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Ahogy a falu érez...
Szeretettel, hittel és bizalommal teli | 

szívvel jöttünk mi, csonkaországbeli, 
magyarok a felszabadításkor a mura-1 
vidéki magyar-vend nép közé. Érez- . 
tűk. hogy nem nemzetiség földjére I 
vezet az utunk, hanem velünk együtt 
érző, közös célért élő testvérek köré
be. Azóta sokszor tapasztaltuk ezt, de 
tapasztaltunk Muraszombatban — saj
nos — néha más is.

Történtek események, amelyek meg- i 
ingathatták volna hitünket, hallottunk I 
suttogásról, amely éket akart verni a i 
muravidékiek és közénk. Talán meg 
is ingott volna a muravidéki nép ] 
őszinte magyarságában vetett hitünk, ! 
ha nem ismertük volna a falu népéi.

Sokat jártam magam is a falukat. 
Elbeszélgettem a hegyvidékiekkel, 
vagy a Mura menti lapály gazdáival. 
Beszéltünk mindenről, de csak ritkán 
;ött elő a szó a muravidéki gazda 
nemzeti érzéséről. Nem veri mellét 
.z egyszerű falusi ember és nem is 
nondja mindenkinek: „ekkora, meg 
akkora nagy magyar voltam én a 
megszállás alatt és ilyen, meg olyan 
nagy magyar vagyok én ma“, termé
szetesnek veszi ezt. úgy érzi, hogy 
más nem is lehetett, nem is lehet, 
minek hát akkor mondogatni? De 
néha, amikor felmelegszik a szive, 
megelevenednek a régi emlékek és 
csillogó szemmel mesél a régi idők
ről. amikor még szenvednie kellett 
magyar lelke miatt.

Szinte valamennyien egyformán 
éreznek az öreg muravidéki magyar
vend gazdák, egynek-egynek a sza
vaiban az egész nép hangja szólal 
meg. Nem akarok én beszélni a he
lyükben. átadom hát egyiküknek a szót.

*

A következő tartalmú levelet hozta 
legutóbb szerkesztőségünkbe a postás:

Kedves Szerkesztő Ur!
A Jó Istentől boldog uj évet kívá

nok szerkesztő urnák és adná az Isten, 
hogy sok boldog uj évet érne meg 
miköztünk. Mert mi szeretnénk, ha 
On velünk érne még meg sok boldog 
uj évet és egy boldog békét a mi 
szép Magyarországunkban.

Régen akartam már egy pár sort 
írni, de nem tudtam hozzáfogni. Most 
azonban elszántam magamat. Magyar
országon születtem, mint árva gyer
mek. Itt nevelkedtem, olyan árván, 
mint a madár az ágon. Csak egyben 
bíztam: szép Magyarországban. Be 
voltam már iratkozva csendőriskolá- 
ba. Székesfehérvárra akartam menni, 
de kitört a világháború és 75 hóna
pig szolgáltam, mint magyar katona. 
De ez se lelt volna baj, ha nem jött 
volna a mi szép Magyarországunkra 
a Sátán és széjjeldarabolla hazánkat. 
Vége lett az én tervemnek is, mintha 
hajlék nélkül maradtam volna. Újra 
lógtam hát a fegyvert, mint nemzetőr 
harcoltam a Mura mellett, ott voltam, 
amikor a szlávok kitűzték a fehér lo
bogót Széchenykuton a kompnál, ott 
voltam, amikor Jurisics századost be
vittük a kórházba, magam kisértem

hz 1943-ban beszolgáltatandó termésmennyiség részletes ismertetése!

Ami Muraszombatban a legsürgősebb megoldást 

köveleíi: uj községi elemi iskolát kell építeni; 
A régi iskolaépület annyira egészségtelen, hogy Itt már a 

Jugoszláv uralom alatt sem folyhatott tanítás
Szívesen dicsekszünk azzal a szel

lemmel és azokkal az alkotásokkal, 
amelyek az egészséges polgáriasodási ! 
folyamaton átmenő Muraszombatot ' 
föléje emelik a hasonló lélekszámú i 
községeknek. Büszkék vagyunk kö- i 
zépiskoláinkra, parkírozott utcáinkra 1 
és tereinkre, a köztisztaságra, korsze-1 
rü fürdőnkre és szép spoitpályánkra, 1 
modern középületeinkre, két mozink- ( 
ra, elsősorban pedig a község polgár- I 

[ ságának minduntalan megnyilvánuló | 
[ és igaz közösségi érzésből fakadó ál- I 
dozatkészségére. Ez a büszkeség he- i 

i lyes is, nem szabad azonban, hogy
megakadályozzon a hibák és a 
javítanivalók meglátásában.

Sokszor esett már szó utcáink szilárd 
any aggal történő burkolásának, egyes 
utcák és terek rendezésének, bérház
zal összekötött korszerű tűzoltó-otthon 
létesítésének, uj állomásépület eme
lésének szükségességéről, alig hallat- 

j szik azonban hang közéletünkben Mu- 
| raszombat legsürgősebb megoldást kö- 
I vetelő szociális problémájáról, a régi 
I községi elemi iskola egészségtelensé
géről és ezzel kapcsolatban uj iskola 
létesítéséről.

• Pedig foglalkoznunk kell ezzel a 
> kérdéssel és a minél sürgősebb meg
oldását szüntelenül szorgalmaznunk 

| kell, mert a község egyébként nagyon 
i előnyös képén csúnya folt az elemi 
| iskola ügyének rendezetlensége. Egész
séges és korszerű elemi iskola léte
sítése minden más munkát megelőz 
és első sorban való megoldást követel. 

Az az épület, amelyben jelenleg az 
i okiatás folyik. 1875-ben készült. Az 
! azóta eltelt hosszú évtizedek alatt

falait annyira átütötte a talaj ned
vessége,I

három foglyot Szombathelyre. Azt 
gondoltom, fegyverre! talán sikerül 
megtartanunk szép országunkat és . 
boldog ember leszek. De hiába, nem j 
volt szerencsénk I

Azt akarom ebből kihozni, hogy a j 
mi harcunk nem hiába volt. Pedig mi , 
nem beszélünk, mint azok, akik be- 
dugták a fejüket a párna alá és mosi - 
verik a mellüket, hogy én magyar 
vagyok. De akkor, amikor halálról | 
volt szó, akkor nem verték a mellü
ket, de a megszállás alatt megint ver-| 
ték. ha nem jön rá, hogy miért, úgy 
én tőlem érdeklődjön . . .

Mert mi nem beszélünk kedves 
Szerkesztő Ur. csak akkor, ha fegy- . 
vert kell fogni ’

Ha fegyvert kell fogni, akkor en- , 
gém megtalálnak. Fenn lakok Száraz
hegyen. körülbelül 3 és fél kilométer.

hogy a jugoszláv uralom utolsó évei
ben már a hatóságoknak is be kellett 
látniok, hogy

merénylet a fejlődő fiatal szer
vezetek ellen

az épületben való tanítás és azt be 
is szüntették. Egyben a község neki
fogott az uj elemi iskola építésének. 
A munka gyors ütemben haladt és a 
felszabadulás után már tető is került 
a Kossuth Lajos utca végében emel
kedő nagyszerű iskolaépületre.

Az iskolaépület azóta a befejezés 
küszöbén áll és várja, hogy megkez
dődjék falai között a tanítás.

De nem az elemi iskolások fog
nak beköltözni levegős termeibe, 

hanem a gimnázisták. mert magasabb 
közoktatásügyi érdekekből átengedte 
a község az épületet az állami gim-1 
náziumnak. A gimnázium jelenlegi 1 
épületébe pedig a polgári iskola köl
tözik be, ez az iskola ugyanis a vár
ban adott szükség-tantermekben mű
ködik ma. Az elemi iskola pedig to
vábbra is épület nélkül marad.

Mégegyszer a hözségegyesitésekröl
A februári megyegyülés előtt csap

nak legmagasabbra a községegyesi- 
tések ügyében felkavart hullámok. A 
vitás esetek egy részében még min
dig nem tudnak megegyezni a faluk, 

l igy a megyegyülés döntésének kell a 
| vitát lezárnia.

Illetékes helyek véleménye az. hogy 
. a szétválasztásra irányuló kérelmek 
i teljesíthetetlenek — általunk is már 
j több ízben felsorolt okok miatt. Sok- 
I kai inkább meg lehet oldani azokat

A mi szegény földjeink körül vannak 
véve erdővel, de bizony nyáron el 
kell mennünk, hogy megkeressük a 
mi mindennapi kenyerünket. Az idén 
is buszán voltunk munkán.

Hálásan kérném Szerkesztő Urat, 
ha jogában van, írja ezt meg a mi 
Muravidékünkben — amelynek elő
fizetője vagyok és az is maradok, 
amig csak élek, — hogy mielőtt ha
lálomat látnám, meg tudjam monda
ni, nem hiába harcoltam az én szép 
magyar hazámért!

Végül csak azt kérem a Jó Istentől, 
hogy a mi hős, öreg Vezérünk lásson 
egy szép Nagymag} arországot. mielőtt 
eltávozna tőlünk, mert csak őneki kö
szönhetjük. hogy már itthon vagyunk !

Maradok tisztelettel:
Kahr Károly, Mezővár 65. 

Éljen a mi szép Magyarországunk !

I

Ha tehát nem létesít a község sür
gősen uj elemi iskolát, akkor

a 6—10 éves gyermekek továbbra 
is a régi épület nedves, dohos 
levegőjű, betegségek csirájával 
teli termeiben maradnak.

E fölött pedig nem térhetünk napi
rendre! A község vezetőségének, kép
viselőtestületének. de minden egyes 
polgárának is kötelessége, hogy az 
uj elemi iskolai épület létesítését szor
galmazza és mindent elkövessen, hogy 
az ügy minél előbb megvalósuljon.

Tudom, hogy itt megint csak bele
ütközünk a háború szomorú valósá
gába. az anyaghiányba és más ne
hézségekbe. Ezek figyelembe vétele 
nélkül nem is szabad tervezgetnünk.

Egy azonban biztos, ha valamire 
lesz anyag, akkor az uj elemi is
kolára kell, hogy legyen 1

Pénzügyi szempontból sem jelentene 
nagy megerőltetést az uj iskola építése.

A régi iskola a város szivében 
fekszik, telkét jó áron el lehetne 
adni, az épület anyagát pedig új
ra fel lehetne használni!

Ráadásul a község ingyért bocsáthat
na rendelkezésre telket az uj iskolához. 

Mindezeknek szem előtt tartásával 
reméljük, hogy minél előbb a közsé
gi képviselőtestület és a többi illeté
kesek elé kerül a muraszombati ele
mi iskola ügye. (Sz.;

' a kéréseket, amelyeknek egyik-másik 
falu önérzete az oka. Például segíte
ni lehet a bajon, ha egyik község 
nem akarja a másik község nevét fel
venni. A segítség egyszerű: uj nevet 
kell adni az egyesített községnek.

