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Mécs László szereplésével Magyar Estet 
rendez Muraszombatban a VMKE 

Május 18-án szaval Muraszombatban a híres papköltő
A Verdvidéki Magyar Közműve

lődési Egyesület régi óhajtása, hogy 
vendégül láthassa Muraszombatban 
a legújabb magyar irodalom egyik 
büszkeségét, Mécs Lászlót, az euró
pai hirü papköltöt. Mécs Lászlót

100 pengőt adományoz 
vitéz Szűcs István főispán

a muraszombati csata hőseinek emlékművére
Mély visszhangot támasztott az 

egész vármegyében nemes Breuer Pál 
alezredes kezdeményezése a mura- 
szombatifcsata hőseinek emlékére fel
állítandó emlékmű ügyében. Az emlék
mű felállításának gondolatát a Vend
vidéki Magyar Közművelődési Egye
sület magáévá tette és máris lépése
ket tett

társadalmi gyűjtés 
megszervezésére, hogv a szükséges i 
anyagi eszközöket előteremtse.Gyümölcstároló és csomagoló épül államsegéllyel Muraszombatban

A Muravidék kedvező éghajlata és 
talaja következtében a magyar gyü
mölcstermelő vidékek között is a leg
jobbak sorába emelhető. Máris jelen
tős a vidék gyümölcstermelése, az 
elmúlt évben igen nagy mennyiségű 
gyümölcsöt szállítottak a muravidéki 
termelők mind az ország különböző 
részeire, mind külföldre.

A gyümölcstermelésnek nagy jö
vője van a vidéken,

ezért a hatóságok mindent elkövet
nek. hogy a termelés fokozását meg
felelő eszközök nyújtásával lehetővé 
tegyék.

Sokat fog lendíteni az értékesítés 
■ehetőségein a Muraszombatban épülő 
gyümölcstároló és csomagoló helyi
ség. A gyümölcstároló építése hama
rosan megtörténik,

» földmivelésügyi minisztérium 
nagyösszegü segélye

l< sz> ezt lehetővé. Az épület céljaira , 
a község biztosit telket.

Á gyümölcstárolónak a fuv arozási 
'o tségek lecsökkentése érdekében a 
xaí'uti állomás közelében kell helyet 

öimia, lehetőleg úgy, hogy vágány 
all'on előtte és

I

? gyümölcsöt egyenesen a vasúti 
k0C8Íkba lehessen berakni.

már régebben meghívta és a pap
költő május 18-án eleget tesz a meg
hívásnak.

Mécs muraszombati szereplése 
alkalmából a Vendvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület május 18-
. gjgl .MWHIBI ——-

án, este 8 órakor Magyar Estet ren
dez a Városi ^Moziban. A Magyar 
Est fénypontja Mécs László szava
lása. A műsort beköszöntő, rövid 
felolvasás, ének és zongoraszám 
teszik teljessé.

Mécs László muraszombati sze
replése kulturális és művészeti ün
neppé avatja Muraszombat számá
ra május 18-át. A költő csodálato
san szép, istenfélő, mély emberi és

De megmozdult önként a társada
lom is.

Vasiak községben
400 pengőt adtak össze máris az em
lékmű céljaira, a muraszombati tiszti
kar 118 pengős gyűjtése is az egye
sület rendelkezésére áll. Legutóbb 
Szombathelyről kaptunk értesítést, 
hogy üitéz dr. Szűcs István, Vas-vár
megye főispánja 100 pengőt ajánl fel 
az emlékmű céljaira.

Simon László dr. tankerületi királyi 
főigazgató Bakos Lajos rónafői helyet
tes tanítót a vidorlaki. — Nlazovics 
Mária pesestói tani tónőt a kerkafő- 
marokréti, — Boros Eleonóra szentse- 
bestyéni, — Hollv Margit szelence
hegyi helyettes tanítónőt a gyanóge- 
regyei, — Manyhárt Ilona oroszházi 
helyettes tanítónőt a nyireslehoméri. 
— Ormosi Emília urdombi helyettes 
tanítónőt a szentsebestyéni, — dr. Rho- 
soczy Józsefné Sümegi Edit kispesti 
tanítónőt a muraszombati, — Rónai 
József jánoshalmi helyettes tanítót az 
urdombi, — Rónai Józsefné Kugler

Ezért Muraszombatban azt tervezik. 1 
hogy a pályaudvartól keletre fekvő, 
plébánia tulajdonában lévő telket szer
zi meg csere utján a község a gyü
mölcstároló céljaira.

Ennek nincs is akadálya.

Ennek ellenére, a telek megszerzé
sére nem tette még meg a község a 
szükséges lépéseket. Figyelembe vet
ték ugyanis az államvasutak tervét, 
amelynek értelmében jövőre újjáépí
tik és kibővítik a muraszombati teher
pályaudvart. Lehetséges, hogy a teher
pályaudvar kibővítéséhez a gyümölcs
tároló számára szánt telekre is igényt 
tart a MÁV, igy ha a község már 
most megszerezné a telket, ezzel eset- 
lég csak nehézségeket támasztana a 1 
MÁV tervei elé.

Ezért dr. Olajos József, a muraszom
bati járás főszolga bírája érintkezésbe 
lépett a szombathely i MÁV üzletve
zetőséggel és kérte, hogy értesítsék 
a községet, szükségük lesz-e az uj 
teherpályaudvar megépítéséhez a szó- 
banlorgó telekre, hogy a község az 
ügyben a szükséges lépéseket meg
tehesse.

Muraszombatban remélik, hogy a 
MÁV nélkülözni tudja a plébánia tel
két, igy a gyümölcstároló a neki szánt. | 
meglelő telken épülhet fel.

Áthelyezett tanitók a Muravidéken

Sportfegyelem
Mégegyszer a zalaegerszegi eseményekről

Kezembe került a „Zalamegyei Új
ság" egy-két cikke, amely a Mura S. 
E.-nek husvétvasárnapi zalaegerszegi 
mérkőzésével foglalkozik. Először a 
mérkőzésről irt beszámolót olvastam 
el s abból megállapítottam már, hogy 
a beszámoló Írója „igen a költői sza
badság" égisze alatt irta meg cikkét. 
Hogy csak mást ne említsek, kifelej
tette a cikkéből azt a sorsdöntő „Íté
let megmásitást" amit a játékvezető 
a mérkőzés 1. félidejének 24 percében 
követett el, amikor az 1.0-ra vezető 
Mura S. E. javára Bencik durva fel
vágásáért megadott 11.-est a rúgáshoz 
készülődő Mura S. E. legnagyobb 
meglepetésére Perlaki bizalmas rekla
málására annulálta és szabadrúgást 
Ítélt Mura ellen. — les címén I Ha 
azt a 11-est a Mura értékesítette vol
na, 2:0 a Mura javára és akkor „csön
gettek" volna a Move Z. S. E.-nek! 
Na és a Mura ellen megítélt 11.-esnél 
miért nevezi a cikk Írója sportszerűt
lennek a reklamálást? Hát sportsze
rűtlen. ha a játékos odamegy a játék
vezetőhöz és a mellén széthúzva a 
mezt megmutatja az erősen lőtt lab
da jól látható helyét ? I Hát ilyen eset
ben, mikor nyilvánvaló játékvezetői 
tévedésről van szó, nem szabad rek
lamálni?! (Gondoljon csak vissza a 

magyar gondolatoktól áthatott ver
sei a legméltóbb, utánozhatatlan 
tolmácsolásban hangzanak el a 
szerző ajkáról. Mécs meghallgatása 
felejthetetlen élmény lesz a magyar 
szellem alkotásaira szomjas mura
vidéki közönség számára.

A május 18-i Magyar Est részle* 
teiröl jövő számunkban írunk.

ÖSSZESZEDIK MURASZOMBAT
BAN AZ ÓCSKAVASAT!

Május 10-től 22-éig Muraszombat
ban ócskavas gyűjtés lesz. A gyűj
tők házról házra mennek a fémhulla
dék megvásárlására Mindenki készít
se el eddig az időpontig a felaján
lásra szánt fémhulladék mennyiséget 1

Margit helyettes tanítónőt az urdombi.
— Rozgony i Dénes vidorlaki tanítót a 
börzöncei. - Szántó György i mura
besztercei helyettes tanitónó’t a dolány í.
— Zsolt Magdolna szentfülöpi helyet
tes tanítónőt a perestói. — Szombati 
Pál hodosányi helyette! tanítót a vidor
laki. — Szombati Pálné Beke Erzsé
bet hodosányi helyettes tanítónőt a 
vidorlaki. — Trátnyek Márton alsó
lendvai tanítót a belatinci. — Vastagh 
Erzsébet magasfoki hely ettes tanítónőt 
a murakirály i. — \ ischy Irén körös
szegi helyettes tanítónőt a rónafői, ál
lami elemi népiskolához helyezte át.

cikk írója a Move Z. S. E. őszi kő
szegi. majd tavaszi celldömölki mér
kőzésére ! Hát ott a nagyon sportsze
rű és fegyelmezett csapata nem rekla
mált?! Ezen tulmenve a vezetők is 
berohantak a pályára reklamálni, nem 
beszélve arról, hogy miért lett a Mo
ve Szűcs nevű játékosa ebből kifo
lyólag hosszabb időre eltiltva ! No de 
hagyjuk ezt a részét a vitának, térjünk 
át a fontosabb részére a dolognak.)

A cikk irója már első cikkében ki
ábrándítónak' és „sportszerűtlennek 
nevezte a vendégcsapatot. Majd utár.- 
na megjelenő második cikkében is
mételten neki rohan a Mura S. E.-nek 
felhozva, hogy „neki rontott a játék
vezetőnek. szembe szállt vele, majd 
pedig levonult a pályáról". Az ezt 
mutatja, hogy „a Mura csapatában 
nincsen meg a kellő sportfegyelem és 
a játékosmüveltség, amivel a vesztést 
is el bírja viselni, igy pedig nem méltó, 
hogy részt vegyen a bajnoki küzde
lemben." De tovább megy a szerző ! 
Megrójja a délvidéki csapaiokatés köz
ben azt írja „. . . ismerjük azt a kö
rülményt is, hogy ezek a visszakerült 
csapatok a húsz évvel ezelőtti futball 
játszották." Ezt a kitételét nem értjük 
kedves cikkíró ur! Mert ha sportfegye- 

| lemre céloz, akkor túllőtt a célon! A
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' lura S. E.-nek ezideig egyetlenegy , 
játékosa iáállitva nem lett' A vezető- ■ 
ség a pályára soha be nem rohant. . 
még az itt Muraszombatban őszei le
játszott és Lőrincz játékvezető téve
déséből 1:1 re végződött Mura-Z. S. E. , 
bajnoki mérkőzésnél sem. amikor a 
Mura teljesen szabályos, győzelmet 
jelentő második gólját előbb megadta, 
majd a Move Z. S. E. reklamálására 
— annullálla! Annyira visszás volt a ■ 
helyzet, hogy a végén a Move Z. S. ■ 
E. vezetői excuzálták magukat, hogy 
órájuk ne nehezteljünk. ..nem ők kér
ték Lőrincz játékvezetőt. Tehát sport
fegyelem címén, rosszul van nekünk 
ez a kitétel adresszálva' Ami pedig , 
az esetleges nivótlan játékunkat illeti, 
hát lstenem.it/ sincs semmi szégyen-• 
kezni valónk Zalaegerszeg mögött, 
mert eddig a félbeszakadt és nekünk 
nyerésre állt mérkőzésig felváltva vol
tunk a l.-ik helyen a Move Z. S. E.- 
vel. de mi egy mérkőzéssel keveseb
bet játszottunk 1 Muraszombat csak 
'.500 lakosú nagyközség. — mig Zala

egerszeg vármegyei székhely. 18.000 
lakosú megyei város. — igy hát fej
fej mellett haladni Zalaegerszeg rep
rezentatív csapatával nem szégyen. 
Na de a két egyesület egymáselleni 
mérkőzéseinek statisztikája sem szé
gyenkezni való.

.Most jön azonban a legnagyobb és 
iegsportszerütlenebb valami a mérkő
zésen történetekkel kapcsolatban 1 A 
Move Z. S. E. egyik játékosa, úgy 
értesültünk, hogy „Göncz ’-nck hívják., 
az egyik játékosunknak a játék hevé
ben azt mondta egy vitatkozással 
kapcsolatban. ..Te piszok csetnik!' 
A játékos odament a játékvezetőhöz 
és jelentette az esetet. A játékvezető 
erre a következő felelete, adta : ..Igen- 1 
is piszok csetnik banda vagytok, jobb 
ha visszamentek Szlovákiába !" Har- : 
madik cikkében a cikkíró ur e\ vei 
foglalkozik és nagyon tárgyilagosan 
és sportszerűen megállapítja, hogy ha 
ez igaz, akkor a játékvezető ellen 
..fegyelmi eljárásnak lehet az alapja 
és szigorú megtorló intézkedést kell 
alkalmazni" . . ., de hozzáteszi, hogy 
nem csak a játékvezetővel, hanem a 
sportszerűtlen csapattal szemben is! 
Ejnye . . . ejnye cikkíró ur 1 En nem 
vagyok újságíró, csak kb 23—24 éve 
működő sportember, a pécsi egyetem 
1923 év óta megfordult egyetemisták 
ezt igazolhatják. — sporthoz való 
szakértelmem és sportvezetői felelős
ségem tudatában kijelentem, hogy ha
bár elvben indokolatlan minden levo
nulás. mégis helyeslem a Mura csa- j 
patának a levonulását, mert olyan 
sérelem érte, amelyre a szabályok al- í 
kotásánál nem is gondolhattak. Tizen- ■ 
hat éve vagyok játékvezető. — gene-1 
ráiis szabály .. Tiszteletet követelj — I 
de adj is tiszteletet!“ Hogy jön ah
hoz a játékvezető, hogy egy játékost, 
egy csapatot, egy tisztességes, nehéz 
körülmények között fennmaradt tár
sadalmi egyesületet a becsületében 
megsértsen? Vagy cikkíró ur szerint 
még ez sem elég ok a levonulásra? 
Hát nem tűnt fel a cikk írójának, hogy 
levonulás előtt a Mura csapata kö
zépre vonult és üdvözölte a közön
séget . . . Szeb jövőt ... 1 köszöntés
sel ! / lol itt a sportszerűtlenség. Cikk
író ur! Nem jó lett volna levonulás ' 
után a játékvezető meginterjuvolása- 
kor a Mura csapatát is megkérdezni. ■ 
hogy hát „vájjon ... miért is vonul
tak le" . .. Hát mi kedves Cikkíró ur 
nem térünk efölött olyan egyszerűen 
napirendre I Ifj. Szász Ernő újságíró 
barátom már szép cikket irt evvel a ' 
sértéssel kapcsolatban. — én még i 
csak azt fűzöm hozzá : Jöjjön el ide ! 
a Cikkíró Muraszombatba, tájékozód- : 
jón, hogy mit végzett a Mura S. E. 
22 éven keresztül a magyarságért!! 
Saját szemévei es fűiével győződjön 
meg arról, hogy az Egyesület veze-1

tő tagjai mit szenvedtek a 22 év alatt 
magyarságukért, mennyi nincstelen- 
séget. zaklatást, üldözést kellett kiál
taniuk . . .. akkor majd nem fogja 
olyan erélyesen követelni a Mura S. 
E.-nek a bajnokságból való kizárását 
és példás megbüntetését, azért — 
mert becsületébe nem enged bele
gázolni!

