszombat, 1905. márczius hó 14.
H O RV Á TH  BÉLA, 

bírósági kiküldött.
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hogy ebből az alkalomból Muraszombat ne 
alakuljon-e át nagyközséggé. Hát bizony 
mondom, hogy ezek mind olyan kérdések, 
melyet helyesen megfejteni ezúttal egyik 
legfontosabb feladatunk.

Legyünk teljesen tárgyilagosak s nézzük 
a dolgot mindkét oldalról. Vessünk számot 
annak előnyeiről s arról, hogy vájjon mily 
áldozatot érdemelne meg ama körülmény, 
hogy Muraszombat nagyközséggé alakuljon.

Felhozzák a nagyközséget támogató t. 
czikkirók, hogy az úgynevezett „megfontolva 
haladók**, kik a község ügyeit vezetik, hijján 
vannak a haladás érzékének s hogy maradik.

Engedelmet kérek, de ez nincs egészen 
úgy, mint azt sokan — kik a dolgot csak 
kívülről nézik — állítják, mert igenis sok 
csinnya-binnya van annak s azt hiszem 
— egész jogosan is — hogy egyik város
atya sem fogja polgártársait olyan inegter- 
heltetésnek kitenni, melyet az anélkül is 
folyton szaporodó adók s egyéb kiadások 
úgy is már annyira kimerítik jövedelmének 
nagy részét, hogy bizony azért, hogy Mura
szombat a nagyközség díszesebb köpenye
gét vehesse magára; nem akarja, hogy a 
díszes köpeny alatt sétáló polgártársnak a 
gyomra éhségtől korogjon.

Azt a t. cikkírók is elismerik, hogy ez 
által a község adója emelkednék. Ebben én 
is egyet értek, de abban, hogy csak 1—2 
százalékkal emelkednék: ebben már nem. 
Mert tessék csak jól utána nézni a dolog
nak s kiszámítani, hogy a mostani körjegy
zőség 12 község adófizető polgár vállát ter
heli, mig akkor csak Muraszombatra nehe
zednék csupán egy jegyző és községi pénz
tárnok, de meg több kiadás is, mely ezzel 
természetesen vele járna s azonkívül ha 
tekintetbe vesszük, hogy 200 koronáért 
bizony senki sem vállalna egy felelősség
teljes pénztárnoki állást, az is egészen 
bizonyos.

Vagy mennyünk tovább: Muraszombat 
község adóalapjára, mert hát ez azon alap, 
melyre aztán építeni lehetne ama pótadót, 
mely az önálló községgel jár. Én pedig ha
tározottan mondhatom, hogy az oly csekély, 
hogy bizony nem 1—2 százalékkal emelné 
az adót, hanem annak tízszeresével, de azt 
hiszem még ennél is többet. Az pedig, 
hogy az adóalap egy igen jelentékeny 
hányadát egy nehány gazdag ember vagy 
intézet adója teszi ki, mind nem zárja ki 
azt, hogy a többi, de sokkal nagyobb 
hányadát kitevő szegényebb adófizetők 
vállára nehezednék oly teher, melyet bizony 
alig bírna el,

Már pedig most. amikor a jövedelmi 
források az egész vonalon úgy is igen 
nyomasztók, semminemű uj jövedelmi for
rás vagy oly körülmény, mely akár föld
műves vagy iparos terményeit szaporítani 
vagy jobban értékesíteni tudná, kilátásba 
nincsen. Ily körülmények között aztán 
bizony a legkisebb teher is nagy teher 
volna, mert egy fillér is nagyon hiányzik 
annak, kinek csak két fillérje van.

Végre pedig az, hogy a mostani álla
pot tűrhetetlen, ennek nem a körjegyzőség 
az oka, hanem ha van baj és hiba, tessék 
azt javítani ott és akkor, amikor csak arra 
szükség van. Más reformra volna itt szük
ség s azt meg is lehet tenni a körjegyző
ségnél, de azért nagyközséggé alakulni nem 
feltétlenül szükséges.

