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H'ifísi lelkesedéssel tüntetett a Muravidék társadalma

Mécs László magyar költészete mellett
A Vendvidék* Magyar Közművelődési Egyesület magyar estje

Kedden, május hó 18-án este 8 óra- 
rendezte meg a VMKE nagy ér- 

íeklődéssel kísért magy ar estjét, ame
ri az európai költészet egyik leg- 

atalmasabb alakját. Mécs Lászlót 
itta vendégül.

,1-ács László már hétfőn este meg
lett Muraszombatba, és rendtár- 

mál. Dr. Törnár Ede premontrei ka
nonok. áll. gimn. igazgatónál szállt 
meg. Másnap délelőtt a gimnáziumi 
♦azgató kíséretében Muraszombat hi- 
atali vezetőinél tett látogatást. A vi- 
ichirü vendéget Hartner Nándor or- 
úggyülési képviselő, a VMKE el- 
ke látta ebéden és vacsorán. A 

r tkörű ebéden Dr. Olajos József 
iszoigabiró és Dr. Törnár Ede áll. 

u nn.-igazgató vettek részt.
ste 8 órára a Városi Mozi helyi

je zsúfolásig megtelt. Pár percen 
belül a közönség feszült várakozása 
közepette megérkezett a nagy vendég, 

■ if hatalmas tapsvihar kisért helyére.
A magyar est első számaként a 

kiagyar Hiszekegy hangzott el, ame- 
yet a példás rendben a felállt közép

iskolák énekkara énekelt.
Ezután Dr. Törnár Ede áll. gimn. 

gazgató emelkedett szólásra, hogy 
Muraszombat nagy vendégét üdvö
zölje ; ..a tengermély érzések, égma- 
•ras eszmék, csodálatosnál csodála- 

sabb gondolatok, szavak és mon
datok Nagymesterét!"

\ szónok mély meghatottsággal, 
gaz *n szívéből-lelkéből szólva te.te 
í' a kérdést: ..Miért lett Mécs Lász
ló Európai hirű költő? Miért kapta 
meg a Korvin-koszorút ? Miért Ma- 

trország legnépszerűbb és legünne
pel ’• bb költője?"
- M< ■eset hite és szeretete tette 
naggyá
mondotta a szónok —. az a hit. 

amely hegyeket mozdíthat és az a 
szeretet, amely senkit sem zár ki, 
•or nem. rang és fajra való te

kintet nélkül! Ennek a hitnek és 
szeretetnek a lánglelkű hirdetője, apos- 

i é.s aranyszájú énekese a költő. 
'Zért jár városról-városra, azért jött 
df közénk, hogy megerősítsen ben

őket a hitben és szeretőiben ! Meg- 
'anilani az embereket arra, hogy hinni

II minden rodhadt és korhadt világ
nézet ellenére is az eszmények szép- 
segéöen. szentségében és örökkévaló
jában ' Hinni kell a két szívet örök- 

e3ymáshoz kötő szerelem lehető- 
népségében és szentségé

in ' Hinni kell az anyaság isteni 
-'stósagaban és a gyermek őfensé- 

nen 1 Hinni kell a vérszerződésben, 
n’a.war faj elpusztithatatlanságá- 

>Ql} ■ Hinni kell a szociális érzés és 
,llsztusi szeretet átalakító erejében és 

Qlfidalában !
■ Ennek a krisztusi, testvéri, ma- 

ar szeretetnek a jegyében mondom

Neked mindnyájunk nevében: Isten 
hozott! Kérlek, jöjj ide és véts, olts 
itt is ..vadócba rózsát", hogy szebb 
legyen a világ I — Ezekkel a szavak
kal fejezte be üdvözlő beszédét a 
szónok. Hosszan tartó viharos taps 
fejezte ki azt, hogy a közönség együtt
érez a szónokkal, helyesli szavai sú
lyát és remekveretű mondatai tar
talmát.

Az üdvözlő beszéd után a közép
iskolák énekkara három magyar népi 
dalt adott elő Horváth Boldizsár 
énektanár vezény lesével. Elhangzott 
az Altalmennék én a Tiszán. Jól van 
dolga a mostan: huszárnak és Réten, 
réten... kezdetű magyar népdalok 
minden magyar szive- magával sod
ró, csodálatosan kedves dallama. A 
közönség a magyar népdal lélekfor
máló erejének füzében, ieszült figye
lemmel. tökéletes • daadassal hallgat
ta a kórus jó megalapozottságáról 
tanúskodó ének technikáját. Horváth 
Boldizsár énektanár ezúttal is megmu
tatta. hogy bizonyos korok közömbös
sége. sőt gáncsoskodása ellenére is 
diadalt tud aratni c miikor népdal 
a vend anyanyelvű tanulók ajkán. 
Fáradtságot nem kimúló munkáját 
magyar szív hevít: Az ér.ekfanár már 
az új magyar nép; szellem áradó hul
lámaiban nevelkedett és büszke sze
rénységgel vállalja a \ muravidéken 
Bartók Béla és Kodály Zoltán szel
lemi vezetése alatt álló magyar népi 
énekkultúra jövőnket irár- itc erejé
nek terjesztését. Muraszombat kö
zönsége ezúttal is jóleső érzéssel vet
te tudomásul, hogy az emberi lélek 
legősibb és legmélyebb megnyilvánu
lása a gy ermeki leiek iímusú. dala, 
a leghozzáértőbb és a legjobb kezek
ben van! A középKkílák énekkara 
ma már Muraszombat büszkesége! 
További fejlődésé: meleg szívvel ki
sérjük.

Az énekszám után Mécs László 
szavalata következett. Szűnni nem 
akaró, meg-megújuló tapsorkán után 
a teljes csendet bevárva szólalt meg. 
Akik már hallották őt. tudták, hogy' 
most a ritmusok, népnyelv, legmé
lyebb emberi és magyar gondolatok 
olyan áradata következik, olyan sa
játos. egyéni előadásmódban, olyan 
királyi pompában, amely egycsapás- 
ra meghódít minden lelket, magával 
sodot mindenkit a magyar bánatok 
mezejére, csillogó és könnybeborult 
szemeket, újhitü jövötigérö tekinte
teket irányit a magyar remények 
egére, a legmélyebb emberi tartalom 
záporát zúdítja a telkekre. Akik még 
nem hallották őt. szavalatának első 
turnusa után megújult lélekkel sóhaj
tottak fel és a legmélyebb emberi 
szépségek esztétikai élvezetével ün
nepelték a magy arság ország-ragasztó, 
mélv elhivatottságú prófétáját.

Szünet után Bálint Béla állami gimn. 
tanár tartott előadás! ..A magyar né-

i

i

lelkünk szerint való népi tánc és né
pi játék veszendőben van. Azt ,. di
vatos nyugateurópai mozgás, ez: az 
angolszász futball, svéd torna és nem
zetközi sport szorították ki. Elhagytuk 
a nagy népviseletet is, s ruházatun
kon csak külsőségek : paszomár. ok 
nemzetszínű szalagok képviselik a 
magyar jelleget. A népi művészet 
elárvulását a közömbössé vált közép
osztály sietteti. Nagy baj az is. hogy 
nemzetiségeink néphagyománya bán 
nem ismerjük lel a magyar örök-, get, 
pedig ők nyelvi különállásuk és Ha
társzéli településük miatt jobban reg
őrizték azokat. Ha sikerül közé -z- 
tályunk érdeklődését felkeltet*: a ,a- 
gyar népi örökségek iránt, akkor - ■ m 
kell félnünk attól. hogy beohac.uk 
abba a nagy nyugati nemzetbe, amely
nek múveltséghatását a kgA -nyvb- 
ben elfogadjuk !

Az előadás után Rituperné-Ko: ts 
Annuska jó technikával, rövid ked
ves zongoraszámot adott elő, antí? et 
a VMKE virágcsokorral jutalmazott.

Ezután ismét Mécs László szavalt. 
Megköszönte a közönség tapsait, 
amelyekből kiélezte az őszinteséget, 
a .szeretett-' .Magyarruhás kisleu a 
\ MKE ajándékaként díszes albumot 
nyújtott át neki muravidéki fényké
pekkel.

A Himnusz hangjai uián lelkiek
ben és szellemikben gazdagodva 
oszlott szét a közönség. Mécs Lász
ló autón Hartner Nándor társasagá
ban azonnal továbbutazott, hogy 
Szombathely en elér.’ sse a budapes i 
vonatot. Közölte kísérőivel. hogy .‘í:;- 
raszombat azok közé a helyek k< zé 
tartozik, ahol nagyon iől éreztt m 
gát. Muraszombat pedig büszke arra, 
hogy szemtől-szembe ‘üdvözölhette 

párosul, távol áll minden cigánybú- korának egyik legnagyobb .-zeljemi 
sülőstől és nyugati érzelgősségtől. A nagyságát.

———TO

pí műveltség elemei" címen. Leszö
gezte azt. hogy magyar fenmaradás- 
nak egyetlen vára a magyar paraszt, 
jövő megmaradásunk egyetlen biz- 

I tositéka a magyar népi műveltség, a 
[ magyar népi hagyomány. Ezt kell 
szervesen beépítenünk nemzeti mű- 

‘ vetődésünkbe úgy, hogy annak ne- 
csak színt, hanem belső tartalmat is 
adjon. Kultúránk legősibb csodája a 
magyar népnyelv, amely átmentette 
a magyar lelket az ellenséges száza
dokon át. amely ma Európa leggaz- 

. dagabb. legtöbbhangú hangszere. A 
kultúra elemi követelménye a tökéle
tes magyar kiejtés. A beszéd a nem
zetért való testi kiállás egy formája! 
Csak ott romlik a kiejtés, ahol fogya
tékos a nemzeti öntudat és a vele 
járó felelősségérzés. Mivel a közép
osztály nyelve telve van idegen ízzel, 
a népnyelv ősi tisztaságához kel! 
irányodnunk. Gondosan kell tanulmá
nyoznunk a magyar nyelv legősibb 
kifejezési formáját: a székelység által 
máig megőrzött rovásírást. mert ez 
bizonyítja azt. hogy' már a honfogla
lás előtt is írástudó nép voltunk. Ez 
csodálatba ejti a külföldit és nemzeti 
önérzetét növeli a hazainak ■ Népi 
zenénk is 1300 éves ázsiai örökség, 
melyet sem a magyarnak vélt cigány- 
muzsika, sem a nyugateurópai terce- 
lő éneklési mód műdalai nem tudtak 
elhomályosítani. A magyar népdalban 
keleti méltóság és népi gyöngédség

'Ti

Május 23-án adják át az országos tűzoltó 
egyesület zászlóját a Battyándi tűzoltóknak

A Magyar Országos Tűzoltó Egye
sület zászlót ajándékoz a Battyándi 
Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Az 
országos egyesületnek ez az első zász
lója. amely muravidéki faluba kerül. 
A zászlóadómányozás tehát kitüntetés, 
amely éppen

a nemzethüség szempontjából 
egyik legszebb magatartást tanú
sító falut éri.

A Batty ándi tűzoltók nagy lelkese
déssel készülnek a zászló átvételére 
amely ünnepélyes külsőségek közöl! 

, történik meg május 23-án a battyándi 
• Levente-téren. Az átadás: és felszer.- 
telési ünnepségen valószínűleg meg

jelenik dr. Kiss Lajos országos fűz
rendészeti felügvelü kíséretével, a ke
rület. a vármegy e és a járás tüzelő - 
ságnak vezetőivel egyetemben.

O^"»

Megalakult Muraszombatban 
a GyOE muraszombati járási fiókja

Vasárnap délelőtt 11 órai kezdettel 
tartotta a Gyümölcstermelők Országos 
Egyesületének muraszombati járási 
fiókja alakuló közgyűlését a muraszom
bati községháza tanácstermében. Az 
alakuló közgyűlésen megjelent Hartner 
Nándor országgyűlési képviselő, Sze
leczky János a GyOE titkára. Lipics 
József városbiró. Siftár Imre a battyán
falvai téli gazdasági iskola igazgatója. 
Mórocz Imre főjegyző és számos más

hivatali vezető. Dr. Olajos Józsei !■_•- 
szolgabiró elnökölt.

Az elnöki megnyitó után Sittár Jmre 
ismertette a GyOE munkáját, célkitűzé
seit, szervezetét, majd megválasztották 
a tisztikart. Elnök dr. Olajos József 
főszolgabíró lett. — Az alakuló köz
gyűlésen Szeleczky János GyOE HL 
kár is felszólalt és ismertette a GyOE 
szervezetét és ügyrendjét.

beohac.uk
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Életbelépett az új vasúti menetrend

Muraszombat—Szombathely
A h ’tfőre viradó éjszaka a vasuta

kon életbelépett az úgynevezett nyári 
menetrend. A vasutak a közismert 
nehéz viszonyok között is igyekeztek 
olyan menetrendet összeállítani, ami 
több viszonylatban is megjavítja az 
utazási lesetőségeket. Elsősorban a

Dunántúl nyugati része kapott 
egészen uj vonatokat

a szombathelyi üzletvezetőség üzlet
igazgatójának Vértessy miniszteri ta
nácsosnak hathatós közbejárására.

Olvasó közönségünk -t érdeklő íon- 
tossabb változásokat az alábbiakban 
ismertetjük.

Szombathelyről > órti <0 perckor 
sebesvonat indul Székesfehérváron at 
Budapestre, ahova 10 óra át) percxor 
érkezik. Budapestről ez a sebesvonat 
16 óra 20 perckor indul vissza és 
Szombathelyre érkezik 21 óra 25 perc
kor. Szombathelyről 10 órakor egy uj 
személyvonat közlekedik Győrig, ahol 
Budapest télé kap személye onati csat
lakozást é.s 17 óralO '.erekor érkezik 
Budapestre. Győrből az uj vonat 6 
óra 15 perckor adui. Pápára 7 óra 
16 perckor. Szombathelyre pedig 9 
óra 5 > perckor érkezik.

Ezt a vonatot el lehet érni a Mura
szombatból ö'lö-kor induló motorral.

Így lényegesen megjavult a Mura
vidék összeköttetése Pesttel.