A Mura S. E.-nek a Move Z. S.-vel 
szemben elintézni valója nincsen, a 
közönséggel szemben a Mura S. E. 
tiszteletét és megbecsülését fejezte ki 
akkor amikor üdvözölte a közönséget. 
Hogy pedig a sértés megtörtént, azt 
nem az dönti cl. hogy a közönség 
között helyeifoglaló urak hallották e 
vagy sem, hanem az. hogy a vitában 
résztvevő 8 játékos és két zalaeger
szegi ur hallotta — ez pedig nekünk 
untig elég. Természetes, hogy a pá
lyán lejátszód<j események közben 
elhangzottakat csak azok hallhatják, 
akik olt tartózkodnak. A játékvezető 
ellen különben a bűnvádi feljelentést 
megtette az egyesület, hogy aztán a 
játékvezető hibájából félbeszakadt 
mérkőzés újrajátszását fogja a szövet
ség elrendelni, azt természetesnek 
tartjuk, — no de ez Cikkíró urat úgy 
sem érdekli! Sportbeszámolójában fog
laltak szerint csapatának a megismél- 
lendő mérkőzésen is — fölényesen 
kell győznie, hisz ezen a félbeszakadt 
mérkőzésen nem volt egy percig sem 
kétséges a győzelem ! ? ?

M u r a szómba t. 1943. V. 3.
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a Mura S. E. ügyv. elnöke 
szöv. játékvezető.

r
Évzáró vizsgán voltam...

A bodóhegyi állami népiskola felső 
tagozatának záróvizsgáján vagyunk. 
Ahogy belépünk, jóleső érzéssel pi
hen meg tekintetünk a szépen. ízlése
sen feldíszített termen, az. ünneplőbe 
öltöztetett, kipirult arcú gyermekeken 
és a szülők, érdeklődők csoportján. 
Nekem, aki alig öt hónapja élek itt 
derék vend népünk között, különösen 
nagy és szép élmény' volt ez a vizs
ga. Két tanité) munkájának eredmé
nyét láthattam és hallhattam. Az egyik. 
Rónay Jolán tanítónő magyar anya
nyelvű. aki vend szót itt hallott elő
ször. a másik Porédos Jenő tanító, 
vend születésű, aki csak az impérium- 
változás óta tanul magyarul. És mé
gis — milyen csodálatos — munká
juk eredménye ugyanaz. Az egyik 
megtanul vendül, a másik magyarul, 
hogy gyermekeikkel anyanyelvűk se
gítségével értessék mega közölt anya
got és magyarul tanítsák azt meg. 
Ha az ember becsukja a szemét és 
nallja a szépen, simán gördülő fele
leteket. azt gondolja, hogy valahol a 
Kemenesalján hallgatja gyermekeink 
vizsgáját, falán csak az idegenes ki
ejtés emlékeztet arra, hogy nem ma
gyar anyanyelvű népcsoport vidékén 
vagyunk. Feltűnően nagy a gyerme
kek felelősi készsége, s szinte látszik 
arcukon a ..sértődés", hogy' nem min
dig ők felelhetnek. Hallottunk egy-két 
verset is. Ki kell emelni azok előadás
módját. amely magában elég volna 
annak bizonyítására, hogy a tanítók 
milyen sok szeretettel, odaadással 
foglalkoztak a reájuk bízott gyerme
kekkel.

Eredmény? . . . Összbenyomás? . . 
Azzal az érzéssel távoztunk az isko
lából. hogy gyermekeink jó kezekben 
vannak. Boldogok lehetnek a szülők, 
akik hallgatták gyermekeiknek egy 
év munkájáról szóló bizonyságtevé
sét. Boldog lesz ez a magyar haza, 
akinek gyermekeit, a jövő reménysé
gét és zálogát ilyen tanítók nevelik. 
Adjon a jó Isten belőlük minél többet!

Mészáros Sándor 
evangélikus s. lelkész
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Posta megnyitás Musznyán
A musznyai körjegyzőség régi vágya 

lelt teljesítve, akkor amikor a soproni 
I postaigazgatóság kérelmüknek eleget 
í téve, a musznyai postaügynökséget 
és ezáltal ezt a vidéket is bekapcsolta 

i a posta közvetlen forgalmába.
A postaügynökség megnyitása ün- 

j nepély es keretek között történi és azt 
a soproni postaigazgatóság részéről dr. 

; Visnyei László postalitkár végezte és 
azon vendégekként részivé ttek. Sáray 

, Kálmán postafelügyelő, a muraszom
bati postahivatal főnöke és Puhán 
Miklós s. ellenőr. A megjelenteket Cser
mely Béla főjegyző üdvözölte közvet
len és meleg szavakkal, majd Bánfy 

; István biró, helyi Méj> elnök, a község 
nevében köszönte meg, hogy minden 
háborús nehézség ellenére' is. kérel
müket oly hamar elintézték. Az el
hangzottakra dr. Visnyei postatitkár 

1 válaszolt, ki az ünneplést megköszönve 
kijelentette, hogy

a magyar posta részéről a gyorsa
ság nem boszorkányság, henem 
alapvető lényeg

és a magyar kir. posta a maga részé
ről mindent megtesz, hogy a hazatért 

1 terület népét az anyaországhoz köze- 
i lebb hozza és intézmény ei révén a 
l kultúra áldásában részesítse.

A hivatalos megnyitás után Cser
mely főjegyzőék vendégszerető hazá
ban késő estig a legjobb hangulat- 

! bán maradtak egy ült a megnyitás részt 
| vevői, hogy egy szép nap kellemes 
I emlékével gazdagodva folytassák a 
! hétköznapok munkáját (S.)

Hz Ipaptesí illet Itiizleráyei
A muraszombati járás mestervizs

gáló bizottságának a következők a 
tagjai: férfiszabó, nőiszabó, és cipész 
ioar. elnök: Szűkíts István, alelnök : 
Stevancsecz Lajos. Asztalos. lakatos, 
kovács ipar, elnök: Rituper Alajos, al- 
elnök \ 'ogrinecz Ferencz. Fodrász ipar, 
elnök; Szűkíts István, alelnök: Gumi- 
Iár Kálmán. Sütő, vendéglős és mé
száros ipar, elnök: Benkó József, al- 

• elnökök: Faflek Alajos és Bácz Lajos 
(sülő és mészáros iparban.) Bizottsági 
tagok: férfiszabó.- Kukéi Károly. Kus- 
tor Jenő. Szapács István. 1 lochstetter 
Nándor. Sebjanics Ferenc. Szabó Ernő. 
Nőiszabó : Novak István. Paurics Má- 
téné. Simon Katalin. Gumilár Kardi’ 
na, Cziffer Mária, Gombosi Ilonka.

! Cipész: Kolossá János (alelnök). Be- 
dics Iván, Fuisz Károly. Matus Ala
jos. Kolossá Károly. Gregor János. 
Norcsics István. Asztalos: Tóth Fe
renc. Zrinszki Iván, Cőr Lajos. Laka
tos : Koíjács Ferenc, Zsálik Lajos. 
Kovács: Sebján Mihály. Kercsmár 
Kálmán. Rehn János. Fodrász: Vog- 
rincsics Géza. Kramarics József. Sütő : 
Fridrich Ferenc. Zaplatics József. Sa
lamon János. Vendéglős: TurkJózsef. 
Bánii József. Benkics János. Mészá
ros. VukánGéza, Csernvavits Sándor.
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HÍREK >...
— Nagyszerű hazafias munkát ad 

hírül egy Domonkosiéról érkezett le
vél. Fiatal tanítója és parancsnoka ve
zetésével megmozdult a domonkosfai 
leventeifjuság és lendületes munkád 
ma már az egész környéket magával 
ragadja. A domonkosfai élet ismét meg
mutatja, hogy mit jelent a község és a 
nemzet számára a tevékeny, áldozat- 
kész, lelkes magyar tanító. Meleg szere
tettel köszöntjük Szabó Józsefet, a do- 
monkosíaiak fiatal tanítóját és azt kí
vánjuk. hogv lelkes munkája még sok 
magyar értéket tárjon fel falujában 

Himlő és diftéria védőoltás 
Muraszombatban. Május 22-én délu
tán 2 órakor himlő elleni védőoltás, 
május 29-én délután 2 órakor difté
ria elleni védőoltás lesz a muraszom- 

j bati Egészségházban. Himlő elleni ol
tás az 1942-ben született csecsemők. 

! diftéria elleni védőoltás pedig az 1941- 
ben született gyermekek részére lesz

— Táj és népkutatás a Muravi
déken. Az Államtudományi Intézet 

I Táj- és Népkutató Osztálya országos 
I mozgalmat indított meg hazánk egyes 
; vidékeinek a táj- és népkutató mun
kába való bevonása érdekében. A 

I Muravidékről Bálint Béta áll. gimn. 
tanárt iktatta munkatársai közé, selis- 

I mérését fejezte ki Bálintnak a vend 
, táj- és népkutató munka megindításá
ért és az eddig elért eredmény ekért 

; — Műkedvelő előadás Zsidahe-
i gyen. A zsidahegy i magyar nyelvi és 
; nemzetnevelési tanfolyam hallgatói 
i húsvéthétfőn honvédeink javára mű
kedvelő színi előadást rendeztek, mely 
alkalommal „Agglegények íőzővizs- 
gája" és „A Károlykának csizma ke . 
cimü vidám falusi komédiát adták e!<" 
igen szép sikerrel. A két színdarab 
ügyes szereplői: Csarni Irma. Hajdi- 
nyák lrénke. Lipics Gizella. Gomb; ez 
Gusztika. Cigüth Ilonka. Gáspár, s 
Emília, Gábor István. Cügülh Olivér 
Antalics Zoltán. Krzsankó József 
Kercsmár Tibor. Malacsics Istvá”. 
Ferencek Zoltán. Hajdinvák Zoltár 
Gombócz Alajos és Gábor József sok
sok tapsot kaptak a zsúfolásig meg
telt nézőtérről. A két színdarab 
betanítása Czipóth Ferenc tanító ér
deme. Amint értesültünk, a zsidahegy 
műkedvelői gárda a rónafői ifjúság 
meghívására mindkét előadást májú- 
16-án Rónafőn is be fogja mutatni

— Nagyobb helyiséget keresek 
műhelynek Muraszombatban, vagy 
közelében. Cim a kiadóhivatalban

— A Csáktornyái Csáky Lili si
kere. Husvétvasárnap este mutatko
zott be a budapesti közönségnek a 
Zeneakadémia nagytermében egy fia
tal színésznő. Csáky Lili. A fiatal, te
hetséges művésznő*; nemcsak nagy
szerűen énekel, hanem remekül tár
col is. amit a közönség elismerő tap
sokkal honorált. Kétségtelen, hogy 
Csáky Lili neve sokat fog még sze
repelni a színpadokon, mint egyike 
a legtehetségesebb fiataloknak. Csáky 
Lili Légenstein Géza Csáktornyái ká- 
véháztulajdonos leánya.

— Mit vihetünk engedély nélkül 
a vasúton? A vasúti állomásokon 
ellenőrzik az utasok csomagjait és a 
nem .szállítható élelmiszereket elko
bozzák. Csak szállítási engedéllyé 
lehet lisztet, zsirl. tojást, libát, kacsát 
szállítani. Azonban a személyes szük
ségletnek megfelelő mennyiségű élel- 

. miszert vihetünk magunkkal a vasúton 
Engedély nélkül vihetünk egész kenye
ret. továbbá egy pulykát, vagy két 

! tvukot. vagy négy darab csirkét.

lstenem.it/
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Gvümölcsaszalót épít a GyOE Felsőlendván

,-\ muraszombati járásban több gyű- • 
m .lesaszalóra van szükség a gyű- , 
ir,< ,lcstermelés értékesítésének meg-, 
i. ,,rm'ilésére. A járás területén máris 
va'-. gyümölcsaszaló,

l rdombon. Ottóházán és Perestón 
•icdig gyümölcsaszaló építését kezd
ték meg. A felszabaduláskor ezek a 
munkák megszakadtak, igy a gyü- 
mölcsaszalók ma sem állanak.

Dr Olajos József főszolgabíró már 
re >fa szorgalmazza, hogy építsenek

Játékközben agyonlőtte nővérét 
Nemecz János perestől kézbesítő kisfia

B ■ zalmas szerencsétlenség történt a puska cs halálra sebezit a kézbe- 
P• restó községben hétfőn reggel. Ne- sitő 14 éves Irma nevű leányát. 77 
mecz János kézbesítő 7 éves kisfia. A tragikus szerencsétlenség ügyé- 
Antal. édesapja kétcsövű vadászfegy- ben folyik a nyomozás a felelőség 
verév-4 játszott. Játék közben elsült megállapítására.

------------------■rwrattW O ■ ----------

Tizenöt hadosztályt és öt páncélos dandárt 
morzsoltak fel a télen védekező honvédeink

Jány vezérezredes nyilatkozata a téli csatáról
z Jány Gusztáv vezérezredest. 