A magam részéről tehát azt tartom, 
hogy igen én is örömmel üdvözölném 
Muraszombatot, ha nagyközség lenne, de

csak akkor és csak is úgy, ha mindazok 
az előfeltételek meg vannak, melyek eme 
adóemelésnél előálló nehézségek megszűn
nek. Haladjon csak Muraszombat egy
előre olyan utón, mely a jólétet eme'i 
és biztosítja, hogy aztán ezen terhet, melyet 
a nagyközséggé alakulás megkívánna, köny- 
nyén teljesíthessük. Van minekünk anélkül 
is annyi dolgunk, amelyre kiadni kellene, j 
hogy azt is alig bírjuk, annyi égető újítás, 
rendezés, kövezés, csatornázás, meg a jó 
tudja még mi nem vár megvalósításra. Csak 
ezekre teljék a jövedelemből, ezek előbbre 
valók és fontosabbak a polgárok jólétére, 
mint az, hogy Muraszombat „nagyközségbe, 
vagy „kisközség". Az nem fáj senkinek, de 
az, kogy Muraszombat „végig sáros" s 
hogy a világítása milyen gyarló stb, stb. 
Ezeket tessék először megvalósítani, majd 
azután is ráérünk nagyközségről beszélni.

—ss.

Ipartestületi szövetkezet.
A muraszombati járás iparosai között 

nagyon lassan terjedt eleinte a szövetkezés 
eszméje. De miután a jelenlegi viszonyok, 
a drágaság, vasút hiány és egyéb közbe
játszó körülmények nyomasztólag hatnak az 
iparosok existentiájára, megfontolták a dol
got s kiléptek a maradiság ócska közönyéből 
s lelkes hívei lettek a haladásnak s a szö
vetkezeti eszmének.

Nagyon helyesen is cselekesznek derék 
iparosaink, hogy ha kezet nyújtanak egy
másnak s közös erővel iparkodnak leküz
deni mindazon akadályokat, amelyek az ipar 
fejlődésére bénitólag hatnak s a drága anyag 
beszerzési forrásokat mellőzik, s szövetkezeti 
utón gondoskodnak arról, hogy a feldolgo
zandó nyers anyagot első kézből olcsóbban 
és jobb minőségben beszerezhessék.

E célból a muraszombati járás aszta
losai szövetkeznek első sorban s alakuló 
közgyűlésüket folyó hó 25-én d. e. 10 óra
kor az ipartestület helyiségében meg is tart
ják, amelyre a vidéki asztalosok és ácsipa
rosok ez utón is meghivatnak.

A nyersanyag beszerzési szövetkezetnek 
tagja lehet minden önálló iparos, ki legalább 
egy üzletrészszel a szövetkezetbe belép és 
azt havi egy koronával öt éven át törleszti. 
Egy befizetett üzletrész névértéke 50 korona.

A szövetkezet első sorban Muraszom
batban állít deszkaraktárt, később pedig a 
járás több helyén is fog raktárt állítani, hogy 
tagjainak lehetővé tegye, hogy a szükséglendö 
nyersanyagot gyorsan és olcsón kézhez kap
hassák.

A faiparral foglalkozó iparosok ügye, 
ez idő szerint meg volna oldva, hátra volna 
még a böranyag beszerzés kérdése. Ennek 
a megoldása már nehézségeket okoz, de 
nem elhárithatlan nehézségeket.

A böranyag beszerzését is szövetkezeti 
utón kell megoldani s ez csak úgy lehet
séges, hogyha a böranyaggal foglalkozó ipa
rosok követik a faiparral foglalkozó iparosok 
példáját: egymással szövetségbe lépnek s 
szövetkezeSi utón maguknak Muraszombat
ban egy börraktárt állítanak.

Tudvalevő dolog, hogy egyik-másik ipa
rosnak tartozásai vannak, hol az egyik hol 
a másik borkereskedőnél, s ha a szövetke
zetbe belépne, szembe találna magát hitele
zőjével, de mindez nem ok arra, hogy a 
szövetkezetnek tagja ne legyen. Minden ipa

ros tudja, hogy a járási ipartestületnek hi
telszövetkezete is van s mind ilyen készség
gel siet tagjainak a segítségére s csak a 
tagoktól függ. hogy meddig akarják még 
arcuknak verítékével oly nehezen megszer
zett kenyerüket, a kereskedőkkel megosz
tozni.

A börbeszerzési szövetkezet létrejöttével, 
az ipartestületi hitelszövetkezet minden hi
telezőt ki fog elégíteni s minden iparosnak 
szabad kezet enged, jövendő boldogulásá- 
sának és jólétének a megalapítására.

