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Április 30. — Péntek.

A becsületességünk Folyamatban a jugoszláv földreform felülvizsgálása
.így látszik, nem elég ahhoz, hogy 
: mdenkitől megbecsülést kapjunk. 
Akadnak körülöttünk is buta és fele
lőtlen emberek, meggondolatlan fe- 
segők. akik minden tisztességessé

günk ellenére is magyar és emberi 
önérzetünkbe gázolnak bele. Ha pe
dig becsületességünk nem elég be- 
süietünk és magyarságunk megbe- 
■sülésének megvédésére, akkor tisz
tségünk védelmében fegyvert raga
dunk! Mert nem engedhetjük azt meg, 
hogy a muravidéki magyarok és vend
magyarok magyar becsületét a társa
dalom egy-két selejtes eleme meggya
lázza. Védekezünk ellenük. Magyar 
hazafiasságunk követeli ezt.

Ezek a gondolatok késztetnek so
raim megírására.

A kormány tagjai és a nemzet ko
moly közvéleménye már számtalan
szor elismerte, hogy a muravidéki 
magyarok és vend magyarok haza
fiassága és hűsége példaképen állít
ható oda az ország bármely vidéké
nek népe elé. Felelős és mértékadó 
helyről még csak elismerést és meg
becsülést kapott a Muravidék népe. 
Megbecsülést és hálát, megbecsülést 
és szeretetet. Soha nem kételkedtek 
hűségében, soha nem bélyegezték 
meg a hazaárulás gyanújával.

Különösen vonatkozik ez a tétel a 
Mura Sport Egyesületre, erre az izig- 
vérig. áldozatkészen magyar társa
dalmi és sport egyesületre, amely már 
a megszállás éveiben bebizonyította, 
hogy minden gondolatát, minden cse
lekedetét a magyar hazához való ren
díthetetlen hűség szüli. A felszabadu
lás után pedig csak megerősödhetett.
kiszélesedhetett ennek az egyesület
nek a magyarsága velünk, a csonka
országból származó uj magyar tagok- 
kal. Ezt az egyesületet tehát nem ér
heti a kunjunktura-magyarság vádjá
nak még csak árnyéka sem. mint 
ahogyan a felelős és illetékes ténye
zők soha sem illették még csak gon
dolatban sem ezzel a váddal.

Mégis a mi a labdarugóinknak kiál
totta oda hét szinmagyar labdarugó 
állítása szerint Molnár Lajos szom- 
bathdyi játékvezető a husvétvasár- 
napi zalaegerszegi bajnoki labdaru- 
gomérközésen: ..Piszok csetnik ban- 
da, jobb, hu visszamennek Szlová
kiába !

vli, muravidéki magyarok és ma
gyar-vendek, megdöbbenve állunk en- 
nek a kijelentésnek a hatása alatt, 

•z előzmények nem érdekeinek ben- 
nünset. A játékvezető ténykedése. 
a!g? ' a za'ae8erszegi botrányt ki
re ‘bántotta, a sportfórumok itélőszé- 
cii ^a ítélkezései .spor/sze-

1 ■-eneh voltak, mint ahogyan azt a 
'egyöntetűen állítják, ott 

<•'( felelősségre vonják érte és ha 
rád I F büntetése nem ma-

e , , azonban csak másodsor
ul erdekel bennünket, mert minden- 

ec'/'it ÜÖn felháborít minket és velünk 
vélő az egasz komoly magyar köz
tes a,z a gyalázkodó kijelen-
illetie m|' ye. labdarugóinkat Molnár 

Lgy érezzük, ez a gyalázko-

a muraszombati járásban!
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I Újabb jelentős lépés
a mupaszombati gimnázium épületénél befejezése feléi

Mind az iiietékesek, mind a szükség 
régóta sürgeti már a muraszombati 
gimnázium uj épületének befejezését. 
Mint ismeretes, az épület emelését 
még a jugoszláv uralom alatt kezd
ték meg. Eredetileg elemi iskolának 
szánták a korszerű és nagy iskola
épületet. de a község az államnak 
adományozta a felszabadulás után 
azt. Erre azért volt szükség, mert Mu
raszombatban ma 3 középiskola mű
ködik és közülük a polgári leányis
kolát, amely mellé fiúpolgári szerve
zését is tervezik, nem tudták megfe
lelően elhelyezni.

Az uj elemi épületének átadása után 
az uj iskolába a gimnázium költözik 
be. a jelenlegi gimnáziumot pedig a 
leánypolgári kapja. Az utóbb említett 

Uj postaépületet kap 1944-ben 
Muraszombat

A jelenlegi sötét és öreg postaépü-
let sem a közönség, sem a posta 
szempontjából nem felel meg a kor
szerű követelményeknek Muraszom
batban. Ezért az illetékesek elhatá
rozták, hogy Muraszombatban.

új, korszerű postát
építenek. A postaigazgatóságnak csak 
egy kikötése van : a község bocsás

dás nem csak nekik szólott, hanem 
szólott az egyesület valamennyi tag
jának. hiszen labdarugóink magyar
ságáért mi vagyunk erkölcsileg fele
lősek és szólott az egész muravidéki 
magyarságnak és vend-magyarság
nak is.

Amikor tehát elégtételt köve
tein n k, nem csak labdarugóink szá
mára kérjük, hanem valamennyiünk 
számára, az egész Muravidék magyar
érzésű lakossága szamára kivánjuk 
azt! Molnár Lajos ellen a sértettek 
megtették a bűnvádi feljelentést be
csületsértés miatt. A hét labdarugó 
és több polgári személy eskü alatt 
teendő vallomása pedig csak egy be
fejezését hozhatja ennek az ügynek, 
a sértést elkövető Molnár Lajos meg
büntetését. ,

Molnár Lajos kijelentése azonban 
nem csak a büntetőjog paragrafusaiba 
ütközik a mi szempontunkból, hanem 
a nemzeti erkölcsöt is súlyosan sérti. 
Ha tehát az ügy bírósági tárgyalásán 
bebizonyosodik Molnár Lajos bűnös
sége. akkor az illetékeseknek ki kell 
őt irtaniuk a magyar sport iranynoi 
közül, a magyar társadalomnak pedig 
megvetésével kell megbélyegeznie.

iskolát úgyis a leánypolgári részére e- 
melték még a világháborút megelőzően.

Az uj gimnázium tető alatt, de 
vakolatlanul és ablakok nélkül 
áll ma is.

Pedig állandóan szorgalmazták az ér
dekeitek az építés gyors folytatását. 
Ezt azonban a háborús helyzet meg
akadályozta : nem érkeztek meg a 
külföldön rendelt

radiátorok.
amelyek beszerelése nélkül az épít
kezést lehetetlen volt befejezni. A na
pokban végre leszállította a külföldi 
cég a radiátorokat, igy aztán biztosak 
vagyunk benne, hogy újabb lendüle
tet kap a gimnázium építése és ősz
szel már megkezdődhetik az uj is
kolában a tanítás.

són megfelelő telket rendelkezésre. Ez 
megtörténik: a Szabadság-tér déli ol
dalán lévő Hirschl-féle telekre épül 
majd a posta. A telket a község a 
saját szomszédos telkéből 10 méteres 
sávval még kiegészíti.

Az idei költségvetésbe beveszik a 
postaigazgatóságon az uj muraszom
bati postaépület emelését, a jövő évben 
pedig meg is kezdődhet az építkezés.

i Nem engedi meg a sport becsülete, | 
hogy játékvezetői sípot olyannak ad
janak a szájába, aki a kezébe adott 
hatalommal a legszentebb nemzeti ér
dekek ellen vét és nem tekinthet meg
becsüléssel a komoly magyar társa
dalom olyan emberre, aki a leghű
ségesebb nem magyar anyanyelvű 
népcsoport becsületébe és önérzetébe 
gázol bele és ezzel olyan tövist szúr 
lelkének legérzékenyebb részébe. | 
amely a lelki szakadásnak lehet az ; 
alapja.

A zalaegerszegi kijelentésnél nem 
fejthet ki jobb propagandát legádá
zabb és egyben legügyesebb ellensé- \ 
giink sem. Az ilyenfajta kijelentések 
mérhetetlen felelőtlensége alkalmas 
arra, hogy örök időkre lerombolja egyes 
emberek lelkében fáradtságos épitő- 

’ munkánk eredményét. Nem is szólva 
arról, hogy milyen politikai e'retlensé-

■ get. müveletlenséget és butaságot árul 
el az a mondat, amely a Muravidéken

i csetnikekről tud és összetéveszti Szlo-
i véniát Szlovákiával . . .

Hivatkozunk a magyar társadalom 
i nemzeti erkölcsére, hivatkozunk a 
sportfórumok éleslátására, megkörnvé- ;

! kezhetetlen becsületességére, és elég- t

Közszemlén 
a muraszombati 
gazclalajstrom!

A muraszombati gazdalajstromot az 
előirt április 15-i határidőre az elöljá
róság képtelen volt elkészíteni, mert 
a jugoszláv földreform során kiosztott 
földek kataszteri birtokivei a Földmű
velésügyi Minisztérium Újvidéki Föld
birtokpolitikai Kirendeltségénél van
nak. Így a szükséges adatokat a föld 
nyilvántartó, illetve a földadó kiveté
si lajstromból kellett a gazdalajstrom
ba bevezetni.

A gazdalajstrom a községháza kis
termében rendelkezésére áll azonban 
ma már a gazdáknak, akik azt

minden nap délelőtt 9 és ’ óra 
között megtekinthetik.

A gazdalajstrom május 5-ig lesz köz
szemlén. A községi elöljáróság figyel
mezteti a gazdákat, hogy akinek a 
gazdalajstrom adatai ellen

észrevétele
van, az azt május 5-ig tegye meg, 
mert ezen a határidőn túl tett észre
vételek már nem vehetők figyelembe.

Takarékoskodj
pénzzel, anyaggal, 
idővel!

tételt követelünk! Nem folytatunk szél
malom-harcot a kis. jelentéktelen, ide
geit vesztett futbailbiró ellen, de olyan 
magatartást kérünk a magyar társa
dalomtól és az illetékes sportfórumok
tól ebben az ügyben, amely garancia 
lesz a nemzetnek és benne a Mura
vidék népének arra, hogy ilyen fele
lőtlen kijelentései nem fogja a jövő
ben senki sem veszélyeztetni a szebb 
magyar jövőt.

Muravidéki honvédok tízezrei haltak 
már a történelem folyamán hősi halált 
a magyar hazáért, ma is ott állanak 
a keleti fronton, munkát, vért és életet 
áldoz önzetlenül ez a nép országért. 
megkövetelheti tehát, hogy megbe
csüljék! A muravidékiek nem csetni- 
kek és nem árulók! Ezt az Ítéletet már 
értékes és komoly emberek mondották 
ki és a történelem bizonyítja. Ne ítél
kezzék hát felettünk felelőtlenül senki.

Nem vagyunk csetnikek nem va
gyunk árulók! Az árulja el a magyar 
érdekeket, aki a muravidékieket cset- 
nikeknek nevezi. Az ilyen embereket 
tehát vesse meg a magyar társadalom 
és a komoly elemek zárják ki soraikból.

A Muravidék megérdemli ezt.
Ifj. Szász Ernő.



Muraszomoat es Vidéke 1943. április 30.2 oldal
Az igaz, jó, áldozatkész 

magyarok frontja 
Tájékoztató a magyar politikáról

Antal István nemzetvédelmi propa-1 hidegvérrel, az ezeréves nemzeti múlt- 

’tülSnkS Ssei 'idjesiH a „emzeöélet egyéni 

t __ ---___
ve! beható megbeszélést folytatott. A 
megbeszélés keretében a miniszter 
nagyszabású tájékoztató beszédet 
mondott, amelyből az alábbi részle
teket idézzük :

AZ ELMÚLT TÉL 
egyike volt a háború legválságosabb 
korszakainak. Elsősorban a keleti 
fronton harcoló szövetséges hadsere
gek katonai erejét, hely (állását, az 1 
ellenállás és kitartás szellemét tette ' 
nehéz próbára, de próbára tette a | 
belső front szilárdságát és áldozat- ' 
készségét is.

És ha mos! visszatekintünk a no- | 
vembertől február végéig elmúlt négy > 
nehéz hónapra, megnyugvással álla- 1 
píthatjuk meg. hogy

a szilárd elszántságnak és a hő
sies helytállásnak szelleme talán 
sohasem világított olyan fényesen,

olyan átütő erővel, mint éppen ezek
ben a nehéz napokban. A dicsősé
ges német hadsereg ismét bebizonyi- i 
tóttá, hogy nemcsak támadó hadja-' 
tatokban tud páratlan, a hadtörténe- > 
lemben eddig nem ismert eredménye
ket elérni, hanem példátlan hősies- 
séggei. csodálatos helytállással tudja 
teljesíteni a defenzíva kevésbé hálás, i 
kevésbé mutatós, de talán még sü-| 
lyosabb kötelességeit is. Ami pedig 
a magyar honvédség harcait illeti, 
ezekre nemcsak lelkes büszkeséggel, 
hanem mélységes megindultsággal 
kell gondolnunk. Az ezeréves magyar 
katonai erények az elmúlt hónapok
ban is éltek a második honvédhad
sereg nehéz küzdelmeiben s meg le
het állapítani:

a magyar hadsereg önfeláldozó 
harcai jelentékeny mértékben hoz
zájárultak ahhoz, hogy az orosz 
front súlyos elhárító harcai siker
re vezettek.
Természetes, hogy a keleti front 

eseményei az országos belső életé
ben is éreztették hatásukat. Fájdal
masan érintettek bennünket a veszte
ségek. amelyek ezen a télen számot
tevően komolyabbak voltak, mint az 
előző hónapokban, de mégis lénye
gesen kisebbek, mint ahogy azt az 
ellenséges propaganda idehaza is el
híresztelni törekedett. Jóleső, bizton
ságosérzéssel kell megállapítani, hogy 
a magyar közvéleményen nem tudott 
úr.á válni a csüggedés szelleme és a 
téli időszak összes nehézségeit le
küzdve. túljutottunk ezeken a nehéz 
hónapokon. Ez pedig igen nagy do
log mert

a nemzet ellenálló ereje és erköl
csi tulajdonságai nem napsütötte 
időkben mutatkoznak meg a ma
guk igazi nagyságában, hanem 
súlyos feladatok elvégzése közben, 
a különösen nehéz helyzetekben

és a különösebben válságos percek
ben. A magyar nemzet ezekben a 
válságos percekben ösztönösen meg
érezte. érzi, tudja ma is. I.„5> —
a maga erkölcsi, katonai, gazdasági . meny' a nemzet összes dolgozo ag- 
és. társadalmi erejének töretlen birto- , jaiban. .

