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A magyar nyelv és a vendek.
Irta : Bertalan Vincze.

Annyi bizonyos, hogy a nyelvtudás 
egvik előfeltétele az ösztönszerüség.

A gyermek azért tanulja meg oly köny- 
nyen, mert ösztönszeriileg, utalva van arra, 
hogy magát megértesse. És ez az ösztön- 
szerűség a gyermeket egyszerre több nyelv 
elsajátítására is képesíti, ha érintkezés 
tekintetéből mintegy kényszerítve van reá.

A nyelvtanulás ezen ösztöne a későbbi 
korban sajátos nyelvérzékké fejlődik Innen 
van, hogy némelyek több nyelvet is egész 
könnyedén eltudnak sajátítani. Minél fejlet
tebb a nyelvérzék, annál többet.

Az ösztönszerüség, vagy magasabb 
fokozottban a nyelvérzék fejlettsége nem 
csak egyeseknek, hanem egyes körzeteknek, 
válfajoknak jellemző tulajdonságát is képez 
heti és pedig kiváltképen azon nyelvek 
elsajátítására nézve, amelyek iránt elősze 
retettel viseltetnek.

Megállapítható tény, hogy a fajmagyar 
nyelvérzéke eléggé fejlett kiváltképen a 
latin és szláv nyelvek iránt és ha alkalma 
van reá hamar eltudja azokat sajátítani. 
Innen van, hogy szláv vagy román kör
nyezetben elszigetelés nélkül is hamar 
betudott olvadni azok nemzetiségi nyelvébe, 
amivel együtt sajnos! ősi fajnemzetiségi 
érzületet is eltudta veszíteni.

Jellemző azonban, hogy a mikor annyi 
elszlávosodott, eloláhosodott hajdan magyar 
falvakat találunk, elnémesedett falvakat a 
legritkábban.

A német, a germán fajt nem annyira 
nyelvérzékének fejlettsége, mint inkább 
konzerváltsága és nyelvének ösztönszerü 
terjesztése jellemzik. Sajátossága azonban 
abban nyilvánul meg, hogy többször 
mint nem, hamarább letud mondani fajbeli 
nemzetiségi érzelméről, de anyanyelvéről 
annak kultiválásáról kevesbbé. Innen van, 
hogy a német községek teljes magyaroso
dása ritkább, de legalább is nehezebb.

A vallás is hatalmasan konzerváló erő 
az anyanyelv fentartására nézve Így teszem 
az ág. evang. vallás a felvidéki tótságban, 

továbbá a Szepességben és az ország dél
keleti részén levő szász népfajnái sokkalta 
szivósabb ellentállást tud kifejteni, mint a 
kath vallás ugyancsak a felvidéki lótoknál 
valamint a Magyarországon szétszórtan élő 
egyéb németeknél. Mindezeket jóval felül
múlja a nem egyesült gör. keleti vallás a 
mely kiválólag erős nemzetiségi ellentállást 
is tud kifejteni. Épen igy a reformátusnak 
nevezett nyelv hitvallás a fajbeli magyarnál, 
mint az elnevezésükkel is dokumentálni 
akarják a .magyar vallás" jelzése alatt.

Hazánkban az összes nemzetiségi vál
fajok között tekintet nélkül a vallási iiová- 
tartozandóságra a vendnép tanúsít legna
gyobb ösztönszerüséget, nyelvérzéket arra, 
hogy anyanyelvén kívül inás anyanyelvet 
is könnyen elsajátítson. És ezen érzéke oly 
fejlett, hogy a megtanult nyelvnek kiejtése 
sokkalta tökéletesebb, mint akár a nemzeté, 
akár az oláhé, akár más szláv naciójé.

A felső tótvidék tótja ha még oly 
tökéletesen bírja is a magyar nyelvet azon- 
képen a németis kiejtésében azonnal elárulja 
anyanyelvű hovatartozandóságát, mondjuk 
nemzetiségét nem úgy a vend, aki ha 
tökéletesen bírja a magyar nyelvet, majd 
nem teljesen azonos kiejtéssel beszéli azt, 
amiből nehezen állapítható meg anyanyelvi 
hovatartozandósága.

Ennek oka pedig abban rejlik, hogy 
a magas szónak gyakori hallása, elsajátítása 
évszázadok múltán az anyanyelvet, áthaso
nította a magyar nyelv kiejtéséhez. Innen 
van, hogy a vendajku iskolákban a magyar 
nyelv már a gyermekek ajkán is nyelv- 
érzékileg sokkal csengőbb, mint akár a tót, 
akár a német ajkú iskolákban.