Tehát csakis az iparosoktól függ, hogy 
a jelen nyomasztó helyzetet még meddig 
tűrik s meddig óhajtanak még a tökének 
szolgálatában maradni. Megvagyok győződve, 
hogy a bőriparral foglalkozó iparosok sem 
állanak mögötte a faiparral foglalkozó kar- 
társaiknak, megértik ők is, az idő intő szó
zatát s csakhamar a saját érdekeikért kezet 
nyújtanak egymásnak s megalakítják a bör
beszerzési szövetkezetét s bőrraktárt állíta
nak Muraszombatban.

Kívánatos volna, hogy ezen kérdéssel 
az érdekelt körök minél előbb foglalkoz
zanak — egymást a tettre buzdítsák, hogy 
az ige mielőbb testté váljon. Szükséges volna 
ez pedig azézt, hogy az ősz beáltával, a bőr- 
raktár már felállítva legyen, mert akkor van 
a böranyagnak legnagyobb kelendősége s 
igy nem csak szövetkezetét biztosítanák, 
hanem az iparosoknak is olcsóbb és jobb 
minőségű böranyag állana már rendelke
zésére.

Ez volna az egyedüli mód, melylyel 
iparosainkat a végelgyengüléstől megóvhatjuk 
s számukra a jobb jövőt és megélhetést biz
tosíthatjuk.

Amidőn a szövetkezésre ez. utón is fel
hívjuk a járás iparosainak figyelmét, azon 
óhajunknak adunk kifejezést, hogy a bör
anyaggal foglalkozó iparosaink minél töme
gesebben és kellő időben jelentkezzenek a 
börraktár felállítása érdekében, hogy az elöl
járóság annak megalakítására a szükséges 
intézkedéseket megtehesse s a közgyűlést 
kellő időben egybehívhassa.

A nyersanyagok beszerzési szövetkeze
tek megalakítása után, nem a szabad ipar, 
hanem a szabad iparos lesz ura az ipari 
helyzetnek.

Jelszavunk legyen: Egyesülni, alkotni 
és haladni.

W i l f m g e r  K á r o ly ,
jár. ipt. tb. jegyző.

H Í R E K .

Uj jogtudor. Pintér Lajos ügyvédjelöltet, 
aki huzzamosabb ideig volt az elhunyt dr. Uy 
Kéj oly ügyvédi irodájában, f. hú 15-én avatták 
fel a budapesti cgyeteineu a jogtudományok 
tudorává.

Eljegyzés. Sünien Győző hosszufului polg. 
isk, tanár, Sömen János v á ro sb irá n k  és neje 
szül. Szlepecz Janka fia, a mai napon tartja el
jegyzését F isc h c r  Fűdre C sák to rn y ái polg. isk. 
ta n á r  és neje. szül. Dugovics Betti leányával, 
Pepikével. Szívből gratulálunk!

— Tűzrendészed tanfolyam. A folyó hó 
17—18-án Szombathelyen tartott tüzrendészeti 
tanfolyamon járásunkból Kereszthury Kálmán 
márlonhelyi körjegyző, tüzrendészeti felügyelő 
vett részt.

— Vármegyei közgyűlés. Vasvármegye tör
vényhatósági bizottsága f. hó 27-én, csiitöijükön 
tartja rendes évnegyedes közgyűlését. A közgyűlés 
tárgyainak elökésziiése céljából az állandó választ
mány I. hó 25-én tart ülést és a közgyűlés napi- 
rendjére kerülő ügyeket határozati javaslattal 
latja el. A közgyűlés tárgysorozata már mcgálla-
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I m a k ö n y v e k
magyar, vend szöveggel, díszes kiállításban 
róni. kath. és ág. ev. vallásuak számára 

kaphatók

Balkányi Ernő, könyv- és papirkeres-
kedő és könyvnyomdatulajdonos 

Alsólendva és M uraszom bat.

K é z im u n k a
m o n t i r o z á s á t ,  díszítését, továbbá  
m indennemű díszm unkákat és dísz- 
kötéseket j  u t á n y o s  á r b a n  készít

B a lk á n y i E. könyvkötészete.

..Pesti Napló" uj karácsonyi ajándéka.