A pálmafaiak például büszkék köz
ségük múltjára, nem akarják nevüket 
feladni és felvenni Sürüháza nevét. 
A dolgon egyszerű a segítség: adja
nak az egyesitett községnek uj nevet. 
Nagyon alkalmasnak látszik például 
a Pálmaháza elnevezés. Murahalmos, 
Kísszombat. Falud vitáját eldönthet- 
né szintén egy uj név. amely lehetne 
Murakisfalud (mindhárom névből). igy 
az összes többi esetekben is.

11.000 pengő körüli összeget 
gyűjtöttek eddig Muraszombatban 
a hon védess iádofrnak

A rászoruló honvédcsaládok támo
gatására indított országos gyűjtés so
rán Muraszombatban befejéshez kö
zeledik az adakozás. Az eddigi ered
mény hozzávetőlegesen 11 ezer pen
gő. A gyűjtés végleges befejezése 
után reméljük, hogy ez az összeg 
még jelentősen növekszik.
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Drágult a dohány, a sör, a pálinka
A hivatalos lap vasárnapi száma : A sör '

t ’pb élvezeti cikk megdrágításáról elsőosztályu üzemekben 
szóló rendeletet közöl Megdrágult a ' nnhár SO korsó 74. mi 
cigaretta és a dohány. Az olcsóbb- 
iajta cigaretták uj árai Levente 4, 
Simphonya 5. Hercegovina 5.5. Tu
rul 6. Király 6.5. Théba 8, Mirjam 8, 
Princessas 8. Extra 9 fillér drb-ként.

Szivarok Hargita darabja 2 P. Ro- 
yales 1.10 P. Novitas 75 fillér, Rega- 
iia 72. Regalia Média 60. Trabuco 
50. Trabucos 42. Cuba 32. Portorico 
2 I. Senoritas 24. Javiaies 18. Vegyes- 
kültóldi 16. Cigarillos 1 i. Faintos 12 fill.

igarettadohány száz grammos : ki-, 
váló finom török 18 P, legfinomabb ! 
túrók 16. legfinomabb Hercegovina 
:■>. Purzicsán 9. finom török 8. finom , 
hercegovina 5.20. Ersekujvári 4.40. i 
középfinom török 1. balkán 3, legfi
nomabb magyar 25 grammos 50 fill.

Pipadohány: Gentry 3.20 Musko-1 
tály. Verpeléti 2. Legfinomabb magyar ’ 
1.80. finom magyar 1.20. középfinom • 
magyar 1.Í2. kapadohány 92. Magyar [ 
25 grammos 28 fillér.

A dohányárak emelkedésén kívül I 
c. Budapesti Közlöny vasárnapi szá-; 
mában kormányrendelet jetent meg 

szeszes italok eladási árának eme- 
lóséről. valamint az értékforgalmi és 
f ?ny űzési forgalmi adó tételeinek újabb 
megállapításáról.

_‘_7 ---—11—! picolo 43, 
■ pohár 50. korsó 74. másodosztályú 
; üzemekben picolo 30, pohár 48. kor
só 60, a harmadosztályú üzemekben 

1 picolo 26, pohár 44, korsó 64 fillér. 
• A 12 fokos sör elsőosztályu üzemek- 
i ben picolo 38, pohár 54, korsó 82, 
másodosztályú üzemekben picolo 34.

1 pohár 52, korsó 78. harmadosztályú 
üzemekben picolo 30. pohár 48, kor
só 72 fillér.

Ru_m
40 százalékos 25 literig 8.24 P, 55—

100 literig 8.20 P. 100 literen felül 8.12 
. P. 45 százalékos 9.27. 9.23, 9.14 P. 
■ 50 százalékos
55 százalékos 

, 60 százalékos

10.30. 10.25. 10.15 P. 
11.33, 11.28, 11.17 P.

12.36, 12.30, 12.18 P. 
Likőrök

23 értékegységgel 5.51. 5.44, 
P. 27 értékegységgel 6.48, 6.38.
P. 31 értékegységgel 7.42. 7.32, 
P. 35 értékegységgel 8.36, 8.26. 8.06 P. 

Cseresznye, meggy, barack, szilva.
dió stb. 40 százalékos 8.60, 8.56.8.48 
P. 45 százalékos 9.68, 9.63. 9.54 P.
50 százalékos 10.75. 10.70, 10.70 P. 

Törköly, seprőpálinka
Wisky. gin. ánizs, kömény, lengyel 

45 százalékos 8.56, 9.52, 9.43 P, 50 
százalékos 10.36. 10.58, 10.48 P. 35 
százalékos arató pálinka 7.64. 7.40.

1 7.33 Pengő.
■— ■snentrrj'T'-' "CtTÍ" ’ O 'TfCA’ K.-.iKlK-^'auoanj.Tx-

5.24
6.18
7.12

i

gondolatokat tártál- 
:.z azokban foglaltak
or több ízben fordul
va lasztin k valamennyi

Szerkesztői üzenet
Dr. Cs. A. Partosfalva. Nyilvánosan 

válaszolunk értékes 
mázó soraira, mert 
kai kapcsolatban mi 
tak hozzánk. Így 
érdeklődőnek is szói. — Levele szerint 
kár, hogy magyar és vend közleményeink 
i. m azonos tárgykörüek, tehát a magyar 
cikkek nem jelennek meg, legalább 
kivonatosan vend nyelven is. Pedig 
ha igy történnék, nyelvkurzus szere
pet tölthetné be újságunk részben a ma
gyarul tanulni szándékozó vendek, rész
be: a .étidül tanulni szándékozó magya
rok számára. Ennek szükségességét a kö- 
\étkezőkkel okolja meg: »A két lélek
ben egy, de nyelvben különböző 
nép szellemi egyesüléséhez az ut a 
nyelvek országutján vezet«. A vála- 1 
szakiskor ebből az általunk is teljes 
mértékben helyeselt megállapításából 
indulunk ki. Nyíltan hirdettük mindig, 
hogy a „Muraszombat és Vidéke- hiva
tásának azt tekintjük, hogy minél job
ban elmélyítse az összetartozás ér
zését a vend és a magyar anyanyel
vű testvérek között és ezzel az egész 
vidék szellemi és gazdasági előnyét szol
gáljuk. A magyar szellem elsajátításához 
szerintünk is a nyelvek országutján ve
zet az ut. Ezért minden erőnkkel azon 
vagyunk, hogy minnél jobban terjesszük 
a magyar nyelvet, hogy mindenkivel meg
értessük, meg kell tanulnia magyarul! 
Nem a vend nyelvet akarjuk mi el
venni a néptől — ezt bizonyítja vend 
nyelven irt laprészünk is — csak 
azt akarjuk, hogy magyarul is meg
tanuljon minden vend! Ez a szem
pont vezérelt bennünket akkor is, amikor 
a jelenlegi nyelvbeosztást elhatároztuk. 
Az Ön által javasolt megoldást nem tart
juk a jelenleginél jobbanak a követ
kező okokból: 1. Csak abban az esetben 
lehetne nyelvkurzusnak felhasználni az 
újságot, lia a magyar és vend szöveg ha
sábosán egymás mellett, soronként azonos 
tartalommal jelennék meg. (De még ekkor 
is hiányoznék a szótári rész, ami megha
tározná, hogy melyik szó, mit jelent a 
másik nyelven.) Ez a hasábos beosztás 
azt eredményezné, hogy csak három ol
dalon találnának olvasnivalót a mindkét 
nyelven beszélők, mert a papirtakarékos-

ság 6 oldalnál nagyobb terjedelmet — 
egyelőre néni tesz lehetővé. 2. Nagyon 
kevés olyan gazda akadna szerintünk, 
akinek türelme lenne a nyelvtanulásnak 
erre a nehéz és magasabb képzettséget 
feltételező módjára. 3. Olyan vend nem 
is igen él a vidéken, aki a magyart jól- 
rosszui ne értené meg. — A jelenlegi 
rendszer előnye: 1. Azok a gazdák, akik 
mindkét nyelven beszélnek, 6 oldal terje
delemben kapnak nagy gonddal és a lap 
hivatását szem előtt tartva összeállított ol
vasnivalót. 2. Azok a gazdák, akik ma
gyarul gyengén beszélnek, ezért magyar 
újságot nem is vennének meg, tanulnak
az újságból magyarul. Megveszik ugyanis ! 
a lapot — nagyon sok van ilyen a ha- 1 
társzélen a vend szöveg kedvéért, 
de mert ott hever asztalukon az uj- I 
ság egész héten, hát csak elolvassák 
a magyar cikkeket is. Legnagyobb ré
szét megértik maguktól, szomszédaik ki- |

| segítik őket és a magyar nyelv olvasása i 
lassan-lassan belegyakorolja őket a ma- j 
gyár nyelvbe. — Tehát kitűzött célunkat < 

j teljes mértékben elértük a nyelv vonalán 
1 is! 3. Végül az a néhány ember — alig 
' akadhat ilyen vend, — aki semmit sem 
: tud magyarul, úgysem olvassa az újságot, 
: tehát nem is használhatja nyelvtanulásra.

Mindezek a szempontok a vend anyanyel- 
I vüek magyar tanulásával kapcsolatosak. A 

vendül tanulni szándékozó magyarok 
igényeit módszerünk tényleg nem elégíti 

I ki. Nem szabad azonban elfelejtenünk, 
1 hogy mi elsősorban a vend anya
nyelvnek magyar tanulását vagyunk 
hivatva szolgálni, másodsorban pedig 
a vendül tanulni szándékozók száma ele-
nyészően kicsi a magyarul tanulók szá
mához mérten. Ennek ellenére szívesen 
szentelnénk az újságban állandóan valami 
helyet nyelvtanítás számára. Erre vonat
kozóan még nincsenek elgondolásaink, 
ezért minden tanácsot és ötletet szívesen 
meghallgatunk és ha lehetséges, fel 
is használunk. — Az ügy iránt tanú
sított érdeklődésének örülünk és köszön- 

j jük azt. (Sz.)
Kozicz János, Seregháza. Ügye elin

tézésében — amennyiben módunkban áll 
— segítségére leszünk.

Eladó
békebeli 5 kg-os tolós gyorsmérleg. Hitelesít

ve 1942-ben. Cím a kiadóhivatalban.

HÍREK I megnemértés, talán a bünalkalom há
zából a tudomány, szülői megbecsü
lés és a szeretet házává vált. Az ün
nepség után könyörgő ájtatosság volt, 
mely után egy sziwel-lélekkel énekel
ték az egybegyűltek a Himnuszt. (--) 

— Értesítés. Értesítem a mélyen 
tisztelt közönséget, hogy Szombathe
lyen mestervizsgát tettem és Muraszom
batban, Petőfi Sándor utca 12 szám 
alatt szabómühelyt nyitottam. Sarotar 
Antal szabómester.