Mindezeknek az elmondása és meg
állapítása abból a tapasztalatból indult ki. 
amit a múlt tanévben a nagybarkóczi áll. 
iskolánál valék szerencsés szerezni.

Puska István igazgató-tanító ugyan is 
prezidialásra hivott meg a zárvizsga alkal
mából. Kérésének készséggel tettem eleget. 
A zárvizsgán Fiszter földbirtokoson kívül 
özv Blitznerné Sinkovich Mária úrnő és 
Sinkovich Paula k. a. vettek részt.

Elsőbben az 1 és Il-ik osztályt hall
gattuk meg. De a mi ' meglepett, az igaz- 
gató-tanitó 111 - Vl-ik osztálya volt, ahol a 
gyerekek vígan, bátran, majd hogy nem 
dobzódva pompás kiejtéssel éltek a magyar 
nyelv tudásával, mondanom sem kell, hogy 
a tananyagnak sikeres feldolgozásának 
eredményével ami egyúttal a vendeket és 
igy a barkócziakat is dicséri, amiért helye
sen feltudják fogni, hogy a magyar nyelv 
tudása csak hasznukra szolgál.

Ami az igazgató-tanitó fáradozásának, 
jntalmát elismerését illeti sajnos anyagi 
fedezet hiányában pontos kötelesség tudá
sára appelálva csak szavakban tolmácsolható 
erkölcsi elismerésben adható meg. Hisz a 
tanítónak ennek a kulturinivelö alapvető 
tényezőnek mi járna egyéb? .... Az az 
hogy Vasvármegyében mégis jár, amennyi
ben minden harmadik évben egykét csengő 
nagy fajsúlyú narancsszínű és finom kivitelű 
hatóságilag sajtolt ércben: aranypénzben, 
vagy azzal teljes érték fejezetet kilépzö 
bankóban szokták jutalmazni a magyar 
nyelv tanításában dicséretes eredményt fel
tüntető tanító urakat és hölgyeket . . Helyes, 
rendben van!

De azt egy kicsit mégis furcsálom, 
hogy ezen elismerésért a tanítónak magá
nak kell mintegy kikoldulnia, kifolyamodnia. 
Nem volna helyesebb egy a magyar köz
művelődési egyesület nem tanító tagjaiból 
és a tanítóknak saját kebelükből kiválasz
tott 2-3 tagjából álló bizottságnak kikül
detése az évzáró vizsgákra, amely bizottság 
azután a szerzett tapasztalatok révén a ki- 
tüntetendőkre, illetőleg a jutalmazandokra 
nézve előterjesztéssel élne?

Én a magam részéről igy helyesebbnek 
tart mám!

Azután azt is nagyon furcsának talá
lom, hogy az alap mérvéhez képest csak 
egy-kettőt és azt sem egyformán jutalmazzák.

Mert vagy érdemes a jutalomra, vagy 
nem!

Ha igen úgy egy tanítót sem lehet 
akár kevesebb elismerésben részesíteni, akár 
csak bizonyos évközökben egy kettőt.

Roche” biztos 

gyógyhatást nyújt katarrhusoknal 
hörghurutnál,asthmanál, influenza után. 
5ÍroIÍn”Roche" kezdődő tüdőbetegséget 
Csirájában elfojt. Kellemes ize és az étvá
gyra való kedvező befolyása megkönnyítik 
a Sirolin "Roché'-al való hosszabb kúrákat!

A légzési szervek 
meghűléseit legbiztosabban a 
Sirotin "Roche"-al kezelik. Ezért 
nélkülözhetetlen ezen elismert és 
bevált szer minden háztartásban.

Szíveskedjék a gyógytárakban 
határozottan Sirolín ' Rodie-t kérni

Tisztelettel kérjük, kiknek előfizetőse lejárt, annak szives megújítását.
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Minden a jutalomra érdemesnek tartott 
tanítót és minden időben ha 20— 30-szor 
egymásután annál jobb részesítem kell ama 
elismerésben a mit a közszolgálhat és a 
melyre fedezetet kell találni.

Mert igy ahogy van nem egyéb a 
rendszer, mint a tanítót a magyar nemzeti 
állameszme szolgálatában teljesített ered
ményes működés elismeréséért: koldulásra 
minősíteni.

Úgy tudom, már van vármegye ahol 
a tanítónak elismerésért már nem kell 
kérvényeznie.