•! 2. hadsereg parancsnokát a Führer 
i német vaskereszt lovagkercsztjével 

tüntette ki. A kitüntetés átnyujtása 
alkalmával a honved haditudósító 
osztály tagjai kihallgatáson jelentek 

eg a vezérezredesnél és a hadsereg- 
. mosnak hosszabb nyilatkozatot 

Jatt a honvéd hadsereg téli harcairól. 
\ a a kérdésre: vájjon

mit tart a téli harcok legfontosabb 
mozzanatának,

; Következőket mondotta: A legfonto- 
- :bb az orosz téli tömegtámadás so- 
ián vívott súlyos elhárító harc volt. 
Ezekben a harcokban a honvéd erő, 
ha nem is tudta feltartóztatni az óriási 
túlerőben lévő ellenséget, a végsőkig 
kitartva, kereken

15 hadosztályt és 4—5 páncélos 
dandárt morzsolt fel.

Ránk nézve voltaképpen a télen át
tört és hátunkba került ellenséges erő 
volt veszélyes. Arra a kérdésre: vájjon 

i 2. hadsereg harcai lezárultak-e. a 
adseregparancsnok igy válaszolt:
Ennek a hadműveleti szakasznak 
vége.

B fejeződött akkor, amikor a páncélos 
dosztály megmaradt részei és az 

•".• •gyűjtött és sikeres utóvédharcot 
folytató zászlóaljak március 22-én ki
hűltek a harcolók közül.

A hadseregparancsnok a honvéd
ig harcait a továbbiakban igy jelle
mezte: A magyar honvéd, amikor már 
megismerte az orosz telet, hozzáedző- 
dol! az időjáráshoz, hozzászokott a 
terephez, a támadásban egészen ki
váló volt, a védelemben pedig — bár 
< /. vérmérsékletének kevésbbé felelt 

szintén kitünően állta meg 
helyet. Bizonysága ennek az ury-i híd
főnél vívott három csata, a sustyei és 
<orotojaki két csata, amelyekben a 
i’olsevisták minden elképzelést felül
múló erővel megkísérelt áttörését 
meghiúsítottuk.

Honvédeink támadó szellemének 
kimagasló voltát

j utatja az a sok vállalkozás is. ame

..sasflHiítCl

rum és likorgyar
mindennemű szeszesitalok gyáriéba és eladása

Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ
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Legkitűnőbb italok 1 Legpontosabb kiszolgálás

a járás területén egyelőre legalább I 
egy gyümölcsaszalót. Ennek a leg
megfelelőbb hely, a központi fekvésű 
Felsőlendva vagy Bodóhegy. Most a 
Gyümölcstermelők Országos Egyesü- i 
lete el is ható rozta, hogy Felsőlendván : 
vagy Bodóhegyen korszerű. 46 cser- ■ 
nyes gyoe gvümölcsaszalót állít fel.

A gyümölcsaszaló részére szükse- ■ 
ges 300 négyszögöl telket — amennyi
ben Felsőlendván épül — Hartner 
Nándor országgyűlési képviselő adja 
felsőlendvai birtokából.

lyeket a tél folyamán rendszeresen és 
eredményesen hajtottak végre. A csa
patrészek minden dicséretet meg- I 
érdemelnek.

Hogyan bírta a magyar honvéd a i 
telet? — kérdezték a haditudósítók — I 
Bár a honvédség ruházata az azóta ; 
szerzett tapasztalatok szerint nem volt ; 
az annyira szigorú orosz tél kemény- I 
ségének teljesen megfelelő — válaszolt ] 
a vezérezredes, — ennek ellenére a [ 
honvéd úgy bírta a hideget, hogy min- | 
den elismerést megérdemel. A védő
állásokban megfelelő volt a téli fel- I 
szerelés, mert megvolt a lehetőség arra, j 
hogy a legénység időnként bemenjen . 
a fedezékekbe melegedni.de az ellen
támadások végrehajtói és az állások
ból kiszorultak gyakran megdermed
tek a hóban és fagyban. Olyan nagy 
hidegek voltak, hogy ha az ember | 
keszty ű nélkül, puszta ujjával érintette | 
meg a fegyver vasát.

az ujja odafagyott.
A fegyver olaja is sok esetben meg
fagyott. A leghidegebb napokban volt I 
úgy. hogy a géppuskák is befagytak. ; 
a harckocsik tornyát pedig alig, vagy 
egyáltalában nem lehetett forgatni és 
sok puska töltény vonója egyszerűen 
elpattant a hidegben. De ilyen körül
mények között is megmutatta a ma
gyar honvéd, hogy minden áldozatot 
meghoz otthonáért. Csak a dicséret 
és elismerés hangián szólhatok tehát 
honvédeink hősi harcairól és kegye
lete*. hódoló lélekkel emlékezhetem 
meg azokról, akik életüket adták 
azért, hogy a többiek kivonhassák 
magukat az ellenség gyűrűjéből.

A haditudósítók megkérdezték a 
vezérezredest: Nem üzen-e valamit 
Magyarországra ?. \ itéz Jány Gusztáv 
azt válaszolta: Üzenem haza, hogy 
keményen készüljön fel mindenki a ' 
továbbiakra.

A háborúnak még nincs vége 
és léleknek, szívnek készen kell len
nie kemény akarattal arra, hogy' tá
vol taitsuk otthonunktól a vörös ré
met. megtarthassuk magyarságunkat.

K!
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Színdarabban dolgozta fel Szabó József tanító 
Domonkosfa megszállás alatti történetét 

Munkában a domonkosfai ifjúság
Az Isten áldott veteményes kertjé

nek ebben a kicsi zugában erőtelje
sen bontogatják és hozzák napfényre 
újabb és újabb hajtásaikat az ifjú pa
lánták. Csak nemrégen, két éve mú
lott. hogy az éltet, jövőt, remény séget 
és napfényt adó áldott magyar élet 
levegője újból elborította ezt az epe- 
dő, szomjas földet, és csodák csodája 
a szomjúság nem ismert határokat. A 
magyar föld levegője még szomjasab- 
bakká. még sóvárgóbbakká tette ezt 
az értékes ezer és ezer jó tulajdon
sággal megáldott népet. Nem tud so
hasem, — érzi — bármennyire is akar 
betelni ezzel a bóditó levegővel, amely 
áldásokban, kincsekben kifogyhatatla
nul gazdag, soha betelni nem lehet, 
még egy életen keresztül sem. De 
belőle minél többet a magunké, á 
tenni és lélekformálú erővé átalakít
va mindig csak belőle élni és gya
rapodni — ez szent kötelességünk. 
Ez a kötelesség mindenki számára, 
mint lelki szomjúság adódik nap-nap 
után. S az egyes napokon magunké
vá tett szellemi táplálék éveken át 
láthatóan eredményessé teszi úgy az 
egyes ember, mint a közösség életét.

Példa erre a domonkosfai ifjúság. 
A mi fiaink és leányaink, akiknek 
szorgalma, akaratereje, tudásvágya és 
a magyar értékek iránti vágyódása 
akadályokat, fáradságot nem ismerve 
most már eljutott odáig, hogy tudását 
mások számára is láthatóvá tegye.

Sokat lehetne erről a munkáról be
szélni. késő éjszakába nyúló előadá
sok türelmes hallgatásáról. ének 
és zenekari órákról, színdarab pró
bákról. egésznapos ünnepségek ren
dezéséről, tábortüzek, vidám estek 
tartásáról, labdarugó mérkőzésekről és 
egyebekről. Sok időt venne igénybe 
mindezek felsorolása, azért csak mun
kánk legutolsó, de talán idáig a leg
nagyobb sikert elért láncszeméről, a 
felszabadulás emlékére rendezett szin- 
előadásról szeretnék megemlékezni.

Szabó József tanító hosszas és 
fáradtságos munkával megírta a

Majd minden háztartásban 

van hopalack Ne csak Ritán- 

duláson, irodában, munkahe

lyen használja ki a höpaic-G; 

előnyeit, hanem otthonára r. 

isi A folyadékfé'Jket (levest, 

kávét stb) nem kel! újra me 

legiteni, ha azt forrón höp-c- 

iackba tölti — Időt, tüze lé

anyagot (gézt, áramot) tar öü 

; meg és egyúttal kényeimé;

is szolgálja, — különöse' 

a 48 órás

község történetét a világháború 
kezdetétől a felszabadulásig szin-
darab alakjában, a felvonásban.

A mü maga is igen nagy terjedelmű 
igy a minden második nap tartott pró
bák > órán .t vették igénybe az elő
adáshoz kijelölt -2 szereplőt. A da
rab zenéiét, összesen 16 dallamot 
ugyancsak Szabó József szerezte és 
tanította be. A hosszúra nyúló pró
bák egy pillanatig se lankasztották 
a szereplők tanulr.ivágyását. inkább 
mindig nagyobb kedvvel és örömmel 
várták az <-i. .adás napját. Április 18.- 
án a felszabadulás második évének 
emlékünnepen került színre a darab. 
Az érdeklődés az első előadás után 
a közönség részéről a tetőfokára há
gott. Százak és százak szorongtak kí
vül és belül.

A siker óriási volt.
Az előadást még 5 ízben kellett meg
ismételnünk. hogy mindenki láthassa 
a Felszabadulást. 1 iair.k és leánya nk 
derekasan megállták a helyüket A 
sikeren felbuzdulva több községgel 
folyik a tárgyalás, hogy a Felszaba
dulást más községben is előadhassuk, 

: ha az idő engedi. Mert már uj tervek 
megvalósításán dolgozik az ifjúságunk. 
A közeljövőben magyamótaestet ren
dez. melyen körülbelül száz magyar
nóta kerül a közönség elé énekben, 
és zenében. Maid a leventék o- i al- 
zászlóját avatjuk tel ugyancsak gaz
dag műsoros ünnepély keretében. Min-’ 
dezek után pedig a ieventenap készü
letei kezdődnek meg munkában és 
szorgalomban kifogyhatatlan ifjúsá
gunk körében. Tervek, őrökké tervek 
munka, szorgalom, kitartás ez a mi 
ifjúságunk jelszava.

Háborús idők, nehéz napok köze
pette. mindenkinek szent kötelessé ge 
a több munka, és a több eredmény 
felmutatása, mi megértettük az id _'k 
parancsát, mert munkálkodunk őre k- 

1 kéTdolgozunk embertársaink és édes 
hazánk boldogulásán.

(------- )

melegedni.de
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HÍREK az országból
— Szenzációs új magyar talál

mány forradalmasította a kézi kö- 
töipart. A Rapid kézi kötőkészü- 
iékröl var. -zó. amellyel egy nap alatt 
annyi munka végezhető el. mint kö
tőtűkkel i nap alatt. A „Rapid" kézi 
kötőkészülékkel minden kötésminta 
k- éiető. munkája kézimunka, a sze
mek egyenletesek. minden fonalra al
kalmasak. kezelése egyszerű és a 
használati utasításból különös kép
zettség nél ül elsajátítható. letszetős 
és elpusztíthatatlan. Ismertetőt küld : 
Áruforgalmi Kft.. Budapest. IV.. Sütő
utca 2.

— Diákszállót építenek a soproni 
Szent Gy rgy-utcában. Az átalakítási 
munkálatok már annyira előrehaladtak, 
hogy júniusra teljesen elkészül.

Szatmárnémetiben a városi ja- 
vadalmi őrök egy magánház pincéjé
ben titkos vágóhidat fedeztek fel. 
amelyben éppen három borjut vágtak 
le kontár-iparosok. A titkos vágóhíd 
már régóta működött és onnan árasz
tották el a várost és környékét drága 1 
húsnemüvel.

— Közellátási visszaélések miatt 
négy hentest letartóztatott, majd inter
náltatott a nagykanizsai rendőrség. ' 
A négy hentest most átadták a 
toloncháznak.

— 300 taggal megalakult Perlakon 
a Baross-iújk

— Embercsempészeket fogtak el a 
határőrök Bécsújialu határában Kado- 
szimovicz T ma és Gyógyics Száva 
zerémségi illetőségű féri iák személyé- j 

uk előtt négy szerbet 
a határon magyar 
egyenként 5—6000 
határőrök átfésülték 
levő területet, de a

s.
ben. Letartóztató- 
csempésztek ói 
területre, a.úntől 
kunát kaptak. A 
a Duna mentén 
négy szerbet .nem tudták már elfogni. 
A csempészeket az újvidéki ügyész
ségnek adták át.

Kénsavas pokolgépet küldött 
reménytelen szerelmének és két vetély- 
társának Bencze Gyula szentendrei 
trafikos. Az egyik vetélytárs gyanút fo
gott és a rendőrségre vitte a dobozt, 
ahol a kinyitáskor robbant. Komolyabb 
sérülést nem okozott. Bencze a pokol
gépek elküldése után megmérgezte 
magát és meghalt.

Kiskörösön egy 16 éves paraszt
fiú szülei házának padlásán forgó
pisztollyal főbelőtte magát és rövid 
szenvedés után meghalt. Hátrahagyott 
levele szerint tettél azért követte el. 
mert szerelmese, egy 15 éves paraszt
ián. elzárkózott előle, amikor húsvét 
hétfőjén meg akarta öntözni.

Erdélyben felvetették a gondola
tot. hogy — francia példára — a most 
felhasználatlanul elfolyó borvizeket 
műtrágyának dolgozzák fel és ilyen 
módón hasznosítsák. Számos székely
földi község van. ahol még a kutak
ban is borviz található. A borvizek 
tízszeres felhígítással alkalmassal; trá
gyázásra is.

Szirmabesenyö borsodi község
ben egy 18 éves miskolci fiatalember 
forgópisztollyaí agyonlőtte szerelmesét, 
egy 16 éves leány t, majd önmagát 
lőtte agyon. A kettős szerelmi dráma 
oka az. hogy a fiataloknak nem en
gedték meg, hogy összeházasodjanak.

Körmend közelében a nádasdi 
erdőben újabb tüzek pusztítottak. Ez
úttal is több hold erdő égett el. Való
színű. hogy a tüzet mozdonyból ki
pattanó szikra okozta.

Kőszegen megkezdték a vas
utas üdülő építését, mely nek munká
latai négymillió pengőbe kerülnek.