— Halálozás. Sürüházán február 
emli- i 2-án 70 éves korában elhunyt Lülik

i
i
I

gazdát.ismerték az egész Muravidé
ken. Özvegye, négy gyermeke és 
nagyszámú rokonság gyászolják. 4-én

nyugalomra a megboldogult gazdát.
— Üveget kell vinni a gyógyszer

tárakba a kanalas orvosságokhoz 
Az orvosságos üvegekben mutatkozó 
hiányra való tekintettel elrendelték 
hogy a gyógyszertárakba üveget kell 

. vinni a kanalas orvosságokhoz. Ke- 
nőcsökhöz tégely vitele kötelező.

— Iskolás hőseink. A muraszom
bati állami népiskola tanulói is mél
tónak bizonyultak értük harcoló hős 
honvédőinkhez. Nemcsak naponként 
imádkoznak értük és eredményesen 
tanulják és már jól beszélik a ma
gyar nyelvet, de minden honvédeink- 
ért folyó gyűjtésben lelkesen vesznek 
részt és még a legszegényebb tanu
lók is örömmel ajánlják fel filléreiket. 
Karácsony előtt minden kérés, 
tés nélkül, a I . 
felbuzdulva adakoztak 250 cigarettát kedő édesapja. Az elhunytat, mint jó 
és 4 csomag dohányt. A „Honvéd- gazdát ^ismerték az egész Muravidé- 
karácsony” akción 31.09 P értékű 2, 
5 és 10 filléres bélyeget adtak el egy 
délután. De csak azért ennyit, mert ; helyezték nagy részvét mellett örök 
többet nem küldtek Budapestről. Je
lenleg, honvedeink szellemi táplálá
sára a „Nemzeti Könyvtár* füzeteire 
ajánlanak 22—24 fillért. Eddig 205 

i füzet ára jött össze. A „Nemzeti Re- 
pülőalap“-ra meg az „osztálypénztá
rosok" szedik össze a kis magyarok 
zsebpénzéből a napi 1—2 fillért, hogy 
év végére minél tekintélyesebb ősz- 
szegre dagadjon. Jó szülőik igazán 
büszkék lehetnek kedves gyermekeik
re, akik ennyire megértik a mai idők 
intő szavát. Nem egyszer a tanitóné- j 
ni és bácsi könnyes szemmel vette 
át a legszegényebb kis tanulótól a 
gyűrött szimphóniát. a karácsonyi sü- 

I teményt. A kevésbbé módos szülők 
gyermekei közül volt, aki egymaga 

i 10 P-t hozott a Nemzeti Könyvtárra.
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középiskolák példáján József földműves. Lülik Lajos keres-

VÁROSI MOZI
MURASZOMBAT

1943. február hó 6-án. szombaton 19’30 o. 
február hó 7-cn. vasárnap 11.15 ó.

15 ó.. 17 ó. és 19’30 ó. 
és február hó 8.-án. hétfőn 19.30. ó.

Estélyiruha kötelező
I

1
I
jávor Pál és Réthy Eszter a Bécsi 

állami Operaház tagja.
! Minden méterben, minden kockában megle

petés lesz az ..Estélyiruha kötelező.

Igazi hősök ők is. a nemzet kis isko
láshősei. akiket majd megáld a ma
gyarok Istene a jövendő békés, bol
dog Nagy magyarországban. — S. Cy.

— Muraszombati adományok a 
soinkeréki országzászlóra. A som- 
kereki országzászló emelésére indí
tott gyűjtés során Muraszombatban a 
következő adományokat jutttaták el 
dr. Kertész Endrének: Muraszombati 

; Takarékpénztár tisztviselő kara 15, 
Hánn Izidor 20. dr. Tárczy Miklós 5, 

, dr. Szabó Károly 2, dr. Válvi Sándor 
5, dr. Lippai Vilmos 5, dr. Olajos Jó
zsef 5, Hartner Nándor 5, dr. Jávor- 
szky József 10. dr. Derzsenyi Tibor 
4. Mórocz Imre 5 P. összesen 86 P. 
Ezt az összeget a maga adományá
val kiegészítve elküldte dr. Kertész 
End>e Gyenye György rei. esperes
nek Somkerékre.

Iskolaavatás Lendvaerdőn. Szép 
és bennsőséges helyi ünnepség kere
tében vált valóra Lendvaerdő község
nek régi vágya jan. hó 24.-én délu
tán. A község kis tanulói a 3 kilo
méterre fekvő Bántornyára jártak is- I 
kólába, s igy a tél erősen megkinoz- 1 
ta a kis vendeket. Ez váltotta ki Fehér 
József körjegyzőben azt a gondolatot. : 
hogy a község tulajdonát képező ven- i 
déglőcpületet a község átadja iskola 
céljára. Ezt a tanügyi hatóságok is 
támogatták. Vasárnap, a község ap
raja nagyja gyülekezett az épület előtt 
s midőn J e r i c s Iván bántornyai esp. 
plébános megjelent s a megáldási 
szertartás kezdetét vette, meghatódot- 
tan állott a tömeg. A szertartás vé
geztével hatásos vendnyelvü egyházi 
beszédében utalt az iskola és a szü
lői ház egymásrautaltságára, s nagy 
öröméi fejezte ki. hogy a volt ven
déglő a vallásos, jó állampolgári ne
velés háza lehet. Fehér József kör
jegyző mint a politikai község veze
tője köszönetét mondott mindazoknak, 
akik tervét megvalósuláshoz segítet
ték s felhívta a lakosság figyelmét a 
tanítók tiszteletére és megbecsülésére. 
Bérces István beszédében megemlé
kezett az ezeréves Magyarországért 
verthullatott jó vend magyarokról. 
Hogy áldozatkész magyarságra neve
les célját szolgálja ez az épület, mely 
az egyház áldása következtében a

I

I Kővetkező műsor .-

Válaszúton (^luzion)

I

— Ezer pengő temetkezési segély 
a fodrászoknak. A fodrász kézmü- 
iparosok felkarolására, mint értesülünk 
az „Erdélyi és Bánáti Fodrászmeste
rek Szövetségének Központja Maros
vásárhely” működését kiterjesztette 
egész Magyarországra. A magyar kor
mány ennek a humánus intézmény
nek a működését engedélyezte. Éz 
az egyesület tagjainak halálesetenként 
egyezer pengő segélyt nyújt. Biztosí
tási dij vagy havi tagsági dij nincsen 
csak minden egyes haláleset után 5l 
fillért fizetnek személyenként. 75 éves 
korig orvosi vizsga nélkül felveszik a 
fodrásziparost és nejét. Továbbá tag
jai lehet másfoglalkozásu magyar ke
resztény polgár is. kit fodrászok aján
lanak. Bővebb felvilágosítást nyújt az 
„Erdélyi Fodrászlap" Marosvásárhelyt 
megjelent legkisebb száma.

— Perlakon a jövő évben mező
gazdasági iskola nyílik. Az iskola cél
jaira megvásárolt az állam egy eme
letes házat és 20 hold szántót.

— Moszkva ismét visszatér a 
magántulajdonhoz! Berlinből érkező 
jelentés szerint az egyre növekvő el
látási nehézségek arra késztették 
Moszkvát, hogy a bolsevizmus egyik 
alaptételét ..átmenetileg” megszüntes
se : A népbiztosok tanácsa elrendelte 
ugyanis, hogy a szovjet gyárak, üze
mek és hivatalok a részükre kiosztott 
konyhakerteket és burgonyaföldeket 
5—7 évig saját tulajdonuknak tekint
hetik, ha azokat személyes megmű
velésre átengedik munkásaiknak és 
alkalmazottaiknak. Ugyanekkor elren
delték, hogy a munkahelyét elhagyó 
alkalmazott azonnali hatállyal elveszti 
a számára juttatott földrészre való 
igényét is. A rendelet — elvi jelen
tősége mellett — nyilt bevallása an
nak, hogy a szovjet gazdálkodás már 
a fontos gyárait és üzemeit sem tudja 
ellátni.
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Az örihodosiak zászlója
ír

A HATÁRMEGÁLLAPITÓ BIZOTTSÁG MAGYAR KÜLDŐ ÍTSÉGÉNF.K 
gépkocsi ját borították be vele, majd 22 évén át rejte

gette a lobogót ábrahám Sándor

i ryffi és Ofeörgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása 
Cégt. BORLAY F.NDRÉNÉ

SZOMBATHELY - THÖKÖLY' IMRE UTCA 71. - TELEFON: 10-68.
Legkitűnőbb italok ! Legpontosabb kiszolgálás!& mernél rohamok megtorgsawt a magyar vonalak e^őtC

A második magyar hadsereg veszteségei

A következő levelet kaptuk :
A muraszombati tűzoltók elrejtett 

zászlójáról olvastam legutóbb becses 
lapjukban. Ha Szerkesztő Ur megen
gedné, szeretném elmondani a mi 
zászlónk történetét is.

A megszállás elején történt. A ha- 
tármegállapitó bizottság járta a falva
kat. Áz alattomos jugoszláv hatósá
gok kihirdették, hogy mindenki sza
badon nyilváníthatja érzelmeit. Ezért 
Örihodos község, elsősorban lelkes, 
magyar ifjúsága nagyon készült a bi
zottság előtt való megjelenésre. Az 
öregebbek kijelölték a helyi bizottsá
got is. amely aztán elő is adta azo
kat az érveket, amelyek bizonyították, 
hogy a község minden tekintetben 
Magyarországhoz tartozik. Az ifjúság 
pedig nagyszabású nyilvános tünte
téssel akarta megmutatni érzelmeit.

A határmegállapitó bizottság 1920 
szeptember 20-án jelent meg Nagy- 
dolányban. Az őrihodosi fiatalok már 
előtte való nap összeszedték az ösz- 
szes magyar lobogókat, szalagokat, 
hogy azokkal feldíszítve vonuljanak 
a bizottság elé. Szép, címeres zász- < 
lót rejtegettem padlásomon én is. Se
gítségére voltam a fiataloknak, hogy 
kicsempészhessék tőlem. Ez alatt az

Emelkedett a mezőfiasdiisagi muosásö*? lm 
Hárcius 1-ig minden munkás köteles elszerződni 

internálják, aki nem vállal munkái
Az 1943. évre irányadó mezőgazdasági 

minimális munkabérek közül a készpénz
bérek mintegy 30 százalékkal magasabbak 
az 1939. évi bérszínvonalnál. Az emelke
dés aránya tehát megfelel az ipari munka
bérek emelésének. Az elsőosztályú mun
kás órabére 32—40 fillér, napszámbére 
nyáron 4.32—5.40 pengő, a kaszásnap
szám a legnagyobb nyári munkaidőben 
8.10 pengő. Az akkordbéreket is 32—40 
filléres órabér, illetőleg az ennek megfe
lelő napszámbér alapulvételével számítot
ták ki. A summás élelmezésen és havi 2 
mázsa kenyérgabonán felül havi 8- 30 
pengő pénzfizetést kap. A cseléd kész
pénzbére, amely a lakáshoz és a szoká
sos szegődményhez, valamint különböző 
természetbeni járandóságokhoz járul, évi 
180 pengő.