Nagyon érdekesnek tartom itt meg
jegyezni, hogy a barkóczi igazgató-tanitó 
a vendség ezen lélekszámra nézve harma 
dik nagyságú községben egy postaügynök
ség felállítását kérelmezte. Nem tudom 
kinek vagy kiknek áll érdekében azt min
denáron megakadályozni. A vendségben 
sokkal kisebb községek bírnak postaügynök
séggel. Helyesen I mert ez is nagy segítő
társa a magyar nemzeti közművelődési 
terjesztésének. Nem volna inkább helyesebb 
minden áron azon lenni, hogy a kérésnek 
hely adassék ?

Dehogy nem, dehogy nem I Nem há
ramlik abból semmi költség többlet a kö 
zségre, mert az ügynökség maga magát is 
fentudja tartani.

Reményiem ezek után az ügynökség 
felállítását misem és kisem fogja akadályozni.

A magyar állam jövője.
Irta: Sostarécz Ferencz.

Idegenből haza jőve nagyon feltűnik népünk 
nagy részének egész télen át tartó munkanélküli
sége. Mezőgazdáink a mit nyáron kerestek, télen 
felemésztik azt. Mily rengeteg energia, kincs veszik 
el igy évről-évre. Ez országunk szegénységének 
és nyomorúságának a kutforrása.

A kiegyezés óta sokat ünnepeltünk, szóno
koltunk, de annál kevesebbet dolgoztunk. Milyen 
más helyzetünk volna ma, ha 15—20 évvel ezelőtt 
egy uj Széchenyi lépett volna fel. ki szavával, 
mint az utolsó ítélet trombitája felrázta volna a 
nemzetet ronda letargikus álmából ! Ha már 20 
évvel ezelőtt felismerték volna az ipar fejlesztés
nek a szükségességét,. és gondoskodtak volna ál
landó munka alkalmakról, kereseti lehetőségekről! 
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Csak munka bérek fejében 15 milliárddal lett 
volna gazdagabb a magyar. Olyan fényes lenne 
helyzetünk, miről most nem is álmodhatunk. Ma
gyarország lakossága meghaladná most a 30 mil
liót! Egész hadsereg 100 ezer lakossal biró váro
sunk lenne, hol a lakosság nem vegetálna, nem 
lézengne a forgalom. Szédületes forgalom, általá
nos jólét, rengeteg technikai alkotások jeleznék a 
magyar faj életre termettségét. Budapest már ugv 
szerepelne, mint kelet Londona. A gazdasági jólét 
emelkedésével nem lett volna olyan nagy méretű 
a kivándorlás. Javult volna a közegészség <gv. 
Nem halt volna el évenkint félmillió csecsemő. 
Nem rabolt volna évenkint 80,000 lelket tőlünk a 
tüdövész. Végrelehetett volna hajtani Eötvösnek a 
nagy népoktatási törvényét egész terjedelmében, 
ugv hogy ma nem volna nemzetiségi kérdésünk. 
A nagy, verejtékes munkából a magyar faj meg
tisztulva, felfrissítve, megnemesedve, megsokasodva 
került volna ki.

De ahelyett látjuk, hogy államunk folyton i 
sülved az internacionalis erőviszonylatban. Ha ez 
igy megy tovább 25 30 év múlva Magyarország
egy nagv zéró lesz szám nélkül! Mikor ábrán- 
dulunk ki önmagunkból? Mikor hagyunk fel ön
magunk legyezgetésével és hizelkedésével ? Az 
énekes koldus daliától egészen a szószékig min
denki magyar dicsőségről, kiválóságról beszél. 
Rendkívül bánt bennünket, ha valaki olyan tükört 
állít elénk, hol rossz oldalaink, hibáink is észre
vehetők, azt mondjuk róla, hogy ez bolondság, 
agylágyulás. Én annak ellenére bátorkodom önma
gunkat bemutatni önmagunknak frakk és ünnepi 
disz nélkül. Hogy ezt hatályosabban tehessen, 
párhuzamot húzok magunk és külföld között.

Angliában. Németországban, Hollandiában, 
stb. az ember korán kel; az utcán rohan mun
kája után, agyondolgozza magát, szaporítja az 
általános gazdagságot. A mezőgazda télen gyárban 
dolgozik. Ha elvégezte napi munkáját felmegy az 
olvasó körbe, olvas, vagy szabad előadást hallgat. 
Nem obégatja végig becsipett állapotban az utcát: 

Részeg vagyok- vasárnap sportol; úszik, turista 
kirándulásokat végez, evez, ródlizik. Teste szelleme 
friss, zsebe tele. Az államok mérhetetlen szellemi, 
erkölcsi és anyagi erők felett rendelkezik.