Modern Magyar
Festőművészek

a cime uj kiadványunknak, 
melyei 1905. évi karácsonyi ajándékul szánluk l. 

előfizetőinknek.
Ez uj ajándékmüvünk. noha folytatása és 

kiegészítő része lesz a „Magyar Festőművészet 
Albumáénak, mégis mint teljesen önálló mű gyö
nyörű foglalatja lesz a modern magyar festőmű
vészet remekeinek.

Eddigi karácsonyi ajándékaink is a magyar 
irodalmat és magyar művészetet szolgálták, nagy
szabású és nagyértékü diszmüvek százezernyi pél
dányaival terjesztve el a magyar költészet és festő
művészet nagyjainak alkotásait. A remekművek c 
díszes sorozatát folytatja most a .Pesti Napló* 
uj és minden eddigi ajándékát túlszárnyaló disz- 
müvel: a Modern Magyar Festőmiivészek-kel.

Ötven nagyszabású festményt szemeltünk ki 
a modern magyar festők alkotásaiból, nagyrészt 
mesteri kivitelű mülapokon és 
n r r r  gyönyörű, több színnyomású képekben. r = z

Ezenkívül be fogjuk mutatni e műben 
jelesebb festőink vonzóan megirt életrajzát. A szö
veget, amely a modern magyar festőművészet tör
ténelmét fogja tárgyalni, elsőrendű esztétikusaink 
könynyed előadásában, színes képek és rajzok fog- 

ik tarkítani. Albumunk külső formájában is kö
vetni fogja eddigi törekvéseinket és a magyar könyv- 
kötöiparmüvészet újabb alkotása lesz.

Ezt az uj, páratlan diszü ajándékunkat meg
kapja karácsonyra állandó elöfizetőinkön kívül min
den uj előfizető is, aki mostantól kezdve egy évre 
megszakítás nélkül a Pesti Naplóra előfizet. Az 
előfizetés fél- és negyedévenkint, sőt havonta is 
eszközölhető.

Előfizetési á r : 1 évre 28 kor., V* évre 14 
kor., XU évre 7 kor., 1 hóra 2 kor. 40 fillér. — 
Mutatványszámot szívesen küldünk. Tisztelettel

A .PESTI NEPLÓ* kiadóhivatala.

Ó r iá s i  s z e r e n c s e  T ö r ö k n é l !
F a  I f i  I l i i ül 1j f n . fr H a ,ll  uz il szerencse, mely bankházunknak kedvez. Rövid idő alatt 

19 millió koronánál több nyereményt fizettünk ki nagyra- 
becsült vevőinknek; egyedül az utóbbi 6 hónapban a 2 legnagyobb nyereményt és pedig: 
a 6 0 2 ,0 0 0  koronás nagy jutalmat a 98924 sz. sorsjegyre, 
a 4 0 0 ,0 0 0  koronás legnagyobb főnyereményt a 83451. sz. sorsjegyre, továbbá 
100.000, 80.000, 70.000, 60.000, 25.000, 20.000, több 15.000, 10.000 koronás 
és ezeken kívül még sok egyéb nagy nyereményt.

Ennélfogva ajánljuk, hogy a legközelebb megkezdődő, a világ legesélydusabb 
osztálysorsjátékában vegyen részt és rendeljen nálunk egy szerencsesorsjegyet.

A most kezdődő 16. ■ a a a  sorsjegyre |-  e  a a a  pénznyere- 
magyar osztálysorsjátékban “ v . w w w  ismét mény jut

"  14 millió 4 5 9 .0 0 0  korona hatalmas összeget sorsolnak ki.

jKíiníenkikeresse nevét!
(nelyet a. b. o. sorrendben m egtalálhat)

M in d e n k i  k í s é r e l j e  m e g  s z e r e n c s é j é t  
a z o n  s z á m m a l ,  m e ly  n e v e  a v a g y  c s a 
l á d t a g j a i n a k  n e v e  m e l l e t t  á l l .