A maximális munkabérek túllépésére I 
semiiycn címen sincs lehetőség. Azt a ré
gebbi rendelkezést, amely szerint a mun- l 
kaadó a jó munkásnak 20 százalékig ter
jedhető jutalmat adhatott, hatályon kívül ; 
helyezték, mert az Országos Gazdasági 
Munkabérmegállapitó Bizottság a maximá
lis bérhatár megszabásánál ezt a 20' szá- ! 
zaiékot is már beleszámította.

A mezőgazdasági munkabérek összegét 
nem érinti, mégis a cselédség és munkás
ság megélhetési viszonyait jelentős mer- !

Bliomorlisjos! - sfeaEbajQs!
Tartson ivókúrát!

4 természetes szénsavas

PETÁNCI 
gyógyvíz 
üdít - gyógyít

Főraktár! MURASZOMBAT
TELEFON 68.

iskolai zászló alatt vonultak másnap 
az ifjak Nagydolánvba.

Elgondolhatja az olvasó, hogy mi
lyen nehéz szívvel és könnyes szem
mel néztem ezt a lelkes felvonulást. 
Annál is inkább, mert látnom kellett 
azt is, hogj dühtől remegve és bosz- 
szuvágytó! szomjasan rohant utánuk 
a csendőrlaktanya felkészüli legény
sége. Bántani azonban nem merték 
őket.

A bizottság elvégezte szomoiu mun
káját és indulni készült tovább.

A hodosi ifjúság ekkor a magyar 
küldöttség gépkocsija köré se
reglett, az iskolai lobogóval leta
karta a kocsit és elénekelte az 
örökszép magyar imádságot, a 
Himnuszt.
A bizottság távozása után keresték 

a csendőrök a zászlót, de nem tud
ták megtalálni. Egy’ lelkes ifjú — aki 
ma is községünk egyik köztisztelet
ben álló polgára — A.bráhám Sán
dor keblébe rejtette a lobogó! és meg
szökött vele. 22 éven ál rejtegette a 
drága ereklyét, úgy, hogy a finom 
selymen ma sem látszik az idő mú
lása és ismét diadalmasan loboghat 
a hazafias ünnepélyeken.

. ENYVES KÁROLY 
ny. tanító. Örihodos

i tőkben javítja a másik rendelet, amely 
részben a munkavállalásra és a munkafe
gyelemre vonatkozóan hoz szigorú ren
delkezéseket, de ugyanakkor gondoskodik

I arról, hogy a természetbeni járandóságai- 
' kát a cselédek és munkások természetben 

kikaphassák és megtarthassák. A gazdasá
gi cselédet bér íejcben kapott járandósá
gai után általában nem terheli a közellá
tás céljaira beszolgáitatási kötelezettség. 
Az egész idényre leszerződött munkások 
egy régebbi I özellátási miniszteri rende
let értelmében a munkában eltöltött min
den hónapra 25 kg lisztet kapnak. Ezen
kívül a kenyérgabona keresményükből az 
egész idényre 10 mázsát természetben 
megkaphatnak. Ha kenyérgabonamennyi- 

í ségük a 10 mázsát meghaladja, a többle- 
1 tét szintén készpénzben kell kifizetni.

Március 1-ig minden 
munkás szerződjék el

Nemcsak a cselédek és dohánykertészek, 
de minden más gazdasági munkavállaló 
is köteles legkésőbb március 1-ig leszer
ződni s ha önként le nem szerződött, 
március 15-ig a községi elöljáróságnál 
jelentkezni. Azt, aki le nem szerződik, 
sem nein jelentkezik, és aki a munkaköz
vetítő hivatal által ajánlott munkaalkalmat 
sem fogadja cl, szintén honvédelmi munka
kötelezettként veszik igénybe. Adott esetek
ben az ilyen személyt is internálják és kato
nai vezetés alatt álló munkatáborba utalják.

— Mibe kerül Angliának a hábo
rú ? Nagybritannia háborús kiadása az 
utóbbi hetekben átlagosan napi 20 
millió font, vagyis szinte ugrásszerűen 
emelkedik, mert októberben meg azt 
mondta Kingsley Wood kincstári kan
cellár, hogy a napi kiadás mintegy 
13 millió font. Angliának eszerint most 
már naponta két és félszer többe, kerül 
a háború, mini az előző világháború
ban ennyi idő után és négyszer annyi
ban mint a jelenlegi háború kezdetén.

i

í A honvédvezérkar főnökének 11. 
számú hadijelentése közli: Az elmuli 
héíen a magyar hadsereg uj védőál-, 
lásának berendezése gyengébb ellen
séges ellenhatás mellett tervszerűen I 
folyt. A Voronyezstől délnyugatra el- ( 
terülő térségbe folyó sikeres elhárító * 1 
harcokból a magyar csapatok is ki- I 
vették részüket.

A honvéd vezérkar főnökének 41. 
számú jelentéséhez katonai körökből 
még a követkozőket fűzik: Hevessé- ( 

I gükből veszítettek azok a tömegtáma
dások. amelyeket az ellenség a ma-| 
gyár csapatok vonala ellen január kö- i 
zepén indítóit. A magyar hadsereg 
hátrább fekvő uj állásokat foglal! el. 
Az elmúlt héten

a támadások lendülete a magyar 
arcvonal előtt észrevehetően csők- ' 
kent, ugyanannyira, hogy itt vi- j 
szonylagos nyugalom van.

A nyugalmi időt csapataink felhasz- i 
, nálták arra, hogy az uj állásokat mű
szakilag megerősítsék. A mélyen szik- 

! Iakeményre fagyott talajba kellett uj 
: árkokat és fedezékeket építeni, ami ; 
j elsősorban a műszaki csapatokat ál
lította rendkívül súlyos feladatok elé. 
Ez a teljesítmény annál figyelemre
méltóbb. meri az ellenség a munká
latokat, ha kisebb erőkkel is, de sok- 

1 szór zavarta. A magyar hadsereg ru
galmas hadvezetését mutatja, hogy 

| az ellátó szolgálat az uj helyzetben
is jól működik. Csapataink lőszer- és 
élelmiszerellátása tekintetében a sú
lyos körülmények ellenére is alig van 
számottevő zavar és gondoskodás tör- 

; tént arról is, hogy a kemény hideg 
; ellen a csapatok megfelelő védelmet 
kapjanak.

A magyar csapatok helyzetéről tá
jékozott helyről a következőket köz
ük : A Don mentén a múlt év ősze óta 
széles kiterjedésben lévő magyar má- , 
sodik hadsereg harcvonalának egyikr ! 
keskeny szakaszát jan. 12-én eddig ; 
mégegyetlen arcvonalon sem tapasztalt 

( erővel megtámadták az oroszok. A 
támadás igen erős ködben történt, ' 
ami a magyar csapatok elhárító tüzét ( 

: szinte lehetetlenné tette. Csapataink
a magyar vitézséghez méltóan hősi-1

kötelező bes.w©igáh»- 
tésa február 7-ig

A 63.800—1942. ip. M. rendelet ér
telmében, akinek már 5 kg. vagy en
nél nagyobb mennyiségű ócskavas, 
vagy még használható vas, fém, vagy 
üzemen kivül levő gép. gépalkatrész 
van birtokában, köteles a Fémgyüjtő 
megbízottjainak átadni a megállapí
tott áron.

Az át nem adott anyagot, gépet feb- 
, ruár 7-ig átvételre fel kell ajánlani a 
Fémgyüjtőnek, de ekkor már a meg- 

1 állapitolt áraknál 20%-kal keveseb
bet fizet a Fémgyüjtő.

Azokra, kik készletüket el nem ad
ják. vagy fel nem ajánlják, az anyag 
elkobzásán felül 6 hónapig terjedő 

I sI
1

esen ellenálltak, a legtöbb helyen ke
mény kézitusába keveredtek és az 
ellenségnek igen nagy veszteségeket 
okoztak. Természetes, hogy a nagy 
túlerővel és sok harcikocsival végre
hajtott támadást ezer, a betörési he
lyen feltartóztatni nem lehetett. Az 
orosz támadás az arcvonal többi pont
jára is kiterjedt.

A támadást a magyar arcvonal 
hét napig vitézül visszaverte.

Amikor azonban az ellenségnek a 
magyar hadsereggel szomszédos szö
vetségesek vonalán is sikerült a don- 
menti állásokba benyomulni, egész 
arcvonalát hátlrább kellett vonni.

A doiimenti arcvona! feladása te
hát velejárója volt a túlerővel 
megindított nagy orosz offenzivá- 
i.ak és nem a magyar csapatokon 
múlott.

Az ilyen támadások kivédése és min
den visszavonulás természetesen vesz
teségekkel jár. amelyek annál nagyob
bak, minői hősiesebb az ellenállás. 
A veszteségeket az orosz tél fokozta, 
mert 30—40 tok volt ezeken a napo
kon. a hőmérséklet.

A donmenti harcot azonban a ma
gyar hadsereg nem vesztette el, 
csak veszteségei voltak.

A második hadsereg egy'narmada 
most is harcban áll az ellenséggel 
teljesen rendezetten és kevés vesz
teséggel. A hadsereg többi részéből 
az arcvonal mögött elhelyezve volt 
részek, ami igen tekintélyeslélekszám, 
csaknem teljesen megvannak és az 
arcvonalban küzdött részek pedig 
még a vezetés számításán felül is 
előkerültek, rendeződtek és rövide
sen uj alkalmazásra készek.

Propagandahazugság és nagyítás 
tehát az, hogy a második hadsereg 
megsemmisült. Erről - hála Istennek- 
nincs szó. Vannak veszteségeink, ame
lyeket senki sem akar letagadni, se 
kisebbíteni. Mindenki tudja, hogy a 
háborúban nemcsak győzelem és elő
nyomulás van, hanem vannak áldo
zatok, veszteségek és van visszavo
nulás is. Jelenlegi veszteségeink ép
pen a hősi ellenállás következményei.

; elzárást és 8.000 pengőig terjedhető 
1 pénzbüntetést jelent.

A Fémgyüjtő kiküldött ellenőrei már 
megkezdték az uradalmak, vállalatok 
ellenőrzését, hogy felkutassák a lel 
nem ajánlott készleteket.

A Vas- és Fémgyüjtő Vas- és Sop- 
ronmegyei körzelvezeíője Andavári 
József. Szombathely. Zanati-ul.

Szeszmérőgép nélkül főzhetnek 
pálinkát Alsómuraközben!