Ezzel szemben minálunk ez a helyzet. A 
földmivelö nép egész télen át sötét, piszkos, hulla- 
szagu szobájában porhad. Pipáznak, rágják a kör
müket, orrukat piszkálják és olyan gyakorlattal 
köpdösnek, mint a volt pápai illemtanár. A mellett 
nagyban szaporítják a tüdővész és egyébb nyava
lyák száz féle bacillusait. Mesélgetnek is. Esténként 
össze jönnek és szerelmi dallokat fújnak. Ha 
eloszolnak, tettleg gyakorolják a szerelmet. A 
sexualitas igy fog napról napra népünk érdeklő
désébe jobban túltengeni, a mi lesújtó tünet. Persze, 
ritka az a mezőgazda, ki egész télen át 10 korona 
tevékenységet fejt ki. Éhez járul hogy nem vagyunk 
elég takarékosak. Habár nincs otthon kenyér, 
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nincs gyerekeknek ruhája, betegség esetén nincs 
pénz orvosra, a gazda mégis időszakonkint végig 
duhajkodja a falut becsodálkozott állapotban, mi
közben a megható nóta szól imigyen:

Józanságra nagybetűiem az indulat, 
»Néha, néha le le iszom magamat .

De hagyjuk az unalmas falut. A város sok
kal érdekesebb. Itt szépen kipuderozott, befestett, 
kismirglizett, kikent és kivasalt dámák vannak. A 
természet szívesen lemond róluk. Igen, még Éva 
nagy mamája is üdének, fiatalnak, gyönyörtelinek, 
bájdusnak akar látszani. Blazirt, gyűrött arcok, 
korgó gyomor, romlott érzikiség. kevés gondolko
dás, ezek városaink főjellemvonásai. Ká\éházak 
füstje, biizöz levegője, ez a városi élő hullák eleme.

Korcs cívis éjjel él. Hajnal felé lefekszik, 
későn kel. Utcára megy, kiélvezni a szép időt. 
Lassan jár, mindenfelé megáll. Minden kirakatot 
megbámul, közben önteltséggel vagy keserű arc- 
fintoritással nézi drága képét a kirakat tükrében. 
Nem szaladgál az utcákon, nem rohan lépcsőkön 
fel is, le is hivatalos ügyek intézésével. Nem né
zegeti az órát, hogy pontos időre hivatalában, 
műhelyében legyen, mely szent. Nálunk nincsen 
más szent, csak a külső, a representálás.

Kis jövedelméből fényesen öltözködik, do
hányzik. iszik, színházba jár, megnézi a versenye
ket, s mind nem tudjuk, hogyan. Csak annyi tény, 
hogy zavarba jut, ha 5 krajcárt kérnek tőle, és 
siralmas arcot vág, ha 2 vasat kell adnia tüdő
bajosok javára. Ily körülmények között nem csoda, 
ha a fogyasztási adóból a múlt év első felében 60 
millióval folyt be kevesebb az előző hasonló fél 
évvel szemben. Ez országos éhezést és nyomort 
jelent. így sorvadunk napról-napra.

Már az iskolában nagyobb munkaszeretetre 
és takarékosságra kellene nevelni. Az Államnak 
saját existenciális érdekében gondoskodni kellene 
állandó munka alkalmakról kereseti lehetőségekről.

(Folyt, köv.)

HÍREK.

Budapesti levél.
Valdemar Psilander a Rovatban.

A mozi moghóditotta a világot. Most, miután 
a híres moziszinészekkel a világ a filmről már 
megismerkedett, azt a szokást veszik fel a közön
ség kedveltebb moziszinészei, hogy világkörutra 
indulván bemutatkoznak egy-egy országban.

Nem régen Ásta Nielsen volt Pesten, a Fő
városi Orfeumban lépett fel. O róla azt a kritikát 
alkották meg a színház látogatók, hogy Ásta szebb 
a filmen, mint életben. Nékem is ez volt az im
presszióm.

£ TARCZA $
Telekkönyv és Kataszter.

— Stern Hugó okleveles mérnök polgári köri felolvasása. — 
(Folytatás.)

