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VIuraszoEQbat nagyközség ünnepi közgyűlésén adták át 
a díszpolgári oklevelet fjartner Nándornak

Hartner Nándor arcképét és azt a Vár 
dísztermében (közgyűlési terem) füg
gesztik ki.

Pintér Miklós dr.
Szombaton délután 4 órai kezdettel 

díszközgyűlést tartott Muraszombat 
képviselőtestülete. A képviselőtestület 
tagjain kívül megjelentek a díszköz
gyűlésen a járás vezetői, a honvéd
ség, a hatóságok, az egyesületek ki
küldöttei és meghívott vendégek.

A Hiszekegy elimádkozása után
Lipics József

városbiró megnyitotta a közgyűlést, 
üdvözölte a megjelenteket, majd be
jelentette, hogy átadja a képviselőtes
tület Hartner Nándornak, akit március 
22-én választott Muraszombat képvi
selőtestületének rendkívüli közgyűlése 
díszpolgárrá, a díszpolgári oklevelet.

Ezután szép szavakban méltatta az 
ünnepélyes alkalom jelentőségét, 
amely Muraszombat számára úgyszól
ván családi ünnep. Hartner Nándor, 
Muraszombat egykori polgármestere 
akkor fejlesztette kedves városkává a 
poros falut, amikor a gazdasági vál
ság szinte lehetetlennek mutatott min
den kezdeményezést. Azóta is nagy

Óriási érdeklődéssel várja a Muravidék 
Mécs Lászlót

A VMKE Magyar Estjének műsora
Május hó 18-án, kedden este, mint 

előző híradásunkban és plakátokon 
már jeleztük is, megrendezi a Vend
vidéki Magyar Közművelődési Egye
sület sokatigérő magyar estjét, ame
lyen Mécs László, az új magyar iro
dalom egyik legnagyobb büszkesége 
lép fel egvpár költeményének elsza- 
valásával.

Mécs László fellépése iránt óriási 
érdeklődés nyilvánul meg az egész 
Muravidéken. A világhírű papköltő már 
megfordult Magyarország minden ré
szén, sőt külföldön is. Mindenütt ha
talmas lelkesedést váltott ki az em
beri lelkekben. Végre sikerül a mu
ravidékieknek is személyes előadás 
alakjában megismerni költői és elhi
vatott prófétai képességeit.

Mécs László állandóan az országot 
járja, hogy az emberi szeretet para
zsával hevítse eggyé az ország kü
lönböző ajkú népeit. Működése a tö- 
1 ók idők linódi Lantos Sebestyénjére 
emlékeztet, aki a végvárak kapuin 
kopogtatott be a mérhetetlen ország
utakat járva, hogy a nemzeti össze- 
oyüs túzét élessze a maradék ma- 

Syarság lelkében.
ország most is háborúban áll, 

s Muraszombat ma is végvára a 
magyar szellemnek.

JpGcs eJjövetele tehát itt is a nagy | 
<aJJn-7e?,,°SS2:c^o9ds sorsdöntő szűk- \ 
néxr. ,GGn**-_ ezenfelül, megjele-1 
mény ^zava'®sa örök életre szóló él- 

) esz mindazok számára, akik

szerű alkotómunkát végez a város és 
a Muravidék érdekében.

Ezután a városbiró felfüggesztette 
a díszközgyűlést és küldöttség ment 
Hartner Nándorért, hogy a közgyű
lésre meghívja. — Hartner Nándor 
megjelenése után Lipics városbiró is
mét megnyitotta az ülést, maid

Mórocz Imre
mondott bölcselkedéssel teli, szép stí
lusú. hatásos ünnepi beszédet Hart
ner Nándor érdemeiveí kapcsolatban. 
Azután átnyújtotta a szép bőrkötéses 
díszoklevelet.

Ezután
dr. Olajos József

főszolgabíró mondott keresetlen sza
vakkal őszinte hangú beszédet, amely
ben kifejtette, hogy

ritka érték a közösség számára 
az olyan önzetlenül és a köz ér
dekét a magáé elé helyezve mun
kálkodó férfiú, mint Hartner 
Nándor.

a háború zajában- is szeretik meg- 
1 fürdetni lelkűket az örök emberi szép- 
j ségek költői világának lelketélesztő 
napsugaraiban.

Mécs László a szivét hozza ide, 
az ő „piros bar anyját", mint 
összegy űjtött költemény einek beveze
tő versében hirdeti: ..Kongatom piros 
harangom, ifjú szívem kongatom..."

Hisszük, hogy a Muravidék minden 
emberi és magy ar szépségek iránt lel
kesedő lakója ott lesz a keddi ma
gyar esten. A \ MKE arról is gon
doskodik, hogy a világhírű költő fel
lépését

megfelelő keret
egészítse ki. Ezek alapján az est mű
sora a következőképen alakul :

1. Hiszekegy , énekli a középisko
lák énekkara.

2. Dr. Törnár Ede premontrei ka
nonok. áll. gimn. igazgató megnyitó 
szavai.

3. A középiskolák énekkara magyar 
népi dalokat ad elő Horváth Boldizsár 
énektanár vezénylésével.

1. Mécs László szaval.
Szünet.

5. Bálint Béla áll. gimn. tanár ..A 
magy ar népi műveltség elemei címen 
tart előadást.

6. Rituperné-Kováts Annuska zon
goraszámot ad elő.

7. Mécs László szaval.
8. Himnusz, közének.

Hartner Nándor meghatva mondott 
a nem várt és nem keresett nagy ki
tüntetésért köszönetét, majd

érdemeit áthárította
a község mindenkor haladó szellemű 
és áldozatkész polgárságára.

i Ezután Lipics József városbiró be
jelentette, hogy a község megfestette

Horváth Kálmán dr. alispán nyugdíjba vonul
Megyéspüspöktol és az alispántól 
búcsúzott a vármegye kisgyülese

Vas vármegye törvényhatósági kis- 
gyülése hétfőn tartotta májusi rendes 
ülését. Az ülésen a muraszombati já
rást dr. Pintér Miklós képviselte. — 
Vitéz dr. Szűcs István főispán a napi
rend előtti felszólalásában megemlé
kezett arról, hogy

a szentszék a szombathelyi egy
házmegye rajongásig szeretett 
püspökét.

dr. Grősz Józsefet kalocsai érsekké 
nevezte ki. Az egyházmegye részére 
nagy veszteség a megyéspüspök távo
zása és a kinevezés feletti örömbe ez 
mély fájdalmat vegyit. Javasolta, hogy 
a kisgyülés táviratilag köszöntse dr. 
Grősz Józsefet.

o:

A Női Honvédelmi Munkaszolgálat III. kerületi 
munkabizottságának elnöke Muraszombatban 

folytatott megbeszélést
Vitéz Balásfalvi Kiss Lászlóné, a Női 

Honvédelmi Munkaszolgálat Hl. kerü
leti munkabizottságának elnöknője és 
helyettese, vitéz Gazda Jenöné a hét 
folyamán Muraszombatban jártak, ahol

Jogos önvédelem címén felmentette 
a bíróság a berkeházai verekedőt 

aki egy vékony fagyökérrel agyonverte Idősebb vetélytársöt
Annakidején megírtuk, hogy Berke- 

házán halálosvégü verekedés zajlott 
le. Egy fiatal fiú — az első jelentések 
szerint vasboxerrel — majd mint ké
sőbb kiderült, egy vékony gesztenye
fa gyökerével halálra sebezte jóval 
idősebb vetélytársát.

Még március 31-én a késő esti órák
ban történt, hogy a goricskói Berke- 
házán Pócsics Ede 21 esztendős gép
lakatossegéd odalopódzkodott Kocsis 
Pálné háza elé és ott az ablakon igye
kezett belesni. Ezt észrevette Koítai 
Vince 48 esztendős gazda, aki bejá
ratos volt Kocsisnéhoz, kiment és rá
támadt a fiúra. Szóváltás keletkezett 
közöttük, majd tettlegesség; amelynek 
hevében Pócsics kiragadott egy vé
kony gesztenyefát gyökerestől és az
zal hatalmas ütést mért Koltai fejére.

! szép avató beszéde után leleplezték 
! az arcképet, amely Vámosi Saáry 
í Gyula festőművész alkotása.

A Himnusz eléneklése után ért vé
get a díszközgyűlés. A vendégek el
távoztak, a képviselőtestület azonban 
együtt maradt és határozatot hozott 
a gyümölcstárolóval kapcsolatos telek
csere ügyében.

O—f «■! —

Ezután bejelentette, hogy a várme
gyét egy másik nagy veszteség is éri.

dr. Horváth Kálmán alispán, 
aki két évtizedig volt a vármegy e első 
tisztviselője, szolgálati ideiét betöltőén, 
nyugdíjazását kérte. A főispán a leg
nagyobb elismeréssel, mélyen meg
hatva szólott az alispán értékes mun
kásságáról és a magáéval együtt a 
törvényhatóság mély hálájának is 
hangot adott.

A kisgyülés ezután a tárgysorozati 
ügyek megvitatására tért át. A mura
vidéket érdeklő ügy: Dolány. Orihodos 
és Sál husvizsgálati szabályrendele
tét jóvá hagyták.

Hartner Nándornéval, a hely i csc.crt 
vezetőjével a Női Honvédelmi Munka
szolgálattal kapcsolatos ügy ekben te y- 
taltak megbeszélést.

Az hazavánszorgott ágy nak esett és 
két hétre rá. április 12-én tüdőgy ulla
dás következtében meghalt.

A csendőrök letartóztatták Pócsicsoí 
és beszállították a szombathelyi tör
vényszék fogházába. Az ügyészség 
pedig halált okozó súlyos testi sértés 
büntette cimén vádiratott adott ki 
Pócsics ellen.

Hétfőn tárgyalta ezt az ügyet a tör
vényszék bünteiőtanácsa. Pócsics az
zal védekezett, hogy Koltai támadt re., 
megütötte kézzel, majd egy fahusár- 
got tört ki, a kerítésből és azzal tá
madt rá. 0 nem tudott elmenekülni, 
mert zárt helyen volt és ezért véde
kezésül a kezét tartotta maga elé. Ke l
tái olyan erővel súly tott kezére, hogv 
annak helye még most is meglátszik.
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Erre ö védekezésül
a kezeügyébe esd első fácskába 
kapaszkodott azt ki is rántotta té
vestől és azzal vágott vissza 
Koltaira.

Hogy melyik testrészét ütötte meg Kol- 
tainak. azt nem tudja, de az azonnal 
abbahagyta a verekedést és eltámoly- 
gott. Ó ezután bement Kocsisnéhoz, 
ahol ott volt annak sógora. Kocsis 
Elemér is és elpanaszolta nekik, hogy 
mi történt. Megmutatta azt a kis fa
csemetét is, amellyel megütötte Kottáit. 
Kerte azután Kocsis Elemért, hogy 
menjen ki vele és keressek meg ka
lapját, amely verekedés közben lehul
lott fejéről.

A bíróság Kihallgatta Kocsis Ele
mért, aki elmondotta, hogy halottá a 
verekedés zaját és Pócsics tényleg be
ment hozzájuk és úgy adta elő a tör
ténteket, ahogy az atényeknek megfelel.

A bíróság -zei. után Pócsics Edét 
a vád alól felmentette.
Az indokolás szerint a sértett ha-. 

lála úgy következett be. hogy a fejére 
mért ütéstől eg\ gyermektenyérnagy-

mbí.1 O víl

— Nagy szabású ünnepség kereté
ben leplezték le Csáktornyán Gas
parich Márk Kiüt szerzetes, a Sza
badság-harc hősének szobrát. A 
szoboravató ünnepségen Muraszom
batból részt vet! H rtnei Nándor orsz. 
gyűlési képvisr '/. eleségével, dr. Ola
jos József főszolgabiA dr. Törnár Ede 
gimn. igazgató, vitéz Csermely István 
járási leventepaiancsr.ok. Rhosóczy ; 
Rezső tanügy igazgatási kirendeltségi; 
vezető. Udvardi Lakos János keresk. 
iskolai igazgató és mások. — Az 
ünnepség napján alakult meg a Mu
raközi Közművelődési Egyesütet szin- ’ 
tér. fényes külsőségek között.

Nagyon komoly hangú figyel
meztetést intézett Keresztes-Fischer 
Ferenc belügyminiszter a társadalom
nak ahhoz a részéhez, amely nem 
érezve át az idők súly át és követelé
sét. léha magatartásával, hangos mula
tozással. teltün- költekezéssel jogos 
és természetes megbotránkozást vált 
ki a komor napok súlyát viselő, áldo
zatot és lemondást vállaló tömegek
ből. Hinni és . -mélni akarjuk, hogy I 
a belügyminiszó-r szavait megszívlelik, 
akiknek szól V alóban tűrhetetlen és 
felháborító, hogy mikor az ország la- ‘ 
kosságának többségeíegyverben. mun
kaszolgálatba- agy a polgári erőfe
szítés arcvonalár. ‘. ijesiti kötelességét, 
mikor a háború sötét fellegei borítják 
be az eget, akadjanak semmittevők, 
akik ma egyenesen 'fitogtatva a közös- , 
ségi érzés hiáryá’ a szórakozásban 
keressék életcéljukat, ellepjék a sétá
nyokat, az üdülőhelyeket a vigasság-' 
nak békében talár i?m kifogásolható ■ 
termeit s tégy ék *zi kirívó pöffeszke- i 
déssel. modortaían mértéktelenséggel. | 
nem törődve a körülöttünk könnyező I 
gyásszal, ezer es ezer család szorongó ! 
aggodalmával, nem törődve még saját 
hozzátartozóikkal sem. akik bizonyára ; 
szintén nincsen- k gond és a végzettől 
való félelem nélkül. Helyes, ha a mi
niszter gondoskodik róla, hogy ezek i 
az urak és hölgyek megfelelő helyen 
és módon megtanulják. mire kötelez- : 
nek a történelmi napok.

„SflBÖRIA rum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

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

ságu homlokcsonttörés következtében 
agyroncsolás történt. Ennek következ
ménye lett azután tüdőgyulladás, amely 
életét kioltotta. A boncolás adatai sze
rint Koltai koponyacsontja a normális
nál vékonyabb volt és igy a gyengébb 
ütéstől is betörhetett.