MURASZOMBAT KÖRMEND - 
SZOMBATHELY között

nem » ■’illozot'. lényegesen a menet
rend A kisebb változásé1 a követ-

MegváhüzoU a MÁVaut menetrend
Felemelték

Május 15-étői ítz üzemanyag és a 
munkabAr-'k drágulása következtében 
a MÁVaui a iteldij-Jrat mintegy 34%- i 
al felemelte

Május 17-én megváltozott a menet
rend. A menetrendváltozást és annak 
módozatait már kotábban jeleztük, igy
most ‘ -ges részletekbe bocsátkoz*

Erve-jy.. iM.i MÁVAUT AUTÓBUSZ MENETREND május 17.-tól

Muraszombat Felsőlendva Szentgotthárd

Muraszt mbaf—Alsólendva Nagykanizsa
Ev d X d

. : i 0.4t' 14.35 Muraszombat Korona s /. é :8 55 10.05 18.20 21.35
I 7.45 ; l 1455 Belatinc 5 | 9.46 1 21.16

7. iá | : H .29 i 1 .enrk ásárhelv 58-10 | 17.35 1
8. 10 8.40 : 12.20 15.il e Alsólendva i 17.15 8.50 16.10 20.20

8.45 12.25 : 15.55 i Alsólendva e J7.10 16.35 S20.15
9.55 13.35 : lí .os Lcíenye •6.04 15.29 519.09

10.15 11.25 5 17.55 Nafívkanizsa Körönéi sz i ;5.10 14.35 j 18.15
10.5 > 14.i- -I8--M é Nagykanizsa pu. i : 5.00 14.25 : 18.05

Muraszombat—Szarvasiak , ,
i ÍO.zO I9JŐ t Muraszombat Korona sz. é «6.()0 Sfi.55 • 13.25
•1025 19.15 i M naszombat pályaudvar é J5.55 : — : 13.20
: 11.17 20.07 . ashidegkut 1 :5.04 5 6.04 512.29
511.45 20'35 é Szarvasiak i 5 4.35 ' 5.35 : 12.0(1

Perlak Belica—Csáktornya—Stridovár

X h g gx h X
7.15 —.— •19.C0 i Mi ■ ■■ somba! pályaudvar (• • 5.55 • _  _
7.25 : 15.35 : 19.15 i Muraszombat Korona sz. c : 6.00 • * 0'55 1120

.8.25 • 16.3 > : 20.15 e Felsőlendva 1 : 4.55 •
5.55 13.2'*

:9.35 • — —.— é Szentgotthárd Korona sz. i _ e_ : 12.10
:9.4O —•— —é Szentgotthárd pályaudvar i — —.— : 12.0.5

• 17.00 i Csáktornya Zrínyi tér e *6.10

c c c c
: 8.I0 • 14.55 i Periek C ;8.00 • 14.10
: 9.32 : 16.17 1 Belica é :6.59 : 12.49
: 9.50 ; 16.35 é Csáktornya Zrínyi tér 1 :6.40 : 12.30

: 18.10 é Stridovár j 5 5.00• __ ___ •
MEGJEGYZÉS:

K Muraszombat- .előnye közöli csak hétköznap.
X < sak hétköznap közlekedik.
d Alsólendva—Nagykanizsa között csak hétköznap.
a Muraszombat Szarvasiak csak kedden, csütörtökön, vasár-es ünnepnap közlekedik, 
t Muraszombat Szarvasiak csak Hétfőn. szerdán, péntek és szombaton közlekedik, 
e Muraszombat—Szarvasiak kedden és csütörtökön nem közlekedik.
g Muraszombat—Eelsőlendva csak kedden, csütörtökön, vasárnap és ünnepnap.
h Muraszombat—Eelsőlendva csak hétköznap hétfő, szerdán, pénteken és szombaton. 
X Eelsőlendva—Szentgotthárd közölt csat hétköznap.

gx Eelsőlendva—Muraszombat járat először a pályaudvart érinti.
c Csáktornya—Perlak közöli csak hétköznapi hétfőn, szerdán és pénteken, 

Csáktornya—Stridovár között minden hétköznap közlekedik.

között nincs lényeges változás 
kezők: az a vonat, amelyik eddig 13 | 
óra 30 perckor indult Muraszombat
ból Szombathely felé. 13 óra 35 perc-. 
kor indul, az a vonat pedig, amely I 
Muraszombatból 19 óra 13 perckor 
indult Szombathely felé, az 19 óra ’ 
3 I perckor indul. (Budapestre átszál-1 
lássa! Körmenden, érkezik 9 óra 10 
perckor a Keleti Pályaudvarra). 
Szombathelyről Muraszombatba vá,- ; 
tozatlanul indulnak a vonatok.

Lényeges javulása
a menetrendnek, hogy az este há- ■ 
romnegyed <3 orakor induló vonatot | 
Budapestről el lehet érni. Ebben az 
esetben délelőtt 11 óra 30 perckor 
kell indulni gyorsvonattal Budapestről.

— Fedett emelvényt épit a mura
szombati tüzoltózenekar és onnét 
ad vasárnaponként térzenét. A szé
pen fejlődő muraszombati tüzoltózene- ; 
kar további sikeres működésének elő
mozdítására önkéntes adakozás kére-; 
(ében eddig közel 2000 pengőt aján
lott fel Muraszombat közönsége a zene
kar céljára. Ebből az összegből a • 
zenekar felszerelését egészítik ki. ezen- i 
kívül a vasárnaponként rendszeresített 
térzenéhez fedett emelvényt állítanak 
fel a Szabadság-téren. Az emelvény 
szélszedhető lesz és alkalomadtán át , 
lehet helyezni a Szapáry-parkba. — ! 
Muraszombat közönsége elégedetten | 
szemléli tüzoltózenekarának nagyvo-1 
naiu terveit, amelyeknek sikere ismét 
előmozdítja Muraszombat nyaralóvá- ’ 
ros jellegét.

a viteldijakat
nunk. Helyette alább közöljük a ki
indulóállomásokat étlapul véve t po.e- 
tos menetrend-táblázatot. Csak annyit 
jegyzünk ismételten meg, hogy a me
netrend változással

az utazóközönség minden teljesít
hető óhajának

eleget tett a MÁVaut.

i
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Bucsu a nyolcadikosaimtól
Nyolc kemény esztendő múlt el felettetek, 
Kis elsős diákból felnőttek lettetek.
Mikor legelőször leptetek be ide. 
Irle-f-s szorongás nyomult szivetekbe.

Elküldött titeket édes jó szülőtök. 
Hogy ok tudománnyal teljen az időtök. 
Tanuljatok sokat, szépet és nemeset.
Mindazt, amit sok-sok évezred kitermelt.

E’cl< slegcs: itten solise tanultatok. 
Boldogi-: islokhoz mindent megkaptatok. 
Ha inni a kiléplek a nehéz: eleibe, 
'límuiiulok tovább magatok képezve.

Nem '• í; -I azt kellőn sohse hangoztatni. 
Bizony .i jó papnak holtig kell tanulni. 
Alapot megadta az iskola nektek.
Ezen utravalét ti jól bevessetek.

1 lányszor kisért el a szülök aggtidása. 
Messzi ulalokr i cl az. iskolába.
II. .uy nehéz ejfszakál virrasztónak ők át. 
Hogy elvégezhessétek a középiskolát.

I Ízeltetek éli hol jóval, hol rosszai.
Hol jeles, hol pedig rossz, bizonyítvánnyal. 
Most belejezlétek az utolsó ével.
Es megtanultatok minden jót és szépet.

Búc.izi'm tőletek szeretett diákok! 
Utravalótokra minden iát kívánok
Imádjátok Istent az Egeknek urát 
Szeressé: l> nagyon ezl a drága hazát.

Kél esztendeig voltam osztályfőtök. 
Egyformán szeretve é.s féltve mindötök.
Most hát utalókra bocsailak lilékéi. 
Isten vezéreljen, áldjon Benneteket 1
Murn.sc, ’ilx.t, IJM.'Í. május lő.

KÁDÁR GYULA 
áll. gimn. tanúi.

OLVASÓINK
ÍRJAK...

Igen tisztelt Szerkesztő Ur!
Minden félreértés elkerülése véget!, i 

a történeti hőség és igazság érdeké- ; 
ben. nb. Lapjuk L é. ápr. 30.-án meg
jelent Zrínyi Ilonáról itt közleményük
ben ér nék a mondatnak helyesbbi- j 
’é'.él kérem : .. .férjének földi marad
ványait Törökországból haza hozatta 
és Kassán temetette el . . . A valóság 
ugyanis az, hogy Thökölyi Imre holt
testét a Késmárki evangélikus temp
lomban helyezték nyugalomra. A nagy 
szabadsághős tehát most idegen ura
lom alá került magyar földön pihen, i

Biiltyúnd, 1953. május 17.
Szerető köszöntéssel készséges híve:

1.1 í 1 IÁK ÁDÁM evang. lelkész.
*

Elkésett levél érkezett szerkesztő
ségünkbe. Közlését azonban még min
dig időszerűnek tartjuk:

Mélyen tisztelt Szerkesztőség!
Minden gondolatunk a szép és 

büszke Magyarországra szál, oda vá
gyódunk szép szülőföldünkre, a Vend
vidékre, annak dacára, hogy Német
országban jó sorsunk van. Jön a szép 
husvét és elvándorolnak a madarak, 
mi azonban nem mehetünk mert 
gyártani kell a fronton levő katonák
nak a hadianyagot. De azért megem- j 
iékezünk jó szülőinkről, testvéreinkről 
és barátainkról és innét kívánunk ne
kik boldog ünnepeket.

Németországban dolgozó gyári mun
kások: Káhr Károly és Imre (Tótke- 
resztur.) Horváth János (Hosszufalu.)

Ami a kisiparost érdekli
A Textilközpont felhívja az ország 

területén működő textilkereskedőkel, 
hogy a május 5-én kitöltött kiskeres
kedői textil-iveket pontosan kitöltve, 
az abban megjelölt határidőig, 1943 
május 31-ig saját érdekükben a Tcx- 
tilközpont címére : Budapest, VI., Pau- 
lay Ede utca 52.. feltétlenül küldjék 
be. Kérdőív ugyancsak a Textilköz
ponttól igényelhető.

.. <....HÍREK.....>
••••••••••••••••••••>.•••»••••••••••••«,

— Nászutas vendége volt Mur^. 
szombatnak. Dr. Gyalogh Dezső kul. 
tuszminisztériumi titkár töltötte i i7.. 
leségével a mézesheteket a városban 
Dr. Gyalogh egyszer járt a Muravi
déken és akkor úgy megkedvelt- ;j 
kedves, nyugodt muraszomba-. 
kört, hogy minden divatos he!’.. - 
kalmasabbnak találta a MuravtdáU-j 
nászutazásra.

— Meghívó. A muraszombat, m, 
kir. állami polgári leányiskola t 
május hó 26-án tartja „Anyák napjá
nak’ műsoros ünnepélyét, melyre min
denkit szeretettel meghív. Az dő.d ist 
a Városi mozi helyiségében d 5 
órai kezdettel tartjuk. Műsor meg' ól- 
tása 1.20 P. A tiszta jövedelem 59%-ót 
egy hadiárva segélyezésére. • ■ 
Ifj. Segélyalap javára fordítjuk 
tettel a jótékony célra, felülíizet - - .-t 
köszönettel elfogadunk. Igazgató’-’

Podleszek József szentbe von 
származású jogászt a pécsi Erzséb :'Tj. 
dományegyetemen doktorrá avaOik.

— A Vasmegyei Kaszinó Egye
sület évi rendes közgyűlésén vitéz dr 
Szűcs István főispánt választotta -I- 
nőkévé. A főispánt elnökké választ na 
alkalmából melegen ünnepelte iz. 
egyesület tagjai.

— Eljegyzés. Bedics Mária iMura
szombat) és Koppány Antal zá-zHv 
jegyesek.

— Mécs László muraszombat' sze
replése után Budapestre utazol! >nn 
Kassára ment, majd pénteken vissza
jön a Muravidékre, ahol Alsóier.d in 
szerepel.

— A téglaárakat téves szombat
helyi jelentés alapján hibásan k-, 
tünk május 7-i számunkban A ren
delet szerint ugyanis © visszafoglalt 
délvidéki területeken a gyári alap ji 
hoz 25% felár számítható rtozzá (Az 
ország egyébb területein 40% a felár) 
A 25% felár azonban nem a tn-r-l 
megállapított, lapunk május 7-i szá..-1 
bán közölt alapárhoz számit hvnn 
a rögzített árak megállapítása <-m- 
pontjából 1941 március hó n--iii.pt 
kell árrögzitési időpontnak lek,"' ■ ’
visszatért délvidéki területeken

— A leventék iégoltaimi-tüz 
kiképzése befejezéshez közeled- a 
muraszombati járásban. A 
szombati járás leventéinek nagy ■ -j- 
portját képezik ki légoltalmi-tüz- 
szolgálatra. A kiképzés befejez - e 
közeleg és egy hónap múlva so.- ki 
képzett levente működhetnék már i- z- 
re esetleges légitámadás romh i-Pi
nák megakadályozásában.

— Zalaegerszegre mentek ‘an. 
lyainra a muraszombati légoíte.űrri 
parancsnokok. Május 17-én légo? mi 
parancsnok-tanfoly am kezdődőt*■ 
egerszegen, amelyen résztvn‘1': a 
muraszombati iskolák, középület 
gyárak légoltalmi parancsnok?.’ ' 
kóláknál a parancsnokhelyet: *-><■! 
együtt. A légoltalmi tanfolyam egy 
tart és azon aparancsnokoklégive^z-iy 
esetén elvégezendő feladataikba - '*• 
nek szakszerű kiképzést.

AUGUSZTUS KÖZEPÉIG 
NEM ADNAK ANYAGOT L» 

MAGÁNÉPITKEZÉSRE
A folyó középitkezések olya." ■;Pi

tékben veszik igénybe az építőse • : 
termelést és munkaerőt, hogy a n*a- 
gánépitkezések anyag- és munkaerő
vel való ellátása átmenetileg nem > - 
tositható. Ezért az ipari anyaghivaia* 
augusztus közepéig uj magáné?:’; 
zésre anyagfelhe málási igazolva'vt 
nem állít ki.
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Ünnepélyes keretek között iktatták be 

Hermán Nándor cserföldi plébánost 
és ünnepélyes keretek között 
Hermán Nándor beiktatása, 
méltóbb plébánost Cserföld

Szé; 
'örtén! 
akinél . .

ittmar nem is kaphatott volna. A 
erőmében a Jóisten is osztozott.