— A sümegi járás mezőgazdasági 
bizottsága olyan határozatot hozott, 
hogy a jövőben csak azoknak enged
jenek iöldet vásárolni, akik előzőén 
földművelési szakvizsgát tettek.

a
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MURA-SOTEX 4:1 (2:0)

Vezette: Kulcsár.
Második hazai győzelmét aratta 

tavaszi szezonban a Mura. — a sop
roni Sotex csapata ellen. A mérkőzés 
úgy indult, hogy „kétszámjegyű" lesz 
az eredmény, sajnos a végén még a 
1:1-nek is nagyon kellett örülnünk!

Mura támadásokkal indul a jáiék. 
a Sotex kapuja állandó veszélyben 
forog, azonban csatáraink rém puhák. 
Kukanja szép átadását Cságrán a Ib
ik percben a gólba lövi. Majd pár 
perc múlva „kétszer" egymásután 
luftol Cságrán 4—5 méterre a kapu
tól tiszta helyzetben. A félidő 27 per
cében Kukanja szerzi a második gólt. 
Állandó Mura támadások közepette i 
a 39 percben Bencik egyéni játékkal 
gólt szerez, azonban feleslegesen lö
kött a lövés közben, igy a játékve
zető nem adja meg a gólt.

A második félidőben a Sotexet a 
i Mura odaszegezi a kapujához, mégis 
védelmi hibából a Sotex jut gólhoz 
és igy a második félidő elején 2:1 
az eredmény. Az állandó Mura tá- ! 
madások közben egy „szezonra" ele
gendő pechel küzd a csapat1 Lövés, 
lövés után, tömegjelenet-tömegjele- 
net után a Sotex kapuja előtt, de 
gól nem születik. Végre a 37-ik perc
ben Zelkó lefut, éles szögből lea
dott lapos lövése a kapufa mellett j 
éppen, hogy becsúszik. 3:1. A 42-ik ' 
percben ugyancsak Zelkó fut el. két- ' 
szer egymásután löki a bekk. Zelkó 
a második lökésre — elterül, a játék
vezető 11-est ad. Kukanja elegánsan 
lövi laposan a baisarokba. Igy a vég
eredmény 4:1.

A mutatott játék alapján, legalább 
6—8 gólt kellett volna a Murának 
rúgnia, a jó mezőnyjáték ellenére 
sem volt azonban a Mura kielégítő. 
Valahogy rettenetesen lassú a csapat1 
Sokáig várnak cseleznek nem elég 
gyorsak. Ha a Sotexnél volt a labda. 
2—3 csatár abban a pillanatban lenni 
volt a saját kapunknál. A mieink meg 
lassan körülményesen törnek a ka
pura. igy az ellenfél védőjátékosainak 
ideje van behelyezkedni. A gyorsa
ságot feltétlenül fokozni kell és az 
egyből való rúgást végre meg kell ta
nulnia a csapatnak. Sokkal eredmé
nyesebb lesz akkor a játék. Egyes 
játékosainkon nagyon meglátszott az 
edzés hiány! Ez pedig érthetetlen ! 
Ha már valaki tagja a Mura csapa-
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: LEVENTEÉLET :
Ismerd meg nemzetedet!

Szent László
Szent István halála után évtizede

kig dúló testvérharc, belső viszály 
gyöngítették a nemrég még hatalmas 
Magyarországot. A szomorú korszak
nak csak akkor szakadt vége, amikor 
néhány évtized múlva a nemzet ün
nepelt hőse. Szent László lépett a 
trónra (1077—95). Az uj király kora- 
ifjusága óta valósággal bálványa volt 
vitézeinek. Hős volt a javából. Hatal
mas termete egy fejjel emelte ki se
regéből katonái pedig nem fogytak 
ki dicséretéből. Csodákat beszéltek 
vitézségéről, rettenthetetlen bátorságá
ról cs harci bárójának ellenállhatatlan 
erejéről. De nem csak a harcban volt 
kiváló, a tanácsban és a hitben való 
buzgólkodásban is az élen járt. Ami
lyen tüzes volt magyarsága, éppen- 
olyan mély és komoly volt vallásos
sága is: nála magyarság és keresz
ténység már elválaszthatatlanul egy
be kapcsolódott. Az ő uralkodása alatt

i gyökeresedett meg a magyar lélekben 
i a kereszténység.

Szent László helyreállította a ma
gyar áliam meglehetősen megingott 
tekintélyét is. Szigorú törvénnyeivel 
rendet teremtett az országban. Diadal
mas hadjáratokban megvédte az or
szág függentlcnségét. sőt az állam 
határait még kijjebb is tolta, meghó
dítva és Magy arországhoz csatolva a 
mai Dráva-Száva közének legnagyobb 
részét, meg az Adriai-tenger mellékét is.

Szent László mégis a pogányok el
leni harcaival irta be legmaradandób
ban nevét a magyarság leikébe. Az 
a magyarság, amelyiknek elei még 
száz évvel ezelőtt ostora és átka vol
tak a keresztény Európának, most 
kereszténnyé válva, testével fogta fel 
a kereszténység ellen induló pogány 
népek támadását. A keletről rohamo
zó beseny őkkel és kunokkal vívott ál
landó harcok már ennek a megválto
zott gondolkozásnak voltak a követ
kezményei. s ezek a harcok más és 
más formában, de évszázadokon át 
folytatódtak. Az első diadalmas csa
ták az élmények hosszú sorát hímez
ték történetünk mondái közé, amelyek 
legnagy obb részének hőse maga a 
király. Szent László.

Szent László halála után unoka
öccse. Kálmán lépett a trónra, akit tu
dományos képzettségeésa nagy tudása 
miatt a magyar nép a könyves mellék
névvel kereszteltel. Nem volt katona, 
de mint államszervező és törvényhozó 
legkiválóbb uralkodóink közé tartozott.

Nyomába azonban gyenge utódok 
léptek, s nemcsak belül az országban 
lett úrrá a fejetlenség, de az állam 
külső tekintélye is erősen lezuhant. 
Csak a XI. század végén sikerült III. 
Béla királynak újra felemelnie az or
szág hatalmát a régi magasságra. 111. 
Béla egyike volt minden szempontból 
legnagyobb uralkodóinknak, s csak 
annál szembetűnőbb a hanyatlás fiai 
Imre és András alatt.

i

tanak. akkor annyit igazán elvárhat 
úgy a közönség, mint a csapat veze
tősége. hogy a játékosok lelkiismere
tesen látogatják az edzéseket. Remél
jük. Jövőben igy is lesz. Annál is in
kább fontos ez. mert a végső helye
zésünk szempontjából az ezután kö
vetkező mérkőzéseink nagyon nagy 
fontossággal bírnak, minden pontra 
égetően szükségünk van. tehát min
den játékosnak a maximális teljesít
ményt kell nyújtania. Soraink meg- 
szivlelését ajánljuk tehát a játékosok 
figyelmébe. A Murában való szereplés 
nem csak előnyt jelent, meg szórako
zási lehetőség, hanem kötelez is.

♦
Mura Levente vasárnap Oriszent- 

péterre utazott a Kondorfa elleni Le
vente bajnoki mérkőzésre. A kondor
fái csapat cipőhiány miatt nem állott ki.

*
Mura Levente — Oriszentpéteri 

komb. 7:2 (4:1). Az elmaradt bajnoki 
mérkőzés helyett a Mura Levente egy 
oriszentpéteri kombinálttal játszott ba
rátságos mérkőzést. A Mura Levente 
fölényesen győzött annak ellenére, 
hogy' tartalékosán állott ki.

*
Vasárnap f. hó 9.-én Szombathelyen 

játszik a Mura az SzFC ellen. Itt az 
alkalom, hogy bebizonyítsuk, hogy

i

HÍREK külföldrőla Haladás elleni vereségünk csők a 
balszerencse következménye volt, (v.)1. SzFC IS 14 1 3 48:17 292. Selyemipar 17 13 9 2 58:21 283. Haladás 17 12 — 5 62:25 244. CVSE IS 9 2 7 35:33 205. Move ZSE 17 8 3 6 46:26 190. MURA 16 8 2 6 34:27 187. Sárvár 18 6 3 9 29:42 158. Kinizsi 16 6 2 8 32:33 149. SVSE 16 6 2 8 24:30 1410. Perutz 17 4 3 10 28:45 111 1. Kőszeg IS 3 2 13 14:73 812. Sotex IS 2 2 14 22:60 6Move- Mura m érte ízes nincs beszámítva !
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— Horvátországban csak mező- 
gazdasági termény beszolgáltatása 
után kapnak ipari cikket a gazdái 
Hotvátország közclelmezését tárgyai, 
ták értekezleten. Elhatározták, hog- 

I az összes élelmiszerkészleteket nyo-.. 
bán megállapítják és a csereüzleket ' - 

, lami ellenőrzés alá vetik. Elhatáuz- 
j ták továbbá, hogy a földmivelőkne-. 
! ipari termékeket csupán a beszolgá 
tatási kötelezettség teljesítése eseté- 
szolgáltatnak ki. Gyapjú-, gyapot-. ie> 

' és kenderárukat a kiskereskedelem 
I csak akkor adhat ki, ha a fogyaszt 
j a megállapított mennyiségű régi áru- 
, avagy hulladékot beszolgáltatja. 1 mé- 
I tér férfi, vagy női ruhaszövetért pé • 
I dául 500 gramm régi gvapjuárut. vág- 
i 250 gramm gyapjuárut és 1 kg egyé:- 
I öreg szövöttárut kell beszolgáltat-.
Harisnyavételnél a regi harisnyát ke; 
beszolgáltatni.

— Olasz lap Mátyás királyról. A 
„Cronaca Prealtina cimü Vareseóe- 
megjelenő napilap hosszabb cikkbe- 
foglalkozik Mátyás királlyal a Mátyás
év alkalmából. Részletesen ismertet; 
a magyar király életét, pályafutí■ 
és különösen kiemeli azokat a szo
ros kapcsolatokat, amelyeket éppe- 
Mátvás király épített ki Magyarország 
és Olaszország között.

— Szerbiában csakis ócska ruha 
beszolgáltatása esetén adnak u 
textilárut. A szerb textilközpont közli 
hogy a jövőben textilárucikket csak.- 
ócska textiláru beszolgáltatása ellen ?- 
ben lehet vásárolni. Belgrádban - • 
gyón kifejlesztették a konyhakertész<- 
tét. Belgrád egyik külvárosában egy 
maláriaterjesztő mocsarat kiszárította;, 
s azt termőfölddé tették. A területe- 

1 Belgrád főpolgármestere is egy egész 
idélután ásott és' vetett. Vele egyú:‘ 
dolgoztak a tanácsnokok és osztál; - 

I vezetők is, Belgrádban ma i2 ezer 
család tagjai foglalkoznak konyháké: - 

■ tészeitel. Minden erre alkalmas föld
területet megművelnek. Vannak olya
nok is, akik kedvenc viráguk helye: 
cserépben termelik például a para
dicsomot.

— Mezőgazdasági eszközöket és 
állatokat rekvi.rálnak Romániában 
A Közellátási Értesítő közli: Rende
let jelent meg a mezőgazdasági moz
gósításról. Minden lovat, ökröt és bi
valyt, továbbá gazdasági eszközt a 
mezőgazdasági mozgósítás céljaira e- 
rekvirálnak, amenynyiben azokat •. 
hadsereg nem igényelte. Az ármegá- 
lapító kormánybiztosság rendeletéin 
a különböző román nyersolajtermékek 
beföldi árát felemelték.

BÉKE ÁLOM
(SZATIRIKUS (KORRAJZ) 

mondják az elődeink, romlik a vil.-'tu 
a béke álom csupán, csak tiszlavirág.

i

Azt
És ._______________ _
Mennyivel jobb volt azelőtt, nem voltjsemm 
Nem őszült az ember fején korán meg a h

Nem volt akkor semmi szükség zsir és liszt iegv 
Utcán szaladt a sült malac, kés állt belől-' 
A lisztért szem főtt feje a háziasszonynak. 
Nem mondták az üzletben, hogy jaj. azt 

[adna-..
textilből is annyit adtak, amennyi kellett 
Kereskedő is hajlongott a segéd mellett. 
Nem volt dugva sem kanavász. sem a ny

[selyem 
takar a polcol le falvédővel sem.

volt szükség bizony régen a disznóbőrre.

Nem

Nem _ _____ _
Bezzeg mostan szegény pára azért oly pór- 
Felveri az ember a bőrt lábbelijére.
Mert kevés a marha a sok drága cipőre.

Feltalált az emberiség bunat. mütalpat. 
Mely azt mondják, hogy idáig soha nem szak -. 
Szegény ember fatalpon jár. mely kissé köp- ... 
Szegénységet eltitkolni igy bajos dolog

Csak lenne már egyszer vége mindenféle jegy.ne1 
Nem főne a feje a szegény embernek. 
Mindent megvehetne, amit kíván szeme, sze. 
Nagyobb lenne kedve és tele a bukszája.

KÁDÁR GYULA.



Muraszombat és Vidéke

aezfL'

Termelési
- Idmr .ésügyi Minisztérium 

ra a mezőgazdasági Kamarát 
,5Z<- . ..tnelv kukorica, napraforgó

.■bab termelési versenyek ren- 
el.

jv. dcatermelési versenyre jelent- 
1 ezh- - ?k 10’ Lat. holdon aluli bir- 
i jkké endelkező gazdák. Nyerhető 
1 .. ■ --..mos dij oénzben és gazdasá- 

-zi. zökben. köztük az első dij 
•;:Ki ezenkívül több második és 
•■■■Ág rarmadik dii.

uiöiciő es szójabab termelési 
■ben ré-ztvehet minden gazda, 

t:.irt< < gyságra való tekintet nélkül.

Felhívással fordul a magyar gazdatársadalomhoz a jégkárbiztosifás 
elterjedése érdekében

szemben. A jégkár elleni biztosítás 
különösen kötelesség ma. amikor az 
ország sorsa függ a termelés folyto
nosságától és eredményétől. Az altru
ista célokat szolgáló, kartelen kívül 
álló Gazdák Biztositó Szövetkezete a 
jégkárbiztositási díjtételeket és felté
teleket évről-évre a gazdatársadalom 
hivatott érdekképviseleteivel egyetér
tésben állapítja meg, ami által a biz
tosított gazdatársadalom érdekei a leg- 
messzebbmenően figyelembe vétetnek. 