Pócsics tagadta a szándékosságot. 
Védekezés közben húzta ki a vékony 
gesztenyefát, amelynek gyökeres végé
vel sulytott támadója felé. Ezt meg
erősíti Kocsis Elemér vallomása, aki 
hallotta a sértett fenyegetéseit. Pócsics 
a verekedés után bement Kocsisékhoz 
és nyomban megmutatta azt a vékony 
gesztenyefát. amivel visszaütött, utána 
pedig kihívta Kocsist, hogy keressék 
meg a kalapját. Ez is dulakodásra 
mutat. A néhai sértett jogtalanul tá
madt karóval a vádlottra, amivel szem
ben neki joga volt védekezni megfe
lelő erőszakos módon. Ha ő lett volna 
a támadó, joga lett volna válogatni 
sokkal erősebb ütőeszközökben. Ezért 
a bíróság ugytalálta. hogy jogos véde
lemben járt eí és a vád alól felmentette.

A kir. ügyész fellebbezett az ítélet 
ellen.

Mura Levente—Bajánsenye Levente 
7:0 (3:0)

Játékvezető: Török (Zalaegerszeg.)
Jó játékvezetés mellett élénk iramú 

és élvezetes mérkőzésen győzött a Mu
ra Levente a rokonszenves és lelkes 
bajánsenyeiek ellen. Góllövők: Wink- 
ler 5. Gorcsán és Fábián. — A hazai 
csatársor kissé puhán mozgott és ne
hezen birt a kemény bajánsenyei vé
delemmel. A jó játék nagyobb számú 
közönséget érdemelt volna. Reméljük, 
a legközelebbi mérkőzésen a lelkes 
muraszombati sporttársadalom na
gyobb számban fog megjelenni, meri a 
fiatal labdarugók minden dicséretet 
megérdemelnek. (—a.)

Az országút vándora
Megy, halad a vándor, magánoson ballag. 
Előtte országul, mint kígyózó szalag. 
Sok van már mögötte, messze van még a cél. 
Este korán nyugszik, reggel meg korán kél.

Lyukas a ppöje, kopott a kabátja.
Szél, eső é.s vihar csak a barátja. 
Egész életében nem is szerzett többet. 
Pedig megmozgatott érte minden követ.

Kalapja tetején a kiváncsi nap benéz.
— Nadrágvasalása mar nem olyan merész. — 
Az egész ember oly elhagyatott árva 
Csendesen barangol határról, határra.

Elmúlt már az idő. mikor szánta sorsál. 
Hei1 de rég volt midőn eltemette apját. 
Nem hiányzott néki az. asszonyi kéz se. 
Csak ne lett volna szép a szomszéd bérese.

Csúfság cselt rajta, mondják falujában. 
Azóta járkál igy Istók nagy bújában.
Elkerüli messze a szép fehér népet. 
Keresztelt vet magán, hogyha lát is egyet.

Pedig, de szerette ezt a cudar népét. 
Imádta asszonyát, mint más a szentképp!. 
Szegény Istók most már csak az utat rója. 
Így lett öbelöle országul vándora.

Azóta nincs neki sehol maradása. 
Istálló és boglya most a szállása. 
Néha van csak egy-egy boldog pillanaljn. 
Mikor hú kutyája álmában megnyalja.
Muraszombat. 1943. V*. 11. KADAR GYULA 

áll gimn. tanár.

HÍREK isin 
/

— A Szentatya Grősz József 
szombathelyi megyéspüspököt kalo
csai érsekké nevezte ki. Grősz Jó
zsef jelenleg 55 éves. 1939-ben lett 
szombathelyi püspök. Azóta az egy
házmegye csodálatosan jóságos feje, 
fáradhatatlan munkás, leereszkedő 
segítő, valóban a ..cor procorde" püs
pöke. Boldog lehet a nyáj, amelynek 
ilyen vezető segitő. atya és főpásztor 

| adatott.
— Rendes tanári kinevezés. A 

vallás-és közoktatásügyi miniszter 
Bálint Béta áll. gimn. tanárt rendes 

: tanárrá nevezte ki.
— A muraszombati állami gim

náziumban az írásbeli érettségi vizs
gálatok 16-án 18-án és 19-én zajla
nak le.

— A zsidahegyi ifjúság a magyar 
nyelvi tanfolyam keretében szinelő- 
adást rendez folyó hó 16-án délután 
2 órai kezdettel Rónafőn II. (Vaspo- 
lony) Barbarits Istvánná vendéglőjé
ben. Két vígjáték kerül bemutatásra.

— A muraszombati kereskedelmi 
iskola tanulóinak nyári üzemi gya
korlata. Az elméleti és gyakorlati ok
tatás kapcsolatát igen ügyesen oldja 
meg a legújabb kereskedelmi iskolai 
szervezet, amely lehetővé teszi, hogy 
a tanulók a nyári nagyszünidőben 
üzletekben üzemekben és irodákban 
gyakorlati ismereteik kiegészítése cél
jából elhelyezkedjenek. Eleinte igen 

I bizonytalannak látszott, hogy az arány
lag kevés munkahellyel bíró Muravi
déken az iskola tanulóinak ezt a gya
korlati kiképzést meg lehessen való
sítani. A Muravidék legjelentősebb 
kereskedői érdekképviseletei, a Mura
szombati Járási Kereskedelmi Testü
let és a Baross Szövetség Muraszom
bat és Vidéke Fiókja azonban ezt a 

; nehéz kérdést is megoldották, arneny- 
nyiben úgyszólván az iskola minden 
egyes tanulóiéi alkalmazták tagjaik
nál. Ezzel a Muravidék kereskedőtár
sadalma ismételten tanujelét adta an
nak, hogy a vidék egyetlen kereske
delmi iskoláját magáénak tekinti és 
annak munkáját értékeli.

PETANCi
GYÓGYVÍZ 
ÜDÍT — GYÓGYÍT

Főraktár: MURASZOMBAT
TELEFON 63.

Az első gyorsiróverseny Mura
szombatban. A Magyar Gyorsírók 
Országos Szövetsége Muraszombat
ban is megrendezte az országos ver
senybe beszámító gyorsíró versenyét. 
A szövetség a verseny elnökéül Ud
vardi Lakos János állami kereskedelmi 
középiskolai igazgatót kérte fel. Az 

■ első muraszombati gyorsiróverseny 43 
I versenyzővel 1943. május 9-én dél
előtt az állami kereskedelmi középis
kolában került lebonyolításra. A ver
senyen mint rendezők Varga Árpád 
gimnáziumi igazgatóhelyettes. Kazár 
János áll. kereskedelmi középiskolai 
igazgatóhelyettes. Gebei Etelka. Horner I 
Mária és László Laura kereskedel
mi középiskolai tanárok működtek 
közre. A versenydolgozatok elbírálása 
Budapesten történik, mert a verseny 

| az országos verseny keretébe tartozik. 
I — Az előjelekből azt látjuk, hogy a 
t muraszombati versenyzők kiváló ered- 
1 ményt értek el

I

i

VÁROSI MOZI
M U R A S Z O M B A T

Május 14-én. pénteken 19.30 ő
15-én szombaton. 17 és 19.30 ó

16-án, vasárnap 11.15. 15. 17 és 19.30 t
b-én. hétfőn 19.30 0

LIDÉRCFÉNY
<D1E GOLDENE STADT)

Főszereplők: Kristina Sőderbaum. Eugen 
Klöpfler, Paul Kiingen stb?

Egy ifjú leányszív története, akire ráillik nagy 
költőnk. Vörösmarty Mihály gyönyörű verssora- 

„Hervadása liliomhullás volt 
Ártatlanság képe s a bánaté

— A Gyümölcstermelők Országos 
Egyesületének megalakul a mura
szombati járási fiokegyesülele. Az ala
kuló gyűlés vasárnap délelőtt 11 óra
kor kezdődik Muraszombatban a köz
ségháza tanácstermében.

— Az első érettségi a muraszom
bati állami kereskedelmi középis
kolában. Május 17-én. 18-án. 19-én és 
20-án kezdődnek az érettségi vizsgá
latok a muraszombati kereskedelmi
ben. Ezúttal érettségiznek első Ízben 
kereskedelmisták Muraszombatban és 
az említett négy napon írják az első 
érettségi dolgozatokat. Ezzel az érett
ségi vizsgálattal fejeződik be tulajdon
képen teljesen az iskola szervezése, 
mert ettől kezdve Muraszombatnak 
rendes 1 évfolyamú kereskedelmi 
iskolája van.

— Gyűjtik a csontot május 3-tól 
az iparügyi minisztérium rendelkezése 
folytán azok a vendéglők, melyek 
naponta legalább ötven ebédet szol
gáinak ki. A vendéglőkben és egyéb 
helyeken igy összegyűjtött csontot a 
minisztérium által vásárlásra kijelöl; 
cégek veszik át.

A honvédelmi miniszter 133.848 
1943. sz. alatt intézkedett, hogy a le
venték házasságukat egyházukkal is 
áldassák meg. A rendelet felhívta a 
levente-csapatparancsnokokat. hassa
nak oda. hogy amiként ezt a honvéd
ségnél is kötelezővé tették, a levente
intézményen belül ugyanígy minden 
esetben gondoskodás történjék az 
egyházi esketésről.

A tanonckérdésröl volt érte
kezlet a budapesti kereskedelmi cs 
iparkamarában. A kamara azt java
solja. hogy segéd nélkül dolgozó ipa
ros két tanoncot. minden segéd után 
pedig egy tanoncot szerződtethessen. 
Ennél több tanoncot csakis az ipar
testület és a kamara hozzájárulásával 
lehetne engedélyezni. A kisipari ta- 
nonc hiány leküzdésére a legcélsze
rűbb eszköz lenne a kötelező bér
fizetés elrendelése.

Tilos az idei liba és kacsa vágása. 
A közellátásügyi miniszter 104.750-— 
1943. sz. rendelete értelmében áprilt- 
30-tól szeptember 15-ig tilos idei kel- 
tetésü libát és kacsát fogyasztásra le
vágni. A levágási tilalom nem vonat
kozik a kényszervágás esetére. Az íg> 
levágott libát, vagy kacsát azonban 
forgalomba hozni nem szabad, azt a 
tenyésztő csak saját háztartásában 
használhatja fel.

ELSŐ

Szövődé r. t.
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50 

TEL/; „ - 31.F 0 n S 7' N*
Központi iroda :BUDAPES4
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Mécs Lá
A magyar vegek országútjain fehér 

ruhában, fehér lélekkel jön közénk 
az uj magyar Méhes építője. Hite a 
magyarság, jelszava a szeretet, célja 

ezerév egysége. Magyarságot, sze- 
:,>!et és egységet jön hirdetni közénk!

A Felvidékről indult el azzal a fela
dattal. hogy a szeretet erejével tartsa 
,,.sze a négyfelé tépett magyarságot. 
A Felvidékről indult el, és Erdély 
i.'fjain át eljutott a déli végekre is. 
K zdelmes útját az Isten mérte ki. 
ik: ajkaira adta az Igét, amelynek 
atalmával rálépve a remény ösvé

nyeire. nekiindult az új magyar jövő
nek. megkondítván ..Hajnali harang
szó" című kötetében a magyar ara
tás hitét.

Mécs László, a katolikus pap, a 
■lormátus Ady Endrének kezéből 
icsavart zászlót emelte magasra, mint- 

■gy jelképezvén a nagy magyar ösz- 
szefogás szükségét, hirdetvén, hogy 

magyarság és a széles, ölelő ke- 
■szténység Magyarországon az em

beri jogok győzelmét jelenti, a húsza
ik század győzelmét a régi rabló 

századok felett. Mécs László felvidé- 
- szelleme az új magyar kurucság 
•év.iselője. Ez a szellem évszázado- 

■ ,n keresztül az erdélyi fejedelemség 
gk őrében élt Kassa-vidék szabad 
égőjében fogant, a húszéves cseh

szlovák uralom széles magyar össze
adásában acélosodott. A költő 
rzi ezt a lelki kapcsolatot és a ku- 
uc-gondolat verseiben vissza-vissza-

Nagyrodosió bujdosóinak nevezi 
Trianonban szétszaggatott magyar

ságot az idegen uralom éveiben. A 
uruc szabadságeszme légkörében

Nemzetgyalázásért három hónap
Lapájne Jánosné szül. Varga Teréz 

tíüdfalván. aki 1925-ben házasságot 
;ötött Lapájne János jelenleg kristóf- 
talvai szláv származású áll. tanítóval, 
n mrégen a győri ötös tanács elé ke- 
;últ mert az 1941-es felszabadulás 
Jső napján, magyar nemzetet gyalá-

■ kifejezéseket szórva szaladgálta 
végig az utcákat. A bíróság nemzet- 
gyalázásért három, hónapi börtönre
élte. A tanuk vallomása szerint férje 
/.alkalommal kerékpáron kisérte anél

kül. hogy megakadályozta volna fele
ségét a tett elkövetésében.

oggal feltehetünk néhány kérdést! 
aijon ki gyülöltethette meg egy ma- 

i ar-vend születésű Varga Terézzel 
annyira ezt a hazát, mely őseinek és

■ ebi is szülőföldje, hogy nemzetgya- 
ázást követett el ? Miért vállal olyan 
érti magyar tanítói állást, aki felesé
gét kisérve tűri annak a nemzetnek 
gyalázását. melynek kenyerét eszik 
családjukkal? Azt kérdezhetjük a 
hozzájuk hasanlóktól, mit gondolnak, 
meddig bírjuk még türelemmel a sér

Megkezdték a textilkiskereskedői 
kérdőivel szétküldését

Budapestről jelentik: A textilköz- 
pom megkezdte a textilkiskereskedői 
s- rdőivek szétküldését, hogy megál- 
apitsa. mennyi textilkereskedő, illetve 

táruk árusításával foglalkozó sza- 
ocs dolgozik az országban.

tíz kérdőpontból álló kérdőíven 
*”eg kell nevezni a céget, a telep- 
■V^eí’ a tl|lajdonos vallását, hogy 
ókeresztény e, vagy zsidó, eset- 

tanusitványos, vagy kivétele- 

tűntetni az iparigazolvány 
hrk:3. és keltét, hogy nyílt utcai

• se"gel rendelkezik-e, a textilke

szló útja
látja meg a hatalmas rendszerépítő 
Szabó Dezső sorsteli magyarságát, s i 
az eltipró akaratok vad gyűlölete el- ; 
lenére is kezet szorít a félresodorl 
Szabóval, mert ő láttatja meg vele a 
„Nyomor balladájáéban azt. hogy a 
lenézett, megvetett nép mélyéből tör
nek elő a történetformáló erők. ..Egy 
hang a népből” című költeményében 
írja, hogy a szegények hangja a tör
ténelem hangja, s a népből indulnak 
ki a jövő árjai . . .

Ezek a gondolatok teszik Mécset 
az uj magyarság prófétájává, a Tria
nonban széthult nemzedék egységesí- 
tőjévé: ..Ragasztója lettem minden 
széthullónak . . .“

így indult el . . . Szivében szeretet:
„Az én ragasztokom Krisztus ragasztéka : 
szerctetet tömök szörnyű szakadékba, 
szeretet lámpását viszem a szuroékba. 
szeretet lámpását viszem a kastélyba".