I — Változatlan kötelességünk ma is. 
I hogy a belpolitikai élet nyugalmát és 
békéjét továbbra is fenntartsuk. Ma 
nincs szükség különböző belső politi
kai „frontok" alakítására. Ma csak 

egyetlen front lehetséges, az igaz, 
a jó, az áldozatkész magyarok 
frontja.

UÓClVCUtliln --------, ,

• április 12-én a Falu- hoz méltó fölénnyé! es biztonsager- 
szoveiseguen. uz. különböző zéssel teljesiti a nemzetiélet egyem
társadalmi szervezeteinek kiküldöttei- és közösségi kötelességeit.

MAGYARORSZÁG MINISZTER
ELNÖKE

a közelmúlt napokban Olaszország
ban járt 
mondta,

nagy 
hittel 
végig a reánk kényszerített harcot.

Ebben a mondatban benne foglaltatik 
a mai magyar közélet politikai prog- 
rammja — külső és belső vonatko
zásban egyaránt. Ami a külpolitikái 
illeti, magától értetődik, hogy a ma- i 
gvar államvezetés rendíthetetlenül ki- i 
tart az eddig követett irány mellett. 
Magyarország részvétele a háborúban 
egyrészt az ezeréves európai külde
tésünk mai teljesítése, a nyugati civi
lizáció és a keresztény' kultúra vé
delme. másrészt nemzeti függetlensé- ] 
günk, ősi jussunk és a szentistváni 
eszmények megvalósítása.

— A háborús célkitűzések két vo
nalon követelnek tőlünk erőteljes ma
gatartást. határozott állásfoglalást és I 
szakadatlan kötelességteljesitést. Az 
egyik a front, amelynek szilárdság
hoz honvédségünk nagyszerű, vitézi 
szellemén kívül szüksége van az 
anyagi erők es eszközök további gya
rapítására is Megnyugtathatok min- 

l denkit. hogy a kormányzat e tekin- 
I tetben i.s tudja kötelességét. Tudja 
1 azt is. hogy másfelől múlhatatlanul 
szükség van

a belső front erősítésére, lelki, 
gazdasági és szociális vonatko
zásban egyaránt.

Éppen ezért a leghatározottabban visz- 
sza kell utasítani minden olyan szán
dékot. — mégha egyébként jóakarat
ból fakad is — amely ma 

erőszakolt párhuzamokat keres az 
1918-as viszonyokkal és az akkori 
nehézségekkel.

Erre nincsen semmi alap, semmi ok, 
ennek legkisebb jelét sem látjuk, sőt 
minden tény, minden jelenség és min
den tünet pontosan az ellenkezőjére 
vall. A mezőgazdasági termelés zök
kenőmentes. a gyárak szakadatlanul 
dolgoznak, a közigazgatás — sokszor 
nehéz körülmények között — példá
san teljesiti kötelességéi, az állam 
rendje mintaszerű, a szociális békét 
semmi komoly veszély sem fenyegeti 
és a társadalmi szolidaritás érzése is 
egyre fokozódik.

A MÁSIK OLDALON 
viszont a kormány az adott helyzetben 
mindent elkövet a szociális viszonyok 
lehető további javítása érdekében. 
Ennek a célnak szolgálatában 

nagyfontosságu szociális intézke
dések vannak munkában.

Azonban a szociális reformok csak 
akkor vannak emelő hatással a nem- 

. zet belső erejére és sziládságára. ha 
egyben azok megvalósításával párhu- 

kjscii iiieg- zamosan húzódik a munkakészség, 
hogv csak a munkafegyelem és a munkateljesil- - . • _ -------- i e----- J_1-----

és útjáról hazatérve azt 
hogy
barátaink mellett magyar 
és elszántsággal küzdjük

I

kában tud megbirkózni a reá váró, 
feladatokkal.

Történjék bármi a világon, a ma- i 
gyarság minden veszedelemből ki 
fogja magát verekedni, ha ragaszkod- | 
va a maga sajátos élettormáihoz, a I 
legmagasabbra fokozza hagyományos 
nemzetépitő erőit, ha nyugalommal.

Hölgyeim! Egyszerre 130 kütötíT ZIKÖtSkÉSZÜLÉN. A XX. század szén- JI
. . 1 .. .1 Miki... x___I.xíL^í ____ . ■zációia’ Munkán t, rimunka. Minden minta köthető^ Néhány óra alatt köthet pulóvert, 
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a magyar ügy védelmében, a magyar
ság jogainak kiküzdésére. Egyetlen 
magyar írór ól kell tehát alkotnunk 
mindannyiunkrak a magy arság életér
dekeinek biztosítására és a magyar
ság európai pozíciójának kivívására. 
A keresztény nemzeti politika közka
tonái vas: -'k -valamennyien, töretle-

nül valljuk és követeljük a szegedi 
programmot. Mindnyájan azzal a tu
dattal teljesítjük kötelességünket, hogy 
ha megőrizzük lelki egyensúlyunkat 
hidegvérünket, nyugalmunkat, belső 
rendünket s a nemzetélet magasabb 
fegyelmét, a történelem minden viha
rával szemben is helyt fog állani a 
magyar.

Nyílt levél
Erdóss Károly úrhoz, az „Élet" cimü folyóirat felelős 

szerkesztőjéhez, a Szent-lstván-Társulat alelnökéhez

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Az ..Élet" cimü folyóirat hasábjain 

1942. julius 5-én Novak Vilmos álla-1 
mi gimnáziumi tanár ur tollából „Az 
ismeretlen Muravidék" címmel nagy 
feltűnést keltő cikk jelent meg a Vas 
és Zala vármegye déli részein felsza
badított vend anyanyelvű népcsoport 
múltjáról és életéről. A cikk a mura
vidéki magy ar érzésű lakosság köré
ben nem csak feltűnést, hanem mér
hetetlen felháborodást is keltett, mert 
a szerző a Muravidéki rendszertelen 
„ismertetése" során a vend népet a 
szlovénnel azonosította, a vend elne
vezést az utóbbi időben begyökere
sedett téves szóhasználatnak minő
sítette. a vend műveltség magyar ta
lajban való gyökerezését, a vend és 
magy ar iélek mély séges kapcsolatait 
pedig teljesen elhallgatta.

A cikk megjelenése után szüksé- ■ 
gesnek éreztük Novak V ilmos hamis 
és célzatosnak minősíthető beállított
ságú értekezésének megcáfolását. A 
Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület újságjában, a „Muraszom
bat és Vidéke" cimü hetilapunkban 
választ írtam a cikkre és tételről-té- | 
telre bebizonyítottam az egyes áilitá- 
sok hamis voltát, sőt célzatosságát.

Ezt azonban nem tartottuk elégsé
gesnek. Az ..Elet" legtöbb olvasójá
nak kezébe nem jut el az újságunk. ; 
igy a foly óirat kétségkívül nagy olva- i 
sótáborában továbbra is megmarad 
hatott a leghűségesebb nem magyar 
anyanyelvű népcsoportról Novák Vil
mos ur által rajzolt hamis kép. Ezért ; 
megkértük Bálint Béla állami gimná- I 
ziumi történelem tanár urat, aki rend- ' 
szeresen kutatta a vend nép múltját, 
hogy írjon cikket a Muravidékről az j 
„Élet" számára, amelyben a vend i 
nép igazi múltja és arca tükröződik 1 
a magyar közönség elé. A cikket Bá- i 
lint Béla tanár ur megírta és megkül- 
dötte az „Élet" szerkesztőségének.

Soraiban nem polemizált, meg sem 
említette Novák Vilmos ur cikkét, de 
kidomborította azokat a történelmi 
tényeket, amelyek a vendséget a ma
gyar néphez fűzik elválaszthatatlanul 
az idők végtelenségéig. Azért készült 

I el ilyen formában a tanulmány, mert 
I valamennyien meg voltunk arról győ- 
' ződve a Muravidéken, hogy az „Élet" 
' nem adja oda magát a Novák Vilmos 
i ur által akkor képviselt és magyar- 
! nemzetinek egyáltalán nem mondha-: 
j tó irányzatnak, ezért érthető tájéko
zatlansággal magyaráztuk a Novák- 

i féle cikk megjelentetését. Ebből a 
| meggondolásunkból született aztán 
meg az említett formában Bálint Béla 
tanár úr cikke, amely az „Élet" ol
vasóközönsége előtt a Novák-féle cikk 
kiegészítésének és magyarázatának 
tűnhetett volna, nem hozta volna te
hát kényelmetlen helyzetbe a folyó
iratot.

A cikk kisérő levelére nemsokára 
választ is kapott Bálint Béla tanár ur. 
Ebben a szerkesztőség kijelentette, 
hogy örömmel fogadta a tanulmányt 
és közölni fogja.

Azóta várunk a cikk megjelenésére. 
Egyre türelmetlenebbül. En magam is 
több ízben érdeklődtem Bálint Béla 
barátomnál tanulmánya megjelenésé
nek időpontjáról, mert nemzeti szem
pontból fontosnak tartottam, hogy az 
..Élet" az elkövetett hibát kijavítsa. 
Legutóbbi érdeklődésemre Bálint Béla 
az Ön levelét mutatta, amelyben Or. 
többek között a következőket Írja: „A 
Muravidékről irtunk tavaly Novak 
tanár ur tollából egy igen megfelelő 
cikkel. Semmi szükség sincsen ugyan
erről ismét irni."

Érthető és nagy csodálkozással ol
vastam e sorokat. Csodálkozásom azon
ban nem ingatott meg abban a me'/.u- 
séges meggyőződésemben, hogy On 
nem szegődött a Novák-féle gondolat 
hívéül, hanem tájékozatlansága ma
gyarázza eljárását. Ezért fordulok most 
nyílt levélben Önhöz.

Hivatkozom újságírói tárgyilagos
ságára és arra kérem, ismerkedjék 
meg először alaposan és minden el
fogultságra alkalmat adható lehető
ség kerülésével a vend-kérdéssel, a 
vendség és magyarság közé éket ver
ni a szándékozó szlovén propagan
dával. azután ítélkezzék, hogy meny
nyire colt megfelelő Nórák Vilmos 
urnák az .,Elet -ben megjelent cikke...

Biztos vagyok benne, hogy meg 
fog változni véleménye és szükségét 
fogja látni egy — bárki tollábból — 
nemzeti, de tárgyilagos alapon meg
írt ismertetésközlését a Muravidékről.

Muraszombat. 1943. április 27.
Tisztelettel:

ifj. Szász Ernő.

VÁROSI MOZIMURASZOMBAT
Május 1-én. szombaton 17 és

2-án vasárnap 11.50. 15. 17 es
3-án, hétfőn

19.30 ó.
19.30 ó.
19.30 o.

Boldogság a vége...
PERÉNYl LÁSZLÓ. SOMLAI ARTHUR. RAJ
NÁT GÁROR. BERKY LILI. PETHES FERENC

Bordy Bellii első izin-verig láncos filmje !
Az évad kimagaslóan legszebb magyar filmje!

Következő műsor:

„Üzenet a Volgapartról”

— A muraszombati könyv és pa- 
pirkereskedések. valamint a Vend
vidéki Könyvnyomda május 1-től kez
dődően szombaton délben fél 1 órakor 
zárnak és délután zárva tartanak



■ •■,-,3. április 30. Muraszombat és Vidéke 3 oldal

Folyik a földjuttatás a Muravidéken HÍREK
\ ..-.mereles^ a Délvidék felsza- 

.<t .u után az 5208 1911 ME számú 
delet úgy intézkedett, hogy a jugo- 

. ■ _ f idreform során kiosztott földek 
c'/amfe<ncs.'drra szállnak ál. Az 

'amkincstár ezeket a földeket azon- 
ar -ira kiosztja. A földjuttatásnál fi- j 

■ . t lembe veszik a jugoszláv földreform 
fa magyarság gyengítését. Ezért 

m adjás vissza azoknak a jugosz- 
, Hámtól kapott földet, akik nemzet- 

.... gi szempontból megbízhatatlanok, 
olyan magatartást tanúsítottak 

• < tanúsítanak, amely a hazaárulás
< szségét mutatja.

gy a jugoszláv földreform jogossá
génak el nem ismerése és az uj jut- 
iatás elrendelése — különösen a Bács
kában — meglehetősen

nagy változásokat hoz a föld bir
toklásában.

Az állam a juttatásnál a földtől an- 
akidején jogtalanul megfosztott és a 
Ligoszláv földreformból kizárt ma

gyarság megerősítését tűzte ki célul.
Nem okoz azonban jelentős vál
tozást

a Muravidéken, itt is elsősorban a 
muraszombati járásban az említett el
járás. mert ide elenyésző kis számú

Miskolcra helyezték Udvardi Lakos Jánost, 
a muraszombati kereskedelmi iskola 

igazgatóját
Az iskola uj igazgatója dr. Rhosóczy József

Őszinte sajnálkozással olvassuk a 
szombathelyi tankerületi főigazgató
ság híradását, amely szerint a mu
raszombati állami kereskedelmi isko
la igazgatóját. Udvardi Lakos Jánost 
a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Miskolcra helyezte át és az ottani 
kereskedelmi középiskola igazgatásá
val bízta meg.