Ugyancsak elhatározta a Gazdavá
lasztmány. hogy felkéri a mezőgazda
sági érdekképviseleteket, tegyenek lé
péseket a pénzügyminiszternél annak 
érdekében, hogy az évenként kiadat
ni szokott jövedelem-, vagyon és ke
reseti adó kivetési körrendeletben az 
épületek tüzkárbiztositási dija kifeje
zetten soroltassák fel a kezelési és 
fenntartási költségek címén levonható 
költségek sorában és hasonlóképen 
a mezőgazdasági kárbizlositási dijak 
is kifejezetten vétessenek be a föld* 
birtokból eredő nyers jövedelemből 
ievonnató költségek közé. Foglalkozott 
a Gazdaválasztmány az időszerű biz
tosítási tanácsoknak és figyelmezte
téseknek a rádió utján való közlésével 
is. majd néhány egyéb, a mezőgaz
dasági társadalmat élintő. biztosítási 
kérdést letárgyalva, a nagyfontosságú 
értekezletet báró Vay László m. kir. 
titkos tanácsos zárószavai fejezték be.

Az • -rszágos Mezőgazdasági Ka- 
. tara z Országos Magyar Gazdasá

gi E sülét, továbbá a vidéki mező
gazda -ági kamarák, valamint a Gaz
dák Biztosító Szövetkezete Biztositás- 

gyi’ ’-zágos Gazdaválasztmányt ala- 
kiloita.-. azzal a céllal, hogz rendsze- 
t - r. negyedévenként tartandó ülése- 
I ■.< megvitassák a magyar gazdatár- 
-adaiom egyetemét érdeklő időszerű 
biztos • ;si kérdéseket, kialakítsák a 

■ elyes biztositásügyi közvéleményt a 
iagj^azdatársadalom körében és 

í jjék •z:atást adjanak gyakorlati biz
tosítás’ ügyekben.

A Biztositásügyi Országos Gazda- 
»áiasz r.ány műit hónapban tartotta 
Iső . • -ét báró i ay László m. kir. 

titkos ■-■rácsos. a Gazdák Biztositó 
■waékezetének ügyvezető elnökének 

'nő!-, 'ével, széleskörű érdeklődés 
Az Országos Mezőgazdasági 

áanvra képviseletében megjent Khu- 
t i HeOerváry Károly gróf elnök, Ha- 

s .Ágoston dr. igazgató és báró 
Ottó dr. igazgató-helyettes, 

■z ■ r-zágos Magyar Gazdasági Egye- 
- -T-t képviseletében pedig Mutschen- 

/: Emil dr. ügyvezető igazgató 
' -41 ícszt az ülésen, amelyen képvi
seltei' g magukat a kerületi mezőgaz- 
aaság. kamarák is, — igy az Álsó- 
duná-tuii Mezőgazdasági Kamara kép- 
visele’éoen Pataky József biztosítási 

-.ztáha ezető. a Felsődunántuli Me- 
•gazdasági Kamara képviseletében 

Voche/áh György igazgató, a Kárpát
diai Mezőgazdasági Kamara képvi- 

: Karczub Szilárd biztositás-
e: adó, a Kisalföldi Mezőgazda- 
Kamara képviseletében Rázgha 

' moly elnök és Sztrázsik Andor igaz- 
-’-tó. a I iszántuli Mezőgazdasági Ka

ira képviseletében dr. Hank Olivér 
V'lyrtl?'' igazgató jelent meg. A Gaz
ki! Biztositó Szövetkezete részéről 

i-*en volt Marék Lóránt m. kir. gaz
dasági főtanácsos, ügyvezető igazgató 
vs vitéz \ásfay Zoltán dr. igazgató.

A Biztositásügyi Országos Gazda- 
•'•■lasztmány gazdatársadalmunkat é- 
rinto több fontos kérdést tárgyalt meg. 
' fez .Xásiay Zoltán dr. igazgató ja
vaslatára a jégkár elleni biztosítás mi- 

nagyobb körben való elterjedése' 
vidékében felhívással fordul a gazda- 
<atsada:omhoz. Ez a jégkár elleni biz
tosításra vonatkozó felhívás rámutat 
arra, hogy a gazda soha sem lehet 

abban, hogy a földjét a jégve- 
ő-’' ' 'Kerüli, a jégverést megelőzni, 
Y'.'‘étkezését elhárítani nem lehet: 
Á/Á* 1 *’’* azonban kerülni a jégverés 
41 .oii7.zo^ károsodás hátrányos 

ági következményeit a jégkárbiz- 
■"si a, utján. A termésnek jégkár el- 
'•f'1 biztosítása. ezáltal a termelés 

ági eredmény ének és folytonossá- 
,j ?a' '"nogvédése nemcsak egyéni ér- 
je" 5 rn . en gazdának, hanem kötc- 

sege is családjával és nemzetével

versenyek
A jelentkezők két csoportban verse
nyeznek. Az első csoportba a 100 hol
don aluli gazdák, a második csoport
ba a 100 holdon felüliek tartoznak. 
Az 500 P értéket kitévő első díjon ; 
kívül számos mások és harmadik dij 
kerül kiosztásra mindegyik növény-1 
féleség dijazásában.

Egy-egy gazda több növénycsoport
ban is versenyezhet. A jelentkezést 
egyszerű levelezőlapon május 15-ig 
kell a Felsődunántuli Mezőgazdasági 
Kamaránál (Somba) hely) bejelenteni. 
A jelentkezők a további utasítást és 
a versenyszabályzatot megkapják.

i

I

KEDVEZMÉNYES ÁRU HUSSER- 
TÉSKOCAAKCIÓ

A Földmivelésügyi Minisztérium a 
Feisődunántulon Sopron-, Vas-, és 
Veszprém vármegyék területére ked
vezményes áru hússertés koccaakciót 
engedélyezett. Az akcióban elsősor
ban oO kát. holdon aluli birtokkal ren
delkező hivatásos kisgazdák része
sülhetnek. másodsorban pedig 50—500 
holdas birtokosok. Egy 50 holdon 
aluli gazda legfeljebb 1. 50—500 hol
das gazdák legfeljebb 3 kocát igé
nyelhetnek. Az igénylőknek kötelezni 
kell magukat arra, hogy a kocát le
galább két évig tenyésztésre használ
ják. Kívánatos, hogy egy-egy község
be legalább 15 db. koca legyen ki
osztva. Az akció során kiosztott ko
cákat a Vármegyei Állattenyésztő 
Egyesületnél törzskönyvelésre be kell 
jelenteni.

A kiosztandó kocákat a Hússertés
tenyésztők Országos Egyesülete első
rendű törzskönyvelt tenyészetekben 
szerezi be és a vételárhoz 30° o. 
de legfeljebb kocánként 100 pengő 
állami kedvezményt nyújt.

Az akcióra jelentkezni kell a Vár
megyei m. kir. Gazdasági Felügyelő
ségnél és az igényléssel együtt a Fe
lügyelőség pénztárába 150 pengő elő
leget kell befizetni.

I

Az olajlen vetések 
megóvása és pótlása i
A huzamosan tartó szárazság és 

az átlagosnál lényegesen magassabh 
hőmérséklet egyes vidékeken komo
lyan veszélyezteti az olajlenmag veté
sek állapotát. Ezért a Földmivelésügyi 
Minisztérium felhívja azipari növények 
(olajos magvak) termesztésére kötele
zett gazdaságokat, hogy úgy rendelet
beli kötelezettségük folytán, mint az 
országnak növényi olajokkal való el
látása tekintetében fennálló hazafias 
kötelességükre való tekintette! is min
dent kövessenek el lenmagtermésük 
sikeres fenntartása érdekében és kel
lőleg védekezzenek a száraz időjárás 
folytán fellépő bolhaveszéllyel szem
ben. A Futura által kiküldött termesz
tési útmutató, valamint a legutóbbi 1‘. 
havi jelentései is közük, hogy a bolha- ■ 
fogáshoz szükséges kátrányt ajánlatos 
idejében beszerezni. A bolhafogásnál E kedvezményre az igényjogosultsá- 
szükséges kátrány beszerzésére vonat-• got az illetékes polgármester, vagy
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kozoan illetékes helyről a napokban községi elöljáróság igazolja.
már tájékoztatták a közönséget. Ezen 
tájékoztatás lényegét itt ismételjük:

A Földmivelésügyi Miniszter 282.474 
1943. II. 1. sz. alatt rendeletet adott 
ki valamennyi gazdasági felügyelőség
hez és értesítette őket, hogy az Anyag
hivatal 55.961 1943. sz. rendelete értel
mében a 262. anyagszámu barnaszén- : ___ _________ __  ______  „
kátrány a lenmagtermelők (ugv az olaj következő: a) kisméretű tömör tégla 

l.oszt. 38.— P. II. o. 34.- P 111. o. 
27.— P. b) nagyméretű tömör falazó 
tégla I. o. 50.— P. II. o. 45.— P. 
III. o. 35.— P. c) hornyolt tetőfedő 
cserép I. o. 67.— P. II. o. 60.— P. 
111. o. 47.— P. d) hódfarkú tetőcse
rép I. o. 50.— P. II. o. 15.— P. 111 
o. 35.— P 1000 drb-kint. Ezekhez az 
alapárakhoz a visszacsatolt délvidék: 
területeken 2 n'U. az ország egyéb te
rületén 10°,o felár számítható hozzá. 
A forgalmi adóváltság a gyári alapára 
és a felár együttes összege után szá
mítható.

mint a rostlennél) által a községi 
elöljáróság, illetve gazdasági felügyelő 
egyszerű tanúsítványa ellenében bár
melyik kátrány készlettel rendelkező 
kereskedőtől minden anyagkiutalás 
nélkül beszerezhető. Ha közeli keres
kedőnél nem volna kátrány, a legkö
zelebbi gázgyárnál kell beszerezni. 
Nehézségek felmerülése esetén a ter
melők forduljanak közvetlenül a Futura 
olajmagosztályához.

A lennnel bevetett terület minden 
kát. holdja után 1.5 kg., különösen 
indokolt esetben pedig 3 kg. barna
szénkátrány szolgáltatható ki.

A termelő a beszerzett kátránymeny- 
nyiséget és azt. hogy kitől vásárolta, 
postai lev. lapon a M. kir. ipari Anyag
hivatal Széngazdasági Osztályához 
(Bp. II. Fő-utca 68.) köteles bejelenteni

Arra az esetre, ha az olajlenmag
vetés minden fáradozás ellenére sem 
volna megmenthető, a Földmivelés
ügyi Minisztérium felhívja az érdekelt 
gazdákat. hog\ a Futurával érintke
zésbe lépve, minden haladék nélkül 
gondoskodjanak megfelelő egyébb. a 
jelenlegi időpontban még sikerrel vet
hető olajos növények, elsősorban 
napraforgómag és az erre alkalmas 
területeken, a szója pótlólag való 
vetéséről.

A Futura az ország minden részé
ben elegendő szállításra kész nemesí
tett vetőmaggal rendelkezik mindkét 
olajmagféleségből és a termelési szer
ződést kötő gazdáknak kamatmentes 
kölcsönképpen bocsátja rendelkezésre 
a vetőmagot.

A vetőmagot igénylő gazdák köz
vetlenül a Futura központjához, vagy 
bármely vidéki megbízottjához fordul
hatnak termelési szándékukkal.

A gazdáknak a bolhaveszélytői meg 
nem menthető lenterületek kiszántását 

| a gazdasági felügyelőségeknél be kell 
I jelenteniük. Ha a kiszántott olajlent 
j más olajos növénnyel önhibájukon ki- 
i vili pótolni nem tudnák, a gazdasági 
I felügyelőségek utasítását kérjék ki.

ingyenes talajvizsgálatot kapnak 
a hadbavonult gazdák. A földmive
lésügyi miniszter elrendelte, hogy a 
hadbavonult. hadirokkant, hadiárva, 
vagy hadiözvegy részére, akinek bir
toka 100 holdnál kisebb szántóból, 
vagy 10 holdnál krsebb szőlőből áll. 
az állami kisérletügyi intézmény ingye
nesen végezze el a talajvizsgálatot. 

A tégla és tetöcserép legmagasabb 
gyári eladási ára. A 24.500 számú 
közellátásügyi miniszteri rendelet ér
telmében folyó hó 17-től kezdve az 
égetett agyagból és mészhomokból 
készült léglagyártmányoknak. valamint 
az égetett agyagból készült tetőcse- 
répgvártmányoknak gyári alapára a

VÁROSI MOZIMURASZOMBAT
Május 7-én. pénteken

8-án  szombaton. 17 és
9-én  vasárnap 11.15. 15. 17 és

10-én.  hétfőn

Üzenet 
a Voigapartról 
SÁRDY JÁNOS. TÓTH JÚLIA. 
BIHARI JÓZSEF. PETHES F.

A mai idők legszebb magyar filmje!

I Cséplőgépek kijavításának elren
delése. A cséplés zavartalan és a le
hetőség szerint tökéletes elvégzésének 
érdekében a közel látásügyi miniszter 
rendeletet adott ki. hogy a cséplő tu
lajdonosok már most gondoskodjanak 
cséplőgépeik kijavításáról és rendbe
hozataláról. A rendelet kiadására 
szükség volt azért, mert a különféle 
anyaghiányok és az ezzel kapcsola
tos beszerzési nehézségek miatt a ja
vítások ideje esetleg elnyúlhat. A ren
deletre hivatkozással a magunk részé
ről is felhívjuk cséplőgéptulajdonosain- 
kat. cséplőgépeiket mielőbb hozassák 
rendbe, annál is inkább, mert értesü
lésünk szerint a nem kellő karban lévő 
gépek üzembeáliithatók nem lesznek.