Szeretettel jön, szeretet hoz, szere
tettel várjuk!

Mérhetetlen szeretetébe a testvér
népeket is befoglalja, s a felszabadult 
felvidéki magyarok és tótok testvéri 
jobbját nyújtja a felszabadult délvi
déki magyarok és vendek felé:

„Az örömünket osszuk széi.iel nyomban, 
szlávnak, románnak kenyér iár e honban, 
s ha hazájának nézi: szerété* “.

Ezzel jön, így munkálja a nagy
magyar egységet ... És a Muravi
dék testvéri összefogásban egyesült 
magyarja és vendje a saját szavaival 
fogadja őt:

„ki ezeréves Méhest újra szer.! 
egységgé szépít. Isten áldja meg !"

Bálint Béla.

tegetéseiket ?! Azt megértjük, hogy 
máról-holnapra nem akarnak magya
rokká válani. ezt nem is kívánja tőlük 
senki, azt azonban elvárhatjuk, hogy 
magyar állam gondoskodását élvezve.

legalább a szájukra rakjanak az 
utcán lakatot,

hamár otthon, lakásuk falai között táj-[ 
tékzanak is a dühtől, ahogy ezek a j 
kitörések ezt mutatják. Elvárhatjuk 
tőlük, hogy azt a nemzetet, mely a 
leglovagiasabban viselkedett velük 
szemben, r.-kik kenyeret biztosított. 
hogy családjukkal együtt a többi de
rék polgárhoz hasonlóan élhessenek, 
azt a nagylelkű nemzetet lega
lább ne gyalázzák' Azt hiszük, hogy 
ez a legkevesebb, amit elvárhatunk 
tőlük* 1 Ha azonban úgy gondolják, 
hogy még erre sincsenek kötelezve, 
akkor az illetékes hatóságok figyel
mét hívjuk fel rájuk, mert aki az őt 
eltartó és éltető nemzet ellen támad 
és arra nyelvet öltöget. annak számá
ra sem kenyér, sem hajlék nem biz
tosítható ezen a földön. (—n.) 

reskedésen kívül logialkozik-e az ille
tő más áruk eladásával is. mennyi 
volt az üzleti forgalma 1924-ben és 
1941-ben, mennyi a rendelkezésre 
álló tőke, alkalmazottaiból mennyi a 
keresztény és mennyi a zsidó, telje- 
silette-e 1938 óta katonai szolgálatot.

A kérdőíven figyelmezteti a textil
központ az érdekelteket, hogy va
lótlan adatok közlése az áruellá
tásból történő azonnali kizárást 
vonja maga után.
A kitöltött kérdőíveket május vé

géig kel) beküldeni a lextilközpont- 
hoz.

Leventenap a hősi eszmény szolgálatában

A honvédelmi minisztérium évről- 
évre megrendezteti minden levente 
egyesülettel ünnepélyesen a levente
napot országszerte, már évek óta. A 
visszatért Délvidéken ezidén

másodszor kerül sor a levente
nap megrendezésére,

mégpedig a rendelet érteimében május 
hó 20. junius — 15-ig terjedő időben, 
bármelyik vasár- vagy ünnepnapon, 
ahogy ezt a helyi viszonyok megen
gedik, illetve a levente egyletek helyi 
elnöksége jónak látja.

A leventenap évenkinti. ünnepélyes 
megrendezésének célja, a levente in
tézmény munkájának a társadalom 
széles rétegeiben való megismertetése 
és ezen keresztül annak megszerette
tése is egyben.

Ezenkívül a leventenapot mindig 
egy eszmény szolgálatába állítják.

Az idei leventenap, a mai viszo
nyoknak megfelelően, egy magasztos 
eszményt kíván szolgálni, a hősi esz
ményt, a hősök tiszteletét.

Az a nép, amelynek nincsenek hő
sei. annak nincs alapja, melyre jö
vendőjét építhetné. Amely nép pedig 
hőseit nem becsüli, nem érdemli meg 
a jövőt!

A dicsőséges magyar múlt, akár a 
fénykorát, akár a sötét korszakait néz
zük. a magyar hősök millióinak tö
megével dicsekedhetik. nemcsak azok
kal, akiknek nevét a történelem örö
kítette meg, hanem a névtelen hősök 
azon tengernyi tömegével, akikről 
még számszerűleg sem emlékezett meg 
senki, akiknek nevét nem jegyezte fel 
a krónikás, akik mint rövid pályáju 
üstökösök suhantak át a magyar tör
ténelem egén, észrevétlenül, de vilá
gítva és eszmét szolgálva, a magyar 
lét, a magyar jövendő, a magyar él- 
niakarás, ezeréves eszméjét.

A vándorlások, a kalandozások, a 
tatár-török dulás, a magyar szabad
ságért folytatott évszázados küzdel
mek és az első világháború közel há
romnegyed milliós hősihalottjának ösz- 
szessége, akkor hősi áldozatot kívánt, 
tetézve a mostani háború hőseinek 
számával, hogyha igaz volna az a 
néphit, hogy a csillag-milliárdok mind
megannyi hősnek világitó lelke, ak
kor ebből a végtelenségből, egy ha
talmas íénytömeget képvisel, a magyar 
hősök lelkének világitó tüze.

Ezért időszerű és ezért fontos, hogy 
ifjúságunk, az idei leventenapot a 
hősi eszmény szolgálatába állítsa. A 
hősök tisztelete és példájuk követése, 
az ifjúság legszentebb feladatai közé 
tartozik. Már a régi pogány világ is 
a földöntúli boldogsággal kecsegteti

Mennyi lehet n haztartasoh élelmiszerhészlete ?
A közellátásügyi minisztérium ösz- 

szefoglaló tájékoztatót adott azokról 
a részben már feledésbe ment ren
deletekről. amelyek szabályozzák a 
háztartásokban tartható készletek 
mennyiségét. Eszerint a magánház
tartásokban tárolható maximális meny- 
nyiség személyenként: tojásból 2 kg. 
szappanból és mosóporból 2 kg. or
vosok részére 3 kg. cukor, zsir. liszt, 
kenyér (nincs megszabva), bab. borsó, 
lencse, hajdina, mák. cirokmag junius 
30-ig felhasználandó készlet. Tojásból 
a megengedettnél nagyobb készlet 
tartása kihágást képez és büntetést, 
valamint elkobzást von maga után. 
A szapannál a megengedettnél na
gyobb mennyiség tartása nem kihá
gás, de addig mosószappan és mo
sópor nem szerezhető be. mig a kész
let személyenként 2 kg, orvosoknál 
3 kg alá nem csökken. Aki mégis 
újabb mosószert szerez be. az már 

azokat, akik hősivért áldoztak a ha
zának. Az ősi magyar pogány hit 
szerint, a Hadúr annyi szolgává! ju
talmazza a hőst a túlvilágon ahány 
ellenséget a túlvilágra küldött maga 
előtt. Mohamed tanítása szerint egy e
nesen Allah ölébe, a paradicsomba 
kerülnek a hősök. A keresztény hit 
hősei pedig a mártiromság örökéltetü 
koronájával és a szentté-avatás glóri- 
jával kerülnek az örökéletbe. Minden 
nép a tisztelet koszorújával övezi hő- 

: seit. A japán hit szerint a hösihalott 
; félistenné magasztosul és az istenség 
tagjává válik hősi áldozatával : innen 
van az a halált megvető bátorság, 
amelyet a japán katona tanúsít min
den harcban és magyarázata annak 
a mámornak, amellyel a halált keresi. 

í A hősi életre való előkészület csak a 
hősök tiszteletén keresztül történhetik.

' A hősi eszmény utáni vágy tuda- 
i tossá kell, hogy váljék ifjúságunk lel- 
I kében mert csak igy remélhetik a 
boldog magyar jövőt. A rendelet 
szellemében

e^t az ünnepélyes napot maga 
az ifjúság rendezze meg,

saját elgondolása, saját kezdeménye
zése szerint és a vezetők csak tanács
csal és útmutatással szolgáljanak 
kább. mint rendelkezzenek. Maga az 
ifjúság érezze át. hogy a hősök pél
dáját követnie kötelessége és ezt azál
tal bizonyíthatja be. ha azok emlé
két tiszteletben tartja, róluk megem
lékezik és hozzátartozóikat megbecsü
li. Ezért írja elő a rendelet, hogy a 
hősihalottak hozzátartozóit maga a 
levente ifjúság hívja meg az ünnep
ségre. ahol a számokra a legjobb 
helyeket biztosítja. Ezzé is kifejezés
re jut. hogy a hősi-vér nem omlott 
hiába, a társadalom, az ország és a 
törvényes rendelkezések gondoskod
nak a visszamaradottak istápolásáról 
és áldozatuk méltánylásáról.

Az egész napra tervezett ünnepélyt 
hassa át az Istenbe vetett hit. a ha
zaszeretet és a hősök tisztelete és 
ehhez járuljon hozzá részvételével 
és támogatásával mindenki. Az ifjú
ságban éljen a vágy. hogy ha a Ha
za érdeke úgy kívánja, ne rettenjen

1 vissza hősiesen teljesiteni kötelessé-
1 gél. ahogy ezt a milliónyi példából látja.

A hősi eszmény legy en a vezérlő 
csillaga és tartsa mindenkor legszebb 
erénynek, a hősiesség hervadhatatlan 

| erényéi. Erezze és hassa át az a 
tudat, hogy nemcsak nyelvében ha- 

i nem cselekedeteiben és hősi tetteiben 
él tovább a nemzet.

vitéz CSERMELY ISTVÁN főhadnagy, 
járási levente parancsnok

■ kihágást követ el. Ugyanez a meg
szorítás vonatkozik a cukorra, zsírra, 
lisztre és kenyérre is. A félévi íej- 

' adagnak megfelelő cukormennyiség 
mentes a hatósági igénybevétel alcT 
Akinek 1 kg-nál több zsir. háj. sza
lonna van birtokában, zsirjegyét nem. 
veheti igénybe, illetve azt visszaszr .- 
gáltatni köteles. Akinek tulajdonában 
2 kg-ot meghaladó mennyiségű finom
liszt vagy száraztészta van. nerr. ve
heti át lisztjegyét s ugyanígy nem ve
heti át kenyérjegyét, akinek több, mint 
1 kg kenyérliszt van birtokában.

i — Árdrágításra nincs enyhítő kö
rülmény — mondotta ki a királyi ítélő
tábla és egy árdrágitási perben az uzso- 
rabiroság által kiszabott pénzbüntetést 
lokházbüntetésre változtatta. A mos-

i tani súlyos időkben nem jelent eny
hítő körülményt az árdrágítások meg
ítélésénél a kisebb összegű árdrágítás.



HÍREK az országból
— Katolikus népházat létesítenek , 

Nagykanizsán és erre a célra 39.000 ; 
pengőért i~gatlant vettek. Az épitke- . 
zéshez 14 pengő építési anyagot, 
már beszereztek

— Szombathelyen általános pat
kányirtást rendelt el a polgármester. 
A kártevők szervezett irtására a szom- 
bathelvi járás főszolgabirája is intéz-1 
k< dést t-.-1

— Az Országos Luther Szövetség 
xMasztmám a május 1 '-én ülést tar-| 
tóit Buda.’ esten.

— Szegeden árdrágítás miatt el- ; 
járást indítottak az egyik elsőrendű-I 
n k minősit-’t vendéglő tulajdonosa i 
ellen, mert kiderült. hogy ;eketén vá- 
sá olt lóh. st >lgáltak !-.1 borjú- és 
sertéssült áron

— Kecskeméten a törvényszék 
nyolcévi icgyház.a Ítélte Török József- | 
r.<• sz. Szabó Erzsébeté' aki fogadott ■ 
1 ványai. Po'ór.xi Erzsébetet '.alulra 
k.nozta. út -tt- -verte, megtüzesitett va
salóra térdeit ette és éheztette.

Ungvár sáros törvényhatósági 
biz: ttsága egy miniszterelnöki rende- . 
let alapi.;-, megengedte, hogy a vá-1 

sbai is ■ r •’ 1 zúzalék- ’
ka! tel lehessen emelni.

- Kéri’ -siéccel agyonverte avas
megyei \ '.<■< <ivfzségben Haller József
j'- éves földmű' s illés Sándor 19 éves 
gazdalegény t iLaliért letartóztatták.

Zrínyi Miklós, a szig -tvári hős 
szobra .x ~z :>lyamán kerül feláll!- . 
I sra B.....  is ■ ík trnyán.
Mindkét - •■•brot Horvay János szob
rászművész alkotta.

Sopron olgármestere száz pen
gőre bü* **• . S‘ar autóbusz-vállala
tot mei ■ gumihiányra való hivat
kozással születte a városban az 
összes személy járatokat. A vállalat, 
ennek ellenére sem indította meg a 
forgalmat, mire a polgármester most 

■. megb. . tette, ezúttal már 200 P-re.
Debrecenben a Budaör s,: köz

ellátási hivatal számos detektivje vá- , 
ratlanul razziát ártott a piacon a ba- 
romíiáruöok közöl’ Húsz, baromfike
reskedőt ú a ttak elő a rendőrségre 

: '■ . v i, ■ ■ ■ el
len megindították az eljárást.

— Sepsiszentgyörgy város 250.000 
pengős OTí MABI-kölcsönt vesz fel' 
és ezt az összeget a lakáshiány le
küzdésére kislakások építésére for
dítja. A nagyarányú lakásépítkezést a 
megfelelő telkek kiválasztása után 
azonnal regkezdik

Ungváron az bog-parton három 
kisfiú a parti homokban alagutat vájt. 
Közben a laza homok összeomlott és 
maga alá '■ mette a gyermekeket. Két 
kisfiúnak feje kivülmaradt a homok
ból. Molnár István tizenegyéves fiút 
azonban elit mette és agyonlapitotta 
a nagy tömegű homok.

— A marosvásárhelyi törvény szék 
most vonta felelősségre Nagy Lászlóné 
iszlói szülésznőt, akit tiltott műtétek 
sorozatos elkövetésével vádollak. A 
tárgyaláson ismertették Nagynénak a 
rendőrség előtt tett vallomását, amely- I 
ben beismerte, hogy működése alatt 
összesen kétezer esetben x égzett meg- 
nemengedett műtéteket. A bíróság két
évi fogházra ítélte a tiltott műtétek 
rekorderét.

— Miskolcon a rendőrség vesze
delmes betörőbandát tett ártalmat
lanná. amely hónapok óta sok betö
rést követett el. A banda vezére Cö- 
vek Elemér 19 éves rovottmultú nap
számos és a többi betörök is hasonló 
korú fiatalemberek voltak.