Célom e helyen részletesebben kitérni arra, 
hogy a ma forgalomban levő, a betétszerkesztésig 
ideiglenes célra készült telekkönyvek, hogyan léte
sültek. Az állam 1848 -1860-ig terjedő 12 év 
alatt a direkt erre a célra szervezett Országos 
kataszteri felmérés által a később részletesen ki
fejtendő egyébb okokból is fölmérette az egész 
közel 56 millió holdnyi kiterjedésű országot, a 
birtoklási állapot mellett a művelési ágat, sőt az 
egyes művelési ágakon belül a különböző minő
ségekre is figyelemmel.

Szerkesztetett erről az állapotról térkép és 
földkönyv, a milyent hiteles másolatban itt szeren
csém van az Uraknak is fölmutatni s a melyről 
utóbb néhány fölvilágosító megjegyzésem is lesz. 
Ez a műszaki munka alapja a telekkönyvnek, 
melynek egy példányát szemléltetés céljából elhoz
tam s az Uraknak szintén fölmutatok.

Ez egy kis füzet, melynek szélessége 23 és 
fél cm., magassága 37 cm. s 3 egyszerűen össze
fűzött lapból áll: úgynevezett A) vagy birtokállási 
lapból, B) vagy tulajdoni lapból s C) vagy teher 
lapból.

Vegyük őket sorra közelebbről is szemügyre. 
Az A lapon a pátens szerint a helyszínelendő 
jószág-test tárgyilagos ismertető jelei szerint, kü

lönös jogi minőségének rövid kijelölésével táblás 
átnézetben adatik elő, mely célból 4 rovatból áll: 
sorszám, helyrajzi szám, terület és jegyzet rovat
ból. A sorszám rovat arra szolgál, hogy az ugyan
azon tkvben felvett ingatlanok számozhatok legye 
nek, azaz, hogy egyszerű betekintésből megálla
pítható legyen, hogv abban a tlkvben tulajdonkép 
hány parcella van felvéve; a második rovatba a 
hrszám jön. az a szám, melyet az illető parcella 
a telekkönyvi helyszíneléskor kapott s a mely 
ennélfogva már csak azért sem azonos az illető 
ingatlannak a kataszterben nyert ktri helyszinelési 
számával, mert hisz a kataszterben ugyanazon 
birtokrészlet a különböző művelési ágak szerint, 
tehát mindig több szám alatt lett felvéve. A telek
könyvi helyszíneléskor használt fent említett ka
taszteri térképből, tehát másolás utján s rendsze
rint gyarló nem szakértő másolás utján.. melyben 
kultur határok vonalai vagy egyszerűen kihagyat
tak. mint pl. Pálhegv. vagy bepontozottak, mint 
pl. Uriszék községé készültek a telekkönyvi térké
pek. A térképek gyarlóságán annyival kevésbbé 
szabad csodálkozni, mert az euész vonalon ország
szerte kis cseh dijnokok készítették. Hogy fogal
mat alkothassanak maguknak az Urak itt bemu
tatom Orfalu vagy Dankóc község telekkönyvi tér
képét hü másolatban.

A 3-ik rovat 2 alrovata szintén a kataszteri 
munkálatokból lett helyszíneléskor átvéve : a beirt 
hold alatt az u. n. Alsóausztriai vagy azóta rövi
den kataszterinek elnevezett hold értendő 1600 n. 
öllel, egv futó öl hossza pedig 1896 milimeterrel.

Ez az úgynevezett telekkönyvileg kitüntetett tér
fogat sok téves magyarázatot nyert már joggya
korlatunkban is s ma sincs vele tisztában sok, 
még olyan ember sem, akinek hivatásánál fogva 
naponta van telekkönyv a kezében.

A telekkönyvi térmennyiségnek semmi egyéb 
'értéke és értelme nincs, mint hogy egv nyelvtani 
hasonlattal éljek, mint valamely főnév jelzője. Az 
a birtoktestnek csupán tüzetes megjelöléséhez tar
tozik, épp ugv, mint a dűlő vagy művelés ág, 
vagy mintha azt mondanám : Nagy János az alsó 
falu végi. Eltekintve attól, hogy a tkkv nem sza
vatol a térmennyiségért, a térmennyiség megbíz
hatatlansága főleg onnan van. mert tkkvi hely
színeléskor, eredeti felvételkor, mtnt a birtoktest 
lényegtelen tulajdonságát általában nem másolták 
át kellő gondossággal a kataszterből, illetőleg a 
hitelesített tagositási műszaki munkálatokból a 
telekkönyvbe s a hol a kataszterben a különböző 
kultúrájú öleket összegezve kellett egy hrszám tér
mennyisége gyanánt beírni, ott ez az összeadás is 
csak úgy nagyjából ment.