Külföldi árukereslet és kínálat. 
A Budapesti Kereskedelmi és Iparka
marához külföldi államokból újabb
megkeresések érkeztek különböző cik
kek szállítása iránt. Egyben kínálnak 
is eladásra külföldről különböző cik
keket. Az érdekeltek a kereskedelmi 
és iparkamaránál felvilágosítást kap
hatnak a külföldi keresletekre, illetve 
kínálatokra vonatkozóan.
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Za nousz szó ie potégnolí • ..
Nepriátelszka propaganda je vszig

dár na deli pa tak malovercam i mi- 
tálivajoucsim nouve i nouve kefe 
dávle notri i je z lazsmi krmi. persze 
dokecs sze dájo. Vszi tej recepti szó 
dobro znáni: bojni je escse nej ko- 
nec... ne vejmo. ka szmo . . . Ion- 
donszki rádió je tou pa tou dojdao... 
nemei szó zaszedli Pest. . . eszi tüdi 
pridejo i nyim zse stale pa lakásé iscse-1 
jo... raztálane grotovszke grünte vkraj- 
vzemejo ... pa szám Boug zná. ka 
vszefelé ciganyijo trouszijo naszkri- 
vomá med prouszti národ, naj je sza
mo zbegajo i nyim tak moucs pa 
krepko vüpazen oszlabijo. Vszi tej 
íticsi szó dobro znáni. Zsivéjo. kláti-1 
jo i szűcsejo sze med nami. gejo vo
grszki krűh i vzsívajo zláto vogrszko 
szloboscsino.

Poglednimo malo blizse. ka ka boli 
tó hujszkácse? Kak szevídi. tém na- 
sim szkritim znotrásnyim nepriátelom 
je nej povouli. ka v nasem Vogrszkom 
országi escse mirovno tecsé delo. ná
rod je hladnokrven i z mocsnim vü- 
panyom gléda v jezerolejtno lepso vo
grszko bodoucsnoszt. Tej scséjo na- 
praviti nemirovsesino i zmeslingo. ka 
bi naj grátao éti pekeo i bi sze naj 
vsze naoupak zobrnolo. Scséjo. ka 
bi sze naj z nasimi zavéznikami ! 
szposzvadili i bi tak nyúvi pláni bouk-

Na dén mater
Pri dományoj hisi szám brezi szkr- 

bi prezsivlao moja mladosztna lejta. 
Moja szladka mati je sz punov lü- 
béznosztjov pázila na nroje miszli i 
zselejnye.

V szlobodnom csaszi szám sze po- | 
gloubo v knizsevnoszt. Tisztoga csa
sza je rávno teklo stükanye okouli 
Ady-ja i nyegovoga pesznistva. Vsze- 
gavecs, ka je té boj tüdi méné nej 
nvao pri méri i szám Ady-ove peszmi 
i vszo kritiko od tej jedrno studejrao.

Kak lübiteo knig, szám meo lejpo 
knizsnico. v steroj szó mele prvo me- 
szto lepou oblecsene Ady-ove knige, 
na stere szám meo velko pazko.

Eden dén szám pa najsao na mo- 
jem sztouli tou edno knigo sz téntov 
doipolijáno. Szladka mati je v mojoj 
hizsi rámala. z sztola práj briszala i 
ténto razlijála po mojoj lejpoj knigi.

Vcsaszi szó me zgrabili csemérje i 
szám zse scseo bejzsati k mojoj 
szladkoj materi, da bi nyoj grobijan- | 
szki vöszklao, ka mi je tou naprávila. 
Ali hitro me je niksa miszeo za szr- 
cé popádnola. ka po lejtaj, gda vecs 
nemo meo szladke matere i mi tá 
kniga v rouke pride, mo sze szpo- 
rninao na tiszte grobijanszke recsi, 
stere bi povedo mojoj szladkoj ma
teri i kak de tou méné bolelo i kak 
de mi za tou zsao.
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se vöprisli. Znájo pa. ka tou nemre 
biti, ár vogrin raj prejae, kak pa szvo
je rejcsi nebi zdrzsao. záto szamo 
sepecsejo. naszkrivomá i ecajo i szá- 
gajo maloverno prouszto lüdsztvo. Csi 
nyim pa recepti szfaiijo. szi hitro vö- 
zmíszlijo drügo. ár májo povouli 
csasza.

Zdaj pa vidijo. ka raztálani grolov- 
szki grünti osztánejo dalé kak sztál- 
na lászt vszej verni i posteni vougrov 
ali vogrszki vend-szlovencov. ki szó 
sze za csasza szlávszkoga vládanya 
nej znásali protivno prouti Vogrsz- 
komi országi. Nega tüdi nikse nem
ske ali kaksekoli drűge zaszédbe i je 
tüdi ne bou i nemre biti, ár ie v na- 
soj jezeroiejtnoj vogrszkoj domovíni 
bila i osztáne edína obiászt szamo 
vogrszka drzsáva. za stero nam je 
mocsna garancia nas millionszki hon- 
védszki sereg, steii sze po potrejbi 
lejko zvisa na poudrgi millión zvün 
leventov.

Zakrpajte záto jálne lanrpe vszem 
tem frfrasom, ki scséjo v moutnoj 
voudi loviti ribe i je naznanite 
oblászti, stera zse obracsúna z 
nyírni i je odposle tá, kama szó 
valón. Mitálivajoucsi i maloverci 
sze pa ne dajte vecs za nousz 
vlejcsti !

Premislávao szám szi. jeli je tá kni
ga. ali cejlo Ady-ovo pesznistvo i 
cejla szvetovna knizsevnoszt szploj 
telko vrejdna, kak pa moja drága 
dobra mati, ki me je sz taksov velkov 
lübéznosztjov vzgájala i aldüvala 
zdrávje za szvoje dejte ?

K nyej szám sou z drügim szrcom 
i z drűgov dűsov. Gda me je zagléd- 
nola, je presztráseni pogléd vrgla na 
méné i csákala na őszire recsí szvo- 
jega cártlavoga szinü.

Jaz szám jo pa z szkuznátimi ocsá- 
mi, z blájzsenov radosztjov obíno i 
troustao zavolo téntatni pack. stere j 
szó mi pokázale i oudprle öcsi, ka 
kaksi drági kincs mám jaz v szvojoj 
szladkoj materi.

Ka bi püszto jaz tou zapackano 
knigo vömeniti z nouvov 1 Drági szpo- 
min mi je tou. Od tisztigamao szám 
vecs nigdár nej potroso osztre ali 
zsalne recsí na mojo szladko mater.

I tá kniga. gda mi príde v rokou, 
dam hválo goszpodnomi Bougi za 
tintatne packe. stere szó mi právoga 
hípa oudprle öcsi. \ ej v mladoszti 
bezsímo za vnougimi nejvrejdnimi 
obrázami, steri v nasoj düsi zakmi- 
csijo docajtno nájlepsi obráz: obráz 
szladke matere, za sterov nam náj- 
vecskrát zse szamo keszno káplejo I 
szkuzé.

Koga szladka mati zsivé. naj jo 
bár na té dén obir.é i dá hválo go
szpodnomi Bougi za té nájdragsi dár 
zsitka.

Szteber posztávijo 
1919-ga leta v szobocskoj bői ni 
szpádnyenim nasim domovino 

branitelom
Vendvidéki Magyar Közművelődési 

Egyesület je na szvojem ápriliskom 
obdrzsánom szpráviscsi szkoncsao. 
ka sze more posztaviti szpomenik 
nasim szpádnyenim junákom. ki szó 
1919-ga leta zgrabili za pükse i z 
Muraszombata vözbili szláve. Nabé- 
ranye za té szpomenik sze je escse 
niti nej zacsnolo. pa szta zse darü- . 
vala za té cio po 1(3*3—100 pengőjov 
Breuer Pál alezredes. komandánt 
garniziona v Muraszombati i vitéz dr. 
Szűcs István főispán Vas vármegyőva.

Domou szprávlanye iz Nemesije 
za Jugoszláviáé prijéte

Kak nam z Budapesta glászijo, po- 
silajo v zádnyem vrejmeni doszta 
proseny v Nemcsijo za tiszte nase 
lüdi. steri szó bili za vrejmena Jugo- 
szlávie zgrábleni i szó escse nej prisli 
domou.

Opominajo sze vszi tiszti, steri szó 
zse ednouk prosnyo notri dáli, naj 
ne posilajo nouve prosnye, ár sz tem 
dávajo szamo doszta nepotrejbnoga 
dela. Vszáksa notri poszlána pros- 
nya je zse v deli i csáka na resitev 
pri nemski oblászti. Prosnyo naj po- 
slejo szamo tiszti, steri szó je escse 
szploj nej poszlali. Tou sze lejko na- 
píse tüdi na eni kárti (levelezőlap), 
na stero sze more napíszati imé i 
atresz prosnika. imé. rojsztno leto, 
mejszec i dén zgráblenca, nyegov

Po szvejti
Za dvá pávra szó 20 partizá- 

nov obeszili. Z Zágrába glászijo : Ar 
szó nikáki po nedúzsnom dvá pávra 
bujli. zatogavolo je obiászt preminou- 
csi tork 20 csetnikov oszmrtila.

Mexikó nescse voziti szoldacsie 
na front. Mexikánszki zvünesnyi mi
niszter je vöpovedao, ka szó oni ni- 
kak nej priprávleni szoldacsio voziti 
na front, ár szó sze v tóm dugovánvi 
nikomi nej dojzavézali z kontraktusom.

Bolgárszki krao Boris je nasega 
minisztra za trstvo Zsindely Ferenca 
na kihallgatási szprijao.

Angolszászi bi radi v Albániji ali 
v Dalmáciji prisli na szüjo, — tak 
szi poguesávajo v Londoni po naz- 
nanili edni svédszki novin. Právijo, 
ka tüdi zatogavolo bombardejrajo vecs- 
krát taljanszko prisztaniscse Bari, ste
ro lezsi na vzhoudnom kráji Taljan- 
szkoga országa. •

Polszki emigrantszki kormány z 
familijami i z vszejmi csesztnikami 
sze je vöszpakivao z Moszkve i prejk 
Szamáré odisao v Irán. Zednim je 
pa goripouzvao vsze polszke pörgare, 
ka sze po mogoucsnoszti naj z Ru- 
szie vöodszelijo. Odloucsno pa zavrá- 
csa tiszto szovjetszko voucsimetanve. 
pouleg steroga bi oni vsze tou csiníli 
po tanacsüvanyi nemeov.

I

V bojno prouti szovjetom je z 
Spanyolszkoga országa znouvics odis- 
lo na front 9 13 spanyolszki szoldákov. 
ki szó sze szarni glasziii. Na fronti 
bodo notrivtálani v takzvánoj Szívoj 
divíziji. v steroj szó szarni spanyoléi, j

Gouszte v Iondonszki hotelaj sza
mo tak vzemejo gori. csi szi prine- 
széjo szvojo posztelíno.

Naznányam
vszém tisztim, ki szó dáli kouzse v vözdclá- 
vo v l.utenberg, Verzsej üli v Gornyo Radgo- 
nyo. naj prido do 15. májusa k menj po nyé. i 
ár ovak zgübijo pr^vico. — SADL FERENC. !

baotus. Vashidegkut. 
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bojne zgráblence 
rojsztni kráj, ka i-. 1 io v jugo-z 
szki szoldacsiji, nyegevo vadkr 
i numera, stero má kak zgrá -er 
To kárto trbej poszlali .-.a átresz . ,V 
21. osztálya Budapest. V.. S2 
Andor-utca 9.

Doszta zgráblencov e v N . , 
i je nej mogoucse v-ze naec-ouk 
zamenyati, záto trbe. escse ni!- sa. 
sza potrpeti. Za aktív ne oficej: yorj 
szó szlüjzsili v Jugoszláviji, r _ 
cse ne dela prosnye Nemei • 
sztijo domou tiszti, v steri ne .7.3. . 
pajo. záto morejo i tej duz> *arr. 
osztáti.

Z nase okolice szó zse szkon nZ1 
domou prisli, ár szó sze za n\ - 
beli nas követ gouszoud H?.4.-??/ 
Nándor.

Peszem za domovino 
na národne szvétke Nóta: Az Istennek jótetszésse 

V. Adam siralmas esete.Zdrzsi Bőg z-miloscse tvoje Országa namesztnike,Zdrzsi serege i voje, Kak sztebre nyega dike.Náj sze vrsi po nyí tríídi Velkoszt tvojga národa, Cveté tnir i szrecsa lüdi. Vsze niészt vszega poroda.Zdrzsi vsze, ki domovino Z-znojom krvjóv varjejo I národa szlobodscsino Potrditi terejo.Blagoszlovi nyí hoténya, Tanács i trűde vnóge; Blagoszlovi pokolénya Zdájsnye ino prísesztne.Oszramoti protivníke Szpoteri vküp nyí rozsjé I vési je na tvoje dike Csészt i glász nücati nyé. Obíídi je groza i sztráh Szvéto krv prelévati, Ktacsiti őrok tvoj vu práh I tebé preklinyati.Odvrni bojno povödenOd tvojega národaI vzemi dőli bics szódénZ-nász i vszega poroda: Naj vszém po piacai viliéra Pá szíja trák radoszti I vgája vu kríli míra Cvétek módre szkrbnoszti.Kak inolítev Ábelova,Naj ide pred tvoj sztolec, Kadís etoga áidova Národov szvétec szodec : Da szpozna ^emlé tüliína Tvoje velikoszti pót I glászi z-nebész visína Ka szi ti sorsa Goszpód!Fiiszár (auo-
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Od kédna do kédna
\ itéz Jány Gusztáv vezérezredes, 

>;-ándánt nase 2. ármie, stera je v 
12 i zdaj po zimi na ruszoszkom 
velko szovjetszko napádanye 

?atrivno vözdrzsála, sze je z vo- 
-:m stábom májusa 1-ga domou 

V Budapesti na állomási ga 
. méni nasoga kormánya szprijao 
: 7 Kállay Miklós miniszterelnök. 
Hitler je na szvojem bojnszkom 

, 'ejri szprijao Lavala. francuskoga 
n szterszkoga predszédnika ob nav- 
.;c-noszti Ribbentrop nemskoga i 

nini taljanszkoga zvünejsnyoga 
mlszlra. Tanacsüvanye je dőli teklo 

á.véksem razmejnyi i sze je po- 
a mera. pouleg stere more fran- 

-k, ország tao vzéti i áldove pri- 
„z* da sze v nouvoj Európi za- 

. . dosztojni zsítek z vnicsejnyom
' izmusa i angolszászke moucsi. 

neuski ország záto v punoj meri 
„odpéra delo országov, ki szó pri- 

: . <eni k szilám náredi.
Prvejse hoiandszke szoldáke, ste- 
szo zse nemei domou pűszlili, szó 

zapouvedi nemskoga szoldacs- 
zapovednika v Holandiji. gene- 

- ' hristiansena. znouva vöpove-
za zgráblence i szó sze mogli 

..szik zglásziti v lágere, ár szó sze 
rotivno oponásali prouti obsztojécso- 

rni rédi.
Pravice polszki emigrántov v Ru- 

>ziji de od zdaj naprej Amerika za- 
szioupala.