:t Idását forró, ragyogó napsütés 
- ben küldte a földre.

A 10 órára egybegyült nagyszámú 
idegeket villásreggeli várta. Fél 

l-i-.or indult el az ünnepi menet ze- 
. ( kísérettel a tömeg és tűzoltóság 
.- -i-ala között a templomba. A temp
lomajtóban meghatódva fogadta 
Hermán a kél körjegyző, tanítóság, 

venték. lüzoltók és iskolásgyerme
kek szívből jövő magyar és vend 
nyelvű üdvözlését.

Az ünnepélyesen celebrált istentisz
telet után közös ebéd következett, 
melynek minden fogása a konyha
művészet remeke volt. A kedélyes 
társalgást a felköszöntők sora szaki
tolta meg rövid időre. Rhosóczy ta
nügyi előadó a Főméltóságu Kor

Olajkutatás a Muravidéken
gek, különösen ne ezek u. r.. kristá
lyos kőzetekből ál.rak. erősebben mág
nesesek mint a natalab'bak.

A seismikus méréseknél robbantás 
által

I
I

A muravidék! ásványolajkutatással 
kapcsolatban a következőket jelentik 
Budapestről:

Még a Muravidéknek Magyaror
szághoz való visszacsatolása előtt a 
ugopetrol A. D. német ásványolaj

konzorcium kutatásokat végezett ezen j 
idéken, amelyeket a visszacsato- ■ 

i is után a Magyar-Német Ásvány- 1 
olajmüvek k. f. t. folytatott.
Több százezer pengő a fúrás 

Költsége
A hasznosítható ásványtelepülések 

elkutatása, melyekhez az ásványolaj
telepek is tartoznak, igen kockázatos, 

la még nem ismerünk olyan biztos 
t, dszert. mellyel a föld felületéről 

> g állapíthatnánk, hogy valamely ta- 
tarfalmaz-e olajat vagy nem. Ezt 

>. mélyfúrások által tudjuk megálla- 
'<ine De egy 1500 m mélységű fúrás

iak költségei sok százezer pengőt 
sznek ki. Igyekeznünk kell tehát, 

liogy geológiai és geofizikai kutatások 
ilk-il a téves fúrások számát a lehető 
/-/kisebbre csökkentsük.

Hol van olaj!
A fold sok olajmezöjének feltárásá- 

‘udjuk, hogy ásványolaj és föld
gáz csak ott gyűlik össze, ahol a föld 

tejei régebbi gyűrődések folytán fel
domborodnak. Ezért olajkutakat csak 
/yen domborulatokon, u. n. antikliná- 

- >kon vagy dómokon mélyítünk le. 
Oh an vidékeken, ahol fiatalabb üle
dékek, például folyók üledékei, a ré
gebbi kőzetrétegeket eltakarják, az ily- 
N' n boltozatokat geofizikai módszerek
kel kell kikutatni.

ü kutatás módszerei
itt három különböző geofizikai mód- 

-'zerrel kutattuk az altalajt, mégpedig 
nehézségi. (gravimétria) mágneses és 
seismikus mérésekkel.

' nehézségi mérésekkel a föld von
zerejét vizsgáljuk. Ez, mint ismeretes, 

m mindenhol egyforma. Olyan helye- 
■'•‘n ahol a fiatalabb üledékek eile- 
fnebk a régebbi kőzetet, a vonzóerő 
,agyobb mint más -helyeken, ahol a 

régebbi kőzetrétegek mélyebben fek- 
sznek. lehát a nehézségi mérések 
' 'al meg tudjuk állapítani, hogy a föld 

'-“igében hol vannak boltozatok.
. _ mágneses mérésekkel a nehéz- 

L m<^r^se^el alá’^masztjuk. Igen 
ran előfordul, hogy' régebbi rété-

mányzó Urat. Jerics esperes a Pápa 
Oszentségét és Grősz j. >ököt éltette. 
Kőhalmi körjegyző é< Sebestyén ta
nító közvetlen hangnemben köszön
tötte tel az uj plébános:, majd Egyed 
körjegyző méltatta Hermán eddigi 
munkásságát és kéne, hogy

a magyarság érdekében továbbra 
is jó példával járjon elöl

ép eme plébánia 
keresetien, őszir.:e 
dott köszönetét a 
kijelentette, hogy a 
vöt tartva szeme e 
utón fog továbbra

A végtelenül szives x 
baráti érzés, melyet 
szavával és muzcu.atával kifejezésre 
juttatott vendégeivel szemben oly 
emelkedetté tette a hangulatot, hogy 
a meghívottak égj része csak éjfélkor 
kezdett el buc-uzkodr.i a házigazda 
minden marasztalja ellenére. SZIKE.

i

területér.. Hermán 
-zavakkal mon- 
szónokoknak és 
szebb magyar jö- 

l u az eddig járt 
is haladni.

ndégiátás. a 
Hermán minden

mesterséges földrengést idézünk 
elő.

Finom készülékkel megmérjük a föld- 
rengési hullám k (eredésinek gyorsa
ságát. Ezek a x idrengési nullámok a 
tömör kőzetréiegekber. gyorsabban 
terjednek sze ei minta fiatalabb üle
dékekben. Így a seismikus mérések 
segítségével módunkban ál! a külön
böző kőzetrétegek mélységét megál
lapítani és az esetleges boltozatokat 
kimutatni.

Ennek kivizsgálására egy kutatófú
rást végeztünk. mely teljesen igazolta a 
geofizikai mérések eredmény ét, azon
ban sem olajat sem gázt nem találtunk. 
Sajnos sok olyan boltozat van a régi 
kőzetekben, mely nem tartalmazza 
ezeket az értékes anyagokat.

i

i

I
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I gyomorbajos! - Vesebojos! !
TARTSON IVÓKÚRÁT | 

A termeszetes szénsavas p 
PETÁNCI

GYÓGYVÍZ
ÜDÍT — GYÓGYÍT

Főraktár. MURASZOMBAT
TELEFON

— Nyolcszáz munkásházat épi- ; 
tenek Pécs mellett a Meszes-telepen. 
Az ünnepélyes munka megkezdésen 
Kádár Levente be’.rgyi államtitkár is 
résztvett.

„sámlii II

rum és likőrgyér
íxdennemü szeszesitalok gyártása és eladása

Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

SZOMB/\THELY T THÖKÖLY IMRE UTCA 71. — TELEFON: 10—68.
Legkitűnőbb italok! Legpontosabb kiszolgálás

Helyes magyar feliratokat Muraszornba utcáira!
Megható volt az a gyorsaság, amely- 

lyel eltűntek a felszabadítás napjai
ban Muraszombat utcáiról a szlovén 
nyelvű feliratok, hogy átengedjék he
lyüket a magyarnak. A munka lázá
ban egy tűnt csak fontosnak, miha
marább magyar nyelvű táblák hirdes
sék az üzletek felett a kereskedők 
áruját és magyar szóval forduljanak 
mindenben a közönséghez. Nem volt 
ideje senkinek arra, nem is gondolt 
ró, hogy a magyar szövegek nyelv
tani helyességét ellenőrizze, igy aztán 
nem csoda, hogy jóegynéhány hiba 
csúszott a hirdetőtáblák szövegébe. 
No de hát egy hiányzó, vagy egy fe
lesleges írásjel nem tűnt akkoriban 
fontosnak . . . Majd kijavítják — gon
dolták azok, akik észrevették a hibát.

A hibák javítására azonban nem 
; gondolt később senki. Az azóta eltelt 
idő szinte szentesítette a nyelvtani és 
az értelemzavaró hibákat, sőt — saj- 

i nos — iskolát csinált, mert azóta is 
folyton újabb és újabb helytelenül 
megfogalmazott feliratok ötlenek az 
ember szemébe. Nem ártanak ugyan 
senkinek, legtöbbjük mosolyra inge
rel. mégis fel akarom rájuk hívni a 
figyelmet, hogy eltűnjenek az utcáról 

i és ne mondhassák a Muraszombatba 
í került idegenek: „No ezek a mura
szombatiak is alaposan kicsederik 
szegény magyar nyelv nyakát . . .

Portyára indultam Muraszombat ut
cáin és bizony nem telt bele egy ne
gyedóra. hosszú sorban sorakoztak 
jegyzetfüzetemben a nyelvtani és ér-Az eltitkolt szénafeleslegtől a tiszteletlen viselkedésig...

Kihágásé krónika a muraszombati Járásban
AJencigar Antal perestói lakos fia 

Németországba szökött. Mencigár en
nek ellenére beváltotta fia cukorje
gyeit is és a vásárolt cukrot felhasz
nálta. Kihágásért 20 pengő pénzbün
tetésre ítélte a járás főszolgabírója. - 
Hasonló kihágásért büntették meg 15 
pengő pénzbírságra Zelkó Alajosné 
perestói lakost is. — Walsch higyes 
battyánfalvai lakos, uradalmi intéző

1 libát és 2 kacsát adott fel 
csomagban Lomnici János címére Bu
dapestre. A csomagot felbontották, 
észrevették a turpiságot. a finom pe
csenyén -k valót elkobozták. Walschol 
pedig 40 pengő pénzbírságra büntet
ték. — Malacsics Adóm völgyesi 
korcsmáros

éjfélig tartott nyitva.
Vendégei hangos zene mellett tán
coltak. Malacsicsnak 30 pengője si
ratja, hogy nem nézte meg jobban 
az órát ... — Vas.s Imre veleméri la
kos nem ajánlotta fel szénafeleslegét. 
20 pengőjébe került a kihágás. 
Büki Kálmán sürüházai, Luthár István 
tótkereszturi. Závecz István tótkeresz- 
turi, Bertalanits Géza sürüházai. Győ
réi? József berkeházai gazdák

nem tisztították meg gyümölcsfái
kat a hernyóktól

és nem vágták le a száraz ágakat, 
g—6 pengő birság fizetésének emléke

telemzavaró hibák. Csak néhányat 
említek jellemzésül:

Egyik kávéház ablakán feltűnő táb
la hirdeti: „A sárvári \. ' . Magyar
ország közkedvelt cigányzenekara 
muzsikál". — A szomszéd utcában 
furcsa cégtábla tűnik az ember sze
mébe: ,,X.Y. darálómalma és fürésze-

■ lés motorral". Egyik moziban hóna-
■ pok óta vetítik a figyelmeztetést, hogy 
i előadás alatt ne zavar: k hangos be-
! szélgetéssel a nézőket A rövid szö
vegben három súlyos n lyesirási hi- 

' bál talál az ember. . . Egx másik üz- 
1 lett hirdetőtáblán hatalmas betűi, hir- 
I detik, hogy az üzlet Műi aszombatban 
; van . . Mintha nem tudná mindenki. 
’ aki látja a kereskeaest — Ne le- 
i gyünk azonban igazságtalanok. Ne 
1 csak az egyszerű kereskedők és cim- 
festők által elkövetett hibákat lássuk 

i meg, mert példájuk — ugv látszik — 
I ragadós. Egyik kirakatban például a 
| gimnázium végzet! növendékeinek arc
képe felett a következő felírást pillan- 

| totlam meg: ..A muraszc mbati áll.gim
názium érettségizett növendékei: 

i 1942—13". Vájjon biztos, hogy egy 
diák sem bukik meg az érettségin

i Biztosan nem a jószándékon múlik 
ez a sok hibás címfelirat. Segíteni kel! 

' tehát a hibán. A felszabadítás után 
: akciót kezdeményeztek Murtiszom- 
; batban : minél gyorsabban magyar 
címfeliratokat az utcákra! Most egy 
hasonló akciót látnék időszerűnek 
minél gyorsabban helyes magyar 
címfeliratokat az utcákra . . Sz.) 

i

figyelmezteti őket a jövőben l;< les- 
ségükre. — Andrejcs István szentse- 
beslyéni gazda Donra János mura
szombati lakos nevére szóló igazol
vánnyal toborzott mezőgazdasagi nun- 
kásokat. 40 pengő fizetésére ítélte l.. —

Nem sötétítettek el
Lenger Flórián urdombi. Kova. s Já
nos gerőházai, Kutos János felső.szent- 
benedeki lakosok. 20—20—15 pergő
jükbe került a kihágás. — Caufec-. lé 
Csáktornyái kertész a muraszon.caii 
piacon

hitelesítetlen mérlegsulyokat 
használt. A súlyokat elkobozták 
adásul 20 pengő birságra Ítéltei; 1 
köt. — Horváth Józst í ottóházai .

éjjel alkalmatlankodott
egy hölgynek és tisztességtel r. ű 
latot tett — 30 pengő büntetés iic 
mezteti a jövőben a ió modorra. 'E 
tetőparancsot kapott a feljelent/.

Kolossá Iván zsidahegyi lakcs 
lovat adott el

Mancs Ferenc nagytótlakí lakosnak. 
Marhalevelet azonban nem ál!i!talc:i 
ki és nem íratta át a lovat avev..- 
20 pengő bírságot fizet. — Amt .;*■ 
József völgyesi lako< r.arx menrx—r.

szénáját nem jelentette be
50 pengő a birság — 6- rfaő 
szentbibori lakos

nem szolgáltait. . o a kenyérga
bonát :

30 pengő a büntetése. - Cserevető- 
magcl kaptak, de az előirt gabonát 
nem szolgáltatták be Rajner 
battyánfalvai <60 pengő büntetés .
vák József barkóci (40 pengő'. Aéprir 
István barkóci (60 pengő). Kepe re- 
rencné barkóci (40 pengő'. Vörös re- 
renc barkóci (40 pengői. Buzetti A-- 
ialné barkóci (50 pe-gö' lakosok.

í ’

•?. S£.n- , -1

I
. t

I



4 oldal MURASZOMBAT és VIDÉKE 1943. május
HÍREK az országból ;

Grősz József dr. kalocsai ér
sekké kinevezett .szombathelyi me
gyéspüspök az idei bérmakörut során 
a sárvári járásban bérmáit.

A szombathelyi evangélikus 
kuiturházban rendezett irodalmi dé
lutánon E'déiyi József. a híres magyar 
kohó is szereped.

Szombathelyen különleges irtó
szerre! harcolnak a patkányok el
len. A méreg félteden biztos hatású, 
e mellett ember és háziállat számára 
ártalmatlan.