AfoitoaAladárAlbertAlfréd
Ákos

AndorAndrás
Antal'

KSH
1424-28818443601911972613828118311583505

AurélAttilaBalásaBálintBarnabásBéla

Bsrta
Bort*BlanlBódo|dór|d u

441895911272415Bfi83155
83411
2749SOS

12121
*0978nm
71201*88X6
5477359145
7t4IH81814

81154 83519vamot *778Dávid 5417Dános 1*426
Dezső *0983Domokos *3006
Dóra 14*68Dorotoa 29529Edith 56310
Eds 59159Ed wln 72622
Blsk 82834Elemér 83144
EmU 835*0Emma 2781Endre 5641
Ernő 12433Ernesztln {111:
Erwin Í30i 17
Éva *4259Erzsébet *9535Eszter 56171
Etol 59163Fábián 7*0*5
Félix 8*837Ferdinánd 83*15
Fereno 83531
Flóra *79.'Franciska 5612Frlda 17435
Frigye* 211(1Fülép 23009Gábor *4*63Gábriellé 29541Gáspár 5651 i
Gedeon 59161

OoUért
GerebenGergelyGázaGizella
GusztávGyörgyGyőző
GyulaHedwlgHelena
HenriettaHenrikHermaun
HerminaHildaHabértHugóHumbert
IbolykaIduskaIgnáoIlkaIllésIlma

InceIpolyírenIrma
IstvánIzabella
Iván
JakabJanka

7*630
82.84983714

*3018212',-
*963366525
59167 72433 82951 
83*17*799
631313154*111723077*4-7

296475655259168 7*639 
8*955 
532 25*876 
613* 13**1 21'18 *3092 *4351 40463 56556 

59*01 7*644

Jolán
JónásJozsa
JczseiJi.ditbJuliskaKálmánKaroltaKaroly
KázmAr
KelemenKláraKlotlldKornél
KornélláKristófKrisztina
László
LázárLenért
Lénk*Leó
LídiaLipótLórántLothárL rinoLudmilla
HalvlnManfréd

726013*3021152*8095*1358
404v2565:*59505
7261582960
83216*878

*1365
40184
56678
6953*730768*96*

17350*2009
23IO0
24373107112
5(68 7
69556731318*975

ManóMaróéiMargitMáriaMárkás Márt ha

83*59 2881 7*80 17707 2*011 24003 14274 40705 66693 
59564 Menyhárt 80019

(atUdMátyásMelánia
■SEMiklósMiksa
MilánMórMórta

Olga1**OlivérOrbánOsskár
Sttó dón Pál Paula

17738 *2016 24014 
*4279 40735 57098 
59566 80458 
81008 
8328 1 
*892 7300

Petronella 17740Péter *2017Piroska *4017Pista 24*88Rafael 4074*Regina 57286
Richárd 59573Róbert 80439Rózslka 830*0
Rudoli 83*94

Salamon 2895Barna 7979Sándor 17763 
Sári 2*019Sarolta *1029Sebestyén 24 ?sy Simon 40716Szeréna 57716Taksony 69575Tamás 80973
Tasziló 8302*Toros 83300
Tibor *898Tihamér 8504Timon 1865*Tivadar **0*7Tóbiás 24035Orbán *4295Valéria 40789Vazul 58013
Vendel 59586Viktor 80974Viktória 81047VlUbáld 83302Vilma *900
Vilmos 8618Vinos 18655
Virgil 22029Zoltán *4044Zsigmond 25156 
Zsófia 4*270

580*1

Legnagyobb nyerem ény esetleg I 000,000 korona.
Továbbá 1 jutalom 000.000, 1 nyer. 400.000. 200.000, 2 á 100.000. I á 00.000, 2 á 80.000, 
1 á 70.000, 2 á 60.000, I á  50.000, 40.000, 5 á 30.000, 3 á 25.000, 8 á 20.000. 8 á, 15.000, 

30 á 10.000 és még sok egyéb nyeremény.
I. osztályú sorsjegyek tervszerű árai:

V» eredeti sorsjegy frt —.75 vagyis 1.50 kor., l/4 eredeti sorsjegy f r t  1.50 vagyis 3.— kor. 
V> .. » « 3 . -  „ 6 . -  „ 7 i  „ „ „ 6 . -  „ 12. -  „

A sorsjegyeket utánvéttel vagy az összeg előzetes beküldése ellenében küldjük. 
Hivatalos tervezel díjtalanul. Megrendeléseket fenti eredeti szerencsesorsjegyekre 

kérünk azonnal, de legkésőbb

folyó évi május hó 2-ig1
bizalommal hozzánk beküldeni, miután ezen szerencseszámok gyorsan elfogynak.TÖRÖK JL ts Tü

BANKHÁZA BUDAPEST.