Az áthelyezés Udvardi Lakos Já
nos számára feltüntetést és előmene
telt jelent, hiszen fiatalon kerül az 
ország legnagyobb kereskedelmi kö
zépiskolájának élére, mégis szomo
rúsággal tölt el bennünket. Udvardi 
Lakos János rövid muraszombati tar
tózkodása alatt szivünkhöz nőtt, tá
vozásával egyik legtöbb és legered
ményesebb munkát végző közéleti 
vezetőjét veszíti el a Muravidék. Rö
vid ideig tartózkodott közöttünk, de 
sokat végzett. Nem csak az állami 
kereskedelmi iskolát szervezte meg 
es igazgatta mintaszerűen, hanem 
munkát vállalt a közéleti, társadalmi 
es gazdasági élet minden ágában. 
Működése minden vonatkozásban si
keres volt és értékes nemzeti alkotó 
Munkának bizonyult. Magasan lobo- 
go hazafiassága, lelkes magyarsága

- ■»—

Május l-éo nyílik meg a postaügynökség Musznyáti
lusznya községben 1943. május 

a en pfKS*aügynökség nyílik meg.
u. pos*a9gynökség bárhová szóló 

■'zonsége.8 és ajánlott levél-postai 
érfÁu”’6’!^’ *°vábbá belföldre szóló 

i °e*' C3°magot és postautal- 
y. VP?Z ki’ az érkezett postakül- 

uwi* kézbesíti, postai és pénz-
mint e^c'kket bélyeget árusít és 
kö7vJ.-mí k>r’ Postatakarékpénztár 
^ehto hivatala működik.

u aemények egyenkénti értéke 

telepest kületek a jugoszlávok és a 
földeket vendek kapták meg a föld
reform alkalmából.

A vendeket pedig a kormányzat 
megbízhatónak és feltétlenül nem- 
zethünek ismeri el. ezért az uj 
juttatásnál meghagyja őket birto
kukban.
A magyar földjuttatás most van fo

lyamatban. A muraszombati járásban 
a Földmivelésügyi Minisztérium Újvi
déki Földbirtokpolitikai Kirendeltsége 
képviselőjeként vitéz dr. Makády Béla 
járásbiró végzi a földbirtokpolitikai 
eljárást. Munkája körülbelül két és 
fél. 3 hónap múlva befejeződik és ez
zel a muraszombati járásban a jugosz
láv földreform során kiosztott 3600 
hold földet a magyar állam véglege
sen átadja az érdekelt gazdáknak. 
Csaknem valamennyi birtokos meg
tarthatja a jugoszláv földreform so
rán kapott földjét, kivételt csak a 
nemzethüség szempontjából megbíz
hatatlanok képeznek. Így tehát

nincsen oka senkinek sem aggo
dalomra,

ha személye ellen nemzethüségi szem
pontból nem merül fel kifogás.

O—a—

minden akadály ellenében kivívta a 
sikert.

Nemrégibben mondta egy muravi
déki magyar barátom; ..Még húsz 
Udvardi Lakos János kellene Mura
szombatnak". Megragadt bennem ez 
a mondat és most, amikor Udvardi 
Lakos János elveszítéséről irok. csak 
ez jár az eszemben. Azt hiszem, ez 
az egyszerű mondat fejezi ki legtalá
lóbban, mit jelentett Udvardi Lakos 
munkája a muravidéki magyarság 
szemében és milyen értékes alkotó 
munkát végző férfiút veszítünk el tá
vozásakor.

A muravidéki magyarság szeretete 
elkíséri Miskolcra Udvardi Lakos Já
nost. akinek emlékét örökre meg fog
ják őrizni a Muravidéken azok az 
egészséges és hazafiasságtól sugalma
zott gondolatok, amelyeket a Mura
vidék előbbrevilelére felvetett.

*
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A muraszombati állami kereske
delmi középiskola igazgatói teendői
nek ellátására a vallás és közoktatás
ügyi miniszter Rhosóczy Józsei dr. 
budapesti kereskedelmi középiskolai 
tanárt helyezte Muraszombatba.

Rhosóczy az igazgatói teendők el
látását az iskolaév vége után veszi át.

a 6000 pengőt nem haladhatja meg. 
A postaügynökség ellenőrzőhivatala: 
Muraszombat.

Kézbesítököre: Musznyaes V olgyes 
községekre valamint a Musznya köz
séghez tartozó Orfalu lakott helyre és 
a Völgyes községhez tartozó Bokracs 
lakott helyre terjed ki.

A postaügynökség a Musznya-V ás
lak mh. pályaudvaron a Mömu 21b es 
Műszó 216 sz. mozgópostákkal tart 
fenn rovatolási összeköttetést.

Üdvözöljük
a városi mozit. Hallgattuk a film előtt : 
a hanglemezeket. A slágerek és a 
mű-magyar dalok mellett megszólalt 
az eredeti magyar népdal is, ősi dal- 
lamkészletével, népi énekes ajkán, i 
Gyönyörködtünk benne, és az őshí
vású népi melódia naiv bája könnyet 
csalt a szemünkbe . . .

Végre, végre ébredezik, éled Mura
szombatban is a megcsalhatatlan ma
gyar népi műveltség egy-egy szikrája. 
A műdaloknak lelkiségünktől oly ' 
messze lökött penészes szentimenta- 
lismusa, nyúlókás dallambúsúlása és 
a slágerek .szükségszövegére készült 
kényszerdallam rútsága helyett emel- I 
jünk lelkűnkben templomot az időt
len magyar szépségek befogadására. 
A magyar dal és a magyar zene ős
gazdagsága büszke keleti örökségünk, 
fajtánk szépségének mély ösztöne, az 
évezredek magyar lelkiségének cső- , 
dálatosan parádés visszhangja. Ez a , 
népi örökség a mi életünk, jövő meg
maradásunk roppant biztonsága. Az 
ősizenetű magyar dal mérhetetlen ösz- 
szefogásába. lelkiséget formáló hatal- i 
más erejébe kell beleépítenünk a 
vendvidék népének magvarosodási 
folyamatát, hogy a szépség és a ma
gyarság zuhataga, csodálatos színek
kel és hangokkal sodró hulláma für
desse át a vend lelket az idegen sa
lak elhagyására, és ebben a megtán- 
torodást kizáró egységet szülő népi 
műveltség áradásában sajátos láto
másra táguljanak szemei: Minden hi
tet, minden ígéretet, minden jövőt és 
minden megmaradást csakis a ma
gyar történeti alkotás műhelye bizto
sít ..számunkra 1

Üdvözöljük a városi mozit és figyel
mébe ajánljuk a magyar népdal két 
apostolának. Bartók Bélának és Ko
dály Zoltánnak gyűjteményeiből ké
szült hanglemezeket. (B. B.)

Kállay miniszterelnök 
a magyarországi szerbek sorsáról

Kállay Miklós miniszterelnök a Ma
gyar Mérnök és Epitészegylet közgyű
lésén felszólalt és beszédében többek 

. között a következőket mondotta:
— Sem jóakaratú bolondok, sem 

rosszakaratú silányok nem állhatnak 
szemben azzal a munkával. — jelen
tette ki Kállay Miklós — amelyet a 
mérnök, az orvos, a hivatalnok, a 
tanult ember, a munkás, szóval min
den hivatást teljesítő életcéljának te
kint. Nem lehet szava ebben az or
szágban annak, aki nem a hivatást 
teljesítők kezében akarja látni az or
szág sorsát, aki nem az ő munkájuk
ból. hanem ötletekből, fantazmagóriák
ból. elképzelésekből, eltévelyedések
ből akarja felépíteni az országot.

A visszatért délvidéki szerbek két 
esztendeje alatt a magyar kormány 
nagy gondot fordított a nemzeti kisebb
ségek kívánalmainak teljesítésére. A 
nemzetiségi megbékülés politikája min
den vonalon érvényesül. A magyar 

1 kormánvaz egyenjogúsági politika hive
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rum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

SZOMBATHELY - THÖKÖLY IMRE UTCA 71. - TELEFON: 10-68.
Legkitűnőbb italok! Legpontosabb kiszolgálás

— Hartner Géza. Hartner Nándor 
országgyűlési képviselő fia megsze
rezte a budapesti Józsei Nádor mű
egyetemen a gépészmérnöki okleve
let. A legfiatalabb muravidéki mérnök 
sikeres diplomálása barátainak őszin
te öröméül szolgált.

— ingyenes és kedvezményes he
lyek a Magyar Iskolaszanatórium 
Egyesület szentgotthárdi iskolai jel
legű tüdőgyógyintézetében. A Ma
gyar Iskolaszanatórium Egyesület 
szentgotthárdi tüdőgyógyintézetében 
30 ingyenes és 20 kedvezményes hely 
nyer betöltést. Részletes felvilágosítást 
ad a központi iroda (Vili.. Sándor-u 
26) ahová a kérvények küldendők.

— A vas- és sopronvármegyei 
hegyközségi tanács félévi rendes 
közgyűlését kedden délelőtt tartotta 
Szombathelyen.

— Meghalt dr. Solti Ferenc minisz
teri tanácsos, szombaihelyi pénzügy
igazgató. Dr. Solti Ferenc halála a 
Muravidéken is őszinte részvétet kel
tett, mert a megboldogult pénzügy
igazgató mindenkor melegen pártfo
golta vidékünk népét.

— A Szombathelyi Szent Márton 
céh jubiláns képzőművészeti kiállítást 
nyitott meg husvétra. A kiállításon 
Vámosi Saáry Gyula két képe szere
pel. — A kiállítás május 3-án zárul.

— Halálozás. Nagy részvét mellett 
temették el nagypénteken Sáveiy Ká- 
rolynét. Sáveiy Károly lendvahosszu- 
falúi kereskedő, evang. hitközségi 
gondnok feleségét, ki április i9-én 
Budapesten a kórházban hunyt el 
hosszabb szenvedés után. A jószívű
ségéről messze ismert derék asszonyt 
több mint ezer ember kisérte utolsó 
útjára a kiterjedt nagy rokonságén 
kívül. — A Baross Szövetség testü
letileg volt jelen és az evang. nőegy
let, melynek az elhunyt választmányi 
tagja volt.

és nem tesz különbségei az áliampo’- 
gárokközött. Mégalegelfogultabbs2erb 
történészek és írók is elismerték, hogy 
a Délvidék a szerb irodalom bölcsője. 
Ez bizonyítja a legjobban hogy a magyar 
kormányzat mindenkor megértő poli
tikát folytatott a kisebbségekkel szem
ben. A bácskai szerbek ma is szám
arányuknak megfelelően, szerb tar- 

‘ nyelvű elemi iskolába járathatják 
I gyereküket. Újvidéken szerb főgimná
zium áll rendelkezésükre. Jótékony - 
célu és gazdasági intézményeik foly
tathatják működésüket. A görögkele’i 
egyház teljes vallásszabadságot élvez 
A szerbek bekapcsolódását az állam
alkotó. konstruktív munkába a kor
mány igyekszik minden módón bizto
sítani. Az újvidéki szerb Matica. a 

| szerb irodalom és kultúra legrégibb 
intézménye, megkezdte működését 
Az újvidéki Nova Posta cimü szerb 
lap nagy olvasótábort gyűjtött maga 
köré. Arra lehet következtetni hogy 
a magyarországi szerbség értékeli a 
magyar kormány munkáját.
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HÍREK az országból ■
— A Győri Protestáns Kör társa

dalmi gyüjtéssel a sebesült katonák 
számára gondosan megváliogatott 
könyvtárat létesített.

— Szombathelyi Evangélikus Nő
egylet virágvasárnapi vallásos ünne
pélyén Lukács István győri lelkész, a 
Harangsz' :imü evangélikus heti fo
lyóirat szerkesztője tartott előadást.

— Szombathelyen május 23-án va
sutas hősi emlékművet avatnak fel 
a múlt és mostani világháború vasu
tas hős. halottainak az emlékére. Az 
emlékmű felavatását József királyi fő
herceg végzi. Az ünnepélyen beszé
det mond dr. imrédy Kálmáv a MÁV 
elnöke és . értessy Vilmos miniszteri 
tanácsos, szombathelyi üzletigazgató.

— Ünnepélyes keretek között ik
tatták be kedden Kőszeg polgármes
teri székébe dr. Gyöngyös Endrét. Az 
uj kőszegi polgármester többször járt 
Muraszombatban.

— Több újságírót magas kitünte
téssel jutalmazott a Kormávyzó Ur a 
magyar sajtó szolgálatban szerzett ki
váló érdemeik elismeréséül.

Csáktornyán május 2-án. vasár
nap leplezik le Gasparich Márk Kiiit 
ferences szerzetes, a Szabadságharc 
hcsi halottjának szobrát. Muraköz nagy
fiának szobrát Boldogfai Farkas Sán
dor budapesti szobrászművész alkot
ta. — A szoborleieplezési ünnepély 
délelőtt 9 órakor kezdődik. Az ünne
pélyes szentmisét és a szoboravató 
beszéde1 .zdóczy Zadravecz István j 
tábori püspök mondja.

— Ezer méternél több szövetet 
es bélést oglaltak le a szombathelyi 
Deutscr.-téle posztókereskedésben. A 
zsidó céget szombathelyi keresztény 
textilnag. kereskedők látták el áruval.

— Szomoathelven mérkőzik Mo- 
reyon néger ökölvivóba.inok május 
16-án. A cubai bajnok ellenfele Csi
szár magyar ökölvívó lesz. Az érde
kes sporteseményen több ezer nézőre 
számítanak

— Murakirályon leégett a Mura
köz legnagyobb malma, a széngáz- 1 
üzemű malom. A kár meghaladja a 
100.000 pengőt.