— Csíkszeredán a csíki gazdakö
rök mezőgazdasági értekezletet tartot
tak. amely en kimondották, hogy a ka
tonai szolgálatra bevonultak földjét ősi 
székely szokás szerint kalákában mű
velik meg.

: LEVENTEÉLET j

Ismerd meg nemzetedet!
A tatárjárás. IV. Béla

A nemzet életereje egészen bizo
nyosan megbirkózott volna a felgyűlt 
bajokkal, ha a békés fejlődést meg , 
nem szakítja a tatárjárás.

A tatárok ázsiai-nomád nép volt, 
hasonló a honfoglalás előtti magyar- 
sághoz. A szétszórva és viszálvko- | 
dósban élő törzseket Dzsingisz-kán 
egyesítette s hatalmas hadsereget szer
vezett belőlük. Uralma alá hajtva a 
környező népeket, meghódította egész 
Ázsiát, majd pedig az 1240-es evek
ben Európa ellen indította lovasait. j 
Mint a fergeteg. úgy szakadt a ké- , 
születlen és viszálykodó magyarság 
nyakába ez a veszedelem s a tatár 
támadásokra napok alatt lángba bo
rult az ország keleti része. 1\ . Béla 
király (1235—70) megtett minden em
berit a veszedelem elhárítására. De 
szándékát elgáncsolták a hatalomra 
törő, féltékenvkedő főurak, a külföld
ről segélytkérő követeit pedig üres 
kézzel eresztettek el az euiópai feje
delmek. még a pápa is csak buzdító 
szavakat küldött. A németek < sászá
ra meg egyenesen kihasználva a ma
gyar király szorult helyzetét, megszáll- ’ 
ta az ország ny ugati részét.

Béla mindenkitől magára hagyatva 
egyedül nem birkózhatott meg a ször
nyű ellenséggel. Kicsiny hadával a 
Sajó melletti Mohi-pusztán vívta meg 
döntő ütközetét. A magyarság eddig
re már elfelejtette nomád katonai eré
nyeit s most 1211 áprilisában a tatár 
lovasok ugyanazzal a csellel verték 
meg. amely ikkel annakidején ő is so
rozatos győzelmi kel aratott a nyugati 
népeken. A király is c ak nehezen, 
hívei önfeláldozásával menekülh tett 
a csatából s a vad lovasok végig ül
dözték a Dunántúlon egészen a ten
ger partjáig.

A csata után nyitva állott az egész 
ország a kóborló tatár csapatok előtt. 
Gyors lovaikon szerteszáguldozva, 
minden ellenállási kísérletet csirájá
ban elfojtottak, s valósággal irtották 
a magyarságot. Egész vidékek váltak 
népfelenné ny omukban s életüket csak 
a mocsarak, nádasok közé behúzó-1 
dók menihették meg Magyarorszá
gon azonban mégsem jutott túl a ta
tár. Több mint egy évig lekötötte az 
ország a tatár erőket, s bár maga 
csaknem belepusztult, szomszédai éle
tét és békés fejlődését biztosította. De 
amit a magyar szellem és magyar erő ! 
a honfoglalás óta alkotott a Duname- 
dencében. az most egyesapásra sem
mivé vált. A pusztulás akkora volt, 
hogy egy német krónikás fel is je
gyezte: „Magyarországot, miután 350 
évig fennállott, ebben az évben meg
semmisítették a tatárok".

Szerencsére mégsem így történt. IV. 
Béla a tatárok kitakarodása után 
nyomban visszatért és hozzáfogott or
szága újjáépítéséhez. Vasakaratával 
csodákat művelt. Eölépittette az el
hamvadt városokat és falvakat, temp
lomokat, új lakosságot telepitett a ki
pusztult helyébe, elsősorban a tatár
tól hazájából kiűzött rokon kun népet, 
majd az elkorhadt állami és társadal
mi intézményeket újakkal pótolta. Mél
tán nevezik ót második honalapító
nak. mert olyan lelkesen és olyan 
sikeresen dolgozott, hogy egy évtized
del a tatárveszedelcm után országát 
annyira felemelte, hogy az megint 
számottevő tagja lett az európai po
litikának. A nápolyi király követe már 
csodálkozva meséli, hogy a magyar 
királynak roppant nagy a birodalma, 
s megszámlálhatatlan a harcosa. Úgy
hogy. ha fegyverbe szólítja seregét.

északon és délen moccanni sem mer 
senki sem.

A tatárjárást hamar kiheverte az 
ország, de a fejlődés egészségtelen 
irányban haladt Egyes főurak túlsá
gosan nagy hatalomra emelkedtek, 
ezzel gyöngítették a központi, hatal
mat. ugyanakkor pedig az Alföldön 
a csak nemrég megtért kunok zavar
ták a rendet és dúlták a magyar fal
vakat. Hl. András, az utolsó Árpád
házi király mégegyszer megpróbálta 
rendbeszedni az országot, de váratlan 
halála megakadályozta munkája be
végzésében. Benne, ahogy a szerze
tes mondotta, „letörött Szent István 
első magyar király törzsének utolsó 
aranvgallyacskája . 1301-ben.

* 

Katonanóta 
Nádi veréb nem száll fel az égig. 
Eleiemet úgy bujdosom végig. 
Akármerre járok.
Mindig arra várok.
Mikor lógjuk visszavenni 
Nagy Magyarországot I

Nem sírok, a könnyemet sem ejtem. 
Az orcámat lsét kezembe rejtem. 
Te se sirass párom.
Harmatos virágom.
Leszünk mi még boldogok is 
Nagy Magyarországon !

S • P • O • R • T
SzFC - Mura S. E. 2:1 (0:1)

Vezette: Kelemen Sopron.
Majdnem meglepetést csinált a Mu

ra vasúi nap Szombathelyen a bajnok
jelölt SzEC ellen.

A játék hatalmas szélviharban folyt 
le, a Mura már a G.-ik percben meg
szerezte a vezetési Zelkó révén. Szép, 
változatos játékkal teli el az I. félidő.

A második félidőben mindenki a 
széllel hátban játszó szombathelyiek 
hatalmas fölényét várta, — ez azon
ban elmaradt. A Mura kitünően vé
dekezett es veszélyes támadásokat 
vezetett. Már a 34 percben járt az 
óramutató amikor beteljesedett azon
ban a végzet I Egy veszélytelen fel
sős labda Kukanja kezét éri — szán
dékosságról szó sem lehetett — a já
tékvezető 11.-est ítél. Spaics 11-eset 
Jandl azonban szép elvetéssel kiüti, 
amiből sarok rúgás lesz. A sarok rú
gásból újabb sarokrúgás, melyet az 
orkánszerű szél besodor a kapuba. 
Lindtner mái csak beljebb tudja se
gíteni (1:1). A Murát megzavarja kis
sé a gól. de erélyesen támad, ugv. 
hogy Kercsmár majdnem gólt szerez. 
Rá egy percre ismét szöglet a Mura 
ellen amit a szél a sarokba vág. Ku
kanja kifejeli, azonban rövid fejesét 
Spaics a lábak között bekotorja a 
kapuba. (1:2). Igy a mérkőzés elve
szett. Sovány vigasz, hogy mindenki 
meg x olt elégedve a Murával, az 
egész szombathelyi nézőtábor meg
állapította. hogy győzelmet érdemelt 
volna.

Az egész Mura csapata lelkesen 
és szépen átszőtt, mi mégis kiemel
jük : Jandl. Kukanja. Gerencsér. Zel
kó. Bencik és Sárközi erőteljes játé
kát. ♦

Vasárnap f. hó 16-án d. u. 1 óra- 
! kor a celldömölki Vasutassal játszik 
. a Mura bajnoki mérkőzést. A celliek 
í pillanatnyilag mi előttünk állanak a 
I tabellán, nagyon igy ekezni és főleg 
i győzni kell, hogy helyünket vissza- 
I szerezhessük' *

A Mura Levente vasárnap Alsó- 
I rönökre utazik levente bajnoki mér- 
i kőzésre.-------- ------ ------------------------ —-------------

Veszek fővárosi megbízóm részére 
iioo évnél régibb bútort 

órák, porcellánl, cserépedényt, képet, disz- 
' tárgyat stb. — Részletes leveleket „Bpestre” 

Jeligére a kiadóba kérek.

HÍREK külföldről
— Rómából jelentik: XII. Pius ■ 

pa jubileumi esztendeje május lő-á.- 
végződött. Ezen a napon a pápa 
Matild-kápolnában megáldja az aím 
kövét annak a templomnak, amel; 
a főpapi jubileum alkalmából a Giuc.- 
völgyben építenek. A templomot Sz-- 
Jenőnek szentelik, aki után a pá; . 
keresztnevét kapta.

— A német birodalomba a mos* 
közölt hiteles adatok szerint 194_ 
december végéig 806.000 külföldi ■ - 
metet telepítettek vissza.

— Szerbia. A szerb német katom . 
parancsnokság fennhatósága alá te 
tőző területen április l-ével a cuko: 
bor és a fontosabb egyedárusitási cik
kek árához hadi pótdijat számítanak

— Az afrikai amerikai parancs
nok — mint nőhóditó. Eisenhove 
tábornok, az északafrikai angolszász 
seregek főparancsnoka nem sok ha: 
babért szerzett se csapatai, se önma
ga számára. Az amerikai lapok mos’ 
azon fáradoznak, hogy mindenár - 
népszerűvé tegyék az Egyesült A.. - 
mok polgárainak szemében a jele - 
főparancsnokot. ..A mi tábornokun 
kezdeményező szellemére vall i: .- 
az egyik newyorki újság —. hogy ' 
óra alatt 16 telefonbeszélgetéssel 
ditotta meg leendő feleségét". Egv m- ■ 
sik lap. Eisenhowernek különösen ...z: 
a tulajdonságát emeli ki. hogy ó z 
USA legügyesebb póker játékosa • 
hány evvel ezelőtt bajtársaitól . v c 
40 perc leforgása alatt 1200 do! 
nyert . . .

Az angol élelmezési miniszter 
legutóbb bejelentette, hogy a husad ■ 
gokat rövidesen ismét le kell szM..- 
tani. Angliában többféle hústalan ■ 
kell kitalálni. —- mondota a minisz; 
— s ugyanakkor felhívta az ang 

. zönséget, hogy szenteljen : rg 
figyelmet a verebek összefogdo.■•ász
nak. A veréb húsa ezentúl bevonul au 
angol étlapokra.

Zágrábból jelentik: A horvát . - 
város rendőrsége most nagyobb sz/ 
gorral őrködik az elsötétítés rende.-- 
lének keresztülvitelén. Közlik a takos- 
gal hogy a jövőben az elsötétítést c • 
mulasztónak kikapcsolják a villany.?

— Mexikó. Mexikó kormánya -.zo: 
fáradozik, hogy úrrá legyen növek' 
dráguláson. A létfenntartási költség.-.: 
1939 óta a duplájára emelkedtek. Ez! 
főképpen az éllelmiszereknek mem • 
gyatkozásával lehet megmagyaráz.".;. 
Azonkívül rossz a készletek szétosz
tása is. Különösen a munkásság k< - 
rében keiiett az egyes cikkek áremel
kedése erős izgalmat. Egy tüntetése." 
a tömeg számos plakátot hurcolt me
gával. amelyeken sürgős segitsege* 
kért. ..Az éhező nép nem lúd dolgoz
ni" volt olvasható az egyik plakáton 
egy másikon „Azonnali intézkedést 
követelünk az élelmiszeruzsora ellen' 
„Avila Camacho népe éhezik .

— Washingtonból érkezett je: ■ 
tések szerint a katonaszökevény. . 
számának nyugtalanító növekedés 
következtében az Egyesült Állam 
kongresszusa törvényjavaslatot szex -.- 
zott meg, amely lehetővé teszi az ö: ■ 
ként visszatérő katonaszökevény- 
visszafogadását a hadseregbe. Kic - 
rült, hogy különösen sok az ideigle
nes katonaszökevény7 a guadalcanaíi 
arcvonalon és Észak-Afrikában.

— N'agybritánnia. A Daily Mac. 
megállapítja, hogy a szövetségese/ 
kereskedelmi hajózására nehezed 
nyomás mindig súlyosabbá válik. Ezer’ 
jó volna, ha megszívlelnék Wooltor 
angol élelmezésügyi miniszter figyel
meztetését és nemcsak takarékosa” 
bánnának az élelmiszerkészletekke 
hanem mindenféle hulladékokat is 
gyüjtenének. mert ezzel is lehet ha
jóteret megtakaritani.
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Ki kaphat adó és illetékkedvezményt 
ti mezagnzdüsag fejlesztéséről szóló törvény alapján ?
ezőgazdaság fejlesztéséről szó-

■ énynek rendelkezései alapján
-í - - dúlt a
Egyi
ked’.

égrehajtás munkája.
:észe ennek az adó és illeték- 

~mények szabályozása, amelyet 
■imivelés^gyi miniszter 464— 

\i. számú rendeletével ren-

nény az adó és illc tékkedvez- 
nei" 'két három csoportba sorozza. 
Xz ei-ő csoport a talajjavítások és 

zások 'Cfén adott kedvez
mény A második csoport, a cseléd 

' rí. nfecs -ások építésével kap- 
solaiban nyújtott kedvezmény. A 

m.r -d k csopo:'. a mellékipari üze- 
r\- ■■■? adott kedvezmény.

1. Talajjavítások és beruházások 
esetén adott kedvezmény.
1 • '.vi adókedvezményben részesül 

z .zda. aki terméketlen területet 
>' \ elés r 'ú. Ugyanígy földadó

• -ségben részesül az is. aki szi- 
s tál 

zással.
val

lés 
ten

1&4I
dez

ajokat tesz meszezéssel, digó- 
vagy zsombékok eltávolitásá- 

:yegesen használhatóbbá.
ig terjedő töldadómentességben 

• i.hetö az. aki homokos terüle
te hegy i dalon szőlőt telepit 

.tál meg nem művelt földet mű- 
alá vor > évig terjedő adó
sságét kém. aki hasonló körül- 

közöJ gyümölcsöst telepit.
. földadómentességben

A végből, hogy' valaki megkapja a 
kedvezményt, be kell mutatni az épí
tési tervezetet a kir. adóhivatalnál, 
az adóhivatal azután ellenőrzi, hogy 
tényleg megtörtént-e a beruházás és. 
hogy a lakás a közegészségügy i és 
szociális követelményeknek megfele
lő-e.