A pénzügyminiszter 301—1943. X.
I b. számú rendeletével megengedte, 
i hogy Légrád és Alsómuraköz érde- 
' kelt lakossága szeszmérőgép alkalma- 
' zása nélkül, állandó pénzügyőri felü
gyelet mellett, kizárólag saját termésű 

(szilvából 1943. március 31-ig pálinka- 
I főzést folytathasson.
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Miből mennyit ke!«® gazdának beszolgáltatni
a Jurcsek-féle terv alapján /

VFG’FLFNT a MEZŐGAZDASÁGI TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK BESZOLGÁLTATÁSI KÖTELESSÉGÉ
RŐL SZÓLÓ RENDELET VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA
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KÖZPONTI MOZI
OITTRICH, MURASZOMBAT

194.3. február (5-án, szombaton 5 és V2 8 
február 7-én, vasárnap 3. .5 és */2 5 o.

Jelmezbál
t „Muraszombat és Vidéke1* már több 

. .t jelentette, hogy Jurcsek Béla köz
ellátási államtitkár tervet dolgozott ki a 
mezőgazdasági termények és termékek be
szolgáltatására, hogy a gazdák nyugodtan 
ini'ví Iliét:!: földjeiket c- előre tudják, hogy 
a termés betakarításakor mennyit kell !e- 
.'diiiok a közeilátás céljaira. Ez a Jurcsek- 
ele terv biztonságossá teszi a gazdálko

dást és emellett az ellátatlanok részére fel
tétlenül szükséges elsőrendű élelmiszerek
ről gondoskodik.

A azdálkodók pontosan beoszthatják 
terményeiket és egyéb termékeiket, mert a 
.izdrrági év elején értesülnek arról, hogy 

miből mei II beszolgáltatni. A Jur- 
n gszünteti az eddigi 

bizonytalanságot.
A Jurcsek-féle terv a föld kataszteri 

szta jövedelem alapján rendezi a gazdál
kodók beszolgáltatási kötelezettségét. A 
Budapesti Közlönyben megjelent most az 
éij rendszer végrehajtási utasítása. Mint jól 
tudjuk, már az elmúlt év novemberében 
mt jelent az a rendelet, amely kimondot- 
i , In ■■ y a •' ■ áálkodók 1943. július 1-től 
19 14. év juniu 31-ig terjedő gazdasági 
évben kötelesek

egész szú inóföldtcrületűk katasz
teri tiszta jövedelmének minden 
arany-koronája után tiz kilogramm 
kenyérgabonát, vagyis tiz kilo
gramm búzaegységet a hatóság ál
tal megállapított árban a közelin-

I

A most megjelent újabb rendelet pedig 
azt mondja ki, hogy a tíz búzaegységen 
felül még negyven búzaegységnek meg
felelő mennyiségű mezőgazdasági terményt 
vagy terméket kell beszolgáltatni.

A TERMÉNYEKET ÉS TERMÉKE
KET BÚZAEGYSÉG ALAPJÁN 

KELL BESZOLGÁLTATNI
A rendelet részletesen felsorolja a kü

lönböző mezőgazdasági termények és ter
mékek átszámítási kulcsait. Ezek szerint 
100 búzaegységnek felel meg 100 kilo
gramm búza vagy 100 kilogramm rozs, 
vagy 100 kilogramm kétszeres, mindegyik 
legfeljebb két százalék idegen anyaggal.

Nemcsak a kenyérgabona kerüi 
beszolgáltatására, hanem a zsira
dékok is, tehát: a sertészsír, ser
tésháj, friss vagy sózott szalonna, 
baromfizsiradékok, vaj, tejfel, tej
szín, a napraforgó- és tökmagolaj, 
továbbá a sertés élősúlykilogramm- 
ban, a bika, vágómarha, növen
dékmarha, vágóborjú, bárány és 
más állatok, a baromfi, élő ponty. 
A rizs, az árpa, sörárpa, zab, kö
les, a hüvelyes vélemények, az 
élelmiszer- és ipari növények, szá
lastakarmányok, növény magvak, 
széna- és szalmafelék, az állati ter
mékek: a tehéntej, juhgomolya, 
tojás, gyapjú féleségek, nyers mar
ba-, juh-, bárány

1
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1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
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somkorómag, takarmányrépamag 600 
htcernaszéna 
lóhereszéna, baltacím-zéna. za- 
bosbükkönyséna 
muharszéna 
takarniányszalma és alomszalma 
melasz 
szárított répaszelet és korpa

40
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5
5
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12

„ olajpogácsa 70-80
élősúlykilogramm bika 5
élősúlykilogramm vágómarha és
növendékmarha 3
darab vágóburjú 250

„ bárány 30
liter tehéntej 1.40

„ ipari tej 1.10

cigályagyapjú

5
7

60

ki'.szereplő : Szörényi Éva. Ajtay Andor. Turay 
Ida. Greguss Zoltán. Bilicsi Tivadar.

1943. február 8-án hétfőn ’/28 
február 9-én kedden 8 

és február 10-én szerdán 5 és 5 

Asszony a neved!
(Herz ohne Heimat)

CAM1LA HORN és GUSZTÁV DIESSL

ó*
w.
ú.

kát, hiszen őt is terheli az a sok gond, 
ami minden magyar gazdát sújt a mai 
nagyon nehéz időkben. Jurcsek Béla ál
lamtitkár terve a legjobbat akarja a gaz
dálkodók és a közellátás számára nyújtani.

Rajtunk, magyar gazdákon és a közel
látási szerveken múlik most már, hogy 
ez a nagyszerű terv gyakorlatilag is elő
segítse a nemzetet a súlyos, rögös úton 
a végső győzelem felé!

és sertésbőrök,
tűs céljaira beszolgáltatni. valamint borjú és lóbőrök.

ÁTSZÁMÍTÁSI KULCS
A rendelet három mellékletben közli a 1 q erőspaprika 700

különböző mezőgazdasági termények és 1 „ vöröshagyma 60
termékek átszámítási kulcsait. Az első mel 1 „ fokhagyma 150
léklet sz. rint 1 mázsa búza, rozs vagy 1 „ fejeskáposzía 50
kétszeres 100 bú aegységnek felel meg. 1 ,. lucernamag 1800

A többi mezőgazdasági termények kö 1 „ vörösheremag 1000
zül a fontosabbak átszámítási kulcsa a kö 1 „ fehérheremag 1200
vetkező : 1 „ bíborheremag 450

búza egység 1 „ baltacimmag 350
1 q olvasztott sertészsír 1200 1 „ nyúlszapukamag 650

kg juhgomolya 
kg tyúktojás 
kg merinögyapju 
kg keresztezett és 
kg rackagyapjú
kg nyersmarhabőr, juhbőr, bá

ránybőr és sertésbőr
kg borjúbőr 
darab lóbőr
A fenti búzaegységmegállapítások alap

ján kell a beszolgáltatási kötelezettséget 
átszámítani.

Mint láthatjuk, az új rendben a gaz
dálkodó egész szántóföldi területének ka
taszteri tiszta jövedelme minden aranyko
ronája után 50 búzaegységnek megfelelő 
mennyisegű mezőgazdasági terményt vagy 
terméket köteles a közeilátás céljaira a 
hatóság által megállapított árban beszol
gáltatni. Ebből 10 búzaegységet búzában, 
rozsban vagy kétszeresben kell beszolgál
tatni, a következő 10 búzaegységet zsira
dékban, vajban, tejfelben, tejszínben, nap
raforgó- és tökmagolajban, zsirsertésben, 
hússertésben, hizlalt libában, hizlalt kacsá
ban, olajosmagvakban, vagy zsiradék elő
állítására alkalmas takarmányokban: takar
mányrépában, morzsolt vagy csöves ku
koricában, harminc búzaegységet pedig 
különféle terményekben vagy termékekben.

GYAKORLATI PÉLDA
i

sCertmun&ástfépzö
Szombathelyen

A szombathelyi m. kir. Kerlmun- 
kásképző Iskola március 1-én kez
dődik. Az oktatás 2 év. A kiképzés 
gyakorlati és elméleti. Feltétel az ele
mi iskola sikeres elvégzése, földmű
ves vagy kertész származás, testi al 
kalmasság, kifogástalan erkölcsi álla
pot, katonai szolgálattal rendelkezők 
előnyben. Vagyonos tanulók évi ellá
tási díja 300 P. Szegénysorsúak díj
mentesen vétetnek fel. Közelebbi tud
nivalók Szombathelyen a városi fő
jegyzői hivatalban megtudhatók.

„ sertésháj 1000
,. friss vagy sózott sertésszaionna 900 
„ baromfizsir és háj
„ vaj 
„ tejfel 
„ tejszín
„ napraforgó- és tökmagolaj

■ i ős i í ly k i 1 og r.m nn se rtés 
repce, szójabab, tökmag 
lenmag, dohánymag 
kendermag 
napraforgó, gomborka 
ricinus 
olajozó., kukoricacsira 
takarmányrépa, morzsolt kukorica 
csöves kukorica 
rizs 
sörárpa, kopaszárpa, zab 
köles, hajdina 
Viktória-borsó, expreszborsó, 
csicseri-borsö, egyéb borsó 
vető zöldborsó, lencse 
bab 
lóbab 
édes csillagfüri 
keserű e-illagíürt 
szöszösbü kkőny 
tavasz-bükköny 
Panon-bükköny 
étkezési burgonya 
ipari burgonya 
cukorrépa 
mustármag, cirokszakáll 
mák 
rostkendermag 
nyers, füzetlen, csövespeprika 
száraz, fűzött paprika 
őrölt csemegepaprika 
édesnemes őröltpaprika 
félédes paprika 
rózsapaprika

»
»

V

1200 
2000

400
800
800

6—7
200
250
300
200
350
150
00
65

300
100
00

Aüdzsalás fiÉiiilil eladott sertiselut 
zárolják és igénjbeieszili

A közellátási minisztériumnak tu
domására jutott, hogy egyes vidéke
ken a gazdák a sertéseket csak „szem
re" akarják eladni, mázsálás nélküL 
Ennek az áruuzsorának a megaka
dályozására új rendszert vezetnek be.

A közellátási minisztérium felha
talmazta a közellátási felügyelősége
ket, hogy mindazok sertését, akik 
„szemre" akarnak csak eladni má
zsálás nélkül és a hivatalosnál ma
gasabb áron, a közellátási felügyelő
ség zárolja és vegye igénybe. Ha a 
vevő sertést akar venni, de az eladó 
a hivatalos mérlegelést el akarja ke
rülni, a vevő forduljon azonnal a 
közellátási felügyelőséghez, amelyik 
azonnal eljár és megtorolja a vissza
élést.

ricából 100 kilogramm megfelel 90 búza
egységnek, tehát 1000 búzaegységre 11 
mázsa és egynéhány kilogramm kukori
cát adhat át.