De még ott is, ahol az eredetileg kitüntetett 
térmennyiség jő volt, ma az is megbízhatatlan, 
mert annak kitüntetése utólagosan olyan ingatlan
nál. hol az az eredeti fölvételnél bármely ok miatt 
kimaradt, vagy ahol az tévesen, a természetbeni 
illetve az azzal azonos kataszteri nagysággal ellen
tétben történt, községi bizonyítvánnyal is történ
hetik s történik is az esetek 80 százalékban, ami 
épp oly fonák, mint ha egy állatnak valamely be
tegségben szenvedő voltát községi elöljárósággal 
igazoltatná az ember. (Folyt. köveik.)
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Kohn Lipót czégtől
Muraszombat.

Pályázat.
A muraszombati iparostanonc iskolánál 

üresedésben levő igazgatói állásra ezennel 
pályázat hirdettetik.

Pályázati kérvények 1914. évi február 
hó 16-ig az iskola felügyelő-bizottságához 
nyújtandók be.

HORVÁTH LÁSZLÓ, 
felügyelő bizottsági elnök.

Kereskedők, vendéglősök 
szives figyelmébe,

tessék venni a kitűnő és előnyösen ismert

Pusztai Emmentali-Sajtot. 
Muraszombaton kapható: Fürst 
A. és Fia és Heimer Samu uraknál. 

Legkisebb eladás a gyárból egy
5 kilós postacsomag.

DICK SÁNDOR,
Puszta Muraszombat.

Horgony-thyntol-kenöcs.
y Könnyebb sérüléseknél, nyitott és égési
f sebeknél. Adng: kor. —.80.

Horgony-Liniment. Xi 
a Horgony-Paln-Expeller pótlékai 

Fijdalouunentes bedörzsölés hűtéseknél, rh.nmA»4t ,
köszvénynél stb. ■ '

Üvegje: kor. —.80, 1.40, 2.'—.

Horgony-vas-albuminat-festvény.
Vérszegénységnél és sépkórn&l.

Üvegje: kor. 1.40.
J

Kapható a tegtobb^^yógyszertérban vagy közvet- Jjg

K lr. ilcitír ,Jlz iriíj iroszliíliiz". ciuitt, íjá|j-

rekedtség, 
elnyálkásodás, 

hurut és görcsös 
köhögés ellen.

MILLIÓK
használják a Kaiser-féle Mell-Karamel

lák három fenyővel. 6100 közj. hit. 

bizonyítvány orvosoktól és magánosoktól 

igazolja biztos hatásukat.

Kellemes izü ezukorkák csomagonként 20 
és 40 fillér, dobozban 60 fillérért 
kapható Muraszombatban Dr. Bölcs Qyula 

gyógyszertárában.

------ ~

Iparosok! Kereskedők!
Ingyen hirdetés.

RéS"n „Muraszombat és Vidéke1*
heti lapra.

melyben — egy félévi előfizetés után, 
3 korona — a ezég nevét, helyét és fog

lalkozását ingyen közli. —
Czim: Muraszombat és Vidéke kiadóhivatala

— ■ Muraszombat.

Budapesten -----
reggel megjelent napilapok az nap 
este 5 órakor kaphatók BALKÁNYI 
ERNŐ könyv- és papirkereskedésében 
------- -----Muraszombat. __________

Előfizetőnk ingyenes 
hirdetés-rovata. Ipar és kereskedel em. Előfizetőnk ingyenes 

hirdetés-rovata.

HELYBELIEK:
ASCHER B. és FIA fiiszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vetemény-magvak, úgyszintén üveg
es porcellánkereskedése. Férfi és női czipö 

raktár. Vesz mindenféle gabonát.

ANTAUER JÓZSEF bábsülő és mézeskalácsos.
ANTAUER FERENCZ úri és női czipész- 

mesler Közép-utcza.

■II'IERMANN TIVADAR borbély és fodrász.

BEIU.íE . VILMOS bőr és deszkák*  rcxk*  (lés-
BOR*  <S BENŐ kavehaza

CZIPOTT MIKLÓS férfi- és női C/.ipé**z.

D1TTR1CH GUSZlAV épület-, mübádogos 
és mozgó színház tulajdonos.

DICK SÁNDOR sajlgyáros.

ERNST SÁNDOR kalapos-mester.
FÜRST A. és FIA fűszer-, festék-, csemege-, 
liszt-, vélemény-magvak, úgyszintén üveg 

és porcellánkereskedése.
FLIöZÁR JÓZSEF épület- és müasztalos.