3. Mezőgazdasági mellékipari üze
mek kedvezménye.
Ez a kedvezmény' azokat a terme

lőket illeti meg. akik leginkább saját 
gazdaságukból származó magvak tisz
títására, mezőgazdasági termények 
.szárítására, mezőgazdasági termékek, 
vagy állatok és állati termékek össze
gyűjtésére. raktározására, vagy fel
dolgozására uj üzemeket létesítenek. 
Ilyen üzem pl. a kender- és len ki
készítő üzem, az olajütő, a szeszfőz
de. az aszaló berendezés, a daráló 
berendezés, a keményítőgyár stb.

Kedvezményben csak azok a vál
lalatok részesíthetők, amelyek túlnyo
mórészt tagjaik nyerstermékét dolgoz
zák fel. Feltétel tehát, hogy a válla
latot létesítők, vagy fenntartók csak 
mellékesen foglalkoznak idegen nyers
anyagok feldolgozásával. Kivételesen 

elemikár esetén — szabad csak

kedvezményben részesített vállalatnak 
túlnyomóan idegen anyagot feldol
gozni.

Ezeket az üzemeket a földmivelés- 
ügyi miniszter a pénzügy miniszterrel 
egyetértve abban a kedvezményben 
részesíthet:, hogy az üzembe beruhá
zott összeget az adóalapból 5 eszten
dőre felosztva leírhatják. A kedvez
ményt a gazdasági felügyelőség utján 
kell kérni.

A meglévő üzem is részesülhet a 
fenti kedvezményben, ha nagyobb 
összegű beruházást eszközöl, vagy 
az eddiginél lényegesen több munkást 
foglalkoztat.

A mellékipari üzemek számára to
vábbi kedvezmény az. hogy a íöld-

' mivelésügvi miniszter megengedheti, 
hogy az évi nyereség meghatározott 
százalékát tiz éven át üzembővitésre. 
építkezésre, gépek és berendezések 
korszerűsítésére lehessen adómente
sen tartalékolni.

További kedvezmény' az. hogy a 
mellékipari üzemeket, illetőleg a ter
melőknek a társulását fel lehet men
teni a vagyonátruházási illeték fize
tése alól, ha olyan ingatlant vesznek, 
amely az üzem célját szolgálja: ha
szonbérlet esetén pedig a bérleti 
szerződés illetéke állói.

A felsorolt kedvezményben zsidók 
nem részesülnek.

I

I

ami igaz, egy főnyeremény nagy sze
rencse ! De hogy módunkban legyen 
nyerni, vegyünk idejében 3 P-ért egy 
egész, vagy 1’50 P-ért egy fél jóté- 
konjcélu állami sorsjegyet, mellyel 
a következő összeget nyerhetjük:

s, :

OOO ar. P
főnyereményt,

vagy:
lÜ.OOO P, kétszer Ő.OíX) P, 
2.500 P, hatszor 2.009 P.

4C

20.000 P, 
négyszer 
harmincháromszoi' 1.000 P összesen
29.360 nyeremény 420.000 P értékben.

Kapható osztálysorsjegy föárusitók- 
nát és dohánytózsdékben.

Húzás junius 8-án.

•,elé 
mén 
mén;

. földad'mentességben részé
aki a föld termőképességét 

gesen feljavítja, pl. sovány talajt 
vagy sáncolást végez.

. tőzyges talajt telekesiti.
' évig földadómentesség

: ZuK ■ akik alagcsöveznek. 
berendezéseket létesítenek.

• ■ adómentesség jár azon terü- 
*•■!. .tár., amelyeket szőlővessző, 

óny. vagy gyümölcsfalotvány 
i . 'érc használnak.

■■■ ■ntcsség akkor jár. hogyha a 
a munkát, befektetést saját 

.. .ige viseli, tehát nem lehet figye
lni- venni az állam, vagy más 

részéitámogatást.
■ ■ »mei sség kiterjed a föld- 

-> r? és mindazokra a közadókra, 
nely mek alapja a földadó.

Haszonbérelt ingatlanoknak a ha- 
-roncmlő áltai történő telekesitése 

■.•?< - a. fenti kedvezmények a há
zi in bérlőt illetik meg. kivéve ha a 

: öltések létesi'ésére a haszon
éi !< haszonbéri szerződésben köte- 

-''yet \áilall.
Az ..dómentesség iránti kérvényt a 

• ési >/.■' rhez címezve a 
•z- elöljáróságoknál kell Írásban 

.'vnyu^uni. Ez ügyben helyszíni vizs
gálni tűznek ki. melyre megidézik 
■■ gezdáL gazdasági felügyelőséget. 
■! főzés és alagcsövezés esetén a 

>- és foivammérnöki hivatal ve- 
’őjé' esetleg a szőlészeti és borá- 

vagy kertészeti felügyelőt. Ezen 
■i eljárás alapján állapítják 

meg az* hogy tény leg íennállnak-e a 
zmenyek feltételei.

H-i az elengedett évi földadó oOO 
nem több, akkor a pénzügyigaz- 

T ' <■■>0. és a gazdasági felügyelőség 
határoznak a kérdésben, ha ennél 
nagyobb összeg elengedéséről van 
szó vagy az egyes hivatalvezetők 
’■ zott nézeltérés merül fel, úgy a föld- 
ri ivelésügyi miniszter határoz a pénz- 
'‘gvminíszterrel egyetértve.

4 l ,i munkás és cselédházak épí
tésé esetén nyújtott kedvezmé
nyek.
^ki a mai követelményeknek meg- 

h'i' lő uj munkás- és cselédházakat 
épít vagy meglévő ilyen épületeket 
31'‘Pit az átépítés költségeit 10 évi 
Syenlő részletekben adóalapjából le

vonhatja. Tartozási kedvezmény nincs.

Hogyan kell repcét termelni? !

vagy

illeti
/agy i

Irta: SKRILECZ LAJOS, gaz.

Legfontosabb olajnövényeink egyike 
a repce — különösen a káposzta 
repce —, amelynek olaja a mai ne
héz. háborús időkben úgyszólván nél
külözhetetlen. Ugyanis olaj nélkül 
gazdasági gépeink használhatatlanok
ká válnak és nem tudják betölteni azt a 
nagy gazdasági szerepüket, amely ek 
éppen munkás hiányt okozó háborús 
időkben válnak a legnagyobb mér
tékben szükségesekké.

Sót. modern harci gépeink sem nél
külözhetik ezt a nagyon fontos olaj
anyagot azoknak is egyaránt éppoly 
szükségük van rá. akárcsak gazda
sági gépeinknek.

Ez a szükségtudat bírta rá tehát 
a magyar gazdasági élet irányitóit ar
ra az intézkedésre, hogy az olajos 
növények termesztését a háború idő
tartamára kötelezővé tegyék. Ezen 
intézkedés természetesen egyaránt 
kötelező mind a nagy, mind a törpe 
birtokosokra nézve is.

Igy tehát, az okos és megfontolt, 
belátó gazdának

semmiképen sem szabad ily intéz
kedést zokon vennie,

mert igenis be kell látnia azt. hogy 
az olajos növények termesztésén, is
mételve a viszontagságos háborús 
időket, igen nagy dolog múlik.

Repcét vethetünk ősszel és tavasz- 
szal is. De mivelhogy

az őszi vetés sokkal eredménye 
sebbnek bizonyult a tavaszinál, 

álialában ez utóbbi van elterjedve. 
Vetése augusztus hónap közepén 
(16—25-ig) történik meg.

A repcének kétféle változata isme
retes. úgymint a sima levelű káposzta 
repce és az érdes levelű répa repce. 
Az előbbi bőven terem s jó minőségű 
magod ad. mig az utóbbi egyedüli 
előnye, hogy igénytelen.

A káposzta repcének több olajfaj
tája van. amelyek közül a mi vidé
künkön ezideig legjobban bevált az 
„Eszterházy-féíe" nemesitett alíajta.

Az őszi káposzta repce magja át
lagban 42% olajat tartalmaz és ez- 
okból nagyon keresett az olaj ipar 
terén. A mag kisajtolása után vissza 
maradt salak, az úgynevezett

olajpogácsa
pedig fehérjedús abraktakarmányt

isk. lel. év. tanuló. Mező' ír

szolgáltat, elsősorban a szarvasmar
hák részére, a sertések kevésbé sze
retik.

A káposzta repce átlagban
katasztrális holdanként 6 8q magot 

szokott leadni, de nem tartozik a rit
kaságok közé 12 q magtermés sem. 
Május végén, junius elején már arat
ható és igy utána a talaj kitünően 
előkészíthető még az őszi veteménvek 
alá is. lapasztaiás szerint kitűnő elő- 
veteménye a búzának.

A talaj
A káposzta repce legjobban diszlik 
mély rétegű és televényben gazdag 
agyagte.lajokon,

továbbá a vály og és homokos vályog 
talajokon. Azonban szemelött kell 
tartani azt is. hogy sovány talajban 
termesztése nem jövedelmező, mert 
nitrogénben gazdag talajt kíván. Ez- 

alája

a
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okból istálló írágyát szoktak 
adni. Mégpedig e célra mindig

érett istálló trágyát 
válasszunk, mivel a repce sok kész

növényi tápanyagot igényel, amely 
viszont inkább az éfélt trágyában van 
meg.

Gondos talaimíiveeés
A vetés sikerültének egyik alapfel

tétele a gondos talajmüvelés. Ez rend
szerint olyan növények után adható 
meg. amelyek koréin lekerülnek. Leg
jobb előveteményei a május végén. 
vag\ junius elején lekerülő takarmány 
növények. Elég korán lekerül még a 
magborsó és az őszi árpa is és igy 
ezek szintén megfelelő előveteménvek. 
Ezek tehát a jobb esetek. A gyakor
latban azonban azt látjuk, hogy sok 
gazdaságban

csak gabonafélék után tudnak rep
cét vetni

és ezokból szemelött kell tartanunk 
a kevésbbé megfelelő eshetőségeket is.

Gabonafélék után a tarlóra ráadjuk 
az érett istálló trágyát és annak egyen
letes elteregetése után

a tarlót mielőbb alászántjuk kö
zépmélyen és a szántást még az
nap elboronáljuk.

1 la pedig tartósan száraz az időjárás, 
úgy az elboronált szántást le is hen- 
gerezzük. Utána többet nem szántunk 
a repce vetésig, hanem helyes idő
pontban végrehajtott ismételt fogaso- 
lásokkal tartjuk gyomtisztán a földet. 
Mindez így nagyon szépen hangzik, 
de aki kellő szakismerettel nem ren
delkezik az ilyen talajművelés terén, 
az gyakran súlyos hibákba esik bele. 

(Folytatjuk).

ö kötelezően beszNgóliátandó zsír hözsegenhinti összegyűjtése
Mint ismeretes, a kormány két évvel 

ezelőtt szabályozta a zsirbeszolgálta- 
tási kötelezettséget, amikor kimondta, 
hogy minden közfogyasztásra levágott 
sertés után 3—3 kg zsírt és minden 
magánfogyasztásra levágott első ser
tés után ugy ancsak 3. minden további 
levágásra engedélyezett sertés után 
pedig 6—6 kg olvasztott zsírt kell be
szolgáltatni. Ezt a kötelezőleg beszol
gáltatandó zsírt a községi zsirgyüjtők 
az általuk összegyűjtött zsirmennyisé
get a járási zsirgy üjtőnek adják át. 
ahonnan a zsir elszállításához szük
séges ládákat vagy más tartányokat 
igényelhetik. A gyűjtési tevékenység 
és a szállítási költség fejében a köz
ségi zsirgyüjtők kg-kint 1 1 fillér jutalé
kot kapnak. A sertésvágási engedélyek 
kiadása a községi elöljáróságok hatás
körébe tartozik, amelyek egy-egy ma
gánháztartásnak a háztartáshoz tartózó 
személyek száma szerint legfeljebb 6 
db. sertés vágására adhatnak enge
délyt. 7—20 drb. sertés! vágására a 
közellátási kormánybiztos, ezenfelül

i

pedig csak a közellátási hivatal jogo
sult engedélyt adni. Az összegyűjtött 
zsírt a községi zsirgyüjtőtől ser. a köz
ségi elöljáróság, sem másféle hatóság 
igénybe nem veheti, hanem a közsé
genként összegyűlt zsirmennyiséget be 
kell szolgáltatni a járási zsirgyüjtőhöz. 
amelynek a feladata a minőség ellen
őrzése is. A járási zsirgyüjtők a hozzá
juk beszolgáltatott zsirkészleteket köte
lesek esetről-esetre a székhelyükhöz 
legközelebb eső egyenlősitő üzemnek 
beszállítani, amely azután az igy össze
gyűjtött zsirkészleteket közellátási célra 
szolgáltatja be.

A községek ellátatlan lakosságát a 
vételi jegyek felhasználása során be
szerzett, helyi fogyasztásra szánt sertés
termékekből kel! íehetöség szerint ellát
ni. Ahol azonban nem volna elegendő 
sertés beszerezhető, ott a községi elöljá
róság engedélyt kérhet az alispántól 
arra, hogy a helyi zsirgyüjtésnél össze
gyűlt zsirkészlet legyen a helyi zsir- 
szükséglet kieligitésére felhasználható.
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Nájznamenitése vu vendiskom jeziki napiszane knige
- Vend nyelven Írott legnevezetesebb könyvek(Vküpposztávleno i povéksano po ednom artikulusi, steroga je Melich János tanár vu „Magyar Könyvszemlévi". od Kollányi Ferenca, jákszkoga apáta szprávlenom líszti vu 1902-oni i 1908-oni leti vődao. ■ I Összeállítva és kibővítve egy cikk alapján, amelyet Melich János tanár a „Magyar Könyvszemlében", a Kollányi Ferenc, jaki apát által szerkesztett folyóiratban 1902-ik i és 1908-ik évben kiadott).

I. Katolicsánszke pobozsne knige. 
Katolikus vallásos könyvek.1 Küzmics Miklós: Kniga Molitve- 

na. Tá kniga je od 1780-ga leta mao 25 vödány doszégnola. - Küzmics Miklós: Imadságos könyv. Ez a könyv 1780 óta 25 kiadást ért el.
2. Küzmics Miklós: Krátka sum

ma velikoga katekizmusa. Tá kniga je od 1780-ga leta mao 13 vödány doszégnola. • Küzmics Miklós: A nagy káté rövid summája. Ez a könyv 1780 óta 13 kiadást ért el.
3. Küzmics Miklós: Szvéti Evan

géliumi. Tá kniga je od 1780-ga leta mao 9 vödány doszégnola. - Küzmics Miklós: A Szent Evangéliumok. Ez a könyv 1780 óta 9 kiadást ért el.
4. Küzmics Miklós: Sztároga i 

nouvoga Testamentuma szvéte his- 
torie. Tá kniga je od 1785-ga lela mao 5 vödány doszégnola. - Küzmics Miklós: Az ó és az új Szövetségnek szent történetei. Ez a könyv 1785 óta mintegy 5 kiadást ért el.Csvetére ete knige szó na nadigávanye Szily Jánosa, prvoga szombathelyszkoga püspeka nasztanole, prva vödánya szó na nyegovom i na naszledníka gróf Flerzan Ferenca sztroski stampane. - Ez a négy könyv Szily János Szombathely első püspökének buzdítására keletkezett, az első kiadások az ő és utódának gróf Herzan Ferencnek költségén nyomattak.