— A külügyminisztérium közle
ménye az olasz határátlépésre vo
natkozólag. A külügyminisztérium az 
Olaszországban utazniszándékozóma-1 
gyár állampolgárok figyelmét újból fel
hívta arra, hogy csakis az engedélye
zett határállomáson léphetnek Olasz
országba. miért is kérelmük benyújtása 
előtt jól fontolják meg. milyen útvo
nalon kívánnak utazni. Az egyszer 
már engedélyezett határállomás meg
változtatása az olasz hatóságoknak 
rendkívüli munkatöbbletet jelent és leg
alábbis két-három hétig tartó hosszabb 
eljárást lesz szükségessé. Megjegyez
zük. hogy két belépő határállomás is 
kérelmezhető, ebben az esetben azon
ban eggyel több fény kép < -, izumkérő 
ivet (hét) kell benyújtani

— Május 2-án nyílik a haditudó
sító kiállítás. Május 2-án nyílik meg 
a pesti Vigadó valamennyi termében 
a haditudósító kiállítás. A korszerű 
háború a maga komor valóságban 
mutatkozik be a szemlélő előtt a ki
állításra összegyűjtött anyagban. Hatal
mas fényképcsoport, a harctéri hely
színi rádióriportok készítése, harctéri 
filmriportok, a csatamezőkön megszü
letett képzőművészeti munkák serege, 
a magyar haditudósilás múltja, a harc
téren készült oroszországi magyar sajtó- 
termékek. valamint az orosz ellensé
ges propaganda magyarnyelvű röplap
jai képezik ennek az egyedülálló ki
állításnak változatos, minden érdek
lődést megérdemlő, a látogató számára 
hoszú ideig felejthetetlen anyagát.

S<P*O-R‘T
Botrányos jelenetek közben 3:l-es 
állásnál félbeszakadt a Mura zala

egerszegi mérkőzése!
Molnár Lajos szombathelyi játék

vezető becsületsértő kijelentése 
miatt a Mura levonult!

Szomorú szívvel és igaz felháboro
dással vette tudomásul minden igaz 
muravidéki sportember a zalaeger
szegi eseményeket. Ennek megtörtén
téért azonban nem az ellenfél, hanem 
kifejezetten a játékvezető felelős, 
részben mert lehetetlen módon bírás
kodott. részaen mert súlyosan sértő 
kifejezéssel illette a Mura játékosait, 
azokon keresztül a Mura Sportegy
letet.

A mérkőzés úgy indult, hogy a Mu
ra gólokkal fog nyerni. Már a 8.-ik 
percben Bencik meg is szerezte a 
vezetést 1:0 a Mura javára. A 25.-ik 
percben Bencik kb. 40 méterre a 
Move kapujától jó labdát kap. átmegy 
a haliján, kapura tör, a ráfutó bekket 
kicselezi, már bennt van a 16.-oson, 
a kijátszott bekk lohol utánna. majd 
mivel más mentsége nincs, a lövésre 
lendülő Benőiket durván felvágja. A 
játékvezető sípol a 11.-es pontra mu
tat. Kercsmár lehelyezi a labdát. Ku- 
kanját hívják rúgni, ő neki készülő
dik. a kapus készül védeni................
s mit tesz Isten ! a játékvezető a Mo
ve Perlaki nevezetű játékosának a 
sugdolozására lest rugat a Mura el
len !!!!!! 1 lallailan 111 De ezután jön 
még a java I Gerencsér egy mellel 
fogott labdáját jóval a 16.-os vonalon 
kívül lefütyüli és a legnagyobb meg
rökönyödésre 11.-es ad a Mura ellen, 
amivel a ZSE kiegyenlít. Majd kis 
idővel később a baiszélsőt lesről (4 
méter) elengedte, aki gólt rúgott I Er
re már a Mura elvesztette türelmét. 
A jatékx ezető minden reklamálást 
azonnali kiállítással fenyegetett. Hall
gattak. tűrtek, a fiuk és játszottak. A 
második félidő 8 percében azonban 
kitört a botrány! Jandl egy magas 
labdát fog a levegőben hatalmasan 
felnyúlva. Jó 1 méterre a kapun kí
vül. A játékvezető gólt ad. azon in
dokolással. hogy Jandl hátulról húzta 
vissza a labdát. (Ez minden hozzá
értő sportember előtt fizikai lehetetlen
ség. mert ha a kapus magasba ugor
va fog labdát, hátulról előhúzás ese
tén hanyatt be kell esnie a ka
puba!) Hát azt már nem tűrhették 
el sem a fiuk, sem a vezetők. 
Berohantak a pályára és reklamáltak, 
a játékvezető nem volt hajlandó íté
letét megmásítani, majd a vitatkozás 
hevében, mikor a Mura levonulással 
ienyegetődzött. a következő kijelen
tést tette:

„Piszok, csetnik banda, jobb ha 
visszamentek Szlovákiába.’ Ezt a ki
jelentését nagyon jól hallotta és eskü 
alatt vallotta : Erdősi. Kolossá. Bencik. 
Sárközi, Gerencsér és a pályán tartóz
kodó, a vitatkozásban részt vett Ro- 
honcy szakaszvezető, zalaegei szegi la
kos. Ez olyan felháborodás! váltott 
ki a játékosokból, hogy meg akarták 
ütni játékvezetőt. csak a józa
nabb elemnek sikerült ezt megakadá
lyozni. Erre a Mura középre vonult 
üdvözölte a közönséget ... és nagyon 
helyesen . . . levonult.

A mérkőzést a Mura megóvta, a 
játékvezetőt feljelentette aJ T.-nái és 
bűnvádi feljelentést tett az egyesület 
ellene az elhangzott sértésért.

♦
A Mura vasárnap délelőtt ’/2 11 óra

kor a soproni Sotex csapatával játszik 
bajnoki mérkőzést.

♦
A Levente csapat vasárnap Öriszent- 

péteren vendégszerepel a kondorfái 
Levente ellen.

I
I
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I
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Vasárnaponként térzenét ad
muraszombati tüzoltózenekara

A zenekar további
A muraszombati tűzoltók zenekara 

legutóbb a harmadik muraszombati 
felszabadulási ünnepélyen adta tanu- 
jelét fejlődésének. A fiatal zenészek 
bebizonyították, hogy

lelkesedésükkel és zenei készsé
gükkel

olyan eredményeket érhetnek el. ame
lyek a megye fuvószenekarainak leg
jobbjai közé emelhetik őket.

Muraszombatban mindenki meg
egyezik abban, hogy a megindult fej
lődésben nem szabad megtorpanás
nak bekövetkeznie, sőt az iramnak 
még fokozódnia kell. Ezért elhatároz

Zalaszentgrót-Alsólendva 2:0 (1.0
A szomszéd város csapata is a le

hetetlen játékvezető miatt vesztett. Úgy 
értesültünk, hogy a mérkőzést meg
óvják. Nagyon helyes! Végre rendet 
kell teremteni a játékvezetés terén, ha 
nem sikerül, inkább ne sportoljunk! 
Igen időszerű lenne a sport államosí
tása. akkor ilyen dolgok nem fordul
nának elő' (v.)

Ami a kisiparosi érdekli
A Kereskedők Országos Egye

sületének alakuló közgyűlését — viha
ros jelenetek közepette — tartották meg 
Budapesten. Halla Aurél ny. állam
titkár elnökölt A megnyitás pillanatá
ban sokan azt követelték, hogy ne 
legyen más szerv, csak a Baross Sző- • 
vétség. Halla Aurél beszámolója után 
llovszky János emelkedett szólásra és : 
bejelentette, hogy a Baross Szövetség j 
tagjai követelők, hogy a Kereskedők 
Országos Egyesülete nevébe vegyék | 
bele a Baross nevet. Időközben meg- , 
állapították, hogy sokan igazolatlanul i 
vannak jelen. Halla A.urél elnök ki
jelentette. hogy az elfogadott alapsza
bályok szerint névszerinti szavazás 
nem lehet a név felett. A vidéki ke
reskedőtestületek kiküldöttei egyhan
gúlag a Baross Szövetség ellen foglal
tak állást. Ellenben megállapodtak ab
ban. hogy az új Egyesület neve a kö
vetkező iesz: Kereskedők Országos 
Egyesülete, a Baross Szövetséggel 
Munkaközösségben. Választás útján 
elnök lett: Halla Aurél, tiszteletbeli 
elnökké Czettler Jenő dr.-t, Sesztina 
Nagybákay Jenőt és llovszky Jánost 
választották meg. Ügyvezető főtitkárrá 
pedig Sándor Bélát. Halla Aurél elnök 
hangoztatta^ hogy az egyesület meg
alakítása .3.0.000 kereskedő kívánsága 
volt. — Az egyesület legfőbb feladata 
lesz — mondotta Halla Aurél — hogy
megszüntessék azt a káros szellemi 
befolyást, amely köztudatba vitte hogy 
a magyarság a kereskedelmi pályára 
nem alkalmas. — A magyar kereske
delemnek öt pilléren kell felépülnie: 
ez a becsületesség, szakértelem, szor
galom. takarékosság és fegyelem.

Italmérési engedélyeket ezen- i 
túl. — 1943 május 1-től kezdve — vala-1 
mint a korlátlan vagy korlátolt italmé
rési engedélyek áthely ezésére, kibőví
tésére és kiterjesztésére vonatkozó 
kérelmeket a pénzügyigazgatóságok
nál kell kérni.

— Petróleumkiskereskedők gyári 
áron közvetlenül részesülhetnek pet
róleum ellátásban. E rendelkezés rész
letesen szabályozza a közvetlen gyári 
kiszolgálás módozatait. A rendelet 
szövege beszerezhető a kereskedelmi 
és iparkamaráknál.

— A háborúban résztvett cipész
iparosok és hozzátartozóinak érde-

gyors fejlődésére van remény
ták. hogy a zenekar további 
tésére a lakosság vállal áldozatot ma
gára és önkéntes adakozás u’ján 
megteremti a szükséges anyagiak 
A tüzoltózenekar viszont hálás • 
lenni a támogatásért, ezért vezet -i. 
határozták, hogy a zenekar

szép idő esetén vasárnaponk- -• 
térzenét ad.

A tüzoltózenekar szép fejlődése e.- • 
sorban Benkó József gyáros, tűz- -- 
dészeli felügyelő, Mórocz Imre köz.-*- 
gi főjegyző és Gerlecz József kain 
áldozatkészségének és munkám- , 
köszönhető.

Kaionanóta
A gőzösnek a kereke de fényes, d■■ 

de fényes.
Rajta ülnek a murai legények . 

legények.
,\e sírjatok ti murai lányok.
\ isszajövünk még hozzátok.
V alaha, valaha, vagy soha.

Pesten csináltattam házal, de nagyor ■ -_ 1
de nagyot.

Ablakot rá háramszázat. de nagyot, de ■■ 
de nagyot.

Közepébe tükrös szobái.
Melyben a babám cicomázza me .:
Pénteken, szombaton, vasárnap.

kében a Lábbeli Központ azt tervezi, 
hogy azok az iparosok, akik legaiáob 
három hónapig katonai szolgáié1.-á 
teliesíttettek vagy megsebesültek 
ietve rokkantán tértek vissza, ez 
kivü! a hősi halált halt iparosok öz- 
gyei, akik özvegyi jogon gyakorolja! 
tovább az ipart, a legkisebb kategóri ába 
tartózó termelők közé felvétessen 
Ezek azután a Lábbeli Központtól r - - 
des munka és bőrellátmány bán rész: ■ 
sülnek, még akkor is. ha a segédek 
száma kevesebb négynél. A folyamodó 
iparosok igény-jogosultságukat erece 1 
katonai okmányokkal ki kell szóig?. ■ 
tatni, majd igazolni.

— A Budapesti Kereskedelmi es 
Iparkamarában kereskedők tana - 
koztak és elhatározták, hogy csak oíya~ 
árut szabad a kirakatba tenni, an. 'ív
ből megfelelő készlet van az üzletben. 
Tehát a kirakatba telt áruból bármikor 
köteles a kereskedő a vevőt kiszolgál: > 
Ezentúl „mintadarab,, jelzéssel csak 
egy-két darabot szabad megjelölni. At 
a nap minden szakában ki keli szol
gáltatni a vevőnek.

— A tőkeszegény kisiparosok
I szére négy millió pengő fedezetné:!-; !i 
j hitel áll már rendelkezésre. A fedezet- 
! nélküli hitel ma már egyik fontos hitel- 
i típusa a kisiparnak és kereskedelem
1 nek. Az elmúlt tiz év alatt bebizo- 
; nyosodott hogy a kisipar és kiskeres
kedelem kifogástalanul teljesítette ■.. 
Iáit kötelezettségét. A kölcsönkérő 
személyi megbízhatósága és a kölcsön • 
igénylő üzleti hírneve olyan erkölcsi 
súlyú, hogy a kihelyezett fedezetnélküíi 
kölcsönök a lejárai idején mind hiány • 
talanul befolytak. Büszkék lehetünk 
a magyar gazdasági élet e névtelen 
kisiparosaira és kiskereskedőire!

9z IpartestiilEt hözleményei
A Muraszombati Járási Iparteste 

let felhívja a kéményseprőket és p,: 
keket, hogy a részükre kiutalt ipari 
szappant az ipartestületnél 8 napon 
belül vegyék át.
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Ismerd meg nemzetedet!

Szent István
za i -delem és munkatársai csak 
.ezd’rk a pogány magyarság lel- 

á‘fotmálásáf. de a munkának 
tárhattak a végére. Ez a feladat 
zig-vérig keresztény fiára, István- 

«árt. - ő véghez is vitte dicsőség- 
497—? ’38).

- ván Király biztos itéletü és vas
államférfi. nagyszerű szervező

- arancsoló. vitéz katona és diadal- 
-- hadv zér volt egy személyben.

-.élven '.állásos keresztény is.
dkodása legelején erős kézzel 
le a Koppány vezetésével elle- 

madó pogány magyarokat, s erő- 
.$ megtérésre kényszeritette az 

-z nemzetet. Nyomban utána pé
ti _ hozzálátott a magyar egyház és 
? ' —. megszervezéséhez. Független

elismeréséül az akkori szokás 
c nt koronát kért a pápától, a keresz- 

-ég lejétől s ezzel az 1U00 év végén 
>.:• 7-sfehérvárott nagy ünnepségek 
•-zŐTt királlyá koronáztatta magát.

rakta le a római katolikus egy- 
szervezetének az alapjait az ór
án. amely lényegében ma is ér- 

*. ben van. Püspökségeket és érsek- 
két alapított, élükön az elsőnek 
.‘ott esztergomi érsekséggel, ezek 

t< étét pedig esperességekre és plé-
- ikra tagolta. Meg is ajándékozta

■ hatalmas birtokokkal, gyönyörű 
.-./szerekkel, s hogy munkájukat
- akadás nélkül folytathassák, el- 

-ir,rí"!te. hogy a jobbágy minden ti-
á véka búzáját az egyháznak adja. 