I.itvinov, szovjetszki velki követ v 
Xm riki je odpotüvao v Moszkvo.

Hull, amerikanszki zvünejsnyi mi- 
zter je Róbert admirálisi, ravniteli 

k:rtimque szigeta poszlao píszmo. v 
erőm nyerni je naznano. ka kon- 

k!u> na francuske Antillák szigete 
-iedoucs je za ameriko vecs nej va- 
láni.

\ ogrszko-törszka priátelszka drü- 
z4> sze je nasztávila v Budapesti, 

lei elnök je groi Andrássy Gyulla.
Japánszka je rapsun dála po 
lerikanszki bojnszki zgübaj. Ja- 
nszki rádió je povedao. da szó 

.merikanci v morszkoj bitki pri Sala- 
on szigetaj i pred Florido v nájzád- 

yoj bojni zgübili: 111 velki hajou- 
•v i 13 mensi hajouvo. nadale 27 
silni hajouvov; 9 hajouvov szó nyim
■ mocsno pokvárili. Doj szó sztrej- 

113 eroplánov. 171 eroplánov. ste-
i szó bili na zemli. szó je pa vnicsili 
z bombami. Japánéi szó v tej bojnaj

■ ib.r szamo 21 hajouvov. steri szó 
i potoplem. 35 pa pokvárjeni. 486 
■j.dúnov szó zgübili tak. da szó sze

' i szarni szpüsztili na neprijátelszke 
'locsnö poskodüvani eroplánov

i

’ ájc 115.
Nemska szoldacsija dobi nouve 

' ukse. Na ruszoszkom fronti dobijo 
■mci nouve zsmetnejse pükse. da 

■<- le ko bole bojüjejo prouti ruszom. 
« z' pesácke, stéri szó do zdaj meli 
■".ko rozsje. dobijo zdaj nouve pükse 

‘■«oga kalibra. kak tüdi mocsnejse 
tanké i páncélosé, z sterimi bedo bole 
- ngvúsani pri napádanyi.

reges-régen :
olincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
angoztatja

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

leli L™ i !)ad.a<:,i<’nyi es egyéb baiaton- 
\ bornh S2olid áron nagyban es 

> >‘‘n állandóan kaphatók

János
^^kereskedőnél — Kisszombat.

i

Prázno brbranye je, da bi lejko 
Nemcsijo z eroplánami zavzéli ali 
pa drűgi front posztaviii. Törszke 
novine Vatar pisejo. csi bi mogoucse 
bilou z europlánami zaszejszti Nem- 
csijo ? Tou pítanye je napíszao Ibsei. 
•S* zapovednik na mourji v
Törcsiji. Na tou pítanye szó nyerni 
dali odgovor, da tou nikak nej mo
goucse. Sto miszli. da bi Nemcsijo 
lejko z europlánami zaszedli. sze 
rávnotak mouti, kak tiszti, steri brbra, 
da bi sze lejko prouti Nemcsiji po- 
sztavo drűgi front. Z europláni sze je 
v cejlom bojnszkom csaszi szamo 
Kréto i Tunézijo poszrecsilo zaszej
szti. Kak hitro szi pa Nemcsija za- 
gvüsa vzhodni front, pa escse menye 
szmejmo miszliti na táksi napád.

Svájc szc csi duzse bole oborozsü- 
je. Právi. da szamo tak lejko obdrzsi 
szvojo nevtrálnoszt. csi de mocsno 
oborozseni.

V onom táli Irána, steroga szó 
szovjeti zavzéli, tecsé v punoj meri 
komunizácija. Med pávrami posztáv- 
lajo kolhozé, grünte nvim pa vkraj 
jemléjo. V Teheráni szó zatogavolo 
zacsnoli osztro protestejrati.

Sztálin je májusa 1-ga goripouzvao 
vsze komuniste, ka naj vödrzsijo. ár 
od niksoga mera nemre biti gues. po- 
kecs ne obládajo szvejt. V Stockhol
mi na tou gledoucs zamerkajo. ka szó 
brscsasz anglejzsi i amerikanci vö- 
vjávili mislejnye. ka sze boji ne kon- 
csájo. ár országi okouli náredi itak 
ne miszlijo na kakse pogájanye z ko- 
muniszti.

Csaren mejszec za zavéznike. 
Kak szlüzsbena nemska komanda 
glászi. je bio mejszec ápril csaren za 
zavéznike. lak szó Ruszi v tóm mej- 
szeci zgübili 1082 europiána. anglo- 
szászi pa 6.3 hajouvov. 18 szó nyim 
pa mocsno poskodüvali. Ednoj pod- 
mornici sze je tüdi poszrecsilo poto- 
piti szlejdnyi amerikanszki maticsni 
hajouv. na sterom je bilou 50 euro- 
plánov i okouli 1.700 lűdi. Té hajouv 
je csuvalo 7 bojnszki hajouvov. pa 
sze je dönok poszrecsilo ednoj nem- 
skoj podmornici dojdati tri torpedó- 
sztrejlov i potom tüdi szrecsno vujsla.

Mannerheim íinszki generális je 
zavolo pocsívanya v Svájc prisao.

Ha Budapesten jól és 
otthonisan akarja érezni 
magát, keresse fel

^KDRESCS KÁROLY 
vendéglőjét

Bl DABEST Vili.. Kerepesi ut 5. 
Keleti p. u. érkezési oldallal szemben.

A. „VENDEK TALÁLKO
ZÓ HELYE". Jó magyar 
konyha, finom fajborok.

Partizáni 
szó v Szlavoniji 

vuzsgaii 14 vesznie
Kak z Ujvidéka glászijo. szó par

tizáni v Szlavoniji gori vuzsgaii 14 
vesznie. Pri vészi Kakocsák je edna 
velka suma v steroj sze szkríva okouli 
10.000 partizánov. Tej partizáni szó v 
okolici Csics, Daruvár i Orahovica 
ponocsi notri vdrli. ka szó mogli szó 
vsze szpokradnoli. nazádnye pa hizse 
zvuzsgali. Lüdsztvo je moglo bejzsati 
pred tou bandov i szi tak rejsiio zsiv
lejnye. Med lüdsztvom je bilou okouli 
237 vogrszki drüzsin. stere szó mogli 
preszeliti v tákse kráje. gde nega par- 
tizánov. ár je tá divja csrejda vogr- 
szke drüzsinc. stere je tam najsla. 
vsze szpoklála. Kelko je med nyírni 
vmorjeni, sze escse ne vej. miszli sze 
pa, da ji doszta ne bode. ár je ve- 
csína escse právoga csasza odbej
zsala.

Krátkí glászi
— Predejvanye vucsitelov. Szom- 

bathelyszki okrouzsi kr. Főigazgató je 
predjao Bakos Lajosa z Rónafőja v 
Vidorlak. Blázovics Mário z Perestója 
v Kerkafő-Marokrét. Boros Eleonóro 
z Szentsebestyéna v Péterhegy, Meny-' 
hárt llono z Orosháze v Nyiresleho- 
mér. Ormosi Emilio z Urdomba v 
Szentsebestyén. dr. Rhosóczy Józse- 
íovo z Kispesta v Muraszombat. Ró
nai Józsefa i Rónai Józsefovo z Já
noshalma v Lrdomb. Rozgonvi Dé- 
nesa z Vidorlaka v Börzönce. Szántó 
Györgyiko z Murabeszterce v Dolány. 
Zsolt Magdolno z Szentíülöpa v Pe
restó. Szombati Pál i Szombati Pálo- 
vo z Uodosánya v Vidorlak. Trátnyek 
Mártona z Alsólendve II. v Belatinc. 
Vastagh Erzsébet z Magasfoka v Mu- 
rakiráiy i Vischy Irén z Kőrösszega 
v Rónafö.

Pridejvek szi je szpremejno z 
dovolejnyom znotrásnyega minisztra 
vármegyővszki cesztni pazitel Kumin 
István, z Kisszombata na Kunvári 
Istvána.

— Za zbougsanya nase szviny- 
szke fájté, raztála minisztersztvo za 
polodelsztvo po fái cejni 1.500 plemen- 
szki prszic. ki do sze tálaié prejk 
vármegyővszki gazdasági felügyelő- 
ségov.

V Sepsiszentgyörgyi szó obe- 
szili 28 lejt sztaroga napszámosa, ár 
je bujo Péterfi Józsefa 11 lejt sztaro. 
ga pojba i nyerni vkrajvzéo 380 pen
gőjov. stere je pojbova mati poszlála 
öcsi v loug. ka bi naj drváre vöplácsao.

— Vszakso blágo po kirakatai 
sze more vidno z cejnami oznácsiti 
po zrendelüvanyi minisztra za trstvo.

— V Keszthelyi szó pri trej bao- 
tosaj najsli preci szkritoga blága. Tak 
szó najsli med drügim 972 párov obü- 
teli i 871 párov zsenszki strumfeo.

Escse ne veite...
da v Kinezerszkom zsivé 450 mil- 

lijonov lűdi i med tejmi nájdemo ko
maj sztou imén. stera szc ioucsijo 
edno od drügoga. kak Vang. Huang. 
Csang. Csiang. Szuang. Szong. V ed
nom kráti med vészjov Szucsau i 
Hankau je edna cejla vész, v steroj 
lüsztvo poszlűsa szamo na imé Csang. 
Tá iména sze szamo pri piszanyi lej-

• Bőrkikészítés!
I Mindenféle szőrme, gallér, ágyelö. sapka, bunda, bélés stb.
• célra alkalmas nyers szőrmés vadbört kikészitésre elvállalok.J Az első budapesti szőrmegyárral állok összeköttetésben.

• Szász István nyersbörkereskedő Muraszombat
• Lendva utca 21.

• Mindennemű nyersbőr és szőr vétele a legmagasabb áron.

KÖZPONTI MOZI
DITTRICH, MU^ASZÖMgaT
1943. május 8-án. szombaton 5 és b'28 ó. 

május 9-én. vasárnap 3. 5 cs ','jS 
május 10-én. hétfőn */z8 ó.

Enyém vagy
Szilágyi Szabó Eszter. Zsilley Margit. Perer.y 
László. Bilicsi '1 ivadar. Vágónc Margit. Sza- 

káts Zoltán. Bihary Józsei szereplésével.

1943. máius 11-én. kedden */z8 ó. 
május 12-én, szerdán 5 és V28 ó.

Brigitta férjet fog 
(WAS W1LL BRIGITTE?) 

ALBERT MATTERSTOCK LÉNY M \RE.\- 
BACH, GEORG ALEXANDER.

ko razloucsijo. Na priliko esi dvá 
szouszida na Yang imé poszlüsata. 
csi sze podpiseta. te eden k szvojem; 
iméni narijse vrbo. drűgi pa kozo. 
Doszta zmeslinge naprávijo té iména 
tüdi pri zsenitvi. ár sze dosztakrát 
vküp ozsenita dvá z táksimi iména- 
mi. stera nikak ne glíjajo vküper. Csi 
sze ozsenita eden moski. steromi je 
imé „Mis" z ednov deklinov. steroj 
je imé „Mácska" — tou kinejzarje 
drzsijo za nemogoucse. da bi sze 
mis pa mácska lepou glédala. Ráv
notak sze nemre zseniti „Ogen„ z 
„Vodouv" ali pa „Bik" i „Rdécsi . 
ár bik tüdi ne vidi rád rdécse. Lejko 
sze pa ozsenita na priliko „Mlaka 
z „Vodouv" ali pa „Obüteo" z „No- 
gouv". Csi sze táksi zsenijo. te prá- 
vijo, ka do tej szrecso meli v zsiv- 
Iejnyi. Doszta neprílik májo tam z 
iménami. Nej dávno sze je zgoudilo. 
da je eden kinejzar vmouro ednoga 
japonca. Zvedli szó. da sze je té ki- 
néjzar zvao „Li". Nej szó ga pa mogli 
zgrabiti. ár je v tisztoj vészi bilou 
stirijezero lüdi z tém iménom.

da v mourji voda naraszté te. csi 
sze v Ledenom mourji zacsne topiti 
léd. Znansztvenicke szó vözracsunali. 
csi bi sze v Grönlandi sznejg i léd 
raztoupo. te bi sze na cejloj zemli v 
mourji za 68 metrov visziko zdignola 
voda 1 te bi bio taksi potop. kak je 
bio za vrejmena Noé-ja.

da v 1911. leti vüzemszka nedeia 
na április 9-ga szpádne, ár je pre- 
sztoupno leto. Záto bode vüzen za 
15 dnij ranej. kak je bio letosz. Ri- 
szálszki szvétki pa kak pétdeszéti 
dén po vüzmi — szpádnejo na 
28. május.
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Ha právi Amerika na szovjetszho 
grozodejsztoo prouti polákom?
Kak glászijo szvetovne novine. v . 

Washingtoni szó prevecs popárjeni 
zavolo oponásanya szovjetov prouti ' 
polákom. Prvics zatogavolo. ár szov
jeti escse izdak racsunajo na polszki 1 
ország, ka je nájbole v Londoni sze j 
nahájajoucsi emigrántszki polszki kor- 
mány szmeknolo. ob drügim pa záto. 
árszoodkriliszovjetszkozverinszkocsi- 
nejnye. z sterim szó v katvnszkoin lou- 
gi szpoklali polszke oficejre. Vsze tou 
csinejnye — právijo v Washingtoni. 1 
— sze prav sika szovjetom. Gda szó 
pa za tou zvedli tüdi polszki szol- 
dácke. ki sze nahájajo kak dobrovol- - 
ci v Szevernom Iráki pri anglezsaj. j 
szó tüdi zacsnoli brneti i sze buntati 
zavolo oponásanya szovjetov. ki szó . 
nej szamo tiszti 14.000 oficejrov szpra-| 
vili z szvejta, nego ne vejo racsúna 
dali od millión polszki zgráblencov. ' 
stere szó v Ruszio odegnali v-szov- 
jetszko-polszkoj bojni. Prouti tömi je 
pa isztina, ka vszi polszki zgráblenci 
v Nemskom országi májo cslovesko 
ravnanye i szó vszi zsivi. Ar sze je 
dobrovolszka polszka vojszka v tóm 
dugoványi pri angolszászaj britko vá- 
rala. zácsa samreti i je nej vözaprej- 
to, da polszki prosztovolci napádnejo 
anglezse, zavolo steroga szó anglezsi 
zse zdaj prisziljeni bili v Iráki nister- 
ne polszke táboré popunoma okouli | 
vzéli i je zaprejti.