— 'Vasárnap tartotta közgyűlését 
a Szombathely < Önkéntes Tüzo’iu-és 
Mentőegyesük ‘ Az egyesület fennál
lásának hetvenedik évét ünnepelte.

- Vasváron -zerepelt vasárnap a 
szombathely Faludi Ferenc irodalmi 
társaság.

— Sopronban újabb nagy üdülőt 
épit az Országos Tanár Egy- süiet. A 
tanáregyesülete k már 3 üdülője van 
Sopronban

Uj plébániát szervezett Pápán 
Czapik Gyula megyéspüspök. Az uj 
plébániát Szén’ Anna plébániának 
keresztelték

A szabóipar béléseliátásának 
rendezése ügyében a budapesti férfi
szabók és női szabók ipartesiületei 
keretében a rend '.kezesre álló bélés
áruk aránvos elosztására terveket ké
szítettek. A Kereskedelmi és Iparka-'■ 
mara megértéssel fogadra a két ipar- 
testüiet elgondolását és a testületek ' 
vezetőit közös megbeszélésre hívta1 
össze.

Komaro.ju emléktáblái állít 
Mátyás királynak. Komárom város 
törvényhatósági bizottságának köz
gyűlésén Királyi Miklós emlékbeszé-: 
de! mondott Zrínyi Ilonáról születé
sének háromszázadik, Domrovics 
Ágoston pedig Mátyás királyról szü
letésének ötszázadik évfordulója alkal
mából. A közgy űlés elhatározta, hogy 
Zrínyi Hónáról utcát nevez el. Mátyás 
király emléké; -dig a városháza fa
lán elhelyezendő emléktáblával örö
kíti meg.

Kiöntött . Kiskúküllő több he
lyen és elárasztotta a földeket és az 
országutat. Az árvizet a napok óla 
tartó erős esőzés okozta.

Evangélikus napot tartottak ' 
szombaton és vasárnap Újvidéken, 
amelyen résztvett Turóczy Zoltán ti- 
szakerületi evangélikus püspök is.

A Sopronkörnyéki hegyekben 
a tavasszal olyan nagymennyiségű 
gyöngyvirág termett, hogy a város, 
óriási virágkivitelt bonyolított le. Á 
\ irág túlnyomó része a fővárosba ke
rült. de majdnem mindegyik vidéki vá- 
ros vásárolt a soproni gyöngyvirágból

rádiókészülékek
ismét szállíthatók.

6 havi jótállás — szak
szerű kiszolgálás!

Rádió Nemecz
Muraszombat.

Zsebvoltmérök megérkeztek!

: LEVENTEÉLET j

Ismerd meg nemzetedet!
Az Árpádok érdemei

Háromszáz éven út az Árpádház, 
bár gyengébb uralkodók is kerültek 
ki belőle, nagyszerű vezetőket adott 
a magyarságnak. Nemzeti uralkodó
ház voltak, a magyarság véréből va
ló vér. minden gondolatuk egy volt 
a magyarságéval és céljaik, mindig 
megegyeztek a magyarság érdekeivel. 
Csodálatraméltó politikai és államfér
fiúi éleslátással fölismerték a magyar
ság helyzetét Közép-Európában, s vas 
energiával kér.yszerítették rá a nem
zetet az általuk helyesnek tartott útra. 
Az idegenből jött pogány pásztorné
pet. amelyikre az egész keresztény
ség rossz szemmel nézet!, bevezették 
a kereszténységbe és a nyugati né
pek nagy közösségébe, sőt Európa . 
keletén vezető hatalmassággá emelték. : 
Ahogy Árpád nemzetségének magva 
szakadt, egyszerre bizonytalan sors 
zuhant a magyarságra. Voltak pilla
natok. mikor úgy látszott, hogy az 
utolsó Árpád-fi a történelmi Magyar
országot is magával vitte a sírba.

A 14. század hajnala (lőOO-as évek 
eleje) szétszaggatott, kiskirályságokra 
bomlott országot talált a korábbi ha
talmas állam helyén. A hatalmasko-; 
dó főurak, nagy családok valósággal 
önálló fejedelmekként uralkodtak az 
ország egy-egy részén. Pénzt verettek, 
háborúkat viseltek. Amikor azután a 
nemzet az Árpádokkal leányágon ro
kon Anjou-családból Károly Róbertét I 
királlyá koronázta, ennek a hatalom- ! 
ért meg kellett küzdenie a főurakkal. 
Közel húsz esztendőbe telt míg sí- i 
került neki az ország korábbi egy- j 
sógét és erejét helyreállítania. Ren- 1 
dezte az ország pénz- és gazdasági 
ügyeit, új alapokra fektette a honvé
delmet. s élete végére országa tekin
télye annyira megnőtt, hogy a szom
szédos uralkodók döntőbírónak kér
ték fel vitás ügyeikben.

*

Kaionanóta
Hideg szél fúj. édesanyám, adja ki a kendőm. ' 
Ma még egyszer felkeresem a régi szerelőm : 
Kiállók a kapujába.
Kibcszélgelem magainai véle utoljára

Ellőlek e, jobbkaromal. folyik piros vérem. 
Nincsen nékem édesanyám, ki bekösse nékem 
Gyere kis angyalom, kösd be
Sebeimet, s gyógyítsd meg a bánatos szivemet.

S‘P*O'R*T
MURA SE - CVSE 2:1 <2:0)

Vezette: Hathalmv (Győr).
Hatalmas szélviharban játszoita baj

noki mérkőzését a Mura, melyen meg
érdemelten győzött. A gólarány nem 
fejezi ki hűen az erőviszonyokat. — 
mert a Mura legalább 3 gólkülömb- 
ségge! jobb volt. Ha Kukanja és Kü
lics játszik egész más eredménye lett 
volna a mérkőzésnek.

Az első félidőben a Mura kezd 
széllel hátban és azonnal támadólag 
lép fel. Az első percekben sok a 
hosszú labda, igy eredmény lelőnek 
a támadások. A 9.-ik percben Kercs
már helyezett labdája a balsarokba 
köt ki. (1:0). A Mura sokat támad, de 
a csatárok a kapu előtt lekésik a lég- ; 
jobb helyzeteket. A 31 percben Zel
kó 4 méterről kapufát lő I Már. már 
vége a félidőnek, amikor a 45 perc
ben egy támadás befejezéseként Ko
vács a hálóba lő. (2:0). A kezdésre 
már nincs idó. vége a félidőnek.

A második félidőben változatosabb 
a játék. — a szél segítségével Cell- 
dömölk is többet támad, majd erélyes 
játékba kezd. A játékvezető sok té-

vés ítélete miatt a játék ideges lesz, 
mindkét részről több erőszakosság 
csúszik a játékba egy kapu előtti 
kavarodásból a \ SE gólt ér el a 2/ 
percben. (2:1). A gól után még erő
szakosabb játékba kezd Ceildömölk. 
aminek eredményeként a játékvezető 
Puklérí kiállítja 'Jogos volt!) Válto
zatos játék közber a 39 percben 3 
Mura csatár kap tiszta labdát a kapu 
előtt1 Tiszta gólhelyzet, a játékvezető 
azonban les címén megállítja a játé
kot. azonban ő is észreveszi tévedé
sét (a hátvéd a kapussal együtt egész 
a kapuvonalon állott, támadásra ké
szen.) Hiába Oda a tiszta gólhely
zet. A játékvezető feldobja a labdát, 
ezt hárítja a védelem A 43.-ik perc
ben Deskovics és egy cel'i játékos 
a labdáért való küzdelemben össze
fut. — mindketten elesnek. — a já
tékvezető mindkettőjüket kiállítja. (A 
kiállítás kissé tulszigoru volt, mert 
semmit sem csináltak, különben pe
dig a 43.-ik pereben történt, ekkor 
már nem kell félni hogy elfajul a já
ték.) Mezőnyjátékká' vége a mérkő
zésnek.

A Mura a szokottnál gyengébben 
játszott.

A közvetlen, védelem megfelelt, a 
fedezetsorban Deskovics—Gerencsér 
—Sárközi összetételben egész jó játé
kot láttunk

A csatárad -íélytelen. színtelen já
tékot mutatott

Hathaimy játékvezető több hibát 
ejtett, hibái azonban inkább a Mura 
kárára befolyásodéit sz eredményt 
(egy tiszta 11 -eo meg nem adása, to
vábbá az a aszta hely zet téves lefu- 
vása a második ’ félidőben 9 — igy 
igazán nem értjük u celidömölkiek 
elégedetlen < ;gé -.ele szemben!

Ha a celliek nem hallgatnak az 
igazán tárgyilagos vezetőikre, akkor 
a CVSE vezetőinek kel' megrendsza- 
bályozni egy ké; átékost. Mert amit 
mérkőző.- utár a játékvezető és part
jelzőnek mondtak az nem bírja a 
nyomdafestéket Ezt pedig az amatőr 
labdarúgásból —- ki kei! irtani!

Vasárnap déi-dőtt 'AH órai kez
dettel a Soproni Vasutas S E. csa-j 
patát látja vendégül a Mura S. E. i 
bajnoki mérkőzés keretében. A mér- ; 
kőzés nagyon erősnek és szépnek 
ígérkezik. A. Murának1'különösen na
gyon bele k-ll feküdni, ha a mérkő
zést meg akarja n; érni mert az SVSE 
NB. 11. csapata már befejezte a baj
noki szezonját es a tartalékgárda igy 
a lehető legnagyobbioku megerősítés
sel fog érkéz-i A Murának nagy a 
tét. mert ha -z‘ a mérkőzését meg
nyeri. a r.átralév ■ Kőszeg — Perutz i 
elleni két mérkőzésen pedig 2—3 | 
pontot össze szed, úgy az 5-ik hely í 
biztos. EUenkez esetben örülnünk 
kell a 7—9-ik -el nek is. I lát fiuk!

HIREK külföldről

Mindent bel- (v.)1. SzFC 19 i 5 1 3 50:18 312. Selyem ip.;- ' 3 14 2 59:21 303. Haladás 20 13 — 7 69:30 264. CVSE 20 10 2 8 38:36 225. Move ZSE 1 ‘ Q 3 7 48.28 216. MURA 0 2 7 37:30 207. Kinizsi ' s 3 8 40:30 198. Sárvár 20 7 4-T 9 32:44 179. SVSE 6 2 Q 24:31 1410. Perutz 1 - 5 3 11 34:52 1311. Kőszeg 2( 3 2 15 16:82 812. Sotex 2 2 15 23:62 6

— A vatikáni rádió a jogfosztás 
és deszpoíizrnus ellen. A vaíikár, 
rádió új orosznyelvű szolgálatában é>. 
dekes előadás hangzott el. A pá;,aJ_ 
mondotta a Vatikán rádiója Krisz
tus földi képviselője és igy mindé- 
népet egyformán szeret, tekintet nél'-.J 
nyelvi és vallási különbségekre. A 
egyház nem törődik az ideiglenes ne- 
litikai rendszerekkel, de ellene var 
minden jogfosztának és deszpoíizrnus- 
nax. Az egyház feladata az, hogy feni-- 
tartsa a földön a krisztusi szereted- 
A vatikáni rádió ezután ismertette NE 
Pius pápa erőfeszítéseit a béke fenn
tartása érdekében, majd kijelentette 
hogy a béke visszaállításának egye:- 
len lehetősége a Krisztushoz való visz- 
szatérésben van. Az emberiséget a 
mostani szenvedések talán meg fog
ják győzni arról, hogy az egyeu,. ? 
remény Krisztusnál van.

- Franciaország a Páris melle i: 
Asnieres községben gépfegyveres ban
dita élelmiszerjegyeket rabolt. Besan- 
con közelében meggyilkolták a polgár
mestert, akitől a gyilkos élelmiszer
jegyeket akart rabolni. Franciaország
ban augusztus 1-i hatállyal bármeív 
árucikkhez a bőr felhasználását meg
tiltották. Élelmiszer gazdálkodási ren
delkezések áthágása miatt büntetés
ből IS2 francia éttermet bezártak.

— Szerbia. Szerbiában minder 
10.000 lakosnál többet számláló város- 
bán textilhulladékgyüjtő központot ái- 

, litanak fel. A sajtó figyelmezteti a lakos- 
[ ságot. hogy ettől a gyűjtéstől függ e. 
i textilanyaggal való jövőbeni ellátás.

— Horvátország. Horvátország
ban megtiltották magánszemélyeknek 
hogy a téli hónapokban szenet vá;-. ■ 
roljanak. A magánháztartások csak 
1913. ápr 1-től november I-ig szerez
hetik be szénszükségletüket a követ
kező évre. A horvátországi ár- és bér- 
megállapító hivatal az egységes \- 
tiláruk árát 15—20%-kal emelte. A 
legutóbbi áremelést 1942 novemberé
ben engedélyezték.

— Szófiából jelentik: A földmű
velésügyi minisztérium már eddig ■- 
több intézkedést tett a szőlő- és gyü
mölcstermelés számára oly fontos réz- 
gálic termelésére, elosztására és a réz- 
gáliccal való takarékoskodásra. Most 
a földművelésügyi minisztérium röp- 
iratot adott ki, amit a bulgáriai szőlö- 
és gyümölcstermelők között oszlanak 
szét. A röpiratban kioktatják a gaz
dákat a rézgáliccal való takaré
koskodásra.

— A vízierőművek Kiépítése Szlo- 
vákiában. Szlovákiában a vízierőmű
vek kiépítésére az előző évben 120.5 
millió koronát használtak fel. Ebbő', 
az összegből 57.3 millió korona .az 
árvái völgy zárógát építésére esett. Ed
dig Szlovákia 210.1 millió koronát hasz
nált fel vízierőművek építésére.