_.z - olt a dézsma. De arra is gondja 
hogy minden nagyobb faluban 

m--:om épüljön és hogy a hívek lá-
- "ák az Isten házát. Külön kolos- 

i^uüat építtetett a bencés szerzete- 
>- .-'._ek (Pannonhalma. Bakonvbél. 
< -' árad stb.). hogy gond nélkül ter

sem essék a kereszténységet.
Hasonló, gondossággal járt el Szent 

...á;. az állam, a királyság megszer- 
.usében. Megalapozta a közigaz- 

.tód. pénzt veretett és rendezte az 
-zúg hadügyeit. Ekkor alakult ki 

la.unk is a katonáskodó kisszámú 
■ (.■messég rendje és alattuk a nemzet 
hárí mnegyedrészét kitevő jobbágyság, 
•melyik a földet művelte, adózott a 

földesurn ak és az egyháznak.
-X magyarság azzal, hogy a keresz- 

•nv állásra tért és önkéntesen be- 
i,--.ekédéit a nyugati műveltségbe, 
égképpen elvágta azokat a szálakat, 

-.melyek az Ázsiából jött népet még 
\ eleihez kapcsolták. Ettől kezdve 

' vallás és a műveltség különböző
mé áthághatatlan falat vont a Bál

áz orosz puszták népei, meg a
■ arság közé, s a keletről ellensé-

- szándékkal közeledők a magyar- 
ú fegyveres erejével találkoztak

■ mbe. Kelet felé tehát elzártuk ha- 
áramkat. Nyugatra azonban lárvá

ivá állottak azok s minden életre
• alu eszme azonnal bejöhetett. De 
nem csak az eszmék és gondolatok, 
nanem az arra érdemes idegenek előtt 
' nvitva állott a kapu, s ezek jöttek is 

nagy számban, néha már többen, mint 
•mennyien kívánatosak leltek volna.

bzent István nagy munkája meg a 
sirály életében meghozta gyümölcsét, 
••agy arország és a magyarság a Nyu- 

telMmetes istenostorából a keresz- 
építő és harcos tagjává vált. 

, a nernzelek, amelyek eddig 
'■-ve gondoltak a félelmet és rom- 

x>'ást támasztó ördögi lovasokra, most 
-ismeréssel és barátsággal tekintenek

- .^"yarságra; többé nincsen okuk 
f ‘ !emm, sőt a megtért magyarság

1 századokon át védelmezi majd 
vére bőséges ömlésével.

Jelentős egyszerűsítés az adóztatásban
Kivonatosan ismertettük már a meg

jelent kormányrendeletet, mely meg- I 
szüntette az egyenesadók után kive-; 
tésre kerülő összes állami pótadókat 
és pótlékokat s helyettük egységes 
állami pótadót vezetett be. llymódon 
az idén már nem vetik ki a rokkant
ellátási adót, a betegápolási és gyer
mekgondozási pótadót, a nép- és csa
ládvédelmi pótadót, a kincstári pótlé
kot. a rendkívüli pótlékokat, a hadfel
szerelési adót, hanem csupán az álla
mi pótadót, mely az említetteken kí
vül magában foglalja a légitámadások 
kártalanítási alapja javára befizeten
dő kártalanítási hozzájárulást.

Ez az egyszerűsítés lényegesen meg
könnyíti a hatóságok munkáját, mert 
eddig egyes adónemeket minden egye
nesadó után ki kellett vetni, másokat 
csak bizonyos alapadók után, mely 
eljárást még bonyolultabbá tette, hogy 
a hadfelszerelési adót nemcsak az 
összes egyenesadók után, hanem még 

: állami pótadók és pótlékok után is , 
ki kellett róni. Az uj rendszer most | 
összevonja a megszüntetett adókat és | 
helyükbe állami pótadót rendszeresít. . 
amelynek kulcsát az egyes alapadók 
szerint különböző százalékban álla
pítja meg.

Az adófizetőknek is előnyt jelent 
a rendszerváltozás, mert a fizetési 
meghagyás kézhezvételekor pontosan 
értesül arról, mennyi kell egyenesadók 
és pótadók címén az államnak fizet- i 
nie. A múltban ugyanis az adófizető 

i csak az alapadók előírása után az 
adóívből szerzett tudomást arról, hogy 

I a fizetési meghagyással már kirótt i 
i adókon felül mivel tartozik még az I 
államkincstárnak.

Az egységes állami pótadó nem i 
adóemelés, mert a megszüntetett adó-1

A MÁJUSI KENYERGABONAFFJ- 
ADAG VÁMÖRÖLTETÉSE

A m. kir. közellátásügyi miniszter 
körrendeletét adott ki, 519.000—1943. 
V. sz. alatt a májusi kenyérgabona- 
fejadag-vámőröltetése tárgyában.

Az 1942 évi gabona és lisztforga
lom szabályozása tárgyában kiadott 
3600—1912. M. E..számú rendelet (meg
jelent a Budapesti Közlöny 1912. évi 
junius hó 11-i 131. számában) 6. §-a 

; előírta, hogy a kenyérgabonajeggyel 
ellátottak a f. évi május hóra esedé
kes fejadagok csak május hó 1. után, 
a júniusi és júliusi fejadagok pedig 
csak junius hó 1. után erőltethetik meg.

Mivel azonban időközben a 6730— 
1942. M. E. számú rendelet (megjelent 
a Budapesti Közlöny 1942. évi novem-

A rühös lovak fertőtlenítésére 
gázkamra épül Muraszombatban. 
Az illetékes hatóságok rendkívül fon
tosnak tartják a lovak rüh elleni vé
delmét. Erre való tekintettel elhatá
rozták. hogy Muraszombatban a vá
góhíd közelében a rühös lovak fer
tőtlenítésére gázkamrát emelnek. A 
gázkamra terveit és a kamrát Szraka 
István építész készíti. Hozzávetőlege
sen 2000 -2500 pengő költséget tel
jes egészében az állam vállalja. A 

'község a Lendva utcában, a vágóhíd 
közelében ad telket.

| BŰ T 0 B
LPontos és gyors kiszolgálás!

Kérjen ajánlatot! 

nemek kulcsainak összegezése 
érdekében történtek kisebb ki- 
kerekitések hol felfelé, hol lefelé. Szá
mottevőbb kikerekités csupán ott tör
tént. ahol a teherviselőképesség ezt 
lehetővé tette, mint a társulati és tan- 
tiemadónál. Adóemelési jellege az uj 
pótadónak egy tételnél mégis van, 
mégpedig a szerzéstől számított öt 
éven belül eladott ingatlanokon szer
zett nyereségek külön jövedelemadó
jánál. Különjövedelemadó után eddig 
ugyanis mindössze 10° o hadfelszere
lési adó járt, mig most a jövedelem
adónál általában érvényes 110°o-os 
pótado iog kivetésre kerülni. Ennek 
célja nem annyira a kincstár bevételei
nek fokozása, mint inkább az, hogy 
az ingatlanpiacon korlátot szabjon a 
spekulációnak.

E rövid ismertetőből is kitűnik, hogy 
az egységes állami pótadó bevezeté
se jelentős lépést jelent adóközigaz
gatásunk egyszerűsítése felé. A leg
utóbbi költségvetési vitában többen 
kifogásolták adórendszerünk bonyo
lultságát. mely felszólalásokra vála
szolva Reményi-Schneller Lajos pénz
ügyminiszter rámutatott arra, hogy az 
egyszerűség és az igazság elve az 
adóztatás terén nehezen egyeztethető 
össze. Kifejtette, hogy adótörvényeink 
éppen azért váltak annyira bonyo
lulttá. mert a kormányok mindig az 
igazságosságra, vagyis az egyes ember 
viszonyainak leginkább megfelelő 
adóztatásia törekedtek, ami elkerülhe
tetlenül maga után vonta a törvények 
és rendeletek nehezebb áttekintését.

A most megjelent kormányrende
let azonban az igazságosság sérelme 
nélkül egyszerűsíti adóztatási rendsze
rünket, a közönség ezért fogadta meg
értéssel az uj intézkedést.

bei 2!-i 265. számában) az évi fejada
got egy havi fejaddaggal csökkentette 
és ezt a csökkentést a december — 
áprilisi fejadagokból kellett megtakarí
tani. a kenyérgabonajeggyel ellátottak 
közül többeknek április hó végére már 
elfogy a lisztkészletc s ezért kérik, 
hogy április hó végén már a május 
hóra engedélyezed mennyiségből fe
dezhessék lisztszükségletüket.

Ezeknek a kérelmeknek a közellá
tásügyi miniszter helyi adott, a május 

, hó eleji vámőrlés felesleges torlódásá
nak elkerülés^ végett hozzájárult ahhoz. 

. hogy a vámőrlésre jogosultak folyó évi 
május havi fejadagjukat a szabály- 

i szerű jegyszelvények leadása ellené- 
' ben április hó 19-től kezdődően a vám
őrlő malmokban megőröltethessék.

Általában ió gyümölcshozamra 
lehet számitani az eddigi kilátások 
szerint, ha időközben elemi csa
pás nem következik be. Illetékes 
körök most azon fáradoznak, hogy a 
megfelelő készletek arányában a per
metezéshez szükséges növényvédő 

' szereket az idén is megfelelő időben 
juttassák el a termelőkhöz. A hegy
községek a rézgálic. feketegáíi és 
rézmészpor-jegyeket most osztják szét 
a gazdák között. A megfelelő meny- 
nyiségü nikotin ez évben ugyancsak 

' rendelkezésre fog állni. A káliszappan 
i gyártásáról most foly nak a tárgy alások.

óriási választékban |

László Ignác|
Szombathely •
Erzsébet Királyné u. 23. - Telefon 191 11

HÍREK külföldről
— Enyhítették Romániában a zsi

dótörvényt. Kiszélesítették u mente
sített zsidók körét és kimondták, hogy 
a kormány és az államvezető által 
kiadott rendelettela románokkal egyen- 
jogusithatók azok a zsidók, akiket az 
1916—19-i hadjáratban szerzet* érde
meikért honosítottak, azok a zsidók 
akik önként teljesítettek tényleges front
szolgálatot, valamint azok, akik feltét
len hűséggel és a román nemzet javára 
szerzett érdemeikkel a nemzet szem
pontjából hasznosnak és hűséges- cl
mutatkoztak.

— Az Actío Catholika olasz leány
küldöttsége előtt a pápa beszédet 
mondott. Kijelentette, hogy elitél-ndö 
az a nézet, amely a házasságot csak 
bilincsnek tekinti. A legfontosabb te
endő és a legsürgősebb parancs a 
katolikus leány számára, hogy meg- 

| őrizze a keresztény család szentségéi 
Meg kell védeni a házasság és any ?• 

; ság szentségét, a női méltóságé* és a 
nőnek férjének kell szentelnie eietét

Mussolini átalakította a fás- 
siszta párt vezetőségét. Mussolini uj 

I párttitkárt nevezett ki és a 4 helyettes 
párttitkár közül háromnak a helyét uj 
emberrel töltötte be.

Gyomorbajos! - Vesebajos! !
TARTSON IVÓKÚRÁT | 

.4 természetes szénsavas | 

PETÁNCl
GYÓGYVÍZ i 
ÜDÍT — GYÓGYÍT

FőraktárL MURASZOMBAT
TELEFON 63.

— Szlovákiában megnehezítették 
a válást. A partement legutóbbi ülés-* 1-i 

, hunderek képviselő ismertette a há-
I zassági törvénnyel kapcsolatos módo
sításokat és többek között kijelentette 
1. A válópereknél megszüntetik az 
egy esbiró intézményét. 2. A válóper -1 
tárgyalásánál az államügyész kötete 
zőén vesz részt a házassági kötelék 
védelmezőjeként. 3. A házasélet újra 

i felvételére irányuló felszólítás előfel
tételét alkotja a válóperes eljárás meg
indítására. 4. A házastársak kibékit-'si 
kísérlete kötelező és ezt a kísérletet 
nem csak a bevezető eljárás során 
hanem a válóper során is meg kell 
tenni. 5. A válóperes tárgyalásokról 
a közönséget feltétlenül ki kell zárni 
Az új intézkedések annak a tudatára 
ébresztik a szlovák bíróságot, hogy a 
válóperek közügyet alkotnak. A közel
jövőben a válást a szlovák bíróságot 
csak ott mondják ki. ahol a házasság 
már nem jelent áldást és ahol a házas
ság nem alkot szilárd egységet és ala- 

, pót a nemzeti közösség számára. Az 
új házassági törvényjavaslatot több 
képviselő hozzászólása után a parla
ment elfogadta.

I Előfizetőinknek
ügyes-bajos dolgaiban szí.
sen szolgálunk tanáccsal! Kér
déseiket levelezőlapon Írják 

meg és küldjék be a Muraszombat és 
Vidéke szerkesztőségébe.
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Od kédna do kédna
i

V Tuniszi sze je poneszrecsilo vel
ko angolszászko napádanye. stero 
nyim je prineszio szamo velke zgű- 
be. Fedik nyim je vise 200 tankov. 
nad sztou tankovszki automobilov i 
vnozsino automobilov za prevázsa- 
nye vödé. Vnicseno nyim je tüdi i 
vnougo teski i lezsejsi motorni stü- ' 
kov. V lüdsztvi szó pa meli vecs 1 
mrtvi. kak gdakoli v toj bojni.