A fennmaradó 30 búzaegységre, vagyis 
ebben az esetben még 3000 búzaegység
re le kell adni 10 mázsa rizst vagy 30 
mázsa sörárpát, vagy 12 mázsa vető zöld
borsót (1 mázsa vető zöldborsó 250 bú
zaegységnek felel meg), 15 mázsa babot, 
vagy hat mázsa mákot, vagy 2 mázsa 
csemege őrölt paprikát, vagy 3 mázsa 
vörösheremagot, vagy 10 darab bárányt 
(egy bárány 30 búzaegység), vagy 600 
darab tojást.
A GAZDÁK KÖTELESÉGTELJE- 

SÍTÉSE
Nagyon alapos munka előzte meg a 

Jurcsek-féle terv nyilvánossagrahozatalát. 
Ez a terv alkalmas arra, hogy az ország 
háborús közellátását biztonságos alapokra 
helyezze. Ez az új rend biztosítja a leg
jobban az egyenlő és igazságos élelem
elosztást, megszünteti vagy legalábbis a 
legkisebbre csökkenti a feketepiacot. Nem 
zavarja ez az új rend a gazda munkáját, 
— mint már elől is irtuk, — hiszen min- 

ban 1000 búzaegységre a gazda beszól- denki tudja előre, hogy mit kell termel- 
gáltathat 400 kilogramm lenmagot, kuko- nie és mit kell beszolgáltatni.

JUTALMAT KAP A TÖBBET TERMELŐ
A kötelezően beszolgáltatott hányadon 

felül maradó és a termelő által felkínált 
mennyiségek után a termelő jutáimat kap 

; és ez biztosan arra ösztönzi a gazdákat, 
iiogy többet termeljenek és ezzel is se- 

: gítsék az ország önvédelmi harcát. A kor
mány a háborús helyzetben szervezte meg

I

Ha a birtokos szántóföldi területének 
kataszteri tiszta jövedelme 100 aranykoro
na, akkor azt a gazdát 5000 búzaegység 
beszolgáltatására kötelezi a rendelet. Az 
5000 búzaegységból 1000 búzaegységet 
búzában, rozsban, kétszeresben kell be
szolgáltatni vagyis 10 mázsa búzát, vagy 
rozsot, vagy kétszerest kell a közeilátás 
céljaira átadni. A következő 1000 búza- 
egység fejében be kell szolgáltatni 100 
kilo serteshájat; ez 1000 búzaegységnekkiló sertcsl iáját; ez 1000 búzaegységnek 
felel meg, vagy 50 kiló vajat, illetve 250 
kilo tejfelt. Ha napraforgó- vagy tökmag- 
olajat akar adni a gazdálkodó, akkor 125 
kik> ilyen olajat ad át, mert 100 kiló olaj 
megfelel 800 buzaegységnek. Ha a máso
dik ezer búzaegységre zsirsertést kíván 
valaki beszolgáltatni, akkor a 100 —110 
kilo súlyú fiatal, hízott sertés minden élő- 
sulykiiója négy búzaegységnek felel meg. 
Mivel azonban a zsirsertésnek húsa is vau, 
a zsír és hús után 100 kilogrammonként 
600 búzaegységet számítanak be, ebből 
400 búzaegységek a zsírra és 200 buza- 
egység a húsra vonatkozik. De ezt a két
száz buzaegységet a harmadik 1000 bu- 
zaegységbe be lehel számítani.

A zsiradékok beszolgáltatási csoportjá-

i

ezt az új rendet. Minden magyar gazdá
nak kötelessége, hogy legjobb tudása sze
rint dolgozzék és kövesse ezt az új rendet.

Jurcsek Béla közellátásügyi államtitkár 
gyakorlati gazda, aki maga is gazdálkodik 
és gazdacsaládból származik, tehát igen 
jól ismeri a gazdagondokat és átérzi azo-

*

Traktortanfolyam Székesfehérvá
rott. A Felsődunántuli Mezőgazdasá
gi Kamara Szombathely 1943. már
cius 1-től 20-ig terjedő időben traktor-, 
cséplő- és vetőmagtisztitó gépkezelői 
tani'olyamot tart Székesfehérvárott a 
Gróf Széchényi István Ipari Középis- 
iskolában. Részvételi dij 20 P. Féláru. 
illetőleg kedvezményes 3. osztályú 
vasúti jegyre 1.50 P fizetendő be a 
Kamara címére (csekkszámla : 52.241). 
Étkezésről és szállásról mindenki 
maga gondoskodik, de a szállásszer
zést a Kamara megkönyiti azzal, hogy 
az előző tanfolyam résztvevőinek szál- 
láscimeit a tanfolyam résztvevői ré
szére rendelkezésre bocsájtja. Érdek
lődés és jelentkezés (jelentkezési ha
táridő 1943. február 15.) a Kamaránál.

I
Törzskönyvezetett anyáktól származó éves 

és féléves 

tenyésziiszöft
a battyánfalvai m. kir. téli gazdasági iskolában 

eladók.
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Od kédna do kédna
10-lejtnico národnoga szocializ

musa szó szvetili zádnyo szoboto po 
ejlom nemskom országi. Gőring i 

Göbbels szta dávala racsun od dela 
H'k'cseni 10 lejt. Gőring je pravo. 

ka cse bi sze nemski ország vküp- 
szüno. bi bolsevizmus pograbo cejio 
Europo. pred sterim bi nej bila izvzé- 
la niti nevlrálna Svédszka i Svica. 
Drága ruszuszka zíma je prevecs 
moi ?sna i rávno tou scséjo bolseviki 
vöponücati, ka bi nazáj doubili velke 
zseiezne i steinkulove bánye. Záto 
re milüjejo obtrüdjene sztarce i 16 
iejtne decske, stere komiszárje z ma- 
sinszkimi püksami tirajo v gvüsno 
szrirt. Ne gledoucs na tou nyúvo 
dtvje ravnanye, szmo bolseviké vszig- 
dár r.orezali i je tüdi zdaj narejzsemo. 
Od vszej bitk sze nájbole vöpokázse 
sztalingrádszka, gde je nasa vojszka 
pokázala. kak sze trbej biti. Národ, 
ki sze tak zná boriti. nemre zgübiti. 
Dü snavejszt anglezsov odgovárja za 
vsze té pretocsene szkuzé, ár szó 
scseii odati Europo i nyéno záhodno 
kulturo. Denésnya bojna sze more 
koncsati z gvinanyom. Pogájati sze 
je lejko szamo z postenim národom. 

t-j pa z divjim bolsevizmusom.
Pri Doni, gde szó nasi honvédi, 

szó bolseviki z vnozsino tankami i 
z aoznov mocsjouv napádali v szre- 
dini januára prejk dober keden v 40 
fokov mrázi nas front. Tü szó bolse- 
\ iki számé szibérszke ezrede gnali 
aprej. ki szó vcseni mrazi. Prouti 

dvajsztikrátnomi nepriáteli szó sze 
nasi honvédi dugó vitézko bránili, 
vendar szó sze pa nazádnye mogli 
r.azáj potégnoti. Preci zgübe szmo 
pretrpeli. vendar je pa daiecs nej tak 
' “ ka. kak jo nepriátelje glászijo i 
i ropagando delajo.

PORCELÁN
ÜVEG
DÍSZMŰÁRU

legolcsóbban.

PORCELÁN 
GLAZSOVINA
OKRASENO
BL.ÁGO nájíalej

Zrim József
Muraszombat, Horthy Miklós ut 6.

(Főszolgabírói hivatal.)

Krátki giászi
— Navcsimo sze od nepriátela ! 

Gda szó Anglio v zdajsnyoj bojni 
p:>szpouloma doszégnoli na mourji 
velki vdárci i gda szó nemei London 
z bombami szkoro obrili, te je an- 
gleski kormány escse vszigdár pra
vo. ka sze morejo na ,.scse vékse 
vdárce pripraciti".

Soiszki glászi. Bence Szabó 
Gizella vucsitelica z Nyireslehoméra 
je predjána v Battyánd. Császár An
tal vucsitel z Lendvakirályfa i Bence 
Ilonka vucsitelica z Bakonaka szta 
sze v szlüzsbeni mejsztaj menyala. 
Na soulo v Alsómarác 11. je imenü- 
vani za vucsitela Horváth Béla, v 
Nyireslehomér pa Marics Mária.

— Sészt vogrszki plazejrancov 
lezsi v radgonszkom spitáli, stere 
szta nas követ Hartner Nándor i fő- 
birouv dr. Olajos József goripoiszkala 
i sz senkami obdarüvala. Tüdi Benkó 
József fabrikant szó nyim poszlali 
prejk pake.

— Pejneze je scseo vöznoriti. V 
nedelo pred poudnévom sze je eden 
pokvarjeni mladénec zglászo z ednim 
píszmom pri nasem követi g. Hartner 
Nándori. V piszmi je sztalou naj go- 
szpoud követ poszoudijo nyegovomi 
öcsi za krátek csasz 1.000 pengőjov, 
ár morejo vörejsiti niksi traktor. Go-

3 miliőn pengőjov za 
ffamilie nasi honvédov

Pod voditelsztvom milosztive go- 
, szpé Kormányzójove tecsé po cejlom 
országi nabéranye pejnez za podpé- 
ranye familij nasi honvédov. Od vszej 
krajov országa je prislo vszevküper 
v véksi ino ménsi sumaj v honvéd- 
szki minisztérium do zdaj okrouglo 
poudrgi miliőn pengőjov. Csi escse k 
toj sumi cuj vzememo drűgi poudrgi 
millión, stero szó zse prvlé obecsale 

I rázne drüzsbe i drüstva. te je tej 
j pejnez zse zdaj okrouglo 3 miliőn 
i pengőjov. Tüdi po vszej veszincaj 
, prihájajo vküper lejpe sume, gde nasi 
i vrejli leventi goripoiscsejovszákohizso.

szpoud követ szó sze prvlé po tele
foni informejrali, csi rejszan má té pa 
té pod taksim iménom színá. Gda 
szó pa zvedli, ka sze ide nájhitrej za 
svindli, szó pouzvali pernáte. ki szó 
pokvarjenoga 22 lejt sztaroga decska 
zvézali i odegnali na hladno, gde 

' csini pokouro brezi pejnez.
— Szmrt. Februára 2-ga je po krát- 

i kom betegüvanyi v 70 lejt sztaroszti 
mrou v Sürüházi Lülik József, ocsa 
Lülik Lajosa trgouvca. Pokojni szó 
bili daiecs poznáni i priiübleni kmet. 
ka sze je tüdi pokázalo na nyihovoj 
zádnyoj pouti, febr. 4-ga. Za pokojnim 
zsalüjejo osztávlena dovicazsena. dvá 
színá, dvej hcséri i veika rodbina. Naj 
pocsivajo v méri!

— Ogeny. Od pétka na szoboto 
i noucs je v Kisszombati II. pri Novák 
j Iváni okouli pounoucsi vövdaro 
I ogeny. steri je sziromáki vnicso stale 
i sz krrr.ov vréd. Kvár je preci velki i 
■ bi escse véksi lejko grátao, csi ognya 
i delavci, ki tam v blizsini petroli is- 
í csejo, nebi vzéli v pamet. Ka kak 
l je grátala tá neszrecsa. sze ne vej.

— Vsze pritozsbe, stere szó grá- 
tale zavolo zdrüzsenyá ménsi vesz
nie vu vékse, ali zavolo imén, stera 
szó nisternim vesznicam nej povouli, 
sze rejsijo na februárszkom várme
gyövszkom málom gyülejsi.