— Prágából jelentik: A Protekto
rátus területén felsőbb intézkedésre 
leállított üzemek tulajdonosainak tá
mogatásáról kormányrendelet intézke
dik. Az új rendelet értelmében a tá
mogatás nem szorítkozik átmeneti 
segélyezésre, hanem lehetővé teszi 
hogy a jelzáloghitelezők részére tör
ténő fizetések és az üzem fenntartása 
szempontjából elkerülhetetlen költsé
gek is támogatásból legyenek fedez
hetők. Ide sorolják a biztosítási dija
kat. őrzési, stb. költségeket. A támo
gatás a szükséges összeg 100 száza
lékáig terjedhet, de a támogatás igé
nyére jogi alap nincsen.

i

nagy diadalt aratott 
IDEGENBEN A MURA LEVENTE 

Mura Levente—Alsórönöki Levente 
17:0 (9:0)

Játékv. Lseyceghy (Szombathely.) f
Iskolajátékkal győzött a Mura Le- 1 

venle \ asszentmihályon az alsórönö-1 
ki leventecsap?.' ellen. A csatársor.' 
különösen az félidőben, iskolajáté- ■

kot mutatott és játékával magával 
ragadta a nézőket. A II. félidőbe:' 
kissé lefékezett a csapat. Góllövők 
Winkler 4, Zrinszki 4. Gorcsán 3 
Vadnál 3. Wolf 1. és 2 öngól.
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-: SKRH.ECZ LAJOS saz. isk. lel. év. tanuló. Mezővár

ni. de befejezésül célszerű boronálni- ...?._.s)

A helyes gyomirtás
■?. anis iogasüiássai csakis azokat 

a Ttokat írhatjuk. melyek puszta 
őssel is ".száradnak. Ismeretes,

" Off •

a borona nem vágja el a gyomot, 
mert tompa a foga, hanem 
csak azt kiemeli a meglévő hely
zetéből.

c. ;■ -.elés azon an akkor lehetséges, 
a a gyom gyökere még sekélyen 
atoi’ oeíe a '•:db?. A nagyobb gyom 

. ókere ellenben már olyan mélyen 
dett le. hogy azt a borona lo- 

képes kiemelni. Mindebből 
' • iá; nyilvánvaló, hogy az erősen el- 
r omosodott földet boronálással, vagy- 
> > fog. --olással már nem tudjuk gyom
ment >. eni. Ilyen esetben csakis szán- 
‘ Asa. tudjuk a gyomot irtani, amely 
■'iá; művelési hiba lesz, mert

az ismételt szántással a talajt 
kiszárítjuk,

•-iegt 'sé tesszük és az apró repce
mag r. m tud egyenletesen kikelni, 

tezagos lesz vetésünk.
i a helyes taiajelökészités az 

sz na az elsőizben megadott szán
tást gyelemmel kísérjük és amint 
-ítjul hogy a rajta kikelő gyomok 
•gnazyobb részenek van már két 

evélkéje. maris megindítjuk a 
jronaiást. illetve logasolást. Ezt a | 
etésm annyiszoi keit megismételni, 
aán. szór a gyom előretör csirázásá- 

. módon készítjük elő a talajt 
•'■•ko. -. ha kedvező, vagyis korán 
ke- V, elővetemények után követ- 

1 ‘zií; a repce, közvetlen a vetés előtt 
tál ■ • lehengerezzük és azután jön

•- - ' t-tógép. I ía a vetés idején nagyon 1 
száraz az időjárás,

zs '••• .<. s után A célszerű hengerez-

í ilos a be nem érett gabonát takarmányozás 
céljára levágni

lehívjuk a gazdaközönség figyel
őt a:: a. hogy a be nem érett gabona 

"•kai nyozásra '.aló felhasználásé- • 
ak t’-e.ima tárgy á’ban kiadóit miniszté- 
umi rendelet, amely szerint a be nem 

heti zöld búzát, rozsot, kétszerest le- , 
kaszálni. levágni, vagy legeltetés utján 
' -kaimányozásra felhasználni nem 
-zabad — ma is érvényben van.

Ugyancsak érvényben van a be 
:m erett zab takarmányozásra való i 

- b isználásának eltiltása tárgyában 1 
ad<<■ minisztériumi rendelet is. amely ; 

-zerint a be nem érett zöld zabot le- 
ü<zá':-.i. levágni és azt sem levágott j 

éllap tban, sem legeltetés utján takar- i 
-.ám ozásra felhasználni nem szabad. ,

1 Ha Budapesten iól és 
i otthonisan akarja i-rezni
I keresse fej l

'andreics károlytg I
I vendéglőjét
jö’ DAPEST Vili.. Kerepesi ui 5. ■ 
J Keleti p. u. érkezés; oldallal szemben. I

A ..VENDEK TAL.ÁI.KO-
- HELYE". Jó magyar 

konyha, finom faiborok. 

Mindenféle szőrme, gallér, ágyelő, sapka, bunda, bélés stb. • 
célra alkalmas nyers szőrmés vadbört kikészítésre elvállalok. * 
Az első budapesti szőrmegyárral állok összeköttetésben a

Szász István nyersbőrkereskedő Muraszombat :
Lendva utca 21. •
Mindennemű nyersbőr és szőr vétele a legmagasabb áron. a

*••••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«a«•••••••••••••••••••*••***

is. könnyű magtakaró boronával, azért. : 
hogy eső után a talaj felülete meg ; 
ne cserepesedjék. Ugyanis, ha a hen- 
gerezéssel fejezzük be a talajműve
lést. akkor az eső könnyen kérget 
okoz a talaj felületén, ami a repce 
kikelésének árt.

Ez tehát a helyes taiajelökészités 
repce alá, mely kertszerü megmun
kálást igényel és amelyet meleg nyá
ri idényben csakis e leírt módszerrel 
tudunk biztosítani.

Mennyi vetőmag heti!
A vetőmagszükséglet géppel való 

soros vetés esetén kát. holdanként 
3—5 kg. a magminőség szerint. A ve
tés történhetik kétszeres gabonasor- 
távoiságra. vagyis 24 c.m-re. ha talál
junk elég tiszta a gyomtól. Ha azon
ban azt tapasztaltuk, hogy a talajt a 
gyom a rendesnél nagyobb mérték
ben szokta ellepni, úgy célszerű lesz 
a repcét három szoros gabonasortá
volságra. vagyis 36 cm-re elvetni. Ez 
esetben kikelése után, az őszi idény
ben. egyszer megkapáljuk.

Meg kell még emlékeznem arról is. . 
hogy egyes talajokban olyan gyomok 
is nőnek, melyeket a borona nem ké- ; 
pes kiirtani a szántás után követke
ző későbbi hetekben. De előfordulhat 
az az eset is. hogy a gazda másfelé 
volt elfoglalva és igy elmulasztotta 
alkalmas időben megismételni a gyom
irtó logasolást. Ha tehát bármely ok
nál fogva talajunk annyira elgyomo
sodott volna, hogy boronával már 
nem tudnánk a teljes gyommentesí
tést elvégezni, úgy kisgazdaságokban 
lókapáiást kell alkalmaznunk, de még
sem szántunk újból. Csakis ezzel a 
vaskövetkezetességgel biztosíthatjuk a 
rögmentes, porhanvós vetőágyat rep
cevetésünk alá. (Vége).

Ez a tilalom nem terjed ki az olyan I 
zabra, amelyet más növénny el egy üti , 
szálastakarmány céljára termesztenek. [

A fenti rendeletekben foglalt tilalom ■ 
alól a vármegyei m. kir. gazdasági I 
felügyelőség adhat felmentést elemi ' 
kár esetén, vagy akkor, ha a vetés
nek szemtermelésre való meghagyása 
nem gazdaságos.

MIÉRT KÉSIK AZ OLAJPOGÁCSA 
KISZOLGÁLTATÁSA?

Az olajmagokat termelő gazdák ré- , 
széról sürü panaszok hangzanak el I 
amiatt, hogy nem kapták még meg a 
magbcszolgáltatás után nekik járó 
olajpogácsát. Illetékes helyről most 
megnyugtatják a gazdákat, hogy ezt 
a fontos takarmányanyagot mindenki 
megkapja majd, de miután a terme
lés úgy megnövekedett, hogy az olaj
ipari üzemek a beszolgáltatott meny- I 
nyiséget csak egész évi munkával 
tudják kisajtolni, az olajpogácsa ki
szolgáltatása tehát kényszerű késest 
szenved. Előreláthatólag az év au
gusztusáig az egész termelői járandó
ságot kiadják.

GAZDATANÁCSADÓ
A GAZDAKÖNYVRŐL

A közellátásügyi miniszter most 
megjelent utasítása értelmében a köz
ségi elöljáróságoknak legkésőbb ju
nius lo-ig kell a gazdálkodók részére 
a gazdakönyvet kiállítani. Ha a gaz
dálkodónak egy község határában 
több gazdasága van. ezekről csak egy 
gazdaköny vet é> gazdalapot állítanak 
ki a hatóságok, még abban az eset
ben is. ha azok önállóan vezetett 
gazdaságok. Ha több község határá
ban fekszik a gazdaság, természete
sen minden községben külön gazda
lapot és könyvet állítanak ki az elöl
járóságok.

A gazdaköny vet és gazdalapot egy
szerre állítják ki a hatóságok és az ada
toknak mindkettőben egyezniük kell.

A gazdakönyvbe beírják a községi 
elöljáróságok mindazokat az adatokat, 
amelyek a gazdálkodók személyére, 
háztartására, gazdasági cselédeire, a 
gazdaság területére és mivelési ága 
szerinti megoszlására, állatállományá
ra. baromfiállatállományára, a beszol- 
gáltatási kötelesség teljesítésére, a 
gazdaságok részére történő kiutalá
sokra és beszolgáltatás elszámolására, 
továbbá a vámőrlőkre vonatkoznak.

A hatóságok a szántóföldi növény
termesztésre vonatkozó adatoknál a 
főterményekkel bevetett egész terüle
tet jegyzik be. tehát azokat a terüle
teket is. amelyek a gazdasági alkal
mazottak illetményföldjei és részes
művelésié kiadott szántóterületei.

A gazdaság állatállományából azo
kat veszik figyelembe, amelyek a gaz
dakönyv kiállításkor a gazdálkodó tu
lajdonában vannak. Tehát pl. a száj
bér. fübér fejében legelőn tartott álla
tokat nem a legeltető gazdaságnál, 
hanem az állatok tulajdonosainál ve
szik figyelembe. Az állattartásra jo
gosított gazdasági alkalmazottaknak 
a gazdaság területén tartott állatállo
mányát nem Írják be a hatóságok a 
gazdaság gazdakönyvébe, még akkor 
sem. ha az állatok takarmányozásá
ról a gazdaság gondoskodik. Az ela
dott. de még el nem szállított állatot 
a vevő gazdaságába tünteti fel.

A sertésállománynál az összeírás 
csak a tenyészkocákra és az 1942., 
1943. évjáratú malacokra és süldők
re terjed ki. A tenyészkanokra, a hí
zásra befogott, valamint a kiselejte
zett öreg állatokra az összeírás nem 
terjed ki.

Az anyajuhok közül csak a tény
leg tenyésztésre használt juhokat ír
ják be a gazdakönyvbe.

A baromfiak közül csak a törzsál
lomány. tehát a tenyésztésre alkalmas 
him- és tojóállatokat veszik figyelem
be. Az idei kelésü állatállományt fi
gyelmen kívül hagyják.

Beírják a gazdakönyvbe a kiállító 
hatóságok azt is. hogy a gazdálko
dónak a saját gazdaságához tartozó 
iegelőterületén kívül az 1943. évi le
geltetési idény re hány számos állatra 
van köziegelőn. vagy más címen le
geltetési joga. Számos állatnak szá
mit egy lo. vagy szarvasmarha. 2 
csikó, vagy növendékmarha. 5 sertés. 
10 süldő. 10 juh. 20 bárány.

GAZDÁK!
A tervszerű nyári takarmányozással 

elősegíthetjük és megkönyithetjük a 
téli takarmányozási gondokat. Álla
tainktól csak akkor várhatunk jó és 
egyenlő teljesítményt, ha saját gazda
ságunkban elegendő fehérjét szolgál
tató takarmányt termesztünk és ezt 
úgy osztjuk be. hogy állatainkat jövő 
tavaszig bőségesen és jól takarmá- 
nyozhassuk.

Ezért a zöldtakarmánnyal takaré
koskodjunk és ne pazaroljuk! Álla
tainknak naponta adjunk frissen ka-

i

mondja vágy akozva sok értik ■ 
E a vágya már a kőzet iát w 
teljesülhet, ha egy három '.tgy 
másfélpengős ál'amsors ?>•_• 
vásárol. A húzás már 

junius 8-án lesz.
Főnyercménv: 

■40.000__ar. P
További nyereményei-. :

P 29.000.—, P 10.000.—. két
szer P 5.000.—, négysz r P 
2.500.-. hatszor P 2.000. . 
harmincháromszor P 1.000.—.

stb.. stb., stb.

száll zöldtakarmány t. Vigyázzunk arra, 
hogy a zöldtakarmány ne öregedjéa 
el és tiszta, földtől mentes legyen. A 
zöldtakarmány a tyúkok, libák, kacsák 
és birkák ne túrják szét, ne piszk :- 

I sák be. Állatainknak sohase adjunk 
túlsók takarmányt. Az etetés idejét 
pontosan tartsuk be és mindig ele" 
gendő friss vizet adjunk nekik. Az 
istálló tiszta, száraz és szellös és a íé:- 

i gektöl mentes legyen. Állatainkat, kü- 
■ lönösen a növendékállatokat, lassan
ként szoktassuk a zöldtakarmányhoz 
és ne egyszerre adjunk, máról holnapra 

: zöldtakarmányt, hanem legalább 1 j 
: napon át száraztakarmányt (szalmát
is. Ez nagyon fontos, mivel mindé.-, 
takarmányváltozás emésztési zavaro
kat okozhat, amely csökkenti a telje
sítőképességet és a növendékállatok, 
súlyt veszítenek. Idén nemcsak a mar
háknak. hanem a disznóknak is ad
junk zöldtakarmányt. A disznók sza
mára legalkalmasabb a lucerna, de 
megfelel a vöröshere és zsenge fű is. 
Különösen a tenyészkocáknak. a mala
coknak. Az istállózásnál ügyelni ke 
arra, hogy úgy a marhák, mint a ser
tések naponta néhány órát a szabad
ban tartózkodjanak. Megfelelő kifut - 
ról gondoskodjunk.*

Ápolt legelőn élhetnek csak jói az 
állatok. A jó legelő szolgáltatja álla
taink számára a szükséges fehérje 
vitaminokat és a csontképző sót. D- 

' itt kapnak napfényt, egészséges leve- 
1 gőt. mozoghatnak, főleg a növendék
állatok. Minden parányi legelőt hasz- 

! náljunk jól fel. Csak a száraz talajú 
legelőre hajtsuk rá az állatot, ha ele
gendő fű nőtt már rajta. Semmiesetre 

' se hagyjuk sokáig az állatokat egv- 
I egy legelőrészen, mivel folytonos le- 
I geltetéssel tönkretehetjük a legelőt

A pásztorokat állandóan ellenőriz
zük, mert az égető meleg, a viharok 
jégeső, a hideg eső és a légyesipések 
állataink számára is elviselhetetlenek 
Készítsünk a legelőn védőhelyeke' 
ültessünk fákat, bokrokat ■

Az állatok nevelésére fordítsunk 
sok gondot, mivel érdemes és kifize
tődő !