Hazánk legnagyobb osztálysorsjáték-üzlete.
Főárudánk osztálysorsjáték üzletei:

Központ: Teréz-körut 4 6 a . I. fiók: Váczi-körut 4 a .  II. fiók: Muzeum-körut ll/a. III. fiók 
Erzsbet körút 54 a.

Benzinmotorok, Gőzcséplőkészletek, Aratógépek és egyéb Mezőgazdasági 
Gépek legjobb kivitelben kaphatók A Magyar Kir, Államvasutak Gépgyárának

vezérügynökségénél | s | |  BUDAPEST, v., Váczi-körut 32.

Árjegyzéket és költségvetést kívánatra ingyen és bérmentve küldünk.
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Első magyar általános biztosító társaság Budapesten.
E. T ííl>, szá llítm á n y -, jég - é s  b e tö r és-b iz to s ítá s i üz let.

kiadások. Nftjyyeniieti'-iik c/i zárszámla 1934 h in n r l-töl itecnnbar 3!-ig. bevételek .
L fliilits iitá i. zéróul , ,11. L  TUS > ztosltál. koruus Uil. korona mi.

6.982,561 23 a viszontbiztosított rész levonása után és
1-üggóbsn maradt károk lartaiéki................................
Hserzésl költségek a viszootbizl. rész utáai bevétel levon. .Jövedelmi sdó és bélysgille ékek..................Postabéi ek .................................................... ...
Adakozások közhasznú célokra..................... ...
A lUzblztositásI üzletet terhelő igazgatási költségek . . . Behajtbatlan követelések leuása....................................

523.156 1.013.011 
253.196 11 r.71714,350

72795228
Tűzbiztos tásuk nl.iu bevett készpénzdijak és s 1. évben leiért dükdlotozv. és díjváltók 16.119,783 14 levonva: törlesztőit dijak . . 1.694,930 30 , viszontbiztosítási dijakés díjrészletek . . 4.988,931 30 0.693.881-60 9.485,871 54

15 311,023 1718,625 74 Az 1993 évben függób m m ira.it karos lartnéka . .
rési levonása után és minden megterhelés nélkül . . 5.800.099 _ 15.818,152 32 IL SxállltmányblstoslMs.Az 1933 évről áthozott készpénz díjtartalék

XX. Szállítmánybiztosítás.Kifizetett károk éa költségek......................... 235,718 41
levonva vissontbiztositott károk és költségek 159.149 99 76,567 42

a viszontbiztosított rész levonása után ésminden tnogtorbeléa nélkül....................................dzállltmányniztoaltisok után bevett készpénz-
dljak.................................................  718,206-87levonva: törlesztett dijak . . . .  51,783 89Viszontbiztosítási dijak 557.847-06 609.610-95

100,000 -
FnggÓDen maradt Karok tartaléka ..................
Szerzési és Igazgatási költségek a viszontbiztosított rést 77,601

12,150
51
01

1
108,594 92

A következő évek készpénz-dijtartaléka a viszootblztoeitott 266,381 94 Az 1913 évbe i függöbon maradi zárok tartaléka . . . 74.881 17
in . Jégbiztosítás.XXX. JégblstoeltAs.Kifizetett károk éa költségez......................... 996.018-27levonva viuontbistosltott károk es költségek •1VI.2M3-25 845,815 01

Az 19)3. évről áthozott díjtartalék.............................Jégbiztosítások után bevett keszpénzdljak . 8.012,770 48 levonva: törlesztett dijak . . . . 391,05t-ll 1.010,247
Szerzési éz Igssg. költségek s viazontb rész utáni bevétel levon 203.911 94 Az 1903. évben függőben maradi **rnz tartalék* . . . 8,743 08 1.119,202 67
Behajtbatlan követelések leírása ................................ 43,üsö

9,5912’B.JMI
55 831,795 77

IV. Betörésblztosltás.Az 19)3. évről áthozott Készpénz díjtartalék s viszontbiztosított rézz levonása után és
IV. Betörésblztosltás.Kifizetett károk és költségek......................... 15,764-51levonva viszontbiztosított károk és költsérsk 7,590 53 8,173 98

minden megterhelés nélkül....................................:!eiói-ésbiztositás>k után bevett készpénz-inak és díjrészletek............................  175,605-51levonva: törlesztett Illák. . . . 80,216-45. viszontbiztosítási dijak . 79.213-58 109,430 03f üggősen maradt karok tartaléka...................................
Szerzési éa igazgatási költségek a viszontbiztosított rész utáni bevétel levonásával . . . .