5. Szvéta krízsna pout. Od 1850- 1

Csáidne zgodbe po szvejti
Amerika. Amerika je zse od nig-

da domovina filmszki igrálcov, steri 
szó pred lüsztvom jáko dobro pózná
nk Tam sze je zacsnola tá csüdna 
naváda. da filmszkim igrálcom ali 
igralkam napíszana píszma nemajo 
átresza. nego nameszto tóga je na 
koperti szamo ny úva íotografija. Posta 
té nej vszakdanésnya píszma rávno- 
tak hitro prejkdá tisztim, sterim szlísi, 
kak csi bi na koperti bio napíszani 
cejli átresz.

Nájnovejsa kresma. Eden ameri
kanszki kresmár je oudpro tákso kres- 
mo v steroj gouszti ne plácsajo za 
potroseno hráno ali pijacso, nego plá- 
csati sze more za tiszti csasz. kak 
dugó sze müdij eden ali drűgi v krcsmi. 
Pouleg tóga, da sze za jeszti i piti 
nikaj ne plácsa. má kresmár itak 
velki dobícsek, ár sze obiszkoválci 
pascsijo zapüsztiti kresmo. Najszre.
hjBMMnanMBHCaaBWi
Dolincsar, Mörcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

János
bornagy kereskedőnél — Kissxombat. 

i ga leta mao 3 vödány. - A szent kereszt ' útja. lS50-től kezdve 3 kiadás.
6. Dühovna hrána. Od 1860-ga leta mao 5 vödány. - Lelki eledel (imadságos könyv) 1 SóO óta 5 kiadás.
7. Zgodbe sztároga i nouvoga zá- 

kona. Vődáne od drüstva Szvétoga Ste- vana vu 1873-em leti, - Az ó és az új Szövetség történetei. A Szentistván Társulat kiadása 1873. évben.
8. Krscsánszko Katholicsánszke 

cerkvene peszmi. Vödánye Drüstva Szvétoga Stevana obprvim vu 1893-em leti.- Keresztény katholikus templomi énekek. A Szentistván Társulat kiadása először az 1893. évben.
9. Mála Biblia z kejpami za I. i II. razréd i poszebno za III. i IV. razréd. Vödánye Drüstva Szvétoga Stevana vu 1897- om i 1898 leti. - Kis képes Biblia az I. és a II. osztály, külön a 111. és IV. osztály számára. A Szentisiván Társulat kiadása.
10. Kniga molitvena sztároszlo- 

venszka. Doszta vödány. - Vend imádsá- gos könyv. Sok kiadás.
11. Szrcé Jézusa, molitvena i pe- 

szmena kniga. Od 1896-ga leta mao 5 vödány. - Jézus szive, imadságos és énekes könyv. 1896-tól 5 kiadás.
12. Jézus moje pozselénye, molit

vena kniga. Od 18o0 leta mao doszta vödánv. • Jézus az én kívánságom imád- ságos könyv 1860-tól sok kiadás.
13. Katolicsánszki Katekizmus. Vödánye Drüstva Szvétoga Stevana. - Kató- j likus Katekizmus. A Szentistván Társulat kiadása.
14. Paduánszki Szvéti Anton. Obprvim v 1896-om leti vu Szentgotthárdi.- Paduai Szent Antal. Először Szentgott- hárdon 1896-ban.
15. Borovnyák: Szvéti angel csu

vár ali vodník vu nebésza. Prvo vödánye okóli 1875-ga leta. - A szent őrző : angyal, vagy vezető az égbe. Első kiadás | 1875 körül. (Dalé príde.) i
I

csnejsi szó tam pacs tiszti. steri znájo 
v krátkom csaszi nájvecs szpiti i po- 
jeszti!

Szrejdnya Ázsia. \ szrejdnyoj 
Ázsiji v okolici Tibet je sztrasno vei- ■ 
ki mraz. Henry' Landor. ki je doszta 
hodo v tisztom kráji. právi. da je tam 
v leti tak mrzlo. kak éti prinász v j 
nájvéksi zimi. Tam zsivoucse lüsztvo 1 
sze nigdár nemre mujvati. ár bi ny im i 
voda zmrznila na obrázi. Za tóga I 
volo noszijo na debeli grinte na szvo
jem tejli. stere je nikak varüjejo prouti 
mrazi. Právi sze. da je to nájbole za- ! 
mázani národ na cejlom szvejti.

Becs. Malo lüdi zná da szó v i 
becsi posztavili eden muzeum. v ste
rom vküper zbérajo vsze tiszte recsij. i 
kama je sztrejla notri vdárila. Med 1 
tejmi sze nájdejo zse taksi szpomini. 
ka je rejszan csüde vrejdno. kak mü- , 
jaszta je vcsaszi sztrejla. da pouleg , 
cslovöka dojvdári. \ tóm muzeomi 
je eden csreveo. steroga je sztrejla ' 
raztrgala i csloveki sze nikaj nej zgou
dilo. \ ednoj vészi \ szpoudnyi Au- 
sztriji je med szvétov mesov sztrejla 
vdárila v cérkev. ki je bila puna z 
verníki. Kak je sztrejla prascsila. je 
na szrejdi cérkvi zadenola ednomi 
kmeti v csrejveo i ga raztrgala, kmeti 
sze pa zvün sztája drüga neszrecsa 
nej zgodila. V tóm múzeumi májo v 
spirituszi szhrányeno tüdi edno mis. 
stera je v municijszkoj fabriki pre- 
grizla eden elektricsni kábel. Sztém 
pregrízkom je nasztano krátki sztik, 

| ki je mis rnouro i szamo szrecsi sze 
j more zahváliti. da szc tou v pamet 
I vzéli. ár bi zavolo krátkoga sztika 

lejko cejla municijszka fabrika v lüííe 
zletejla.

Nouvi zobjé. Eden vrács v bécsi 
je gori najsao. da sze na meszto bo- 
zsni zobouv lejko naprávijo nouvi. 
Napravo je zse vecs prob, ki szó sze 
dobro poszrecsili. Szlabe zobé je vö- 
zsmekno i napravo nouve. Tej nouvi 
szó bili táksi. da szó meli korén z 
zlátom oblecseni i je tak vtekno na 
sztáro meszto. Za pár mejszecov ko
rén cojzraszté k csalűszti i zoub je 
znouva dober.

Bulgária. V Plodivi szó oblászti 
prepovedale jágrom, da vecs ne szme- 
jo naleküvati csemér vukom i liszi- 
cam. V zacsétki je jégre jáko szkr- 
belo. kak bodo zdaj preprávlali zve- 
rino. Ali jáger osztáne pacs jáger. ki 
je namázani z vszákov masztjouv i 
szi zná pomágati v vszaksoj nevouli. 
Nameszto cseméra szó zdaj natrou- 
szili na meszou práj za szpanyé od 
steroga szó liszice za 24 vör zaszpá- 
le i je tak szpolouvili.

Belgija. z várasa Namur sze je na 
zseleznici pelao eden cslovik, ki je 
pouleg dvér na ednom velkom kufri 
szedő. Za krátek csasz je prisla po- 
licíja i ga píta, kama sze pela i ka 
noszi v kufri? Nej je dugó premis- 
lávao i naednouk szamo potégno za 
zavoro, zseleznica je sztánola. on pa 
szkocso z nyé i bejzso prouti sumi. 
Komaj pa je pribejzsao v sumo je 
med grmouvjom szkocso na eden 
szkopec, ki je bio nalecseni za liszi
ce i tam ga je policija zgrábila. V 
kufri szó pa najsli puno szaharina.

Mexikó. Dvá vrácsa v Mexikói szta 
sze zbila. Med bitjom szta eden ovo- 
mi vüjo dojsztrgala. Obá szó odpe- 
lali v spitao, da nyima tam sz po- 
mocsjouv operácije vüjo nazáj zasi- 
jejo. Ar szta pa zse prekeszno bilá j 
pripelaniva, je dojsztrgane vüje nej ; 
bilou mogoucse nazájzasili. Zdaj szta ; 
obá vrácsa v novinaj vödalá eden ■ 
razglász. da jezero dplárov plácsata ' 
tisztomi, steri bi ouao szvojivi vüji. ' 
Oblászf je pa persze táksega ksefta- • 
nya nej dopüsztíla.

Spánija. V ednoj spánszkoj vészi ‘ 
je eden kmet dugó nej mogo gór priti. 
zakaj je nyegovo tele tak szlouko, 
cse glij má krava zadoszta mlejka. 
Tele je dén za dnévonr bole szüjo 
gracsüvalo. Eden vecsér je pa prisao 
v stalo i vidi. da v kouti presztráse- 
no sztoji tele. Tüdi on sze jo pre- 
sztraso, ár je na krávjom vümeni za- 
gledno velko kacso. ki je cécala mlej
ko. Z velkim trűdom sze nyerni je 
poszrecsilo kacso bujti. tele je pa i 
vcsaszi zácsalo gór jemati.

Virginia. V Virginia drzsávi v Port I 
Myer várasi sze je z edne sészt sto- 
kov viszike hizse doj porüso kameni 
szteber i sz táksov mocsjouv trescso 
na ceszto. da jo je prédro i sze po- 
grezno v nyou. Gda je prisla komi- 1 
szija. szó vcsaszik poglednoli, kak : 
je mogo té szteber napravili tákso ' 
lűknyo na lőj trdoj ceszti. Z zacsüdej- | 
nyom szó pa vidít, da je edna ropar- I 
szka banda pod cesztov szkopala i 
pout do té paiacse, ár je v nyoj bila 1 
edna bauta. v steroj je bilou doszta 
zlatá i szrebra. Csi bi sze tá neszre-

HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálók, ekeé 
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VÖRÖS VIHAR
Filmregény bátor férfiakról es báto. 

nyokról. élet-halálhar szabads-Lr.
Főszereplők: Aino Taube. Anders Henrik- 

son, Ake Ohberg, Hölger Löwenadltr.

csa nej zgodila, bi szfálno escse ti
szto noucs cejlo bauto vözpiáznili. 
Policiji sze je poszrecsilo touvaje v 
járni zgrabiti, ár nyim je szteber zá- 
pro pout i szó nej mogli nazái vujti

Krátki glászi
— Hartner Nándor — Lindvay 

Nándor. Nas oumurno delaven rej'i 
orszacski követ Hartner Nándor szc 
szi z dovolejnyom znotrásnyega mi
nisztra z familiov vréd szvoj pndevek 
szpremejnili na Lindvay.

— Dvá nouviva viléza v nasem 
í járási. Preminoucsi mejszec szta v 
Szombathelyi za vitéza bilá v me- 

í nüvaniva vitéz Zimonyi-Zrinszkv An
tal z Muraszombata i vitéz Kátai-Kol- 

[ lár Alajos z Salamona. Obá :-=\a 
vrejliva nasiva domovincsara sz'a ra
csun járáski vitézov na 14 zdigr.ola

— Grősz József szombathely szki 
megyéspüspek szó za nadpüspeka 
vöimenüvani. Vatikánszke szlüzsbe- 
ne novine Osservatore Románc szc 
prineszle zrendelüvar.ye XII. Pius pé
pe. pouleg steroga sze Grősz József 
dozdajsnyi szombatheivszki megyés
püspek povísajo za nadpüspeka-érse- 
ka v Kalocsi. Kak tou nyúvo viszike 
prestimanye z radosztjov vzememt 
na znánye, z ednim pa obzsalujemc 
vszi gorioszlobodjeni katolicsanszki 
verníki, ár zgübimo ednoga dobro- 
tivnoga vísnyega pasztára, ki szó nász 
kak zgübleno, pa vendar z Bozsov 
pomocsjouv od szlávszkoga ravnanya 
gorioszlobodjeno deco z velkov lü- 
béznosztjov szprijali. Nvuvo zléto szr
cé szmo nájbole obcsűtili i vidli láni 
po faraj lendavszkoga járása, gda je 
férma bila. Nyuv. od domovirszke 
lübézni kipécsi gues. steroga szó meli 
preminoucsi mejszec 18-ga naouszvet- 
ki nasega gorioszlobodjenyá na nas 
národ. obdrzsimo v lejpom i zsivom 
szpomini. Blájzseni szó lejko tiszti 
verniki, komi je podeljeni táksi vo- 
ditel, pomocsnik. ocsa i visny i pasztér'

— Főbirouv muraszombati járása 
je zavolo presztoplenyá postrofao : 
Gergorics Istvána i Spur Tamásovc 
na 20—20 pegőjov. ár szta Kozsve1 
Sztanki nemskomi pörgari szállar o. - 
Iá i szta ga nej priglászila ne h P. - 
kosa Alajos i Cipóth Ferenca ; 
ronga na 200—200 pengőjov e 

műszaki nagykeresdedér
Telefon 3C.



', !na,i 14. .r’uiaszombat ts Vidéke 7 oldal
Diplomo császtnoga pörgarsztva 

szó ouszvetno dáli prejk Hartner Nándori
’rt unoucso szoboto je meló va- 

poglavársztvo v Muraszombati 
n. zvetni gyülejs pod voditelsztvom 

Lip > Józsefa polgármestra. pri ste
ro riliki szó nasemi orszacskomi 

a t i dúgolejtnomi zaszlüzsenomi 
aroskomi voditeli Hartner Nándori 
e. dali diplomo császtnoga pör- 

garsztva.