TEENDŐK A FÖLDEKEN
A földeken az őszi és tavaszi ve

tésekből a gyomot irtjuk. A muhart 
és a kölest elvetjük, majd kukorica 
és burgonyát kapálunk.

A háznál szérű, pajta, udvar tisz
togatása. gyomirtás, főként a szerb
tövis kigyomlálása.

Istállóban az állatokat zöld és szá
raz vegyitett takarmánnyal etetjük. A 
legelőrejárókat. különösen a növen
dékeket otthon abrakoljuk. a csikó
kat zabra fogjuk, a befognivalót lógó
ban tanítjuk, hogy a hordásnál már 
egy keveset dolgozzon. A juhokat 
nyírjuk.

Asztalos tanoncnak
jobb fiút azonnal felveszek ORBÁN LAJOS 

asztalosmester ö r i h o d o s. r j
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MURASZOMBAT és VIDÉKE i -43. május 21u oldal
Od kédna do kédna

Partizánszka banda v Szrémi je 
szedem vör sztrejlala na vész Vrdnik, 
rdc je steinkolszka hánya i elektrár- 
-a. Vescsarje, z pomocsjouv usztasov, 
. 'c je naszlednye dojzbili i nagnali 
nazáj v bregé.

Churchill i Benes szta v Ameriki. 
Kak z Züricha glászijo, je Churchill 
Eenesa v Ameriki nazájporino, ár sze 
e pred nyega pao. Tüdi obed szta 
-ej m'da vküper v belőj hizsi. Benes 
• o Ameriki nikse pláne noszi, pouleg 
s’er on scsé vzhoudno europszko 
antánto nasztavifi i vözmiriti lengye
lé i rusze.

Bojna v Afriki, stere cio je od 
sztráni náredi tou bio, ka naj kak náj- 
duzse rásijo angolszászé, sze je szkon- 
csala. V tóm csaszi sze je europszka 
szója zemla kre vszej sztráni mourja 
natelko obtrdila. ka je vszáko pro- 
banye z angolszászke sztráni na szü
lő priti zaman.

Pri Kubáni szó zse cejli szovjetszki 
aviátszki regimenti vesznoli i tak nyim 
je nej mogoucse niti za sztopáj priti 
naprej.

Románba je po naznanili Anfo- 
nesca zse vszega pou millión lüdi 
zgübila v toj bojni.

Szovjeti nescsejo csüti od foga, 
ka bi nazájdáli gda szvejta lengvel- 
szko zemlou. Forszerajo. ka sze len- 
gyelszki kormány naj szpakiva z 
Londona.

Na konferenco v Ameriko bi mo
go tüdi szám Sztálin priti, vendar pa 
on íalij. ka je vszegavecs vidoucse 
znamejnve, ka nemajo vküpdrzsánye. 
Veika je nájmre prepaszt med kapi- 
taliskimi országami i komuniszticsnov 
Moszkvov. stera vszeszkouz z drügi 
ocsál gléda. Takse zamerkanve dej- 
vajo k tömi dugoványi taljanszke no
vine Telegraph. Na konci pa vszega
vecs vödájo edno oznanilo, ka je 
vsze teklo v nájlepsem vküprazmej- 
nyi. csi rávno naszkrivomá vszi drü- 
go miszlijo.

Drüga frontna linija bi prej naed- 
nouk na dvöma mesztoma bila gori- 
posztávlena, kak sze z Washingtona 
csüje. Naednouk bi napadnoli Japáné 
z velkov sturmov v vzhoudnoj Azsiji 
i naednouk bi sze tüdi na szüjo tru- 
cali v Europi. Ka ka z tóga dopri- 
neszéjo, mo zse vidli.

V Tuniszi szó vödáli mozgósítás. 
Kak z Algira glászi rádió, szó v Tu
niszi francuze, ki szó sze med 1910. 
januára 1-ga i 1923. decembra 31- 
ga naroudili — mobilizejrali. Vszi mo
rejo do májusa 23-ga odrukivali.

Nemsko naprejidenye pri Kubáni. 
Preminoucsi pétek szó nemei z stur
mov predrli neprijátelszko frontno li- 
nijo pri Kubáni i pouleg vnozsine 
ruszke skéri zgrabili tüdi 1.500 ruszov 
i telko tüdi szpadnolo. Té falat zemlé 
pride nemeam jáko prav pri vezdásnyi 
operáciji. Bolseviki szó scseli tou 
zemlou nazáj szebi zagvüsati i szó z 
mocsnimi proulinapádami síi na 
nemce, vendar pa vsze zaman. Nem
ski europláni szó tüdi na pamet vzéli, 
da bolseviki prouti szevri od Termju- 
ka scséjo z 28 hajouvov priti na szű- 
ho i szó vszej 28 ládij z nabitopuni-

Nájznamenitése vu vendiskom jeziki napiszane knige
- Vend nyelven írott legnevezetesebb könyvek

li. Evangelicsanszke vadlüványszke 
knige. — Evangélikus vallásos 

könyvek.
1. Küzmics István : Vöre, krsztsán- 

szke krátki návuk. Prvo vödánye vu leti 1747 na sztroski vasvármegyövszki , nemesnyákov. — Küzmic5 István A ke- ; resztény hitnek rövid tankönyve. Első ki- ■ adása 1747-ben a vasmegyei nemesek költségén.
2. Küzmits István: Nouvi zakón. Prvo vödán’> e vu 1771-om leti na stroski i vasvármegyövszki nemesnyákov. Od tisztoga mao 4 növi vödány. Küzmics István: Újszövetség. Az első kiadás 1771- ben a vasmegyei nemesek költségén. Azóta . 4 új kiadás.
3. Mrtvecsne pesznii. Obprvim vu ■ 1796-om leti. Vecs növi vödány — Ha- i lotti énekek. Először 179ó-ban. Több, újabb kiadás.
4. Krsztsanszke cerkvene peszmi. Zacsno je je Küzmics István, nadaljávo je Barla Mihály i Bakos Mihály. Szvojo koncsno formo szn . .J Kardos Jánosa dobile. Keresztény templomi énekek. Megkezdte KüzmKs István, rolytatta Barla Mihály és Bak - ’.i álv. Végleges alak- I jukat Kardos Jánost' ' kapták.

mi szovietszkimi szo.dák! vréd po- 
grouzili.

Na velko belgiiszko prisztaniscse 
Antwerpen szó anglezsi pa metali 
bőmbe. Nedúzr.i telgi.’ci szó pá meli 
zgübe. Pri toj priiik: szó cojsztrejlili 
30 nepriáteiszk: eroylánov. med ste- 
rimi je bilou 14 .a'átov stirimotorni 
amerikanszk: eroplánov. \ zrácsnoj 
bitki sze je zgűbile 7 nemski louvszki 
europlánov.

Tüdi Japánéi sz<’. v zrácsnoj bitki 
obri Salamonszki szigetov dojpou'orali 
38 amerikanszk: europlánov. zgübili 

| szó pa pri tóm szamo dvá europlána.
Tüdi „penkale" explodeirajo! 

Amerikanszki i angleski europláni 
mecsejo na taljanszke varasé 10—12 
cm düge recsij. ki ’ak vövidijo kak 
penkale. Csi sze pokrouv tej ,.pen- 
kal“ odskrné. vcsaszi ekszpíodejrajo.

■ Zavolo tóga „nouvoga orozsia sze 
je zgoudilo zse doszta neszrecs, cilou 
med decouv.

X. Keresztéi}’ dánszki krao sze 
je natelko popravo v zdrávji, da je 
voditelsztvo országa pá vzéo vu szvo
je rouke. Kak e znáno. je krao láni 
v oktoubri doj szpadno z konya i 
sze malonej szmrti poneszrecso.

Borisz bolgárszki krao je v szo
boto meo szvojega iména dén. na 
sterom je cejla Bolgária \ zásztavai 
plahüiaía. Pri toj príliki je krao darii- 
vao na zdravsztveni lor.d bolgárszke 
mladézni 200.OtX1 lev.

Zanimivoszti
V deszétom leti je zacsno obpr

vim ieszti. \ Grcsi.i ;e eden őszem
mejszecov sztár p< jbicsek mocsno 
obelezsao. Da je zse beteg szrecsno 
presztao i ozdravo te sze nyerni je
v guti cejv za pozséranye natelko 

i vküp potégnoia. da .niti kaplice vödé 
nej mogo pozsrejti. Devél lejt szó 
nyerni zsivlejnye tak gori drzsali. da 
szó ga sz pomocsjouv gumijeve cejvi 
odszpodi hránili. Pred pár kédni, gda 
je pojbicsek sztoupo v deszéto leto. 

I sze nyerni je pa ceiv za pozséranye 
dén za dnévorr. zacsnola raztegüvati 
i zdaj je koma zacsno jeszti.

Nej sze nyerni poszrecsilo. Prvo. 
kak je tá bojna vövdárila. sze je 
zgoudilo. da je eder. hollar.dszki ha- 

5. Diíliovni áldovi molitvene kni
ge. Zacsno je Czipott Gyűri vu 1829-om leti, nadaljávali szó drügi i pod nóvini titulusom szó vecs vödány doszégnole. Lelki áldások intádsagos könyv. Megkezdte Czipott György lS29-ben, folytatták mások és új címek alatt több kiadást ért meg.

6. Terplán Sándor: Knige Zsol- 
társzke. Obprvim vu 1848-om leti. Escse stirikrát szó prisle vö. - Terplán Sándor: Zsoltárok könyve. Először 1848- ban. Még négyszer jelent meg.

7. Terplán Sándor: Biblinszke liis- 
torie. Obprvim vu 1857-om leti. Terplán Sándor: Bibliai történetek. Először 1857-ben.

8. Krátki návuk krsztsansztva i 
máli katekizmus. Po zacsétnom deli Küzmics Istvána je Kardos János tüdi na- píszao etakse knige, obprvim 1837-om leti. Szledkar szó vecskrát vöstampane bilé. - A kereszténység rövid tankönyve és máli katekizmus. Küzmiss István kezdő munkája után Kardos János is irt ilyen könyveket, először 1887-ben. Később többször lettek újból kinyomatva.

8. Kardos János: Mózes i Josua. Prvo vödánye vu 1926-oni ieti. — Kardos János: Mózes és Józsua könyvei. Első kiadása 1926-ban. (Dalé pride.)
■ jouv zse nikaj meszecov sztao v Ba- 
taviji na mourji. Kapitáni je bio dúgi

! csasz, pa szi je miszlo, da malo po- 
glédne na japánszko. Naváda je tá, 
csi pride kaksi lüdszki hajouv na 
drűgo mourje, zapovednik hajouva 
goripoiscse nájvéksega oficejra i ga 
z lejpim guesom pozdrávi. Tak sze 
je tüdi zgoudilo. Kapitán hollandszko- 
ga hajouva ide k nájvisisomi japán- 
szkomi oficejri, sze prednyim nanijzo,

■ ali zdaj je priso v zadrégo. Na gues 
: sze nej pripravo, japánszki je tüdi
nej znao. Éden krátek csasz je sza
mo sztao prednyim i potom je po 
szvojem hollandszkom jeziki zacsno 

; steti od edne do treszeti. ár je miszlo, 
da ga japánec tak ne razmi. Japán- 

! szki oficejr ga je lepou poszlűsao i 
gda je té dokoncsao z szvojim cste-

I nyom, je on zacsno nadalüvati z 
cstenyom od edentreszeti do sészt- 
deszét. Te szta sze obá zaszmejala 
i prijátelszko pogucsávala. Z tóga sze 
vidi. da szó japánéi zse te znali po 
hollandszkom jeziki gúcsati. gda szó 
tej na tou escse niti nej miszlili.

lüdi z grozdja sze dela tinta.
Pri n asz sze z grozdja most presa. v 
okolici Csarnoga mourja v Kaukázu
si sze pa dela iz grozdja tenta i fár- 
ba. T ám je grozdje tak csarno. da 
je po presanvi rávno takse. kak éti 
prinasz tinta i sze lepou dá zsnyouv 

i piszati. Ka bi bilou. csi bi tüdi mi 
meli tákso tinto? Gvüsno. ka bi vecs 
tinte potrosili. Ka pa escse fárbe ?

\ uckouvje szó napadnoli vész. 
Na rörszkom szó vuckouvje napad
noli vész Karaman i dvá dnij szó v
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sztráji drzsali lüdsztvo. Na drug dé~ 
szo prisli na pomoucs zsandáne. 
szó z masinszkimi püksami sztrela' 
na nyé. Na trétji dén prouti gojdr. 
szó komaj na telko szpucali '. ész. da 

, szó lejko notri síi. Poszjre ' Ili szc 
I vszevküper 217 vukov.