Dozdaj szó naszelili v nasem 
országi 3743 v zvünszki országaj zsi- 
voucsi vogrszki familij sz 15.000 dü- 
sami i nyim razlálali tiszto goszpod- 
szko banátszko zemlou, stero je ju- 
goszlávszka agrárna reforma raztálala 
csetnikam, macedoncam. csicsam i 
dobrovolácam.

— Traktorszki i masinszki kur
zus de v Székesfehérvári. Zglásziti 
sze trbej piszmeno do februára 15-ga 
pri Felsődunántuli Mezőgazdasági 
Kamari. Szombathely. Károly utca. 
Za kurzus sze plácsa 20 pengőjov.

— Minisztersztvo za polodelsztvo 
je v Zalaegerszegi za vármegyőv- 
szkoga kmetijszkoga inspektora Szi- 
bert Gusztáva imenüvalo vö.
- Paki sze pá lejko goridávajo na 

posto vszáki dén zvün szvétkov. Do
szejgamao szó sze nájmre po torkaj 
i csetrtkaj nej mogli goridávati, ár je 
posta bila prevecs obtercsena.

— Csehi szó podpérali vogrszke 
odávce. Cseski piszátel dr. Urban je 
vödao edno knigo. v steroj sze na 
szveklo dáva vörtivanye Benesove 
kompanie v Prági. Pouleg trditve pi- 
szátela. szó davali z fundácie zvünej- 
snyega minisztersztva rédno podporo 
odávcom Vogrszkoga országa, kakti 
gróf Károlvi Mihályi i Szende Páli po 
1000 cseski koron mejszecsno Ka- 
rolyiovomi pomagácsi, Diener Józsefi 
pa 1000 írankov. Od cseskoga kor
mánya vödáne vogrszke novine „Ma
gyar Ujság“, stere szó v P^onyi 
vödávali. szó pa vdablale .JÜ.UUU ko
ron mejszecsne podpore. naj szamo 
grdijo Vogrszki ország.

I

— Po 17.000 mark szó doubili za 
szvoje patenté trijé vougri. Trijé 
nasi MÁV-konstruktőri szó na med- 
národnom tehnicsnom betanyi po 17 
jezero mark gvinali za szvoje paten
té, sieri do sze nücali pri zseleznicaj. 
Med tejmi je edna jáko obcsütliva 
napráva „opticsno-mehánicsna vöra" 
i hitrousztna merarca. stera sze lejko 
zmontejra kak eden mulicski aparát 
na lokomotive. ki med vozsnyouv od 
siny, mosztouv ali viaduktov nájbole 
vören kejp dá masiniszta. Patent szó 
doubili tüdi za eden nouve fájté va- i 
gon, steri je tak naprávleni. ka sze 
na obá konca lejko dojpüszti kak 
mouszt. gde sze komout lejko gde- 
stécs dvá automobila gór ali doj pe- i 
lata na fráj streki. Nemei szó plán 
táksega vagouna zse szproszili i szó 
vcsaszi pristelali za Hitlerov i Gőrin- 
gov extracug tákse vagoune. Tej na- 
si znameniti konstruktőri szó Belez- 
nay Oszkár, dr. Rónay Gyula i Puch- 
ner Endre. Tü zamerkamo, ka sze z * 1 
ovimi prvejsimi patentami hitroszt na- I 
si elektricsni lokomotivov — kaksi j 
szmo zse 6 v Júzsno-Afriko zlifrali — 
od 100 kilometrov zvéksa na 125 [ 
kiiometrov.

— Kovács szállodo v Szombat
helyi, stero szó zozídali 1911-galeta. | 
je doj küpo OMBI (Vogrszko Orsza- | 
csko Szekolácijszko Drűstvo.

— Orszacski polodelszki i kmé- 
cski kiállítás v Budapesti de od 
márciusa 26-ga do áprilisa 4-ga. Lan- 
szko leto je té kiáílitás poglednilo 
tüdi doszta nasi lüdi i szi tak koncsi- 
bár oglédali nas lejpi gláven váras.

Po szveiti
Pouleg Treffúrta v Nemskom or

szági szó v ednoj kamenoj zsili najsli 
chiroterien imenüvanoga küsesara. ki 
je hodo na zádnyi nogáj i bio velki 
kak medvéd. Vucsenyáki szoudijo. 
ka je té küsesar mogo zsiveti pred 
millión lejti.

Na Törszkom vdérajo grozni vi-) 
héri i delajo velke teskoucse hajou- 
vom na Csarnom mourji. Zavolo tó
ga je váras Isztambul szkoro brezi 
steinkola.

Anglejzsi szó na Taljanszkom po- 
rűsili vszefküper 72 cérkvi ob príliki 
zrácsni napádov. Porűsena je tüdi 
znamenita cérkev szv. Lovrenca.

Tüdi na Koppenhágo szó anglej
zsi metali bőmbe, pri steroj príliki je 
bilou 7 mrtvi i 70 ranyeni.

Z Londona szelijo vsze civile za
volo mocsnoga nemskoga zrácsnoga 
napádanya. Deco szó zvéksega zse 
itak prvlé zodszelili vö.

Pri vszej nemski táborszki pos- 
taj je 17.000 csesztníkov, ki dnévno 
poprejk 19 milionov piszém poslejo 
naprej.

Ár bolseviki nemajo rázuma 
do kulture, szó v bejloruszoszkom 
múzeumi zsézsgali znameniti kejp I 
sztarejsega Hanc Holbeina i vecs drá- I 
gi kejpov valencijszke soule.

BENKÓ JÓZSEF
HUSÁRU ÉSKONZERVGYÁR

Sürgöny: 
BENKÓ. 
Muraszombat

Postalakarékpénz- 
lári csekszámla 
74009.

MURASZOMBAT

VARRÓGÉP
P. 462.— 2 fiókos, süllyesztő
asztal. előre hátra varró raktár
ról szállítható.

NEMECZ János
MURASZOMBAT
Horthy Miklós ut 7.SINGEH
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ÁRJEGYZÉKEK 

BEMUTATÁS 
díjtalanul.o

Szilé náredi potopijo angolszászom 
mejszecsno okouli miliőn tón hajou- 
vov. Tou je táksa veika kolicsína i 
vrejdnoszt. stero do zsmetno preboleli.

Na Nemskom sze vsze zsenszke i 
moski morejo zglásziti pri nájblizsá- 
nyoj delavszkoj kancelaji na delo. 
Moski od 16 do 65, zsenszke pa od 
17 do 48 lejt. Vö szó vzéti diácke. 
dühovniki i matere, stere májo pod 
soulo valón deco ali bár dvej deteti 
pod 14 lejt.

Tüdi na Angleskom szó pouzvali 
na delo vsze dekle i zsenszke od 18 
do 40 lejt. Zsenszke brezi decé szó 
pa itak obvézne iti na államszko delo.

Kelko municie je zlifrala Ameri
ka Szovjetom? Vu Washingtoni je 
Stettinusz. direktor za poszájanye dao 
vö szlüzsbeno nasnanilo, poule ste- 
roga szó zlifrali amerikanci szovjetom 
do januára 1-ga letosnyega leta 81 
jezero automobilov, 2.600 europlánov
1 3.200 tankov. anglezsi pa 2.600 tan- 
kov i 2.000 europlánov.

Rdécsi szó pri Sztálingrádi zgű- 
bíli zádnyiva dvá mejszeca do 300 
lüdi. Na vszefelé lormo scséjo znoriti 
zaokrouzsene nemske i zavézniske 
szoldáke. steri vitézsztvo néma pára. 
Bolseviki sze preoblecséjo v nemske 
uniformé i tak napádajo. Ali do zdaj 
szó escse vszi tej napádi bili odbiti. 
Pri prouti eroplánszki stükaj nücajo 
ruszi zse zsenszke i tak probajoszpo- 
punyávati velke zgübe.

Eladó
Schlick-Nicholson gőzkazán jókarban, üzem
képes. 1926-ban készült. Engedélyezett légkör
nyomás 10 kg. Megtekinthető: Körmend.

Bercsényi u. 31. Vas megye.

Vörös tarka bika
2 és fél éves, tenyészigazolványos a csend

laki gazdaságban eladó.

Eladom
kis falusimalom berendezését. Holl Henrich. 

Marokrét.
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Zavolo nejpodpiszanoga piszma 
szó ga internejrali

Bozsno i grdo navádo májo nister- 
ni nasi lüdjé. Nájmre v nepodpiszani 
piszmaj radi koga simfajo i rúzsno 
napádajo. Po gorioszlobodjejnyi je 
grozno doszta piszém prislo na szol- 
dacsko komando. stera szó nej bilá 
podpiszana i z sterimi szó edne ali 
drűge scseli blatiti. Vogrszko ravna- 
nye tákse ne pózna. Csi stoj scsé 
koga touzsiti. sze naj podpise i sztoji 
zoucsi voucsi. I

V Belatinci sze je znajsao zdaj 
eden téksi junák, ki je napíszao edno 
rúzsno píszmo na notárosa i sze pod- 
píszao kak „bodoucsi nőtáros". Ob

iászt je tóga vroucsekrvnoga junáka 
najsla v oszobi Szüsec Isjyana. ki szí 
zse v internálnom tábori v Kistarcsi 
premisláva obri szvoje velke szórna- 
rie, stero je prikacao, ár na Vogrsz- 
kom ne valá pod kapútom fige ká- 
zati ali koga celou nepodpíszano 
blatiti.

Cejla okroglína je z radosztjov po- 
zdrávila té energicsen sztopáj nase 
oblászti. ár sz tém naprávi konec 
priszpodoubnomi csinejnyi táksi juná- 
kov. steri szamo pod kapútom vüpa- 
jo fige kázati.

HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálók, ekék 
stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 
a legrövidebb időn belül szállíthatók.

Stiván Ernő. műszaki nagykeresdedés
Muraszombat Telefon 39.

OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szerszámáru és mindennemű felszerelés. 
GOLYÓSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron.

Roofevelt i Churchil fzta z izvojima vezérkaroma 
drztala fzkriven gyülejs v Cafablanci 

Pozvániva szta bilá tüdi Sztálin i C'sangkaisek, ki szta pa pozványe 
odklonila

V Casablanci. v prisztaniscsi Ma
rokkója szta sze od januára 13-ga 
pa do 23-ga, okrouglo 10 dni tana- 
csüvala Roosevelt i Churchil z obe- 
ma vezérkaroma. Na tanacsüvanye 
szta bilá pozvániva tüdi Sztálin i 
Csangkaisek. vendar szta pa pozvá
nye odklonila i nej sla na tanacsü
vanye. Kak sze vídi. szta nej scsela 
biti ovim za cuzeka.

Na tóm szkrivnom tanacsüvanyi 
szó tüdi scséli vözmiriti pobegnyeni- 
va francuskiva generála Girauda i de 
Gaullo. od steriva prvi vlicsé na ame- 
risko, drügi pa na anglejsko sztrán. 
Vendar sze nyim pa tou nej poszre- 
csilo.