Nas alispán ideio v penzió
H ruáth Kálmán dr. alispán Vas- 

vármegyőva szó doszlüzsili szvoja 
■ ita kak prvi vármegyővszki cseszt- 

nik i idejo v krátkom v pénzio. V 
por.de;lek na vármegyővszkom má- 
lom c . ülejsi szó főispán vitéz dr. Szűcs 
istvár. lejpi szloboud vzéli od nasega 
v deli obtrüdjenoga szejroga gosz- 
pouda alispána. ki szó tou szlüzsbo

Vszcm szadjárom muraszombati járása na znánye
-.edelo, májusa 16-ga prcdpou- belő de sze za tou. ka sze v járási 

dr.--.pm ob 11 vöri de v Muraszom- vecs szádni szüsilnic posztávi gori.
•at v tanácsnici varaskoga pogla- 

vársztva velko szpráviscse vszej nasi 
szadjárov, pri steroj priliki sze nasztá- 
vi járasko szadjárszko drüstvo kak 
kotnga Ürszacske Szadjárszke drüzs- 
e't jmölcstermelők Országos Egye

sülete*. Nasztavitev táksega drüstva 
. krvávo potrejbno bilou. ár sztém 
. sze kotrige lezsej pridejo do vszefelé 
u-odr.oszti pri küpüvanyi cepik, skro- 
,iva. skéri, cukra za notriküjanve itd.. 

zedr.im sze pa za odajo szádja vszig- 
d. ougsa meszta zagvüsajo. Szkr-

za :. snomlejnye tápripelano zrnye poiáganye, ár je na tou gledoucs mi- 
pn-ikvzéla i szia od kenyérgabonaje- niszterszkozrendelüvanye od lanszko- 
,fyuv szelvénye nej odrezala. Marti- ga leta valáno. Sto bi tou vszeedno 

Ar.tala, Holcman Józsefa i Mátai csinio. de zavolo presztoplenyá kas- 
tigani,

— Iscsem véksi prosztor za de- 
lávnico v Muraszombati ali okoulici. 
Atresz sze pozvej v vrednistvi.

— Pri küpili kaksi polodelszki 
masinov trbej engedély ? Zádnyikrát 
szmo nazvesztili. ka sze nisterni po
lodelszki masini szamo z engedélvom 
lejko küpijo. Tej szó: traktori. szelek
tort za mlátiti masini. za zseti ma
sini i motori.

Kelko szelekcioneranoga szilja 
sze je láni raztálalo med máié 
kmete? Nase polodelszko miniszter
szívó raztála vszakse ieto med máié 
kmete vékso kolicsino dobro vöszpro- 
banoga odebránoga szemenszkoga 
szilja. Tak sze je láni prejk várme
győvszki kmécski drűstev raztálalo 
350 vagonov ovsza, 270 vagonov 
gecsmena, 153 vagonov kukorce, 
2.000 vagonov psenice. 260 vagonov 
zsita i 125 vagonov szprotolejsnyega 
gecsména za szemen. Letosz je sza
mo sz tem dobrim szemenom posze- 
jano 200.000 plügov psenice, 35.000 
plügov ovsza. 39.000 plügov gecsme
na, 156.000 plügov kukorce i 26.000 
plügov zsita. Té numere számé gu- 
csijo od viszikoga sztálisa nasega 
vogrszkoga polodelsztva.

— Ali je vrejdno pouvati gou- 
szance za szvilo prészti ? V sterom 
kráji je povouli malin, szi nasi lüdjé 
lejko zagvüsajo preci lejpe dohoudke 
z pouvanyom gouszanc za szvilo 
prészti. Cejna za I. kiász szvileni búb 
je 5 pengőjov kila. Solszka deca szi 
v takseformo lejko szprávijo lejpe 
pejneze. Za volo gouszanc sze naj 
zglászijo pri szvoji vucsitelaj, ki do
bijo ksenki belice od Selyemtenyész
tési Felügy elöséga.

-. V ' .' - 1 VVI 1J V -ÍVJ 1.7UI VÍ.UIU, . u

Ar.tala, Holcman Józsefa i Mátai 
Alajc-a z Muraszentesa i Koronga 
_a 3 20 i 20 pengőjov. ár szó 25
.g. kg i 10 kg visesnyega zrnya

dojdati zamüdili. Zrnye sze nyim je 
vkra. zélo. Hári Miklósa. Gombosi Jó
zsefé. Pörs Istvána. Gál Ferenca. Mit- 
kovi< - Jánosovo, Zách Anjala i Cmor 
íózse.'a z Muraszombata na 6—6 pen- 
gőjov. ár szó szvojo deco nej posilali 
lédno v soulo. Martinec Istvána z 

<-t-.-r.claka na 80 pengőjov. ár je 126 
g kukorce zamüdo dojdati^ Ülen Jó- 
>-fo\ o z Ferenclaka na 150 pengő

ív ár ie 300 kg kukorce zamüdila 
dojdati. Küzma Ferenca z Véghelya 
a N pengőjov. ár je 85 kg kukorce 

zamüdo dojdati. Kovács Ferenca z 
Véghelxa na 80 pengőjov. ár je 150 
kg kukorce zamüdo dojdati. Pollák 
Ján< - >vo z Véghelya na 60 pengőjov.

■■ 150 kg kukorce zamüdila doj- 
lati Zadravec istvána z Véghelya na ;

-.őjov, ár je 100 kg kukorce 
nej de doj. — Vszi tej strofi szlab 
k'‘i; A.vajo od nasega járása i doszta 
■ ise<--.ega dela narinéjo nasoj ob- 
' '-z: rouleg steroga vszegavecs za- 
^zté.ryüje réden tekáj drügoga dela. 
üsterr.i li nikak nescsejo znati, ka 

zsivémo v bojnszkom csaszi i ka je 
sz!’i '.yávanye zrendelüvany vszakse- 
ni : rgari dupliska i szvéta dúzs- 

•'!f>sz! Éti zamerkamo. ka je z tej stro- 
f ’■ ' gaszo főszolgabirósága szamo 

1 prvom frtáli letosnyega leta 12.000 
'enirójov prislo notri. Navcsimo sze 

zse ednouk na réd.
V pénzio szta djániva várme- 

-tyovszkiva cesztniva pazitela Kercs- 
pür István z Alsószentbenedeka i 
'•ucsek József z Seregháze.

~ \ ármegyővszki biztos za pre- 
■''zkrbo národa goripozáva vsze 

mete, ka sze zsito. psenica ali ovesz 
Zf‘lenom sztányi neszmi kosziti za

|

Znamenitoszt dnéva i velko za- 
szlüzsnoszt nasega követa szó z pre- 
bránimi recsámi dávali naprej dr. 
Olajos József főbirouv i Múrocz Imre 
főjegyző. Na konci ouszvetnoga gyü- 
lejsa szó pa dr. Pintér Miklós kr. 
nőtáros odkrili kejp Hartner Nándora. 
steroga je namálao nas domovincsar 
Saáry Gyula.

vrejlo szpunyávali i kak dobm sáfár 
blüzi 20 lejt verno safarüvali z auto- 
nomnim nasim vármegyővom. Vcsa- 
kali szó sze tüdi tou. ka sze je z 
szilov i jálnosztjov vkrajodtrgnyeni 
nas kráj pá nazájprikapcso do More 
i Kucsnice. Vszi nyim z szrcá zselej- 
mo. naj szvoj zaszlüzseni pokoj escse 
dúga lejta vzsivajo!

dozdajsnya sze pa v nüc posztávijo. 
V plán je vzéto tüdi. ka sze v Mu
raszombati pri állomási edna veika 
hramba i tüdi szüsilnica zozida z po- 
mocsjouv várasa i polodelszkoga mi- 
nisztersztva. stere vrejdnoszt sze sa- 
ca zse na 100.000 pengőjov. Záto vszi 
szadjári ne zamüdte prilike i sztoup- 
te notri za kotrige tóga drüstva. Lejt- 
no placsilo de od 2 do 10 pengőjov, 
obri stere summe sze doloucsi na 
szpráviscsi.

HBlgjeim! Egyszerre 130 kötőtű
/adója! Munkája kézimunka. Mindc-n minta köthető Néhány óra alatt köthet pulóvert, 
blúzt vagy ruhát. Kezelése egyszerű. Ara P 62.10. „RAPID" (98) tűvel ára P. 48.30. Kérje 
az l ismertetői. Á R L F 0 RG A L M 1 KFT. Budapest. IV.. Sütő-utca 2. sz... félemelet 3

Od kédna do kédna
Nas Kormányzó szó ob príliki 

nemskoga národnoga szvétka máju
sa 1-ga poszlati Hitleri pozdrávni 
grafer. na sterom sze je Hitler sz to- 
plimi i priátelszkimi recsámi szrcsno 
zahválo.

V Budapesti szó bili spanyolszki 
■ novinári. stere je pogouszto liléin Re
viczky Antal, főnök nasega stampa. 
Spanyolszke novináre je szprijao tüdi 
nas miniszterszki elnök Kállay Miklós.

Litvinov, szovjetszki velki követ v 
Ameriki je vzéo szloboud od ameri- 
kanszkoga zvünejsnyega minisztra i 
pravo. da v krátkom odpotüje.

Benes je v trei. Kak z Práge glá- 
! szijo, dojpogorejni cseski emigrántszki 
i vezér. Benes. odpotüje v krátkom v 
i Ameriko. On je nájmre kovao cses- 
: ko-lengyelszko konfederácio sz Szi- 
korszkim. Ár je pa Szikorszki v Mo- 
szkvi zgűbo miloscso. Benes pa v 
Londoni, sze je záto odloucso. ka de 

í sou v Ameriko k Roosewelti. Novine 
: písejo. da scsé obiszkati tüdi Moszkvo.

i

Kmetszki tanácsi
10. Zakaj je potrejbna kmetszka , 

kniga ?
Kmetszka kniga je záto potrejbna- 

ár szó v nyou napijszani vszi tiszti 
podátki. po steri sze more kmet rav- 
nati pri dojdávanyi pouva. Tákso i 
knigo dobij vszaksi kmet pri notaro
siji i more dobro paziti. da jo ne 
zatepé. Csi sze komi kniga zgübi i 
proszi nameszto nyé nouvo, more 
plácsati 20 pengőjov. V knigo lejko 
pisejo szamo tiszti, steri szó na tou 
zavüpani. Kmet naj záto v szvojo i 
knigo nika ne pise i ne poprávla.

11. Ka je v kmetszki knigi ?
V kmetszki knigi je zapiszana drü- 

z* na po sztaroszti. nyegov szlüzsin- 
. sád. vsze nyegove parcele, z áren- 

, de vzéte ali dáné parcele. katasztrál- 
| ni csiszti dohodek. vözracsunane ed- 
i note za vsze tri grupe. nadale prá- 
. zen presztor. kama sze napisejo doj- 
I dáné ednote.

12. Z sterim dnévom
sze zacsne dojdávati pouv?

Pouv sze zacsne dojdávati z 1. jú
liusom tóga leta i sze lejko dojdá do 
.30. júniusa prisesztnoga leta. Pred 
prvim júliusom dojdáni pouv sze ne 
bode racsunao za dojdáne ednote. 
Záto naj niscse ne míszli. csi bi zdaj 
dojdao pri Hombári kakse zrnye. da 
bi sze tou vracsunalo. Gda sze more 
edno ali drűgo dojdati. sze vszigdár 

i zbobnyari. ali ovak razglászi. Pazite. 
! odávajte szamo tisztim, steri vám po- 
kázsejo pravico. da szmejo küpiti. ár 
csi odáte komi, ki néma pravice. sze 
vám ne vzeme vracsun. Kak hitro 

i szte pa oudali. dájte kmetszko knigo 
küpci, da vám v knigi na odgovár- 
jajoucse meszto zapise kelko je kü- 
po. Zvün tóga vám pa more dati es
cse küpni lisztek (vételi jegy), stero
ga morete dobro csúvati.

í Bőrkikészítés!
• Mindenféle szőrűié, galtér, ágyelö, sapka, bunda, bélés stb. •
• célra alkalmas nyers szőrmés vadbőrt kikészítésre elvállalok. •J Az első budapesti szőrmegyárral állok összeköttetésben. J
• Szász István nyersbőrkereskedő Muraszombat •
• Lendva utca 21. !
• *J Mindennemű nyersbőr és szőr vétele a legmagasabb áron. J
••••••••«•••«••••■•••••••••••••••••••••••••••••••••■••••••

13. Káksi je 
küpni lisztek ali vételi jegy ?

Na küpnom lisztki more biti napí- 
szano ka i kelko je küpleno. imé 
odávca, numera nyegove kmetszke 
knige i imé küpca. Küpec more vszig
dár liszto cejno plácsati za küpleno 
blágo, stera je doloucsena za mak- 
szimálno cejno. Steri od maksimálne 
cejne proszi vecs. ali za vékso cejn > 
odá. bode kastigani.

.4. Ka sze racsúna v dojdáno 
zrnye ?

Med dojdáno zrnye sze notri zra- 
csuna:

1. Pri vérsztvi do 20 plügov tiszto 
zrnye. stero je bilou vödáno delav- 
com za rész pri zsétvi i mlatitvi.

2. Pri szezonszki delavcaj. szamo 
te. cse szó pogojeni na celo leto. sze 
racsúna za vszaksega delavca me- 
szecsno po 2 q. za cejlo leto pa náj
vecs 10 q zrnya.

3. Tisztim delavcom. steri delajo 
za konvencijo. na vszaksi 20 plügov 
orátke zemlé racsunajoucs na ednoga 
delavca nájvecs 12 q. konvencije

4. Za árendo vzéto zemlou v zrnyi 
plácsana árenda. ali szamo telko. 
kelko je tisztomi. ki je dao zemlou 
z árende. na edno leto potrejbno z ■ 
zsivlejnve.

Delavcom vöplácsano zrnye sze 
bode szamo te racsúnalo v dojdáno 
ednoto. csi kmet pokázse kontraktus 
i tou priglászi nájkesznej do 15 jú
niusa tóga leta.

15. Ka je dúzsnoszt vszaksega
delavca ?

Vszaksi delavec. steri sze pogodij 
na delo. more szvojo legitimácijo 
(munkásigazolvány) nájkesznej do 
júniusa 30. t. 1. pri szvoji notárosiji 
pokázati i zglásziti. da je na szezon
szkom deli, ali dela z résza ali kor- 
vencijo. Steri zamüdi do 30. júniusa 
tou zglásziti. ne dobij za delo zrnye 
i ne bode mogo mleti.

16. Ali sze lejko kaj drűgo tüdi 
dojdá nameszto zrnya ?

Nameszto psenice. zsita. ali két- 
szeresa sze lejko dojdá tüdi kukorca 
ali jecsmen. ali vzrok tóga sze more 
opravicsiti. (NadaljüjemoJ

Régi ablakrámák 
ablakkal é.s ajtórámák ajtószárnyakkal eladói. 
Megtekinthetők TURK JÓZSEF vendéglősnél 

Muraszombat.

Rojáril
Dobi.io sze popunoma dobri kaptán pri Horxáth 

Ferenc rojári. Bagonya 157.

Asztalos tanoncnak 
jobb fiút azonnal felveszek ORBÁN LAJOS 

asztalosmester ö r i h o d o s.

Jókarban lévő zongorát
azonnal vennék. Cim a kiadóhivatalban.

Okleveles maszirozónö 
maszirozást s állal. Házhoz is megy. Sokáig a 
budapesti Császár-fürdőben működött! Cim 
KÁR LAJOSNÉ. Muraszombat. Lendva utca 22.