Szlabo posztelo szta szi poiszkala 
V Juzsnoj Ameriki szta dvá Mepá- 
csa ponocsi prejk ednoga douk 
szplezila. da bi sze v ogracs- >' mait 
pocsinola. Komaj szta sze i - med 
grmouvje. szta náglo zászpa: V ne- 
csi sze na nikso csűdno jnye 
prebüdita i v szvekloj mesze - ni za- 
glédata, da je okouli nyiva nunc 
csemérni kács. Zacsnola szta ‘ csat 
na steri krics sze je prebűdc : zp< ■ 
dár, ki je zácsao metati béri > med 
kacsé i tak rejso dvá potepa <■ a oc 
gvüsne szmrti. Szamo zdaj szta idla 
da szta prisla v eden kács 'arm 
gde szó krmili csemérne ka->- da 
szó jemáli od nyi csemérzax r rtve

Zrendelüvanye 
na szlabo obdela^e 

grünte
Szlabo obdelani grünti. N ni- 

nisztersztvo za polodelsztvo - ne- 
delszkoj numeri szlüzsbeni r.> na- 
znanilo dvouje zrendelüvany - >ti- 
kajoucs sze naprejide.mya ■ . -Jel- 
sztva. Prvo zrendelüvanye sz- í se 
oni grüntov. steri szó zaner , o^no 
obdelani i je pouv nanyi ne. ü- 
sani za letosnye leto. Za obö-e 
tej grüntov sze poszkrbi várm- i' v- 
szki gazdasági felügy elő. D:. . -n-
dclet sze pa szkrbi za obde.< ,rye 
zanemárjeni grüntov za dugsi - z 
Té grünte pa na porácsanye • ■-■•e-
győvszkoga lelügy előja brejk _ - : 
birovija i vö dá rendásom na : ejt. 
da sze orszacski réd pouva z...
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Krátki glászi i

Vogrszki vecsér v Muraszom- 
vati. \ endvidéki Magyar Közmüve- 

4ési Egyesület je prirédo zádnyi . 
,;k v dvoráni Varaskoga Mozija v | 

’ ijraszombati Vogrszki vecsér, na 
. o:n je deklamálivao szvoje pészmi i 

cejloj Europi poznáni i prilübleni . 
iszki pesznik. Mécs László. Kákse I 

ereszejranye je bilou za té vecsér. j 
ookázaia velka dvorána varaskoga ' 
zija. ki je bíla do zádnyega kotí- 

Aa napunyena z poszlüsálci. Vej i 
nasega „zláti lamp" Mécs Lász- 

a prisli poszlűsat t údi z blizsányi 
-zníc i ga zse pri vsztoupi v dvo- 
-.o pozdravili z navdüsenim plosz- I 
nyom. Dr. Törnár Ede. rávnátel 
.názie je pa prilüblenoga gouszta I 

„szebno pozdravo z prebránimi i 
sámi. Nasemi velkomi dühovniki

. eszniki v zahválo za té lejpi ná- 
; dni vecsér kricsimo. da nász naj 

se vecskrát obíscse i nyerni zse- 
no. da naj neszé lejpe vtisze z 

se vömé Vendszke krajine. Vészeli 
"ász, da sze je dobro pocsüto med 
-.ami. ár kak je szám pravo na vel- 

navdüseno ploszkanye, sz sterim 
•zo ga obszipali za vszaksim nyego- 

m umetniskim i igralszkim dekla- 
. lányom, da je ploszkanye dvouje. 
ndno pioszkanxe je szamo zavolo 
gux alersztva. tou drűgo pa príde iz 
.iznánya i lübézni. záto me veszeti, 

csűtim. da tou ploszkanye prihája 
z nibézni — je pravo Mécs László, 
áeszmimo sze pa szpozábiti tüdi z 
dr.gi, ki szó szodelüvali na tóm ve
séd i sz szvojim trűdom pripomogli 

tak lejpo uszpejloga kulturnoga 
séra. Na klaviri je zaigrala Ritu- 
ova-Kováts Annoska i za prizná- 

•; .e dobíia lejpi püslics rouzs. Diácke 
<zo pa pod vodsztvom Horváth Bol
dizsár profeszora popejvati národne 
seszmi, Bálint Béla profeszor je pa 
iizsao zanimívo naprejdávanye od 
vogrszke kulture. — Lejpi vecsér, ki 
nam osztáne dúgo v szpomini. sze 

zaklücso sz szküpnim popejvanyom 
-Himnusza.

Dr. Kapi Béla dunántulszki 
‘vang. püspek szó v Sárvári cer- 
kevno vizifácio drzsali, pri steroj 
>r. iki szó ji őüszvetno szprijali. Po 
a-ncsanyi viizitácie szó ji na varaskoj 
izsi pozdrávlale deputácie oblászti i 

drustev, pri steroj priliki szó na po- 
■araviejnye odgouvorilí. ka je v Sár
vári vszigdár viadala verszka sztrpli- 
oszt. stera je dneszdén zouszebno 
otrejbna. ár je po szvejti nej szamo 

<atolicsanszka ali evangelicsanszka 
érkev v nevarscsini, nego száma cér- 

kex nej katolicsanszki ali evangeli- 
'sanszki oltár, nego szám oltár kak 
‘áksi.

I

K szolgabiroviji v Muraszom
bat je nameszto obetezsánoga dr. 
berzsenyi Tibor szolgabirouva dr. Kő
iig Tibora. vármegyövszkoga aljegy- 
-öja noszlála vöaiispánszka kancalaja.

Tanárje i tanárojce vszej pör- 
garszki sóul szombathelyszkoga tan- 
kerületa do v Alsolendvi májusa 23-ga 
’ZKúpen gyülejs meli, na sterom dr. 
bimon László főigazgató i vitéz gróf 

■ eleki Béla főispán tüdi tao vzemeta.
Tri vozouv poharája i vecs 

agvov vina szó pripelali kmetje z 
Vagybakonaka v Nagykanizsa nasim

honvédam. ki szó sze zdaj povrnoli I 
z fronta domou.

Vogrszka Akadémia znanoszti 
je na preminoucsoga pétka obdtzsá- 
nom gyülejsi znouva posztávila za 
szvojega elnöka József kr. hercega.

— Nouvi vouzni réd je sztoupo v 
valánoszt zádnyi pondejlek.

Na gauge szó oszoudili 26 iejt 
sztaroga Bencs Károlya v Miskolci, 
ár je v csaszi zakmicsenyá noltivdtou 
v notarosio i tam 2 masina za pisza- 
nye vkradno.

Düh i möcs vinct(Sztára, vinszka, vend popévka. Obarvana po Fiiszár Jánosi.)Pij brátcc, pij zláto vince, Vodó naj zsivína zsré. Pij, obészeli szi szrdeze.Ár i tebé grob zapré.I keszno de ti te piti. Gda na dúgo pót más Jc Pij pajdas, ár e’n hopp, Te v-zseb szrániti má p>mVis vu Bachusa kapéliCürí zláta zsilica,Tam sze razpresztré vu :•?Csle’ka vszáka zsilicaTam obszíja v-túzsnoVisisega zsítka szttnce, Steroga tak míli (rák Razzsené prsz tertuii mrI sto bi nam presztópiti Szmeo pót v-eto szvetlír, Sto nej zselo pogroziti Gút vu vina vretino: Ivó, Vincze í Domiter, Vendel, Otec i Jupiter Szó velki szvétci bili I dönok radi pilí! IV-víni náide vrli tezsák Hvále sztáluo postenyé Példa je v-tom Noé öcsik. Ki je ponyem dóbo nyé Nyegvi gyámí, nyegvi triíd. De sze hválili od lűdi Dokecs de trsz grózd rodi-. I szvét nyega mléko pioVina düh szegréva, zdigt Nájmre prszi vojnika, Da ga ni groza ne vugr Pred inecsoni protivníka Szrdcsno tere k-szvoj’mi v>i> I zaszpí za dóin veszeti, Gde ga díke korona Za sztálnoszt i krv lóraZsnyim napunyeni zvuzsgc Apostolje velki szvét,Gda na vsze kraje neszé; Vere iszkro i poszvét.I szám Krisztus sze zstty :n v- Na Golgoti, v-Gethsemü Próti szmrti tak krepí, Da tiho v-nyé szén zas.;Víno je Bogá blagosz!.:. I vrács v hípi teskoucse Ono je vtihsanya áldó;Za mrtve i zsivócse:Glédaj z-verov, gléj grestuk.-. Kak nagíble kehli k-szebGda za dűso aldíije, Naj jo pekla mentüjeBrezi vina sze ni Bőgi Nemre prav poviditi;Tó szó zse pred nami vnógi Mózsje mogli szkűsziti Záto je tak Luther Martit. Kak szvéti Vazul i Kálvin, Vernim pehár v-róke dao I piti zapovedao.Z-tém olijom sze vu szmrti Mázse isztine verník.Gda ga k-víni drzséi vrtí Na pót szprávla szpovedntk. 

Na po tak zravnanoj póti Gvüsíio ide k-cíli próti l szrdcsno sztáne zöcsi Hódi dűhov besznócsi.Bőg, tej tvoji drági dobról Je pun vesz nas prebítek, Po nyí sze razvedrí s/.irót Mrácsna néba i zsítek. íéagoszlovlen bojdi tvoj dár. Zláte vretine pun pehár: Tebi sze nanizáva, Kt zsmajh vina kostává.
Za szmeh

(V kúpnabráno po FLISZÁR JÁNOSI.)

Kelko je réc, cigan ?
Eden goszpoud je na pláci őszem 

lejpi debe'ii réc küpo. na cigána je 
zavüpao. naj je domou k-nvemi zse- 
né. Ali móré, ki sze je nej zbranyü- 
vao recetine jeszti. je edno na pouti 
vkradno. Gda ga je goszpoud zatoga 
volo naprej jemao. je r>a nébo i zemlo 
priszégao i trdo. ka szó vsze tü.

— No ti bedák. vej je pa precsti. 
— nyerni goszpoud véli.

Cigan je esté: eden, dvá, trí. cstiri, 
pét. sést, sedem. osem.

— Gde je ta ouszma ? . . .
— Éti je ni — eresé cigan na ed

no kázavsi.
— Ka pa ta szédma?
— Tá je pa éti: i íak je porédi 

vszáko pokázao. gda je pa na tou 
prisao réd. ka bi to prvo pokázao. 
je znouva na to ouszmo kázao.

Nej ga je mogoucse bilou dőli do- 
biti • neszrámno je trdo:

— I ü so bogme vse.
— Jász nevídim, ka bi vsze tü bilé.
- Jazs je pa bogme vidim.

Rávno szó mlátili. Goszpoud naprej 
dá zvati őszem mlacov. naj vszáki 
edno reco zgrábi. Tóga ouszmoga je 
nej dojslo.

— No vis cigan. ka ji nega őszem, 
át je etoga nej dojslo.

— Jaj té nesrécsen cslovek, zsakaj 
se ta je nej popascso tecsas dokecs 
so bilé I . . .

Dündekászti mouzs.
Velki dündek je bio edne 

szke sznehé mouzs. ona pa
páver- 
da je 

pri goszpodszki hizsaj szlüzsila, szi 
je oszvojila ti poglaviti návade i pri- 
vádíla sze je k prijétnejsemi znása- 
nyi. k-modernomi guesi i deli.

Ednouk je pri ednoj priliki. gda szó 
rítara poszfávlali, na obed bio pozvá
ni k ednomi dvorszkomi.

Zseno je zse naprej velki sztráh 
obísao. ka pa csi de sze nyej mouzs 
tam neprisztojno oponásao pri sztouli. 
stero de obema na spot.

— Pá bős telko jo. vnejmar pio, 
v-Káni, [ kak govedo, tak da mi od szramote

■ öcsi vö szpoukajo, — ga je zsena 
zse naprej adjusztejrala.

Ali on szám sze je nej dobro ob- 
csüto. zse naprej sze je bojao od tó
ga velikoga goszpodszkoga obeda i 
bi ráj bio. csi nebi bio pozváni. csi 
bi preisao od nyega té britek pehár 
i britek lányét.

— Ka szi naj zacsnem, moj goloub. 
naj kakse neprisztojnoszti nevesinim ? 
— právi zseni.

— No csákaj I Pred moje öcsi te 
dam poszaditi i gda te pod sztolom 
po nougi poklácsim. tou de telko zna- 
menüvalo. ka ti je zse zadoszta. po-

; Jégszekrények,

• SZŰCS cégnél Szombathelyen

asztaltakaréktüzhelyek. csikótüzhelyek, Wertheim-cassák, le-fala.-na*-..
cassák, vasládák, vaskazetták nag' választékban kaphatók

Kossuth í 
19 szám arv

Ha Szombathelyen jár, ne mulassza el raktáramat megtekinteni.
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Bajtársik
Simor Erzsi, Szilassy Lász ló. Tímár 

József főszereplésével.
Az izzó szerelem és a irontbo sülét e. ...u! e- 
ménye! A legszebb é.s legromantikj.sabb ma
gyar háborús film I A Bajtársak a tróntól • ikl • 
ból hazatérők izgalmas, szerelmes filrr.r genye.

tóm vecs ni ne jej. ni ne pij. Mo sté 
de te ponüjao. escse i te nej, csi bőm 
te jász ponüjala. Drűgo ne guesi. sza
mo hváli csi do te ponüjali. lepou pri 
méri szejdi, na tla ne plüj. prijéten 
obráz kázsi i li csi de te stoj kaj pitao 
te odgouvori, ali „ja" — ali pa „nej

Xlouzs szi je dobro zamerkao opo- 
mínanye. Pri obedi je pred zsenouv 
szedő i verno pazo. kak sze drzs. 
ona. kak je delala pri jeszti ona. tak 
je csinio i on. lepou vu miri te po- 
troso zsupo; potom prineszéjo me
szou. hajdúk je noszo okouli. Rávno 
je za rasosko príjao. ka bi szí me
szou bodno. niksi peszícs je prisao 
med tém v hizso pod szto í szemtá 
hodécsi. nyerni je na nogou naisao 
sztoupiti. Té nevolák je pa miszlo 
ka ga je zsena poklácsila szahsz . 
sze je. nezáj je doj djao rasosko 
nej je scseo vecs jeszti.

Zaman szó nyerni ponüjali. niti 
eden falat je nej scseo vzéti vecs. Na 
pítanye je pa odgovárja szamo . ía 
ali pa „nej", isztina. ka je vecskrát 
tüdi zabloudo i na oupak odgouvoro.

Li domá sze je vöszklüvalo. ka nyerni 
je nej zsena poklácsila nogo. nego pesz

Zádnyi glászi
Kak glászijo z Berlina, je na zá

hodi zacsnolo mocsno zrácsno delu- 
vanye i szó nemski europláni szkousz 
bombardejrali London. — Na kubán- 
szkom mousztobráni szó síi nemei v 
prouti napád, zgrabili nad 6.000 boí- 
sevikov i zaplénili doszta rázne skért 
— V Atlantszkom óceáni szó nemske 
podmornice znouva püsztile na dno 
mourja őszem nepriátelszki hajouvov

Kak z Törszkoga glászijo. szó pred 
velki národni gyülejs predlozsili za
kón za poszojilo od 120 miliono* 
törszki fontov, stera suma sze potr - 
si za oborozsitev.

Po zádnyi glászaj, ki szó pri 
Szidneyba, szó Japánéi vrgli v .> . 
nouve fájté europláne.