Na ruszoszkom fronti je zvün ku- 
bánszkoga krája mirovscsina. Blüzi 
Novoroszijszka szó ruszi scseli szol- 
dacsio po mourji szpraviti v bole ne- 
varne kráje. Tou nakanejnve szó 
opazili nemski tüzéri i nyim eden | 
1000 tonszki hajouv potoupili, dvá pa 
mocsno poskodüvali.

Vnicsili szó csetniske i komuni- 
sz.ticsne bande v Boszniji. Mér na 
Balkáni szó zse dugsi csasz moutili 
komuniszti. stere szó podpérali szov
jeti. Delali szó na mesztáj právo re- 
bericio, szrmasko lüdsztvo pa zrou- 
pali i v planine zodvlekli, miszlécs, 
da ji tam ne doszégne zselezna rou- 
ka. stera dela réd v Európi. V tákso 
formo szó tá zodvlekli okouli 50.000 
pávrov z familiami vréd, stere szó 
tam mantrali i prisziljávali, da naj 
grátajo komuniszti i csetniki. Tak je 
pár nemski i horvacski divizij doubi- 
lo zapouved, da té kraje popunoma 
ocsisztijo i pande szpolovijo. ka sze 
nyim je persze tüdi poszrecsilo. V 
tej bojaj szó meli komuniszti i cset
niki okouli 13.000 mrtvi, ranyeni pa 
je bilou doszta vecs. Vnozsina ji je 
bila fedik tüdi od gládi i rázni bete- 
gov. Nyihov voditel i znáni razbojnik 
„Tito elvtárs" je tüdi veszno. Sz tém 
csiscsejnyom, stero je trpelo dvá mej- 
szeca, je grátao po célom Horvacs- 
kom i Boszniji popolen mér, lüdsztvo 
sze je pa odejnolo od velki mantrány.

V Londoni je bio na vüzemszko 
nedelo gojdno zrácsni alárm.

Mocsna nouva nemska 
vojszka

Nemska vojszka dneszdén vecs 
szoldacsie má. kak pa gdakoli v te- i 
káji zdajsnye szvetszke bojne. Bojn- I 
szka szkrivnoszt je tou, ka szó po- 
zimi i zdaj na szprotolefje kelko lüdi 
pouzvali notri i ka kak velki sereg 
májo vpüperposztávleni z ruszuszki. 
ukrainszki i kaukázuski dobrovolcov. 
Telko je pa znáno, ka sze je z gori- 
oszlobodjeni krájov vnozsino doszta 
lüdi szamovolno priglászilo szoldá- I 
kam. ki do sze bojnali prouti komu- 
nistam. Od v zádnyi mejszecaj notri- 
pozváni rezervisztov je szamo telko 
znáno. ka nyihov racsun ide na mi- 
lione. Nemska vojszka je vecs lüdi 
dobila. kak ji pa v tekáji bojne po- 
gübila. Znati moremo. ka pozimi ali 
zdaj na szprotolefje notripozváni szó 
z dobri lejt i zvünrédno zdravi. Vsze 
té szó doszejgamao domá zadrzsávali 
zavolo bojnszkoga vörtivanya. Poprejk 
sze v ete 3 csuporé lejko vtálajo: 1.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — KlSSSOmbat. 

szoldácke z prvejse bojne, 2. pör- 
garje, ki szó v lejtaj po pivoj szvet- 
szkoj bojni nej bili vöobrihtivam. 3. 
Hitlerova mladézen. Pri vszej trej fa;- 
taj vojszke szó notrivtálani szküseni 
podoficerje prve szvetszke bojne.

Drügi tao nemske rezervne szolda- 
csije csinijo oni civili, ki szó szolda- 
csijo szploj nej szlüzsili. Tej szó z 
véksega okouli -10 lejt sztár:. Tej do 
nájbole csütili teskoucse szoldacsko- 
ga zsitka, celou v prvi kédnaj. pokecs 
sze ne privádijo. Z drüge sztráni pa tej 
prineszéjo vecs szküseny v szoldacski 
zsitek i ga tam goriponüeajo.

Trétji tao rezerve pa csinij Hitlero
va mladézen, ki je z szarni 18 lejt 
sztari gibesni pojbov vküperposztáv- 
lena. Tej i prvejsi bojnszki szoldácje 
szó dáli mogoucsnoszt nemskoj pred- 
nyoj szoldacskoj komandi, ka sze je 
mocsna nouva nemska vojszka lejko 
posztávila vküper.

Krátki glászi
— Po alispánszkom zrendelüva- 

nyi v Vasvármegyővi pripetjé szmrti 
doktorje morejo gorivzéti i szmrtouv- 
nico vöposztaviti. V taksoformo szlüzs- 
ba veski szmrtnyákov gorihejnya.

— Goriiszkanye zgübleni ali zgrá- 
bleni honvédov. V 17. numeri na 8. 
sztráni nasi novin szmo goripouzvaii 
nase naprejplacsnike, ka v bojni zgü- 
blene ali zgráblene honvédé nasi do- 
mányi prejk Vatikána z drágevoule 
pomoremo goripoiszkati. Na tou gle
doucs napou szlüzsbene katolicsan- 
szke novine „Magyar Kurír" pise na- 
szledüvajoucse : „Vu vecsi növinaj je 
tou razgláseno, ka „Ufficio lníor- 
mazioni" kancalaja pri pápi je glász 
dobila od nasi zgráblencov v Ruszusz- 
kom országi. Na tou gledoucs pápin 
követ v Budapesti z obzsalüvanyom 
naznánya. ka je té glász vözmisleni. 
Pápa sze rejszan zse dugsi csasz trü- 
dijo na tóm, ka bi z tejmi zgráblen- 
cami medszebojno zvézo gorivzéli, ali 
tou nyúvo nakanejnye sze doszejga
mao nej poszrecsilo".

— Nas vrejli domovincsar Sosta- 
réc Ferenc, evangelicsanszki dühov- 
nik v Szabadki szó v Zombori v 
dühovnisko szlűzsbo vpelali Sztovi- 
csek Gusztáva, koga szi je zombor- 
szka fara zebrála za szvojega düsev- 
noga pasztára.

— Májusa 23-ga goriposzvetijo v 
Szombathelyi zseleznicsárszki szpo- 
meník, ki je posztávleni pouleg állo
mása. Na tou poszvecsüvanye pride 
tüdi József, kr. herceg i znáni boj- 
novoditeo prve szvetszke bojne, ki 
de meo ouszvetni gues.

— Strofi. Főbirouv nasoga járása 
je szledécse postrofao zavolo pre- 
sztoupkov: Horváth Jánosa z Ottó- 
háze na 60 pengőjov, ár je visesnye 
zrnye (210 kg psenice i 188 kg zsita) 
zamüdo dojdati. Zrnye sze nyerni je 
vkrajvzélo. Horváth Ferenccvo i Ist- 
vánovo z Gyanafa-Borháza na 30— 
30 pengőjov. ár szte med mászt. ste
ro szta od zakláni szviny mogle doj
dati, krumpise zmejsale. Mörec Jó- 
zsefovo z Muraszombaté na 100 pen
gőjov, ár je lakás dragse dála vö. kak 
je pa prvlé bio Vödáni. Mitkovics 
Alajosa z Muraszombata na 10 pen- 
göjov, ár je v dojzapojenom sztányi 
prisao v ostarijo. Ofcsár Györgya z 
Péterhegya na 30 pengőjov. ár je bre
zi dovolejnya klao szvinyc. Salamon 
Józselovo z Szarvaslaka r.a 10 pen
gőjov. ár je v oslariji nej mejla csí-

I

II
I

I

sztoga peda i tüdi ostarija nej bila | 
vöobeljena. Keréc Ferenca z \ idor- j 
laka na 10 pengőjov, ár je ob pou | 
9 vöri vecsér meo escse baoto od- i 
prejto. Spilák Mátyásovo z Ottóháze 
na 60 pengőjov, ár je 105 kg vises- 
nyoga zrnya zamüdíla dojdati. zrnye 
sze nyoj je pa vkrajvzélo.

— Za sztálno prebívanye v zno- 
trásnyem táli nasoga országa sze je 
dovolilo szledécsim bivsim jugoszláv- 
szkim zsandárszkim podoficejrom: 
Milosevics Lázári, Milosevics Miláni, 
Kolbl Józsefi. Kurbusz Alajosi. Kot- 
nik Mirkoi, Bukovsek Jánosi i Sza- 
gadin Jánosi z Muraszombata, nadale 
Krizsmár Sztaniszlávi z Felsőlendve. 
Dover Alajos z Görhegya. Jánics Fe
renci z Ferenclaka i Knéz Józsefi z 
Rónafőja.

— Ciángáz je mouro dvá agenta. 
Allomásko resztavrácijo v Balaton
szentgyörgyi szó z ciángázom dezin- 
ficejrali i jo záprli. Na drügi dén szta 
pa dvá agénta z Budapesta vszeed- i 
no nikak notriprisla i v ednoj szobi ; 
prenoucsila. Cseméren gáz nyiva je i 
pa mouro i szó vgojdno obá najsli 1 
mrtviva.

Po szvejti
Amerikanszki követ v Finszkom 

országi sze je odszelo v Svédszki , 
ország.

Hitler je na szvojem bojnszkom 
kvartejri szprijao Szlovaskoga el.nöka 
dr. Tiszo.

Peíain marsai, kormányzó Francus- 
koga országa je na vüzemszko szó- 1 
boto szpuno 86 lejt szvoje sztaroszti.

Főnök tal.ianszkoga vezérkara je , 
szám szprijao vojszko. ki je prisla i 
domou z ruszoszkoga fronta.

Horvacski poglavnik je imenüvao , 
za nouvoga zvünejsnyoga minisztra j 
Budák Mileta. Budák je eden nájzna- 
menitejsi horvacski piszátel.

Z Szomálie i Eritreje pride do
mou okouli 10.000 taljánov. Prevá- 
zsanye tóga lüdsztva je prevzéo med- 
národni Rdécsi krízs.

Nedics szrbszki ininiszterszki 
predszednik je za vüzem goripou- 
zvao szrbszki národ, naj osztáne trej- 
zen i delaven, pa naj ne poszlűsa 
hujszkanye z Londona. kama szó 
vujsli odávci Szrbie.
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9.30 • 13.45 17.00 Leien ve £6.15 ’ 5.01 ; 19.26

10.20 : 14.35 17.50 é Nagykanizsa Központi sz. i •5.20 4.10 *. 18.35
10.30 : 14.45 18.00 é Nagykanizsa pu. 1 : 5.10 14.00 S1825

\ Muraszombat—Szarvasiak X
• 10.25 18.10 i Muraszombat Korona sz. é 6.35 :13.25

11.22 19.12 Vashidegkut 5.44 :12.29
11.50 19.40 é Szarvasiak 515 • 12.00

\ Muraszombat—Felsőlendva— Szentgotthárd
7.40 16.00 i Muraszombat Korona sz. é ' .30 :
8.45 17.00 i Eeisölendva í 5.30 :
9.50 —.— é Szentgotthárd Korona sz. i —:

Per lak—Belica—Csáktornya—Stridovár
8.10
9.32
9.50

• 14.50 i 
: 16.12 i
• 16.30 é

Perlak
Belica
Csáktornya Zrínyi tér

c 
é -8.05
1 17.04
i :6.45

•• 14.05
: 12.54
: 12.35

•16.40 i ( sáktornya Zrínyi tér é • 6.40
J 17.50 é Stridovár t :5.30

MEGJEGYZÉS: X csak hétköznap közlekedik
ü Alsólendva—Nagykanizsa között csak hétköznap 
c ( sáktornya—Perlak között csak hétköznapi hétfőn.—zerdán es 

_______ pénteken, — Csáktornya-Slridovár között minden hétköznap közlekeci k

KACAGTATÓ
KEDVES

ÖTLETEK

Szebnél szebb énekek'
Főszereplők:

TOLNAY KLÁRI, BILiCSí 
TIVADAR. KISS MANYI 
MÁLY GERÖ. VASZARY 
PIRI. PETHES SÁNDOR 
ERDÉLYI M1CI.

Kérjük a jegyekről előre gondos
kodni! — Tel. 81. és 63.

ELŐADÁSOK:
május 1.-én. szombaton ’/íS
május 2.-án, vasárnap I, 3, 5 és ’/28 
május 3.-án. hétfőn '/28

Következő műsor:
1943. május 4-én. kedden ’/z8 
május 5-én. szeroán 5 és V28 é.

ELTÉVEDT EMBEREK
Főszereplők: Pierre Blanchar, Annié Dudc- 
aux. Jacques Dumesnil, Blanchette Brúnói 

Ginette Leclerc és Larquey.

Törszke novine szó za vüzem do- 
szta píszale od velke krivice, stero je 
szpravo trianonszki kontraktus. Prá- 
vijo. da je bila nájvéksa bláznoszí 
bantüvati i tálati jezerolejtni vogrszlo 
ország med tákse. ki szó nigdár net 
bili zmozsni pelati országé.

Pri napádanyi okouli Kubána 
szta dvej szovjetszkivi diviziji popu 
noma szkrvavele.

V zaszédenoj Ukrajini szó neme 
2 miliőn íamiliam nazájzdávali grünte 
stere szó nyim komuniszti vkraj vzéli.
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V szi mámo glijne pravice i duzsnoszti
V zádnyi dnévaj lüdsztvi doszta 

-zkrbij dela nájnovejsa narédba. tou 
je „Jurcsekov program . po sterom 
>ode mogo vszaksi kmet szvoj pouv 

dojdati. Tákse náeedbe szi kmetje 
led szebov vszigdár dobro pogucsi- 

jo. Edén právi tak. drügi právi ovak 
i na konci vszaksi po szvojem ca- 
■jási vozi. Isztina. ka je doszta med 
nyírni táksi. steri té program za pra- 
vicsnoga i dobroga szpoznajo. ne 
szmejmo pa pozábiti ka sze nájdejo 
zmejsz tüdi táksi. steri právijo. ka 
szó nej zadovolni zsnyim i nájdejo 

nyem kakso falingo. Tou szó tiszti 
o/otivnicke, steri szó r.igdár nej za
dovolni. káksakoli náredba sze dá 
vö. vszakso kritizejrajo. Právijo, ka 
sz° tá náredba tevolucijszko vmesá- 
a v kmécsko delo i nikaj nouvoga 

cselej od kmeta Natou bi sze szamo 
■Iko lejko povedalo ka je nej tak. 