Doszta szó szí trli glavé tüdi 
na tóm. kak bi sze naj bránili prouti 
podmornicam. stere nyim delajo tak 
velko skodo. Na konci je Roosevelt 
oznar.ejnye dao vö, v sterom je izjá- 
vo vüpany.e, da nemei opesajo prouti

bolsevikom i tak na kolena priszilijo 
Nemski. Taljanszki i Japánszki ország.

V Berlini sze z vszega tóga szme- 
jéjo i zcucsi-voucsi glédajo kak oro
szlán na tou nakanejnye. Právijo. ka 
je lejki tanács, iiki tesko ga je szpu- 
niti i doprineszti.

Bojna je bogme nej detecsi spio. 
Po zendrügim gvinanyom sze tüdi 
mi moreino pripraviti tü pa tam na 
zsmetnejse áldove. Tiszti gvina, ste
ri de boie zsilavi. Nas vogrszki ná- 
rod je pa nej vesén tömi, ka bi po- 
püszto i sze nazájpotegüvao!

ZA SZMEH
Kohnojca je szloboud vzóla od 

szvojega mozsá i odpotüvala je na 
I pogléd szvoje rodbine.

Za edno vöro je Kohn csüo, ka 
sze je pod cúgom poudro eden mouszt 
i vszi poutnicke szó zsítek zgűbili vu 
toj neszrecsi.

Kohn je goripoiszkao szvoje paj- 
dáse v ednoj kresmej. Vszi szó sze 
nájbougse csűtili i veszelíli. gda sze 
ednouk odpréjo dveri i notrisztoupi 
Kohnojca.

— Ka tou pomejni. — je jeklao 
Kohn — te szí pa ti zsíva osztála ?
- Tak je, velko szrecso szám mej- 

la, ka szám zaműdila zseleznico.
— Vídis Rebeka. — právi Kohn 

popárjeno — kelkokrát szám ti pravo, 
ka sze ne oblekávaj tak dugó, ár za- 
müdís zseleznico.

— Kelko kosta edna kila tej kolbá- 
szov — píta edna zsenszka mészára.

— 2 pengő 80 fillejrov — odgovorí 
mészár.

— Kak je tou ? Vej pa etam prejk 
te ov mészár rávno tákse kolbászé 
za 2 pengő 40 fillejrov ódává?

— Zakaj pa ne idete tá i ne kű- 
pite tam?

— Záto, ka zdaj ji néma.
— Hja, tak! Gda ji jász némám, té 

je za 1 pengő pa 20 fillejrov odávam.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen ;

’Xj? Jó magyar
SLj bornak

nem kell cégér

Finom badacsonyi és egyéb balaton- 
melléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
bornagykereskedönél — Kisssombat.

Birouv: Szte Ví ozsenyena zsen
szka, ali dovica?

Zsenszka: Dovica szám.
Birouv: Kak dugó szte dovica'
Zsenszka : Stiri lejta.
Birouv : Máté deco ?
Zsenszka : Edno dvej leti sztaro 

csérko.
Birouv: Tou ne razmim. Gda je 

mrou vas mouzs?
Zsenszka: Pred stirami iejtam:
Birouv : Tou sze nemre prerazmiii.
Zsenszka: Ka sze nemre preraz- 

miti, goszpon birouv ? Vej je pa moj 
mouzs mrou, nej jász.

Cio zsivlejnya
Szpíszao: KÍJCSÁN BÉLA

4
(Nadalüvanyc)

Gnesz je pá nejmeo szrecse, 
odgouvor je csüo:

Szpostüvana grofojca je 
domá.

Kühár je sztao kak kip, poszlüjsao, 
glédao je. kak da nebi zarazmo.

Pa je szpostüvana grofojca nej 
püsztila nikaj za méné?

— Nikaj. goszpoud.
Nebi mi znali povedati telko, 

kama szó odpotüvali ?
— Na razsztávo, je büo odgovor.
Kühári je lezsej grátalo pri szrei i 

sze je z veszéljom zdejno.
Zagvüsno, ka je záto odpotüvala 

na razsztávo, da szi escse ednouk 
pogledne kejp i me tam nájde. Znou
va ga je oblijála globoka lübézen. 
Hrepenejnye do nyé sze je escse po- 
véksalo. Vendar sze pa nemre pred 
lüdmi szrécsati zsnyouv, ár vcsaszi 
opázijo tiho lübézen. Pa príde malo 
kesznej, szi je miszlo na tihoma Kühár.

Szényajoucs sze je spancerao prouti 
doumi. Gda je sztoupo v delavno 
szobo. je zagledno na sztouli lezsati 
velko bejlo kuverto.

Bila je grofojeina zaroucsna objáva.
V tóm hípi sze je Istváni v dűsi 

podrla edna lejpa lübézen. podrla

iszti

nej

I sze je v razvalíne. Naednouk ga je 
szpreletejla mrzsnya do zsenszk, stere 
je do zdaj drzso kak szvéto sztvor-

1 jejnye. Mantrao sze je sz tezskimi 
trenutkami. Rád bi sze na dvouboj 
pouzvao sz szvojim mislejnyom. stero 
ga je zácsalo noriti. Tou je nej mo- 
goucse. da bi ga grofojca tak zape- 
lala. Nikaj dni pred tém je bio pri 
nyej i kázala je escse tak vroucso lü- i 
bézen dvej právi zalüblencov! Pa 
zdaj? Drzsála ga je nadnarávna szi
la v oblászti i sze nervouzno sétao 
po hizsi.

Za nikelko vör je znouva büo pred 
dverami grofojee. Nej je znao drűgo 
napraviti. Scseo je iz nvéni vűszt csüti 
isztino.

Tou pout szó ga nej odposzlali. 
Grofojca ga je száma szpríjala i ve- 
széla nyerni je sla naszprouti.

— Isztina mi je zsao. da szte me ; 
prvle ne najsli domá — ga je vcsa- 
szi oberkla grofojca.

Íz Kühára je vrejla lübézen i jo je i 
mocsno sztiszno za rokou.

— Je lou mogoucse? — 
tao radovejdno i zamisleno.

Grofojca je zdaj bila malo 
vouli i je nej znála, ka nyoj 
csiniti.

— Szrecso mi scséte zseleti 
nítvi. István9 Isztina lepou od 
István, j r.....
bi sze nikaj nej szpremejnilo.

jo je pí

v 
je

ne. 
za

v zse- 
Vász. 

— je právla pomali. kak cse

MOLITVENA KNIGA
i obprvim vödána 17S3 leta na z.apouved i 
. sztroske Szily Jánosa, prvoga szombathely- 
■ szkoga püspeka.

Po nouvi potrejbaj predelana od tisirszko- 
ga kaplána. Szakovics Józsefa leta 1904. i stiri- 
krát vödána od stamparije Semlilsch v Radgori.

Leta 1929. na nouvo predelana od Szako- 
i vics Józsefa. bivsega törniskoga plébánosa i 
. dvakrat vödána od knigárne Zvér Jánosa v 

Muraszombati.
Letosz ponouvno vödána i povéksana z 

ednimi mesnimi molítvami. siampana ;e z 
málimi literami, tak da je oblika knige do- 

i zdaj v nájménsem íormáti. Dobi sze pri la- 
; sztníki Zvér János knigámi i v vszej 
drügi knigárnaj i baotaj.

i Nyers vadbőröket i
• (pézsmát, görényt, mókust, borzt, mezei nyulat, házi *
* nyulat, rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle J
* állati szőrt a legmagasabb napi árban veszek. J

: Szász Sstoán. Hursfzomhat u :• ----------------- «

— Teda je pa vszeglij isztina? — 
jo je obvüpano pitao.

— Drági prijáteo, z táksim bi sze 
pa nej hecala! Ja,.pred vcseraj szám 
sze zaroucsila z Ármin grofom.

Kühár sze je vgrizno v usztnice.
— Z táksim szmo sze nej hecali! 

Ka szó pa bili tiszti gorécsi küsláji, 
ka je bilou vsze tou. grofojca — je 
razburlívo pitao István. Vszigdár szám 
za isztino meo vsze tou. i za odkrito 
predsztávlao vszáko rejcs i vszáki 
pogléd. Gvüsen szám büo — je na- 
dalüvao szkoron z groubim glászom, 
— ka de cejlo zsivlejnve tak lejpo, 
i vasé oponásanye vszigdár tak szlad- 
ko i drágo. Szamo zdaj vídim. da 
je vsze tou bila szamo szenya, v ste- 
roj szám sze tak jáko znoro.

Grofojca je sztrouszila z glavouv, 
kak da ne bi vsze tou prerazmila.

Kühár sze je prebüdo iz vszej tej 
míszeo.

— Osztánemo szi pa vszeeno lejko 
dobri priáteli — je právlá grofojca. 
kak da bi sz tém scsejla malo po- 
bouzsati Istvána.

Zsao mi je, ali jász szi prijá- 
telsztvo szamo sz tisztim delim, ki 
szó tóga vrejdni — je osztro odgou- 
voro Kühár — sze priklono i z hitri- 
mi sztopáji odísao prouti iszhodi.

Grofojci sze je prikázao szmeh na 
obrázi, da sze té „zadrége" tak na- 
lehkoma rejsila.

i Kühár sze je pascso prouti doumi. 
Borüo sze je szám z szebov i vido 
zsenszko zdaj V szploj drügom kejpi. 
kak pa do zdaj.

Po tóm dnévi sze je zdrzsávao 
szamo v delavnoj szobi. Nikoga je 
nej szprijao, niti sze nej pokázao na 
ceszto. Bojao sze je. da bi ga stoj 
kaj pitao od grofojeine zarouke. Na 
zádnye je li grátao mocsnejsi od na
túré, vzeo csopics v rouke i zácsao 
z delom. ali nikaj sze nyerni je nej 
poszrecsilo. Falijlo nyerni je hrepe
nejnye za zsivlejnyom, lübézen. ki 
dáva moucs v vszaksem djányi cslo- 
vöka. Nájrájsi bi odpotüvao kama \ 
tüjino, gde ga nebi poznali, gde sze 
nebi szrécsao sz poznanci, tá, gde 
nebi niscse znao od nyegove neszre- 
csne lübézni.

Vszigdár bole i bole szi je zselo 
narávo. v nyoj zsiveti i vzsívati nyé 
dobroute. Zazselo szi je poszlüsati 
sümejnye vödé med bejiimi szkalami, 
gde bi mogoucse prvle prebolo bo- 
lecsíne, stere nyerni je zadála neszre- 
csna lübézen.

(Nadalüvalo de sze.)

Nasim naprejplacsnikom
v nyihovi ncvoulo-zadejvaj radevouie ; 
szlüzsimo 7. tanácsdávanyom. Pífanye • 
trbej napiszati na kárto i posziali na : 

urednistvo „Muraszombat és Vidéke".
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