.'j

Automata biliárdaszts? ás 
kocsmai pu't 

eladó. KNEZSEVICS ILON '• Alsó,-

Hoffer gyártmányú 
három és fél lóerős. 10 icekörös , 
1929-bcii. azonnal elad ;t' iC\ AI .' 1

Felsőszentbenedek. po.>;u I otker /

AZONNAL MEGVENNÉK 
•gy •<*• >*et es ctupla henger! 

bur.ccferáíáS'a.
SZEVER SÁNPt molnár. S a ; h r. . - 

posta Bu-tyár.
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17. Sfo lejko proszi za znízsanye
ednot ?

Znizsanye ednot lejko proszijo1 
kmetje:

1. Za szvojo deco, csi je nyihov 
csiszti kataszterszki dohoutek nej 
véksi od 100 koron.

2. Te, csi je kmet szám, ali pa nye- 
gov sztélén delavec pozváni na szpu- 
nyávanye szoldacske duzsnoszti i 
rávnotak néma od 100 koron vékso-. 
ga csisztoga katasztrálnoga dohoutka.

3. Csi je szlab p.>üv na grünti.
4. Csi je küga pri zsivíni.

18. Kak je znizsanye ednot pri deci'■
/a znizsanye ednot pri deci lejko 

proszi szamo tiszti kmet, steri néma 
vecs csisztoga katasztrálnoga dohod- 
ka od 100 koron. Te sze nyerni ed- 
note znizsajo za vszaksim detetom. 
stero je rojeno od 1931-galeta naprej, 1 
po szpoudnyoj tabeli:
psi je csiszti kata
szterszki dohodek 
od óráiké zemlé 

nájvecs 10 koron 
med 10—20 „
med 20—30 „ 
med 30—10 ,. 
med 40—50 
med 5ü—60 „ 
med 60—70 „ 
med 70-80 .. 
med 80—90 „ 
med 90—100 „

Te sze pri prvi grupi 
(zrnyi) znizsajo ednote 
za vszaksim detetom

za 100 ednot 
za 90 
za 80 
za 70 
za 60 
za 50 
za 40 
za 30 
za 20 
za 10

Za znizsanye ednot pri deci zdaj nej
trbej prosziti, ár sze to zse napise 
v gazdakönyv. Csi sze pa komi dejte 
narodij po tisztom, gda je gazdakönyv
zse bio vöszpunyeni. sze more notri
zglásziti
19. Znizsanye ednot pri szoidacski 

szlűzsbi.
Csi je kmet szám ali nyegov hlá- 

pec, delavec, steri je bio szlálno pri 
nyem. pozváni na szoldacsko szlű- 
zsbo (szamo na mujstro ali v bojno) 
i kmet néma véksi kataszterszki csi
szti dohoutek od 100 koron, te sze 
ednote znizsajo od 1943-ga leta júli
usa 1-ga za vszaksi meszec za 50 
ednot. Od tej 50 ednot sze doj ra-

20. Kak je znízsanye pri szlaboj 
letini ?

Csi je szlaba letina zavolo tocse, 
povoudni, ognya, mraza szüse. ab 
kaksega drűgoga zroka vo; . sze lej
ko proszi za znizsanye ednot. Zni
zsanye ednot sze pa bode racsunalo 
szamo trj. csi je kvár v taksem csa
szi nasztano. da kmet nej mogo ti- 
szto nyivo znouvics zaszejati ali kaj 
drűgo vu nyou szpraviti. Nadale, csi 
kvár na cejloj nyivi nájmenye 25 pro- 
centov vözadene. Pri taksoi príliki 
lejko proszimo. da sze porci.ia pri 
zemli znizsa. Znizsanye porcije lejko 
proszimo v 8 dnévaj racsunajoucs oti 
tisztoga dnéva, kak je skoda nasztá- 
nola.

21. Kelko sze znizsajo ednote 
pri szlabi letini?

Kvár moremo zglásziti pri pénzügy
igazgatósági. Csi tam szpoznajo. da 
je kvár pri cejlom pouvi 25 procen- 
tov. te sze ednote pri dojdavanyi 
zménsajo za 50 procentov. Csi je kvár 
szpoznani za 50 procentov. te sze 
pri dojdávanvi ednote znizsajo za 
75 procentov. Csi bi pa bilo szpoz- 
nano 75 procentov kvára, te sze pa 
ednote szploj zbrisejo i nej trbej ni
kaj dojdati. Csi nam máhra ali zsi- 
vina zavolo küge ali kaksega drűgo
ga zroka volo pogír.e, rr.oremo to 
zglásziti. da sze pri dojdavanyi to v 
racsun vzeme. Nemre sze v racsun 
vzéti kvár. csi sze je zgoudo po 
kmetovoj krivdi.

22. Ali szmej küpiti kmet od kmeta 
taksi pov, steri sze more dojdati ?

Kmet od kmeta lejko kupi kakoli, 
szamo more meti küpilni lisztek (vá
sárlási jegy). Na té küpilni lisztek szi 
vszaksi lejko küpi tiszte, ka nyerni 
je potrebno. Steri odá, more od küp- 
ca prosziti té küpilni liszt : sz szvo- 
jim gazdakönyvom pokázari pri no- 
tárosi, da nyerni v knigo szpise. ka 
i kelko je oudao. ár sze nyerni tou 
racsuna kak dojdána ednote.. Paziti 
pa more vszaksi na tou. da nájke- 
sznej v 45 dnévaj zglászi. racsuna
joucs od tisztoga dr.éva. kak je kü
pilni lisztek vöposztávleni. Küpec mo

re v gazdakönyvi pri tisztom, kak je 
küpo, podpiszati. kelko je küpo. Csi 
steri má küpilni lisztek, pa bi nej mo
go tiszto küpiti. náj küpilni lisztek 
nazáj doj dá tam, gde ga je doubo, 
da sze nyerni té ednote zbrisejo.

23. Ka náj dela kmet z visesnyim 
pouvom ?

Csi kmeti po dojdánt ednotaj kaj 
visisnyega osztáne, naj ga ne ódává 
pod roko. nego doj dá na drzsávo, 

i ár sze po koncsnom racsuni za vszak- 
i si visesnyi dojdáni 100 ednot pri 
I vszaksem metri z 1/3 vecs plácsa od 
I rédne cene.

24. Ka sze zgodi z tisztim, 
steri ne dá doj dolocsene ednote ?

Kmet, steri bi nej doj dao dolou- 
csene ednote. pride pod kastigo. Ka- 
stiga je prevecs viszika. záto naj 
vszaksi szkrbi i dojdá na nyega szpá- 
dajoucsi tao. Za vszaksi 100 nej doj
dáni ednot sze racsuna pri vszaksem 
metri 3 do 8 krátna véksa makszi- 
málna cena psenice. Té strof sze po- 
beré z porcijami vküper, zvün tóga 
pa. steri nebi rédno plácsali, sze es
cse zaracsuna interes.

(KONEC.)

— Do augusztusa 15-ga sze 
novejse zídanye hramouv ne . .bi 
matériái. Zdaj tekoucse államszk- 
vármegyővszke, i vszeiele drűg 
csinszke zidáve natelko goriponú 
delavszke mocsi i materiál, da 
privátna zídanya ne dohája. Zátr 
kancalaja za raztálanye matériába d< 
augusztusa 15-ga nede dévai-- 
igazolványé za materiál priválni hizs.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem keli cégér

Finom badacsonyi és egyéb Balaton- 
mciléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Tftán János
bornagykereskedőnél — Kissiombat. 
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LAJOS tislarszki májszter Orihodos.
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HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálók, ekék 
stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 
a legrövidebb időn belül szállíthatók.

i wrno, műszaki nagykeresdedés
a t Telefon 39

OLAJOK. ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szerszámáru és mindennemű felszeretés. 
GOLYÓSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron.
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Vküp szpravo i piszao: Jókai Mór. 

Poszlovencso: Fiiszár János vp. vucsitel.

Szamo je ednók biló v Büdini 
pészko szenye . . .Vu pravicsnoga Mátyás krála vrémeni sze je zgődilo, ka szó v-Bánáti na edno- ga bogatoga örnténya ovcé, stere szó sze na pásniki paszle, törszki röparje vdarili i do edne szó je vsze odegnali, sziromák ovesár je koinaj zsív vujsao z-sesztimi ov- csárszkitni pszi.Ali örményi je tő mali trőst bio, ka je ovesár vujsao. Na nikeliko povrnénya za odegnáni ove je zdaj örmény vkraj vzéo ovesára kucso, steri je zdaj nika driigo né meo, kak sesztéro pszov.Ka szi niá zdaj zacséti sziromacsek ? Tak szi je zmiszlo, ka de v-Büdino pred krála gnao one psze, leltko je on küpi, odnyi ttigdar niscse bele neobarje kralá hizse, kak té komondorje; on szám pa notri sztópi za szoldáka.Z-tém dobrim namenyávanyem je od- potüvao ovesár v-Büdino i pred králev- szkov palacsov je sztano z-pszi, steri szó szi oköli nyega doj z-polegli i póleg pész- ke návade z-repámi zaltválno gíbali.Kak je král várao prijétnoga obráza szi- romaskoga csloveka z-szvojov pészkov gár- dov, dőli je poszlao prédnye lüdí; naj zvéjo od nyega v kaksem poszli hódi?Ovesár je povedao, kak je biló, ka 

szó ga törki opiisztili, vzé); szó nyerni ovcé, za steroga volo nyerni je goszpód vkraj vzéo huso i zdaj brezi vszega sztoji, rávno za tóga volo je priso esz. lehko de mogao psze odati, gda nyem: zse tak né trbé i kak je csüo éti vsze bole má j céno, kak indri: on szánt pa notri sztópi I za szoldáka i nazáj vzeme od tőrkov odeg- náne ovcé.Králi sze je povido té prószti, poniz- noga znásanya cslovek prtci je dőli poszlao prédnyo goszpód,., r.aj idejo i po dobroj céni szpoküpyo na odajo pri- gnáne psze.Sziromacsek ovesár sze je csiidüvao, gda szó ga okóli obvzéli zmozsni szvekli goszpódje i zácsali szó psze eden na tóga ovoga licitálivati, tak da je k-koncovi eden poednom vise sztó zláti ódám| Sziromák je lepő zahválo pomöcsi zdaj zse z-pénezi dobro obravnan, je nazáj ső v szvojo vész, küpo szi je hizso, csrédo i né je zadolo bildinszko goszpodo zvi- i sávati, ki szó od nyega tak drágo szpo- , küpili psze.Ltidi te nájvéksi tál je meló telko pá- meti, da je szprevidio. ka je tó kralá velika dühovna dobrovolnoszt doprineszla, ali né je meo nyegov prvejsi goszpód, örmény. Kak nyerni je do vüh prisla ovesára velika szrecsa, ki je tak dobro szenye napravo z-pszámi. sze je tüdi on na pészko trstvo pódao. Vszo zsivino je zou- dao i za nyé céno psze szpoküpo vküper, tak da je edno eélo pészko csrédo gnao gori v-Büdino na szenye.

Po céloj péti, vszepovszédik, gde je prék po vészi gnao té veliki sereg pszóv, szó lüdjé vö z-hizs síi i z-dvá krája ceszté glédali tó veliko csüdo; deca szó je z- griidjom lücsali, lüdjé sze pa szmeháli zsnyega i norcsárili: Bóg drági, ka scsé z-témi vnógimi pszi ?On szi je pa zse lepő napré vö zta- csunao, kelko lépi cinkajócsi pénez dobi za nyé i tak da bi je zse v-rokaj meo, sze nyim je radiivao; on bode te náj- prednyési pészki trzsec na szvéti.Kak v-Büdino pride i notri je scsé gnati na vráta, pred nyega prídejo pesz- nyági (piicóvje) pítajo ga: kanta i zakoj volo zsené té vnóge psze?Eresé nyim: szamo me notri püsztite zsnyiini, tam je zadobre péneze szpekiipijo.Ali odtéc szó ga bogme vkraj odegnali, né szó ga piisztili zsnyinti vu váras.„Ednók je szamo biló v-Büdini pészko szenye", szó nyerni pravli, tő . lajajócso csrédo szó nyerni pa raztirali, tak da je ji vecs né ntogao vküp zavrnóti, brezi pénez i brezi pszov je popárjeni, z-kisziiim obrázom prisao domó vu prvéso vész i zdaj sze je on vdinyao k-prvésemi szvojerni ovesári za birkecsega pasztára.
Velka tikev i velki gyünec.Bio je ednók v-ednoj vészi eden jáko , bogát cslovek i eden jáko veíit.i sziromák. Rávno szta szi szószida bilá. Sziromák je doszta decé meo, tak da je kanta né ve- I do i miszlo szi je, ka de gori só v-Büdi- | 

no k-Matyas králi, neszao de nyerni edn, lépő tikev, stera je v-nyegovom ograd- csekl zrászla.Krái je prijaznívo vzéo sziromáka senk, zazvedo je, ka je tó posteni ali veliki sziromák, zató nyerni je dao dvészt • zláti.Sziromák domó idócsi sze je vszákom liválo, kak vrli cslovek je král, ki nyerni je tak velki dár darüvao i preci szi jt edno hizso i zemló küpo za doblene péneze.Te bogát szószed je né vóscsc tömi sziromáki one szrecse, stero je od krala dóbo i etak szi je miszlo vu szeht esi je král za edno nevolno tikev d észtő zláti dao, kelko te on dobi, csi nyerni tiva nájjaksiva dvá pára güncov presené gori. Za tó najmenve eden zsákéi zláti dene pred nyega.Gori zsené tak v-Büdino k-král nájjaksiva dvá pára güncov ino nye ■ med velikov poniznosztjov prék da. "-. je zse csüo od tóga csloveka edn • < go, pred nyega je dao pritieszti one e • ko tikev, stero je od sziromáka. :»yt; ■ - voga szószeda dóbo.— Jeli szi vido zse gda vu zsúk lépő tikev ?— Nigdár né milosztiven kral.Vis, tákse ti netnas, pa je tá jega szószeda ogradcseki zrászla. Naj ;. <■ bode ona tvoja, neszi szi jo domó. Jav- sega senka bi ti tak né mogo dal. za günce. Oni pa naj tvojega szószeda ro- dejo, steri néma tak lépi güncov.Bogátec je z povisznyenim nőszom -f- szao domó tikev.Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat. Felelős kiadó es szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Náudct