6,060 28 86,175 48
25,560 31 Az l5ÓS ívben függőben maradt zárok tartaléka . . . 4,573 16 160,748 64

rész levonás* után éa minden megterhelés nélkül . . . 130.00 _ 159,8 0 55 V. Egyéb bevételek.
V. 1904. éri nyeremsnyszárnia.

A folyó óvl üzletből fennmaradt nyereségért . . . . . 1.182.524 67 mint árfolyamnyor. eladott értékpap. és ideg. pénzn. után Társasági házak tiszta jüvodalm*......................... 782.42099.283 6599 881,704 64
17.758.655 || 17.758,655 21

II. É letb iz to sitá si üz let.
k i a d A s o k . Negyvenkettedik évi zárszámla 1904. január l-töl december 31-ig. BEVÉTELEK.

T0rl.ut.tt kötvények d l ) . .................................... .Visszaváltott kötvényekért..........................................Halálesetek után kifizetett kárösszeg............................Lejért kiház azitásl tőkékért .......................................
K Ihászait. biztosításoknál balál esőt kövükéit. dijvlsszatérlt. Függőben levő kérők é. dljvisszstéritó.ek tartaléké . . .
Függőben le»ö klbésMltéai tőkék tartaléka.....................Évjáradékokért............................................................VlnoatbUto.itáal d i ja k ..............................................Bélyegekért................................................................Irodai bér, po.tadljak, nyomtatványok, úti- éa egyéb kőit*.Tleitl fizetések............................................................
Adóért......................................................................Orvosi (Újakért ........................................................Sm.né.1 é. dljbebajtáal kőltaég.k................................Kisorsolt biztosítások tartaléka ................................Behajtbatlan tartózéaok leírása ...................................
Díjtartalék as év végén..............................................1904.  é v i  n y a r a m é n ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

korou. mi. korona üli. korona flJl.
A múlt évből áthozott díjtartalék................................ 64.287,931 W
Befolyt dijak : es évben kiállított kötvények után . . 1.887,803 58

az előbbi években kiállított kötvények után . . . . 13.249,582 88
s biztosított töke cmolésére fordított nyeremóoyok . 70,028 84 15-2C7.422 80

887,062 25
8.784,930 99

Mull évi lUggőbsn volt károk és dijvlsssatirltAsék tartaléka 606,830 21
18.740,69)
89.950,532

95
•2375

Múlt évi függőben volt kihásaalláal tőkék tártálékt . . 863,970 70

104.493.754 | 93 104.493.754 93
Mérlegszámla 1904. december 31-én.

korona üli.
09 ra
46 fU. 89.950,582 28

871,661 87

693,141 13

713,007 81

298,760 40

193,739 94

21,470 82

82 85

-
244,990 28

802,531 75

93.808 963 "3
Gergely Tódor,

8.829.400 , 15.649,800 , 10.985,200 ,9.308.400 , 2.993,800 ,14,000
2.990,000600,000812.0006.815.400 , 800,000 ,
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Stelner Jenő  
életbiztosítási könyvvlvö.

Báró HarkAnyl Frigyes,

A lanti zárszáír Iákat és m könyvükkel teljesen msgegynőknek talál 
A fslügyelo-bizot:

Jeuey Lajos,

rlegekot megvizsgálván, szokat s törvéuybeo 
(ág: EnroUard-TJi

Budapest, IUj4 dsoembsr bú 81-én.
A z ig a zg a tó sá g :
Lasz o Zslginoud. Orinody Vilmos,

Nzentlc lidroly. aligazgató.
•**bi.yokbsn meghatározott elvek szőriül kéi 
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váry Kourád. HatsJjxiof, Noneh Titui

s köspoutl könyveséi főnök . 
gróf Zieby Nándor.

szülteknez és azok egyes tételeit s fő- és ssgél 
Báró Radvánsmky Géza
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