Vesz szvejt pa opazüje na zverin- 
szke dogoudke, stere szó szovjeti na- 
pravili v kalynszkom lougi i tüdi na 
odnosáje med anglezskov i polszkov 
viádov.

Szövődé r. t.
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50 
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Központi iroda : BU DAPEST

Kmetszki tanácsi
7. Kelko je vrejdnoszt dojdánoga

pouva ?
Vszaksi pouv. steri sze dojdá. sze 

racsúna po vrejdnosztni ednotaj. Za 
té vrejdnosztne ednote mamo 3 ta- 
beláricsne grupe, stere nájdemo na 
zádnyoj sztráni kmécske knige (gaz
dakönyv). Tou knigo dobi vszaksi 
kmet do 31. májusa pri nolárosi. V
I. grupi nájdemo zrnye za krüj, pse- 
nico, zsito i kétszeres, v II. grupi je 
mászt i v Ili. je napiszano vesz tiszti 
pouv. med sterim szi vszaki kmet po 
szvojem odloucsi. ka nájlezsej doj dá. 
Od 1. grupe sze more za vszakso 
korouno csisztoga dohoudka dojdati 
10 kil krüsnoga zrnya. V II. grupi pri 
mászti sze racsúna od vszakse ko- 
roune 10 ednot i v 111. grupi pa od 
vszakse koroune po 30 ednout. Tak 
prijde na vszaksv korouno csisztoga 
katasztrálnoga dohoudka vszevküper 
50 ednout.
8. Kak sze racsunajo ednote, csi 

szvinyo, sopane, gouszke ali rece
dojdámo?

Pri dojdánoj szvinyi, gouszki ali re- 
ci sze ednote racsunajo v II. i III. 
grupo. Na priliko pri 100 kil zsmel- 
noj szvinyi sze za vszakso kilo zsmé- 
cse racsunajo 4 ednote v II. grupo i 
2 ednoti v Ili. grupo, tou sze razmi, 
da tá szvinya racsúna vszevküper 
600 ednot.

9. Sto je duzsen ednote dojdati ?
Ednote more dojdati vszaksi, steri 

zemlou obdelüje i pouv z.snyive doj 
odpela. Tou szó: lasztnik zemle, csi 
szám obdelüje nyivo ali z polovice 
jo vödáno, tiszti, steri má nyivo z 
árende vzéto i tiszti, steri je vzsitkar 
zemlé. Csi je zemla z résza \ ödána 
na polovico, trétji ali strli tao, more 
nájprvo lasztnik zemlé dojdati na 
zemlou szpádajoucse ednote i z tisz- 
toga. ka je vise osztalo. szi vzeme 
szvoj rész, sto má zemlou z árende 
vzéto. Kelko ednot sze more dojdati. 
sze vidi v kmecskoj knigi (gazdaköny
vi). Na vszaksoj notarosiji sze naprá- 
vijo gazdalajstromi. v steri sze lejko 
vidi. kelko ednot je po kataszterszki 
lisztaj za vszaksega kmeta naprej-
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HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálók, ekék

■
 stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 

a legrövidebb időn belül szállíthatók.
; &
I

Stiván Ernő, műszaki nagykeresdedés
Muraszombat Telefon 39,

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

i

JBUTOR
I Pontos és gyors kiszolgálás! 

Kérjen ajánlatot!

óriási választékban I
László Ignác|
Szombathely f
Erzsébet Királyné u. 23. - Telefon 191 |

szpiszano. Gda bodo tej lajstromi go- 
tovi. te sze tou razglászi i vszaksi 
má pravico je poglednoti v 15. dné- 
vaj. Csi je kaj nej dobro napiszano, 
te od razglasenyá racsunajoucs v 30 
dnévaj lejko proszi poprávek gazda
lajstroma. Dobro je, csi vszaksi kmet 
tou poglédne. ár sze po gazdalajstro
mi vöszpunyávajo kmécske knige 
(gazdakönyv). Doszta kmetov je, steri 
nemajo vsze szvoje nyive v domácsoj 
vészi, nego v drügi vesznicaj. Tem 
sze pri porácsa, náj szi dájo szpiszati 
v zvünejsnyi vesznicaj lezsécso zemlo 
v domácsi gazdalajstrom, ár sze z 
tem od cdne velke szkrbi resijo.

Masin za zseti je dobila zimszka 
kmécska soula v Celldömölki od Fel- 
sődunántuli Mezőgazdasági Kamare 
v taksoformo. ka té masin ménsi kme- 
tovie tam okouli tüdi lejko ksenki 
nücajo.

Gouszke i rece letosnyega zlezse- 
nyá sze pouleg zrendelüvanya mi- 
nisztra za preszkrbo národa pred 15. 
szeptembrom neszmijo klati.

Kukorscse, kukorcsne palice i 
stucski sze morejo do májusa 15-ga 

I goriponücati ali zezsgati ali pa na 
gnojiscsi odszpodi zakopati. ka z ku- 

korcsnoga csrva zrascseni met-.iicski 
nedo mogli vö. Sto bi tou zamüdo, 
de kastigani zavolo presztoplejr.ya

Eladó kazánok :
6-os Hofherr 10 légkörös eredet: gyár me- 
gánjáró. -fr-es Hofherr 8 légk .. 4’/z-es Er.:.. • 
légk. 6-os Marshal 7 légkörös huzatosak K<- 
rülgyürüs 900-as cséplők. 1000-es eleváto- 17' 
jelű Máv. benzinmotor magánjáró fe'szere'e-ek 
Harang járgány. Gépek részletfizetésre is ela
dók, bérbe is kiadók. — SZILVAS! Gr ’ L- 

7.ALAEGERSZEG. Arany Janó- u. _2

Odá|o sze damptari
Rázne féle i rázne moucs. damptari (tüó sza- 
mohodécsi) sze odájo ali pa vöszposzoudije 
Plácsa sze lejko tüdi na ráfe. — SZI , ÁS 
GYULA. ZALAEGERSZEG. Arany án

Jó cselédet,
konyhai és szobai munkálatok vegrúsére 
azonnali belépésére keresek. Fizetés megbe

szélés szerint. Cim a kiadóhivatalban

SzlUzsklnya
za künyszka i hizsna dela dob, vcsaszi- me- 
szto. Plácsa po doguesanyi. Antresz sze ; vei 

v vrednistvi.

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

jeligére a kiadóba kérek.

Národne tabuié
Vküp szpravo i piszao: Jókai Mór. 

Peszlovencso: Fiiszár János vp. vucsitel.

Pripoveszfi od Mátyás králaMátyás kral (Hunyady Mátyás), ali kak ga národ escse i dneszdén fabulno szpo- mína: „Mátyás te pravicsen". „Mrö je Mátyás král, totá je pravica", je eden te nájlübeznivési i znamenitési král bio vogrszkoga országa. Né szamo nyegovi pod- lozsanci szó ga z-szdreá líibili i csesztíli, nego i pred célov Etiropov je csasztna persona bio. Nevoscsetiyáki, stere je bo- léla nyegova díka ; neprijátelje náimre tőrki, ki szó né szamo ednők tezsko obcsü- tili nyegove röke zmozsnoszt; csehi, steri politicsna jálnoszt je od nyegove odkri- toszti i pravicsnoszti né szamo ednők osz- ramotana; zafrigana neszrámna Ausztria itv. csi szó nyerni bár od nevosc=énoszti gnáni zagrizseni protivniki bili, szó nye- govo pravicsnoszt csüdüvajócs dícsili. Do- má v országi v nadíitoszti sze zvisáva- jöcsi plemenitásje, velikásje, ki szó vu véksem táli szvoji kmetov krvi cécajócsi tiramisje i országa právi zsivlenci bili, szó sze pred nyegovov pravicsnosztjov oszra- motiti i poküsziti prisziljeni bili. 1 rávno záto ga je národ nateliko szrcá líibo i nyerni vu ober szpíszanom titulusi veki- vecsen szpómenek posztavo gori. Nevta- jeno, ka je Mátyás v-szószednoj stiriji, v- ausztriji, i tak tüdi karinthiji krájni liodo,

poznáni i postüvani bio. Radgonya i nyé krajína sze je escse po nyegovoj szmrti vecs sztotin, do Márije Terezie kralüva- nva szredíne vrémena, k-vogrszkomi országi drzsála. V-Macskóvci eden brég határa dél sze „Mátyás düllő" zové, gde sze je Mátyás král vu lovini jáko obtrüdjeni vti ednoga velkoga rasztá hladnoj szenei pocsí- 
iio, kak tő dneszdén lüdjé od pokolénya do pokolénya vu szpómenki obarvano pripo- vészt guesíjo. Tó je szvéta isztina, ka je on rászt né vszecseni doj od laszníka, nego je niháni od vrémena pocsaszoma zdrüzgani i znicseni. Zdaj ga zse nega. (Éti redőv piszátel ga je pred 70 leti, gda je zse brezi vréjka i vök, szamo sztébla, kak vőtel i szprhnyeni stőr sztála vido, kak indasnye dike sztrtino. Zsnyegove sztéble okroglína je blüzi triklavtre znesz- la vö). Od Matvas krála doszta pripovészti jeszte, z-steri eden tál je kak po lüdsztvi gucsécsi szpómenek oszto gori, te drügi pa z-Gaiiotti, Mátyás krála dvornoga no- tárosa v-píszmi zamerkanya vzéto. (F. J)
Liszica zgráb’la scsuko, scsuka zgrá- 
b’la liszico, Vorga zgráb’la obédvé.Ednők je v-Rákosi liszica k-potóki sla rake lovít. Tő mestrijo liszica tak csiní, ka rép notri vu vodő potíszne i tak dugó ga vu vődi drzsí, dokecs sze eden ali drügi rak na nyega ne povészi, teda rép nanágli vöcukne, k-drejvi ga mláti, rak sze vküp szpotere, potom ga pojej i tak znóva nadaljáva.Meszto raka sze je zdaj scsuka (riba) 

[ najsla za rép povesziti. Kak liszica té velki porob vö z-vöde, nanágli popádne I scsuko za zgornyo laloko, ali scsuka tüdi nepopüszti i popádne liszico za szpódnyo laloko, tak szta zdaj edna to ovo drzsale, I edna je né stela popiisztiti. Tani tá je só ‘ eden Biidinszki nemski Vorga (csizmár)■ kak je na pamet vzeo tevi dvé edno z- tov drügov bojiivajöcsov sztvarjóv, gori je djao pri szebi, ka kakti rétke dobi csüd- no szivar, bode pred Mátyás krála neszo, ki vu táksoj csüdnoszti zagvüsno vészéi- noszt tiáide.Te nájpravicsnési král je tüdi lagoje i csesztníke meo. Táksiva szta bilá dvá pred I dverami sztojécsiva dvornika tüdi, steriva i szta szamo tak püsztila pred krala lüdi, csi szó nyírna od krála doblenoga náje- ma eden-eden tál tá obecsali.Pred zvönésnyi vrátaj sztojécsi dvornik■ je vcsaszi polojno senka proszo, ovak ga nepüsztí notri. Ali sziromacsek Vorga, ka; ná szamo pred krála more pridti, je pri- I volo, ntiszlées szi vu szebi: pö itak nteni I osztáne. Od znőtra ga pá te drügi sztrá- zsar sztávi i té tüdi polojno szebi proszi, ovak ga nepüsztí notri. V-tö formo tak Vorgi nika ne osztáne. Ali ka naj szamo pred krála more pridti, je vsze privolo, komi je z-etimi recsmi pokázao notri ete csüden sztvári pár vu falincsnotn vogrszkom govorényi :— Liszica zgrábla scsuka, scsuka zgrá- bla Liszico, vorga zgrábla obádvá.Král sze je zsmajno zasztnejao, sztvari je vu pobirálnik sztvári dao djáti i dvorno- 

mi niestri zapovedao Vorgi niksi senk dati.Vorga je tő milosztso proszo od kralá, naj nedá drügoga senka, kak sztő pálic.— Sztő pálic? — eresé král csüdüvajócs. — Komi je tebi sztő pálic ?Meni do dobre oni sztő pálic, jász rád mám palice.No vszécste nyerni tak v-Büd nszkon- légi sztő pálic, naj szi je neszé.— Né, meni táksi trbé sztő, kakse na deresi májo segő dávati.— Csi rávno tak zselés, naj t bode.Vö je dao zdaj zapoved kral dvema gárdistoma, naj doj precstéta té nenáva- den senk.Vorga sze je lepő zahvalo i je só z 1 dvema gárdistoma.Pri dveraj ga sztávi sztrázsar i zshtév.I polojno senka.— Hódi prijátel v-placsilno kan-., íuij j tam je dobís v-rédi vöplácsano. i Pri vrátaj ga pá gorsztávi ov < -komi je tüdi polojno senka trbei"— Hódi ti tüdi v-placsilno ka -.tujD i dobís, ka ti ide.Gárdistje szó zdaj prerazmili V rn ja’- : noszt, z-szeboni szó pelali dvá szltazsara ina placsilno meszto, doj szó jiva vtegnoli na deres i vszákomi polojno senka 50—50 i páiic vö precsteto brezi falinge vő,dtlii j Král szám sze je nad tém spajszom szladko szmejao, Vorgo je obilno obda- rüvao, óba sztrazsára pa vcsaszi z-fílüts- be odpüszto, naj sziromákom neobk;sú- | jeta dttzse pred krála pribájanye.
Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat. Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Namóci