'zam goszpoud miniszter je tou pra- 
o. ka niti gucsa nega od tóga, ka 

ni sze tá náredba :ev olucijszko vme- 
sávaia v kmetovo delo. ali zselejla 

d kmeta tou. da bi on kákse csüde 
iogo napraviti na szvojoj nyivi, ali 

szploj kaj drügo pouvati. kak je do- 
-zejgamao pouvao Náredba szamo 
trikó zselej. náj vszáksi obdelüje 
szvojo zemlo tak kak jo je dozdaj 
obdelávao. ali pouleg tóga pa naj 
szkrbij za tou. da bár z lelkim vecs 

tipouva. ka z tóga dcbijo tüdi tiszti, 
steri szó nej preszkrbleni. ki szó brezi 

szega i nemaio p irke na grünti de- 
’tí Zselej nadal- da sze vises-

o:

Stirisztou vagonov méda
dobijo na leto

Po dugom zimsz-'.or'. szpanyej je 
znouva pokázao zsiv ejnye nas határ. 
Nyive, trávniki szó jzeleneli. szádno 
drevje je v ednotn cvejti i z cvetja 
Jisécsi méd zové r.a deío vrle fcséli- 

? stere ne poznajo niksega trüda 
•go veszélo lejcsejo od ednoga cvej- 

b do drűgoga : napur.yávajo gyarpe. 
ou szó na szvejti nájfalejsi delavci, 

■ éri delajo od gojdr.e do vecséra 
tezi plácse i brezi pocsinka. Od fcse- 

ára pa ne proszijo nika: drügo. sza- 
io da nyim naprávi vinyák. kama 
-iko r.oszijo szlatki méd.
Fcselársztvo je zs vecs jezero lejt 

ztaro i sze zacsnoío v Egiptomi, 
ínesz je pa zse razsirjeno po cejlom 
szvejti. Rávno záto La sze z malim 

dóm dá opraviti tou delo i z má- 
limi sztroski prir.eszé lüsztvi velki 
dobícsek. szó za sr.ol. tudi prinasz 
> seláriti. Po statisztiki ie v nasoj dr- 
zsávi okouli 70.0 :selárov. Poprejk 
sze racsúna, da má vszaksi vcselár 
■■zamo 10 drüzsin. Po táksem racsúni

| ORION i 
i BLftUPUMKT | 

| PHILIPS |
#...LMftNOART |....

rádiókészülékek |
ismét szállíthatók. 4

j 6 havi jótállás — szak- | 
szerű kiszolgálás! | 

| Rádió Nemecz | 
Muraszombat.

1 Zsebvoltmérök megérkeztek! = 

I

nyi pouv po doloucsenoj makszimál- 
noj cejni doj dá. nej pa pod rokouv 
za trikrátno cejno.

Steri szó tej nejpreszkroleni. nam 
je nej trbej dugó iszkati. ár je hitro 
nájdemo. Prvi szó nasi honvédje, ste
ri sze bojüjejo na fronti, steri áldü-1 
jejo zsivlejnye za nász, steri nam 
bránijo domovino prouti krvávomi ko- 
munizmi, v ednoj rouk z krizsom. v 
drügoj rouki z bajonetom sztojijo na 
sztrázsi. naj brezvörszki bolsevizem 
ne zamázse naso szvéto zemlo. Drü
gi szó delavci v véksi krájaj. po va
rasai v fabrikaj. steri zdaj v bojn
szkom vrejmeni morejo z dupliskov I 
mocsjouv delati, da vsze tiszjo pri- | 
právijo, ka je na fronti potrejbno. Tou 
szó tiszti nejpreszkrbleni. za té mo
remo szkrbeti, tem moremo dati vi- 
sesnyi pouv. Csi sze od tej zselej, ka i 
aldüjejo szvojo drágo zsivlejnye na i 
oltár domovine. te sze od kmeta tüdi 
po pravici lejko zselej. da primle za 
plüg i da malo vecs zorjé. kak je 
navádno orao i vecs pripouva. Tou 
zselej domovina od vszaksega trejz- 
no miszlécsega csloveka. nej pa na- - 
rédba.

Isztina. da je tá náredba bojnszkim 
csaszom primerna i je v nyej kaj 
taksega, stero szili csloveka. da vecs 
more delati. Ne szmejmo pa pozábi
ti, da vszi z ednáke kupice moremo 
piti szlalek méd rávno tak. kak bri
tek csemér. Csi mo sze tóga drzsali. 
szmo lejko gvüsni. da nász csáka; 
lepsa i bougsa bodoucsnoszt.

nasi fcselárje
je v cejloj drzsávi 700.000 rojov. \ 
nasi okolici nemamo fcseláre. steri bi 
szamo od tóga zsiveli, szó pa kráji. 
gde má eden fcselár od 150 do 200 
rojov. Sz tejmi je zse telko poszla. 
da pouleg tóga rejszan nemre opráv- 
lati drügo delo.

V indasnyi csaszaj szó veséié dr
zsali v kosaj. Potom szó pa gorprisli. 
da szó od kosov bougsi kaptári. ki 
szó zse szkoron kosé scsiszta vöpo- 
tisznoli z fcselársztva i zdaj zse ko- 
maj nájdemo 10 procentov med fcse- 
lári, steri bi z kosami fcselárili. Tej 
szó v okolici Nyirséga. v Erdélyszkom 
i pod Karpátami. Sésztdeszét procen
tov fcselári z kaptári domá na meszli. 
30 procentov je pa táksi, steri májo 
tak naprávlene kaptáré, da je lejko 
szelijo z ednoga krája v drügi kráj — 
pacs tá. gde je za fcselé bougsa i 
blizsánya pasa. Tej fcselárje májo 
malo vecs trüda. ali delo sze nyim 
duplisko plácsa, záto ka trikrát po- 
szpouloma lejko jemléjo méd.

V médi je doszta invert-cukra (groz- 
dni cuker). záto sze ga na telko is- 
cse kak nájbougse vrásztvo. Dnesz- 
dén sze zse maío hizs nájde. stera 
bi bila brezi méda. vej ga lüdsztvo 
potrebüje kak domácsc vrásztx o. Kak 
za vsze drügo. tak je tüdi za méd 
potrejbna dobra letína. Kém bougsa 
je letína. lém vecs medü dobimo. 
Poprejcsno sze racsúna. da dobimo 
v nasi drzsávi na lelő 100 vagonov 
méda. Vogrszki méd je jáko dobéi i 
rávno za tóga volo ga iscsejo po céh 
Europi. V mérnom vrejmeni szmo po- 
szlali v Nemcsijo. Anglijo. Itálijo. Svi- 
carszko i Dánijo do 120 vagonov csí- 
sztoga medü. Pripouvali szmo eden 
i pou vagona csíszloga voszká. bzka- 
zalo sze je pa. da je tou premalo. 
záto szmo ga mogli z drugi drzsav 
notri voziti. Potrejbno je, da sze tcse- 
lársztvo naj med národom bole sin. 
celou pa fcselársztvo z kaptári, ár pri

tej dobimo vecs voszká. Fcselár. steri ( csinyali. pa morejo dobro szpoznati 
deia z .1 drüzsinami, zaszlüzsi na I zsivlejnye fcsél i kak sze zsnyim-
leto poprejcsno 4—5.000 pengőjov, i ravna. Záto sze priporácsa vszém
ka je pa zse lejpi zasziűzsek. vcselárom. da sztoupijo v vcselárszko

\ szi tiszd. steri májo veszélje do drűstvo Országos Magyar Méhészeti
Egyesület Budapest, stero vszigdár 
z dobrimi tanácsi pomága vszém

deia z ■ drüzsinami, zaszlüzsi na zsivlejnye fcsél 
leto poprejcsno 4—o.OOO pengőjov, j ravna. Záto sze 
ka je pa zse lejpi zasziűzsek.

fcselársztva. naj zacsnejo z delom.
ár z malim trűdom prídejo do dobro- z. uuunmi 
ga zaszlüzska. Prvo pa. kak bi za-' vcselárom.

Zrínyi Ilona
- zsivoucsa példa vogrszki mater

Lelősz májusa 5-ga de 300 lejt, 
da sze je v Ozalj grádi v zágrebskom 
vármegyövi narodila edna nájvéksa i 
nájznamenitejsa zsenszka vogrszke 
histourie — Zrínyi Ilona.

Zrínyi Ilona je prejk sztotin lejt 
zsíva példa za Vogrszko domovino 
gorialdüvajoucsi i trpécsi batrivni 
zsenszk. verni junákiny i példa tü- 
váriske lübézni. Csi je rávno nej bila 
z vogrszkoga pokolejnya. je vendar 
vsze szvoje szilé i mocsí dála na ál- 
dov Vogrszke domovine.

Zrínyi Ilona je bila hcsi horvacs- 
koga bána Zrínyi Petra, steroga szó 
zavolo szloboscsinszke lübézni szkon- 
csali na krvnoj kloupi i Frangepán 
Kataliné. Nyéni mouzs je bio 1. Rá
kóczi Ferenc, ki sze je tüdi dojzalű- 
bo z Wesselényi-om vréd. da gori- 
sztánejo prouti ausztrijszkoj diktatúri.

Ár sze je pa tou vözvedlo. szó ga 
vrgli v vouzo. odkec sze je betezsen 
rejso i naszkori mrou. Tak je grátala 
Zrínyi Ilona dovica z dvema deteto- 
ma: Ferencom. ki je szledi grátao 
znameniti kurucvezér i Juliov. Nyéna 
mati. Frangepán Katalin je pa zavolo 
tej teski vdárcov i nevoul odnorejla. 
Zrínyi Ilona je vsze té britkoszti i 
túzsen sors krepko prenásala i je v 
domovinszkoj lübézni vörno vzgájaia 
obej deteti.

1681-ga leta sze je sz Thököly Im- 
réjom drgoucs ozsenila. Tüdi zdaj je 
mejla malo blájzsenoga familijszkoga 
zsitka. ár szó mozsá bojnszke dúzs- 
noszti i borbe vézale dalecs od dou
mi. Slo sze je za tou. da naj 1. Li- 
póta abszolutizmus zlomijo na Vogr
szkom i tak Vogrszki ország oszlo- 
bodijo od osztráckoga gyárma. Ár je 
pa caszarszka vojszka Thököly lmré- 
ja odpor dojzbíla. je Thököly mogao 
vujti v Törszko. Nej sze je pa pü- 
sztíla caszarszkoj vojszki nyegova 
zsena. ki je z batrivnimi kurucami po 
tisztom escse 3 lejta junásko bránila 
Munkács grád. Gda je pa té grád 
vszceno rnogla prejkdati. je tüdi ona 
zgiibíla vszakso miloscso pred ca- 

Stiván Ernő,
Muraszombat

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

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

szarom. Z decouv vréd szó jo zgra- 
bili i odpelali v Becs, gde je bila stiri 
lejta zaprejta. Deco szó nyoj vkraj- 
vzéli i po szvojem vzgájali v neu- 
hausenszkom kloustri na Cseskom. 
Szledi pa. gda szó kuruc! zgrabili 
osztráckoga generálisa Heislera, szó 
ga szamo tak púsztili na szloboscsi
no. csi tüdi Zrínyi llono püsztijo vö 
z vouze. Ár je caszar v tou privolo 
je Zrínyi Ilona odísla v Törszko. gde 
je bila do szmrti z szvojim mozsom 
v pregnansztvi.

Zrínyi Ilona je bila práva i isztin- 
szka példa junáski vogrszki 
zsenszk i mater i práva zákonszka 
tiivárisica. Vogrszki národ sze je 
nej szpozábo z nyéne vrejle i go- 
récse dotnovinszke liibéznoszti, z 
nyénoga junáskoga csinejnya i je 
tak 1906 leta nyéne i mozsinine 
zemelszke osztanke z Törszkoga 
országa domou dao pripelati i v 
Kassi pokopati, stero szvéto zetn- 
lou szó szkouz 22 lejt tüdi cseh* 
oszkrűnili.
Vogrszke matere! Zájmlite szí z 

zsitka Zrínyi Iloné moucs i pömoucs 
ki naj bou vszigdár pred várni kak 
gorécsa szvejcsa. Tüdi vi lübte naso 
drágo vogrszko domovino z taksor 
vrejlosztjov i tak prineszte vsze te- 
zsáve kak ona.

Nasim naprejplacsnikom
• v nyihovi nevoulo-zadejvai rade\oule 
i szlüzsimo z tanácsdávanyom. Pitanye 
; trbe.i napiszali na kárto i poszlati na 
« Lrednislco „Muraszombal Vidéke'.

Tisztelettel értesítem a nagyérdemű közön
séget. hogy május 1.-vel Muraszombatban 

Cserkész-út 8. sz. alatt 

cipészmühelyt 
nyitok. — Elvégzek mindenféle új megren
deléseket. javításokat és összes a szakma- 
hoz tartozó munkákat. — Szives pártfogá

sát kérve — tisztelettel

KALAMÁR LAJOS cipészmester 
MURASZOMBAT

Veszek fővárosi megbízóm részére 
100 évnél régibb bútort 
órák, porcellánt, cserépedényt, képet, dísz
tárgyat stb. — Részletes leveleket ..Bpestre’ 

jeligére a kiadóba kérek.