KB. HIRSCHL divatáruház. Legolcsóbb be
vásárlási forrás. Fö ulcza.

HEIMER IGNÁCZ deszka-, faszén-, mész-, 
czenient- és vegyeskereskedése Lendva-utca.

HALBARTH HENRIK vendéglős.
KARuOS JÓZSEF vaskereskedö, szecskavágó 

gépek árusítása
KEMÉNY MÓR „Korona*  kávéháza.

KOLOSSÁ JÁNOS férfi- és női czipész.

KOHN LIPÓT füszerkereskedő, deszka, mész, 
czement és eternit pala árusítás.

LÁZÁR IMRE vendéglős.

NEMECZ JÁNOS vaskereskedö, nagy raktár 
varrógép-, kerékpár és mindennemű gazda

sági gépekben.
POzvÉK IGNÁCó vásári szabó. Közép-utca.

POLLÁK JÓZSEF pékmester. Templom-utca.

POSZTL JÁNOS órás és ékszerész.

PÉTI-.RKA F RENCZ vei.... lIí.k

PÁI.FI I IVÁN k.iviic-.... . ............. Ív uc i.
RATKOL TIVADAR gözlégla:.\.«r

RITUPER ALAJO épület- és iniila*..io-.  
kerékpár-, mérleg és fegyverjavi:ó műhely. 

Kerékpár raktár.

SIFTAR LAJOS gőzmalom tulajdonos.
SCHÓGK SAMU cim- és szoba festő.

TURK JÓZSEF vendéglős Templom-utcza.

URSZULESZKU PÉTER úri és női fodrász.

W0LFARTH LAJOS ép. mérnök Mező utca.

VIDÉKIEK:
BRANDSTEIN ISTVÁN kéményseprő-mester 

Szombathely.
DÓMJÁN ISTVÁN vendéglős Vasnyires.

GOLOUB ISTVÁN kereskedő Alsómarácz.
GR0SZ SAMU vendéglős Urdomb.

OROSZ MÓR vegyeskereskedő Felsölendva.

GENUR KÁROLY vendéglős Felsölendva. 
HORVÁTH IVÁN vendéglős Lendvanemesd. 

HAHN HERMÁN vegyeskereskedő Bodóhegy. 
HIRSCHL LIPÓT vegyeskereskedő Köhidán. 
KÜZ.MICS MÁTYÁS vendéglős Batlyánd.

KÜHÁR ISTVÁN vendéglős Mezövár.
KÜHAR JÁNOS vendéglős Batlyánd. 

KÜHAR ISTVÁN vendéglős Márkusházán. 
M LNÁR ZSIGM0ND „Einke Kávéház*  

Komárom.
OBAL JENŐ gőz nalom tulajdonos Perestó.

0. ÁL SÁNDOR vendéglős Bodóhegy.
PRESZL R VICTOR „Hungária Kávéház*  

Komárom.
SAVEL JÁNOS vendéglős Kisszombat.
STIVÁN FERENCZ vendéglős Köhida. ~~‘
SIFTAR MIHÁLY vendéglős Sürüház. 

SOMME » JÓZSEF vendéglős Felsölendva. 
TALÁNY! FERENCZ tulajdonos, SIBRA 
GYÓGYFÜRDŐJE, Szepesváralja mellett. Bő 
mész- és jód tartalmú vizei kitűnő gyógy- 
halással bírnak. Csuz, köszvény, reuma és 
gyomorbaj ellen. Napi penzió 5 korona.

TITÁN ISTVÁN vendéglős Radkersburg. 
VEZÉR JÓZSEF vendéglős Márton hely.

VLaJ FERENCZ vendéglős Rónafö. 

VOGLER JÓZSEF savanyuviz tulajdonos.
Bad Radein.

ZRINSZKY ISTVÁN gépkovács Alsómorácz,
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Meghívó.
A Péterhegyvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság

VI. évi rendes közgyűlését
1914. évi márczius hó 5-én délelőtt 10 órakor

Péterhegyen az intézet saját helyiségében tartja meg, melyre a t. részvé
nyesek azzal hivatnak meg, hogy alapszabályaink értelmében részvényeiket 

- illetve megbízásaikat' - - magukkal hozni szíveskedjenek.

Tárgysorozat:
1. A közgyűlés tartamára jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítésére két 

részvényes megválasztása.
2. A közgyűlés határozatképességének megállapítása.
3. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság 1913. évi jelentése, a mérleg előter

jesztése és a tiszta nyeremény felosztása iránti határozat.
4. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság részére 1913. évre a végleges felmentvény 

megadása.
5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság megválasztása.
6. Az alapszabályok 17. ij-a értelmében beérkezett indítványok tárgyalása.