Za tislarszkoga inasa
z bougse hizse decska vzemem gori. ORBÁN 

LAJOS tislarszki májszter Orihodos. 5-.
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Szpoznávanye
Ered 210 lejtami, t. j. 1703-ga leta 

májusa mejszeca je dicsni szín Zrínyi 
Honé, 11. Rákóczi Ferenc z szvojimi 
kurucami razvio zásztavo z napiszom 
Z bozsov pomocsjouv za szlobos- 
sino i domovino-' i sze posztavo prouti 

• aszarszkim labancam, ki szó scseli 
szloboscsino nasega národa szploj 
poklacsiti. Zoubszton je scseo Becs 
nas Vogrszki ország nájprvlé na kou- 
distuo szprauiti. te pa ponemcsiti. Nas 

ogrszki národ sze je batrivno i z 
krepkim vödrzsányom borio prouti to- i 
mi nakanejnyi. Tüdi jezero i jezero I 
nasi vend-szlovenov je sztoupilo pod I 
Rákócziovo zásztavo, ár szó mantrá- 
nye 1. Lipótavecs nej mogli prenásati.

V tisztom csaszi szó vesznice okouli 
lielatinca doszta trpele. Tű szó 
roupali i vuzsigali labanci, ki szó 
z Stajarszkoga eszi prisli. Pod vo- 
ditelsztvom Ebergenyi generálisa i 
belatinszkoga zemelszkoga gosz- 
pouda, ki je tüdi k labancam pre-

Konec vandranyi,
Vandranye je vsze do tisztigamao 

szrecsno teklo doj, pokecs szó szász
ki vládnicke velko moucs nemskoga 
országa nej posztavili na peté i pri 
Augsburgi (955) klantivajoucsi sereg 
Lél i Bulcsa nej narezali z onov bojn- 
szkov taktitov, kakso szó vougri nü- 
cali. Lekcia je teska bila, ali haszni- 
la nyim je. Vogrinsztvo sze je náv- 
csilo na szvojem kvári ka po tej sztezáj 
vecs neszmi hoditi.csiszescséobarvati.

Na velko szrecso je cejlo sztanyé 
goriszpoznao vládnik zselézni rouk 
Géza. Ón je obcsüto. ka sze vougri , 
szamo tak lejko goriobdrzsijo. esi tá- | 
nyájo ázsijszke naváde i gorivzemejo 
krscsanszko verő.

Gda je Géza prejkvzeo obiászt, je 
vcsaszi prepovedao podlozsancom, 
ka bi bantüvali szouszidne országé. 
Od nemskoga caszara Nagy Ottó-ja 
je krscsanszke dühovnike proszo za 
vucsitele krscsanszke vere.

Szám pa ka naj dobro példo ká- 
zse, je prejksztoupo na krscsanszko 
verő. Plán sze nyerni je dobro po- 
szrecso. Z tála zavolo ogvüsanya, z 
tála pa zavelo bojaznoszti od Géza fe- 
jedelma, je lüdsztvo povrglo poganszko '

nase histourie
vrgao, je caszarszka vojszka zazs- 
gála 70his, 1679 kosou rojov, odeg- 
nála 2317 kráv i 690 szviny. Rá- 
kóciovi kuruci. v steri je doszta 
nasi lüdi bilou. szó tou rouparszko 
labanc-bando vözbili i národ rej- 
sili stajarszkoga goszpodsztva. Tak 
sze nas národ doszta má zahváliti 
II. Rákóczi Ferenci.
V 8 lejt trpécsoj kuruc-iabanc bojni 

je mocsna vola, navdüsenoszt i go- 
récsa lübézen do Vogrszkoga országa 
podezsigala máli racsun nasi ku- 
rucov, ki szó bojno za bojnov gvinali 
prouti labancom, pokecs nyim je szre- 
csa nej potunejla i je nas nejpozáb- 
ni vezér 11. Rákóczi Ferenc prisziljeni 
bio éti nyáti neszrecsno domovino, 
pa odijti v Rodostó na Törszko v 
pregnansztvo. gde je tüdi mrou.

Vogrszki szloveni! Zmiszlite szi na 
dávna vrejmena i postüjte szvoje do- 
brocsinitele. kaksi je bio tüdi II. Rá
kóczi Ferenc I
Géza fejedelem

verő i sze je dalou okrsztiti. Szprevidli 
szo.ka sze morejo vrcsti po europszkom 
rédi. Prouti konci vládanya Géze je vék- 
si tao vougrov gorivzelou krscsanszko 
verő. Tak je bár tou kázalo na zvüna.

Vrijek szvojemi velkomi deli je 
sztém dao, ka je szvojega szinüj ls- 
tvána ozseno z Gizellov. bajorszkov 
kralicsinov, ki je bila szesztricsna 
nemskoga caszara. Tak je ország dou- 
bo krscsanszko formo i zavzeo meszto 
med europszkimi krscsanszkimi orszá
gami, ár je vecs zavolo prvejsega pogan- 
sztva niscse nej mogao mrziti na nyé.

Po velkom králevszkom gosztüva- 
nyi je doszta krscsanszki vitézov i 
popév prislo v ország, ki szó pomá- 
gali vöosznávlati krscsanszki ország.

BENKŐ JÓZSEF

Sürgöny: 
BENKÖ, 
Muraszombat

HÚSÁR U ÉS KONZERVGYÁR

Postatakerekpén-- 
fári csekszámla 
74009.

MURASZOMBAT

Csi sze gaszilci medszebov poszttá- Spanyolszki ország je k'édi ‘ 
diío, ogen szám odszébe vgasznE Z Szeville glászijo • Franko gene- ; rálic ÍO tr Q'VAvrilli

Szmeja vrejden ali szkoro z nesz- ' 
recsov koncsajoucsi dogodek je bio 
v Combria portugálszkom várasi. V 
várasi szta bilé dvej gaszilszki drüzs- 
bi. Tou je lüdsztvo znalo, záto je 
mérno vecsér slo pocsivat, miszlécs, 
da gaszilci pázijo na vszakso nevar- 
noszt. Tevi drüzsbi szta zse duga lejta 
nej v taksem prijátelsztvi zsivele kak 
bi mogle, nego edna je bila toj drü- 
goj nevoscséna. V nocsi je zacsnola 
goreti edna hizsa. Obej drüzsbi szta 
prisle na kráj neszrecse. Gda szta sze 
zaglednole. je zavrelo v nyij neprijá- 
telsztvo i zacsnoli szó sze tam mláti- 
ti. V tóm csaszi, ka szó sze gaszilci 
med szebov bili, je ogeny szám od 
szébe vgaszno. Lüdsztvo sze je nad 
tem sztrasno razburkalo i je proszilo 
varaski tanács, da v bodoucsem pri 
vszaksem ognyi mocsno policijo posle, 
stera nájprvo réd naprávi med gaszilci.

____ gene
rális je v Szevilli gues meo, v s^erom 
je vözdigno. ka Spanyolszki ország 
mocsno vojszko má priprávleno stera 

i je gdastécs gotova za rozsjé popad- 
noti za obarvanye szvoje neodvisz- 
noszti. Nyegovo zvünesnye oponása- 
nye je nej bojnszko, vendar je pa 
fúrt na csati. Nigdár sze ne szpozá- 
bimo z nasi isztinszki priátelov, ste- 
rim sze mámo doszta zahváliti z< 
nyuvo pomoucs, z sterov szmo sz- 

i mogli domovino obrániti.

I
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I Pontos és gyors kiszolgálás !

Kérjen ajánlatot!

I óriási választékban J 
László Ignác j 
Szombathely |
Erzsébet Királyné u. 23. - Telefon 191 I ________ J I

PHILIPS __
| STAWDART | 
rádiókészülékek 

ismét szállíthatók.
6 havi jótállás — szak

szerű kiszolgálás!

Rádió Nemecz
Muraszombat.

jllliliiii! -nnii|U

r

Zsebvoltmérök megérkeztek ’ s
_ r

11111111 ■ II111111IIII1111II1111111111111II111111111  > 11111HI f IM i I Hl N+>+.(llr

Národne tabuié
Vküp szpravo í piszao: Jókai Mór. 

Poszlovencso: Fiiszár János vp. vucsitel.

Cinkote kántor.Cinkota várasék je vu onom hípi dobro dalé bio od Pesta, kak dneszdén. Kakda je bio dalé? Záto ár szó Pest varasa szlédnye vráta tam bilé, gde szó zdaj Hatvani vilice vráta, od steri je zdaj ko- nec varasa vecs kak dvé jezero sztopájov blizse k-Cinkoti, kak je biló v-Matyas krála vrémeni. Z-kelkim sze je Pest pröti razsirjávao, z-telkim je mednyima bodö- csa dalecsina kratsisa, kak je pa te bila. Z-steroga tő szitája, ka je Cinkota rávno telko jusa méla teda znamenitosztami lá- dati, kak Pest.Med znamenitosztami to nájznamenité- > se je biló tó, ka je v-Cinkoti zsívo eden ' vrli, bogábojécsi goszpőd, ki je zse dugó , lét glaszo ménsim, véksim vernikom récs Bozso. Kak je nenavádno ednók v ekle- ; zsie piszmárnici med píszmami nikaj zisz- . kávao, sze je namero na eden sztári pergament, na sterom je z-ednim viszécsim pecsátnyekom i Bőg zná z-kelkimi pod- piszki biló popíszano i potrdjeno, ka nig,- da escse vu Jeruzsálemszkoga Andrása vrémeni je eta posztája za apátgoszpodí- na imenüvana vő. Ka je etoga porocsila liszt né bio v-zsítek posztávleni, tóga zrok je zagviisno tő bio, ka szó vsze dugó né prisli tatárje, ki szó országa réd nezgo- 

vorno gori zgrözsali i veliko opüsztsá- vanye csiníli.Ete, od viszike sztráni poszláni liszt je vu tóga pobozsnoga dühovnoga pasztéra glávi bodócse mirovne mozgé jáko gori zgrózsao, ár bi tak on póleg tóga líszta goszpon apát mogao bidti, i nakeliko je dotémao z-szvojim sorsom zadovolen bio, zdaj bi dvakrat boté zselo sze z-ednov sztopnyov vise pozdignoti.Né je dugó miidio, piszao je edno lepő vönabráno, ponízno prosttyo, k-coj je prilozso nájdeni porocsila dokumentoni i v-Büdino je poszlao pred .Mátyás krála.Kralá je rávno v-dobroj véli naisla prosnya, vu veszetni vöraj sze je rád lö- do z-táksimi naivnimi, povémo nanikeliko vdárjenim, szlaboga razuma lüdmí, na prosnyo je gori zapíszao:Prosnya szc dovoli, esi te proszécsi na naszledüvajöcse trí pitanye odgovoriti bódé znao: Obprvim, gde zide gori szun- ce? Obdrügim, kelko je vréden kral? Obtrétjim, ka szi miszli kral ?Kak je te pobozsen páter zvedo kralá válasz, nyegovo cselo je obléjao veliki i tezski znoj: sto bi znao na etaksa teska pítanya odgovor dati ?Trí dni je biló dáno vrémen na pre- ntislávanye, stero je pobozsen páter escse dosztavo z-trémi nocsámi, ár szi je nócs i déli od té tré pítany premislávao i dö- nok je szamo telko zbrodo vö, ka névé odgovora dati na nyé.Meo je ednoga kántora, koga szó né od posztni kvater imenüvali tak, ár je on 

bőgnie né liibo niksega i tak tüdi né posztni kvater poszta, póleg tóga je pa vszigdár jáko zsíjao, taksa nevarna zsíja ga je mantrála, da szi je né mogao z- ’ niksov drügov pitvinov pogasziti szamo li z-vínom.Kántor ka je na pamet vzéo dobroga plébánusa nemirovnoszt, je zazvedo od nyega zrok velike tesköcse i preci, kak nyerni je plébános naznano kralá pitanye, je veszélo vküp pocso zpetámi govorécsi: Tő je nájmenye! Nikaj sze naj necek- nejo goszpodne. Jász mo meszto nyíh só pred kralá i dam odgovor na vsze trí pítanya.Na poniidbo je velki kamen szpadno dőli z-popa szrdeá. Privolo je, kántora je v-reverendo oblékao, prekrízso sze je i vu Bozsem iméni ga je meszto szébe v- Biidino pred krála poszlao. Ali dönok je sziromacsek plébános bole trepetao, kak kántor, no esi je té bio vu nyegovoj kocsi.Kántor v-Büdino pridöcs, sze je pred krála dao p'elati, ki ga je zse z-velkov nálezsnosztjov csakao, kakda razlozsi gori dana pítanya? Okőli nyega szó sztáli vi- sziki plemenitásje, országa zásztavniki i zse napré szó sze medszebont poszmejá- vali nad popa mantrov, ki je zdaj bogme v-skrebeé pobráni. Zse napré szó viditi iné- iioli nakeliko oszrámnyetti de odtéc matt- . digao z-povisznyenim nöszom prőti dőmi, i te sztári, znöva pocsíti goszpon apát ocsa.— No dober moj vernik, pové mi, gde zhája gori szunce? — píta kral tiamali sze zaszméjavsi.

Kántor szi zaszükne duge bamst (te szó escse plébánusje tüdi bajusz1 ■ szakáié meli) i ednáko odgovorí:— Nyílt velicsansztvi v-Büdini, "néni pa na Cinkoti.Král i vísnyi goszpődje szó sze asz- ntéjali erkócsi vu szebi: Pravico má— No vídimo to dríigo pitanye Kelko je vréden král ?Na tő sze je kántor malo postcabac po glávi í vö je prisao zsnyé odgovor— Csi szó goszpod Krisztusa za neszei szrebrni pénez ódali, te je kral t. í.-j devétdvajszeti tüdi vréden.Té odgovor szó vszi za jáko d< í - ;a szpozuali.Ka pa te trétji: — Ka miszli zdaj • ?!— Nyíh velicsansztvo král zdaj za^vas no tó míszlijo, ka z-Cinkote plebá t iso" guesíjo, pa po pravici pred nyírni nyinc. ponízen szluga Cinkote kántor sztoji.Králi sze je jáko dopadno té c-levt-.— Da szi pítanya ti, razlozso, b'\i i goszpon apát!— Neszem vréden jász té velike csesz”'. — sze je odpovedávao kántor, — osztáne tá csészt goszpon dühovn'A '1*-' bi zadoszta velka díka bila, csi b köti nebi tak mála stüca bila.— Naj bode dvakrat tak velika. r.z-. je do tégamao bila, — odgovorí král M- gvüsno je szkrb noszo na tő, da eéno meszto kántora on plácsa vö.Escse dneszdén je tak velika stz.a, ló je liter v-Cinkoti, szamo, ka dvakrtd iák veliko céno pobérajo za ttyö.
Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat. Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Nár.fcr