Naznányam
vszém tisztim, ki szó dáli kouz.se v xözdela 
vo v Lutenberg. Verzsej ali v Gornyo Radgo. 
nyo. nai prido do 15. májusa k meni ponyé 
ár ovak zgübijo pravico. — SÁDL FERENl 

baotus. Vashidegkut.

műszaki nagykeresdedés
Telefon 39.

kouz.se
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Grozne gomile 12.000 
bujti polszki oficejrov

Kak je znáno. szc v harynszkom 
lougi gorinajsli polácje gomile 12.000 
od bolseviske Cseke vmorjeni polszki 
oficejrov, stere szó pouleg Szmolen- 
szka v trej velki jamaj pokopali. Po 
lom groznom kejpi rdécsi cári z Mo
szkve kakoli guesijo od cslovecsan- 
szki zseleny ali kulture. té szlejd ne- 
do mogli dojzbriszati. ár odkápanye 
•ej mrtvecov oprávla mednárodna ko- 
miszia z pomocsjouv polákov i nem- 
ov. lak szó szpoznali gori mrtvo 

!< jio komandánta lublinszke divizie 
Smorawinszkv generálisa. Bohattyre- 
■■.'cz i Halicvnszky generálisa, pa es- 
es? vise 50 visisi vojszkovoditelov.

77/dz blüzi Odessze szó 
najsli nouvo gomilo 

komuniski nebész
Tüdi pred Odesszov 2 kilometra 

szó po pripovedávanyi iisztoga lüd
sztva 100 metrov dugó i 20 metrov 
súrko gomilo najsli. siero szó komu- 
nisti pred stirimi lejtami szkopali i 
tam pokopali dojposztrejlano neduzs- 
ro lüdsztvo. Románszka obiászt tak 
szoumliva, ka je tam doszta nyuvi 
uidi tüdi pokopani. stere szó szovjeti 
leta 1940-ga z Bukovine i Besszará- 
bie tá zodvlekli. Nájprvlé szó je na 
prisziljeno delo odegnali. szledi pa 
mourili. Törvényszék v Odeszi zdaj 
z 200 lüdi vodi otkápanve dén i noucs. 
Tak sacajo, ka je v toj grabi 4—5 
jezero nedúzsni lüdi pokopani, stere 
je GPL' poszlao na ov szvejt.

♦

Grozouta obíde vszákoga, ki tou 
csüje i sze nehotécs szpitávle : ali je 
tou mogoucse ? I kak je bilo mogou
cse, ka z poudrügi miliőn polszki 
zgráblencov na Ruszuszkom je sza
mo pou milliona osztalo. Tej rdécsi 
gyilkosje scséjo ravnati Europo? Vsze 
tou je opomin zaone. ki sze z rdécsim 
ognyom scséjo spilati i krscsanszko 
kulturo po poganszkom divjáki vni- 
csiti. Tejvi dvej zgodbi naj vszakse- 
mi zaszleplenci preszvejtita öcsi I

Kmetszki tanácsi
Ne bode vecs rekvirejranye i ko.ntro- 
leranye pri mlatitvi. nego po Jurcse- 
kovom programi more vszáki kmet 
szvoj visesnyi pouv drzsávi dati

V bojnszkom vrejmeni zsivémo.
Domovina. ta dobra mali, stera nam 
je vszigdár szamo dála. zdaj ednok 
proszi od nász pomocs. Nasi vrli hen- 

1 védje tam na zvünejsnyoj fronti nam 
' bránijo domovino. prelejvajo krv, a’i- 
düjejo szvoje zsivlejnye. Mi. ki szmo 

i domá, ne szmejmo sz prekrizsanimi 
; rokámi szfáti i glédati nyihovo trpiej- 
nye, nego z dvojnov mocsjouv mo- 

i remo prijéti za delo i szkrbeti za tou.
da mo z taksov ocelnov rokouv gór 
drzsali znotrásnyo l’ronto, ka oni gór 
drzsijo zvünejsnyo fronto.

Nájmocsnejsi szteber znotrejsnyega 
fronta kmetje drzsijo gori. záto vász 
domovina proszi: ..Delajte i delajte 1" 
Szkem vecs pripouvate, sztem vecs 
lejko dáte i szkem vecs dáte, sztem 
bole pomágate tisztim, steri vám brá
nijo rodno grüdo, tou szó pa vasi 
szinouvje.

Kormány je odloucso, da ne bode 
vecs rekvirejranya i kontrolé pri mla- 
tidvi. nego po „Jurcsekovom" progra
mi more vszáksi kmet dojdati vises
nyi pouv. Záto je potrejbno, da sze 
szpoznate sztem programom, steroga 
vám éti napisemo i na vszakse píta- 
nye nájdete odgouvor.
1. Ka i kelko more kmet doidati od pouva?

Za podlágo sze racsuna csiszti ka
taszterszki dohoudek szamo od orát- 
ke zemlé. Za ogracsek. trávnik. pás- 
nik. gorice i logé nej trbej nikaj doj
dati. Od orátke zemlé sze za vszak
so korouno csiszioga kataszterszkoga 
dobicska racsuna 50 ednot ali puntov. 
od steroga sze doj dá 10 ednot vzr-
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nyi (psenica ali zsito), 10 ednot v 
mászii (szvinyszka ali drüga mászt, 
zmoucsaj, krávja mászt. szinetena. 
tikveni öli, szuncsevnicin öli. meszou 
od debeli szviny. sopane gouszke ali 
rece, olnato szeménye, jecsmen, ku- 
korca). 30 ednot pa lejko vszáksi kmet 
po szvojem odloucsi z tiszti pridelkov. 
stere pacs má. tOvesz. hajdina, graj. 
krumpse. mák. repo, lük. csesznek, 
krmo, szenou. szlamo. zsivino, mlej
ko i drűgo).

2. Ka je kataszterszki csiszti dohodek?
Kataszterszki csiszti dohoudek je 

tiszta suma, stera kmeti na csiszto ösz
töne, csi pri ednoj nyivi od notrijemá- 
nya vkraj zracsuna vödávanye. Tá su
ma je zse pri vszaksoj parceli vözra- 
csunana i sze lejko poglédne pri notá- 
rosi v kataszterszkom birtokivi. Po toj 
sumi sze navrzse tüdi porcija na zemlo.

3. Kak szi lejko kmet szám 
vözracsuna csiszti kataszterszki 

dohodek ?
Poglednite v tisztom liszti kak por- 

cijo placsüjete, kelko je porcije od
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: zemlé. Tou sumo morete 4.31 krát 
vzéti, te nájdete kelko koron je od 

: zemlé csiszti kataszterszki dohoudek 
| Csi je na priliko porcija od zemlé 
i 24.50 pengőjov, te vzemite tou sumo
24.50 X 4.31 = 105.59 koron csiszti 
kataszterszki dohoudek.

4. Kak sze vözracsuna od csiszioga 
kataszterszkoga dohodka ednota?

Kelko koron csiszioga kataszter
szkoga dohoudka mámo. tiszto mo
remo vzéti 50-krát. záto, ka sze za 
vszakso korouno racsuna 50 ednot 
Na priliko od gornye sume : 105.59 X 
50 = 5279.50. tou szó ednote ali punti 
Na té ednote sze more dojdati ’/s v 

j zrnyi, ’/s v mászti i 3/s v ráznom pouvi

5. Kelko je lejko nájménsi i náj- 
j véksi csiszti kataszterszki dohodek?

Narédba právi, da od ednoga ka- 
tasztrálnoga plüga orátje zemlé ne 
szmej biti csiszti kataszterszki doho
dek ménsi od 3 koroune i nej véksi 
od 20 koron. Csi je od 3 korone mén
si, ali od 20 koron véksi, te sze ra
csuna nájménsi po 3 korone. nájvék- 
si pa po 20 koron. To znamenüje 
da od ednoga plüga od 150 ednot 
menye, ali od 1000 ednot vecs doj- 

; dati nemre.
6. Ka lejko dojdá kmet ?

Kmet lejko dojdá vsze tiszto, ka 
má za odajo. Zvün konya sze vszak- 
sa zsivina i vszáksi pouv vzeme 
racsuna za ednote. (Nadaljüjemo).
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(Nadaiüvanye)
Vali je zse oddalecs scsejla v ro

kou szégnoti Kühári. Ali on nyoj je 
nej mogo poglednoti v öcsi. Naednouk 
sze je obrno i tam püszto Valiko i 
Rudeka. Odbejzsao je pred nyouv, 
kak ona pred nyim. gda szta sze pr- 
viíart szrécsala v Alpaj. Nej je znao 
drűgo napraviti, zdaj de bár konec 
med nyima.

Vali je zsalosztno glédala za nyim. 
Hitro sze je obrnoula k Rudiji i ga 
pitala cse dobro pózna goszpouda 
Kühára.

- Nájbougsiva prijátela szva szi 
- je odgouvoro Rudi. — Gda szám 

zagledno nyegov nájnovejsi kejp. szám 
vcsaszik pravo. da szte tou vi, go
szpodicsina. Nej mi je scseo vörvati 
i záto je priso z menőm na koncert 

je dodao Rudi.
— Edno prosnyo mi szpunite, mlá

di goszpoud — je proszila Vali.
Rade voule. goszpodicsina — je 

hitro i veszélo odgouvoro. — Vsze. 
ka szamo zselejte I

— Szamo tou vász proszim, — je 
právla Vali — pascsite sze za go- 
szpoudom Kühárom i nyerni szamo 

i telko povejte, naj csáka vütro edno 
píszmo.

Rudi sze je globko nanízo i sze 
pascso za Istvánom, da ga kémprvle 
dojde. Vali sze je pa napouti!a v ho
tel. pascsila sze je szpát. ár je zse 
vgojdno miszlila potüvati nazáj v pla- 
mine. Nájgeri je bíla. kak szprímle 
Kühár nyéno píszmo? Escse vecs. 
ali de jo tüdi zdaj tak lübo. kak pa 
Fániko szobarco? Mogoucse jo pa 
rejszan niti ne poglédne vecs! Vsze 
tou bi rada escse tü pocsákala i zvejdla. 
Na drűgom kráji szi je pa miszlila. da 
de li bougse. csi vcsaszi zárán odpo- 
tüje! Nikaj je nej vecs premislávala.

1 vej je tüdi sztároj Évi obecsala. da 
sze nika nede müdíla v glávnom vá- 
rasi. Odpotüvala je. *

Kühár i Rudi szta sze escse dúgo 
po koncerti sétala. Kühár je escse 
tüdi té ousziao na friskom lüfti. gda 
sze je Rudi zse poszlouvo od nyega. 
Premislávao je. ka nyerni véndar scsé 
Vali raztolmacsiti ? Zse je szkoron 
popuni mér ládao na vilicaj velkoga 

' várasa. gda sze je napouto prouti 
i doumi.

Tou ütro je Kühár globko zászpao. 
Szamo te sze je prebűdo. gda je po- 

I stás szklonckao na dveri. Bio je es- 
1 cse na pou v támnoscsi, gda je of- 
nvávao píszmo. Gda je cstéo. sze 
nyerni je obráz vidno preminyávao. 
Veszéli szmej nyerni je vdaro v líce. 

v malo prvle escse zaszpáni ocsáj . 
je zdaj zse szijala friska i velka ra- 1 
doszt. Zdaj je zse vsze zvedo, zdaj 
je zse znao. zakaj nyerni je popejva
la tou peszem... Hitro sze je oblejko 1 
i napouto v hotel.

Drűgo je nej mogo zvediti v hoteli. 
kak szamo tou. da je Kary Vali zse 
zárán odpotüvala. Nikaj je nej pre
mislávao, nego sze hitro szpakivao i 
na drűgo gojdno sze tüdi on odpe- 
lao nazáj med mérne i lejpe Alpe.

*

Escse tiszti dén, gda je priso v 
Alpe, sze je po poudnévi napouto na 
tiszto meszto, gde sze je nájobprvim 
szrccsao z Valikov. Dúgo je sztao 
na tóm meszti, kak da bi hválo dá- 
vao dobromi Bougi na szvoji szrecsi. 
Vlégao sze je v trávo da sze odpo- 
csiné na lom blájzsenom meszti... 
Med tém zacsüje sztopáje . . . Tou je 
Vali I Niti ona nej mirüvala. Tüdi 
nyou je szrcé gnalo na tiszto meszto. 
gde je ob prvim gúcsala sz tisztim, 
steroga je zse tak dúgo lübila. Szto- 
páji szó sze vszigdár bole i bole pri- 
blizsávali. Veszélo je gori szkocso.

— Gléj csüdo 1 — je szkricsao Kü
hár. — Kak da bi szi zgúcsala. drá
ga Vali — je pravo z lübeznivim glá
szom i nyoj prouti szkocso.

Vali sze je malo presztrásila. vej 
je niti malo nej miszlila, da bi tü 
najsla Kühára. V ocsáj nyima je za- 

szíjala isztinszka lübézen. Eden csasz 
szta sze glédala, niti eden je nej znac 
praviti rejcsi. Szamo zdaj jo je István 
k szebi sztiszno. Na vüho nyoj je se- 
petno. da bi rád csüo iz nyéni vüszt 
tou, ka je napíszala v píszmi.

Vali ga je bouzsala po vlaszáj. Koké 
szó sze nyoj trepetale od szrecse. Ne 
je právla nikaj, szamo ga je mocsno 
obinoula i küsnoia. Tüdi István jo je 
obíno i k szebi sztiszno.

Szunce je zse slo za brigé i na 
zemlou je zácsala kapati kmécsa. Vali 
i István szta escse itak obinyeniva 
sztalá. Nej szta szi znala pokázat: 
eden drűgomi zadoszta szrecse i nav- 
düsejnya.
- Zdaj pa zse morévá iti — je za- 

dovolno právla Vali. — ár de moja 
„goszpá ovak v szkrbej za nyénov 
„Fánikov"'.

Obá szta sze na glász zaszmejala. 
i sz poszkocsnimi sztopáji szta sla 
po szerpentinaszti pouti prouti kucsi 
. — Gnesz szám nej prisla száma 
Éva néni — je vcsaszi zakrícsala Vali 
kak je odprla dveri. — Tou je tiszti 
híresen málar, od steroga szám ti 
vszigdár telko pripovidávala — je ve
szélo dodála Vali.

Évi szó od szrecse prisle szűzé v 
öcsi... Oddalecs pa sze je zacsülo 
szkouz nad okno lejpo fűcskanye 
noucsni fticsov .. .
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