Péterhegy, 1914. január 24-én.
Gróf Batthyány Zsigmond s. k. 

elnök.

Jegyzet. Az igazgatósági jelentés és a zárszámadások a keresk. törvény I9«S. $-a értelmében • 
a közgyűlést megelőzőleg 8 napon át az intézet helyiségében ki lesznek téve és azok a részvényesek által 
betekinthetők.

Kivonat az alapszabályokból 12. £. Minden egyes részvény a közgyűlésen egy szavazatra 
jogosít. A szavazati jog személyesen vagy más részvényes, mint meghatalmazott által gyakorolható. Ötven 
szavazatnál többet akár saját részvényei alapján, akár meghatalmazás utján senki sem gyakorolhat.

Szavazati jogát minden nagykorú, önrendelkezési joggal birö részvényes, akár férfi, akár nő, 
gyakorolhatja, de megkivántatik. hogy' részvényesi minősége a közgyűlést megelőzőleg 30 nappal a részvény
könyvbe/) igazolva legyen.

Jogi személyek, kiskorúak és gondnokság alatt állók csak törvényes képviselőjük által, habár 
azok nem részvényesek is, képviseltetnek.

elsőrendű termékből.

Csomagokban szállittatik á nettó >0 gr. 
K f

100 gr. 
K í

250 gr. 
K f

500 gr.
K

Mélange fin 3 sz.
(Ceylon-aroma) 

jóizfl családi keverék, erős különösen 
tejjel vagy tejföllel ajánlatos.

.50 1. 2.40 4.80

Mélange surfin 2 sz.
(Souchong-aroma) 

tinóm aromatikus keverék : tejjel vagy 
tejföllel sötéten, különben aranysárgán 
készítendő.

.60 1.20 2.80 5.60

Mélange extrafin 1 sz.
(f. Ningchow-aroma) 

igen finom, nagyon takarékos keverék : 
orosz karavánteának is nevezve, fi. 
aroma.

.80 1.60 3.80 7.60

Mélange superiuer 0 sz.
(ff. Orange- Pekoe-aroma 

a legfinomabb fajtákból áll : csakis

1. 2. 4.80 9.60

Egyedüli raktár és elárusitás 
Muraszombaton, 

ASCHER B. ÉS FIA cégnél.

A Péterhegyvidéki Takarékpénztár Részvénytársaság 1914. március 5-én közgyűlés elé terjesztendő

mérleg-számlája
Vagyon Korona fillér Korona fillér

Pénztár....................................................... 8748 84
Értékpapír.................................................. 4190
Ingatlan....................................................... 2220
Váltó kölcsön............................................ 132060 06
Jelzálog '................................................. 115700 —
Kezeseit .................................................. 54950 10
Folyószámlái kihelyezések...................... 51149 54 353859 70
Hátralékos kamat.......................................

*

4039 73

373058 27

Teher Korona fillér Korona fillér

Alaptőke........................................................ 40000
1 artalékalap.................................................. 5032
Rendkívüli tartalékalap............................ 3300 8332
Betét............................................................. 293142 81
Folyószámlái hitelezők............................ 13696 84
Fel nem vett osztalék............................ 131
Átmeneti tételek....................................... 6782 44
1912. évről áthozott nyereség .... 407 63
1913. évi nyereség................................. 10565 55 10973 18

373058 27

Péterhegy, 1913. deczeinber 31-én.

Kercsmár Sándor s. k.
pénztáros.

Gróf Batthyány Zsigmond s. k.
elnök.

Sárkány Ádáni s. k.
alelnök.

Bagár Iván s. k.

Darvas Ferencz s. k.
■g- tag.

Mikola Ferencz s. k.
•g- tag.

Pörs János s. k.
'g- tag.

Slankovics Ádám s. k.
•g- tag.

Szeredy Viktor s k.
'g- tag.

Székely János
•g- <ag.

s. k. Zsupánek Péter s
ig. tag.

. k.

Megvizsgáltuk és a fő- és mellékkönyvekkel összehasonlítva, mindenben egyezőnek találtuk. 

Péterhegy, 1914. január hó 24.

Preiss Izrael s. k. Vértes Aladár s. k.
’g- tag- f. b. elnök.

Nyomatott Balkányi Ernő gyorssajtóján Muraszombatban.

Sárkány Sándor s. k.
_____  __ >• b. tag.


