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A Muravidék és 
a közellátás nehézségei

A hadbanálló nemzet egyik legne
hezebb és legfontosabb kérdése a köz
ellátás. A közellátás biztosítása az 
egyik feltétele a győztes háborúnak. 
A közellátás megoldása nemcsak a 
kormányzat feladata, hanem minden 
egyes itthonmaradt emberé.

Ma két arcvonalon küzdünk. Egy 
külsőn, ahol a katona fegyverrel a 
kezébe harcol és védi országunkat és 

gy belsőn, az úgynevezett munkaíron- 
ton. A kettőnek egymást harmonikusan 
kell kiegészítenie. A katona nem tudja 
teladatát teljesíteni, ha a hátsó, a mun
kafront nem tud neki fegyvert, lőszert, 
ruhát és élelmet biztosítani. Ha csak 
egy hiányzik a négy közül, akkor 
megrendül az a védelem, mely bizto
sítja nekünk, itthonmaradottaknak a 
nyugodt, emberi megélhetést.

Mint minden időben, úgy napjaink
ban is akadnak azonban olyanok, 
akik a nemzeti érdek háttérbehelye- 
z< sével és semmibevételével igyekez
nek a rendkívüli időket kihasználva 
meggazdagodni. Ezek a háborús spio- 
nok káros és lelkiismeretlen tevékeny
ségükkel a nemzet vérét szívják. Egy
másután vetették magukat rá az egyes 
közszügségleti cikkekre és azok ennek 
hatása alatt az egyik napról a másik
ra eltűntek a piacról. Legutóbb a to
lás tűnt el a piacról. A pesti nagy- 
vásártelepen ennek okát abban látják, 
hogy a nagykereskedők nem külde
nek fel elegendő tojást. A nagykeres
kedők azzal védekeznek, hogy a sze
dőktől nem kapnak tojást, mig a sze
dők meg azt állítják, hogy nem tud
nak a termelőktől vásárolni. Végered
ményben azonban megállapítható, 
hogy tojás volt, azonban azokat elle
het ezt ék. A május 16-án megjelent to
jás rendelet ennek megakadályozá
sára van hivatva.*) A helyzet azóta 
már javult is. Most már csak a 
termelést kell fokozni. Minden em
bernek meg kell érteni az idők ko
moly szavát é.s teljes erejével dolgoz
nia kell azon a poszton, ahova őt 
a sors állította. Elvárja a közellátási 
Kormányzat, hogy a Muravidék, mi
ként tette azt a múltban is, mindent 
megtegyen, hogy a közellást —jelen
leg a tojáskérdésben — megsegítsék. 
Azok pedig, akik mulasztottak, vagy 
'■étkeztek. a mostani hasznos munká
jukkal még mindent jóvátehetnek. 
Jobb megtérni később, mint soha. A 
belső front munkabírása és munka- 
’eljesitménve egész biztosan győze
lemre segíti a magyar fegyvert. Adja 
Isten, hogy úgy legyen.

Dorosy Béla.

t A rendelet pontosan körvonalazza, hogy 
-jz egyes kijelölt toiásnagykereskcdök melyik 
üdéken kiknek a közreműködésével szerez
hetik be azt a tojásmennyiséget, mely felvá- 
' mására kötelezték magukat. Minden tojás- 
"reskedö piros igazolvánnyal köteles ellátni 

r!/l a szedőt, aki az ö részére a termelőktől 
11 tojást összegyűjti. A tojás útja a termelőtől 

fogyasztóig tehet könnyen kimutatható és 
ellenőrizhető.

Nagyszabású leventenapra készülnek 
a muraszombati leventék

Nagy ünnepre ébrednek vasárnap 
Muraszombat lelkes leventéi. Egész 
napot kitöltő műsor keretében adhat
nak számot arról, hogy mit végeztek 
az elmúlt év alatt, fejlődtek-e, telje
sítették e becsülettel leventemunká
jukat.

A leventenap ezen kívül jutalmazza 
is az évi foglalkozás befejezésekor a 
leventéket, hiszen egy nemes szóra
kozásokban és izgalmas versenyek
ben gazdag napot ajándékoz nekik.

A leventenapra a muraszombati 
leventék szeretettel várják mind
azokat, akik érdeklődnek a ma
gyar-vend ifjúság hazafias lelke
sedéssel végzett munkája iránt.

A leventenap rendje a következő :
Délelőtt: 9 órakor

I. Tábori mise és evang. istentisz
telet. Mise közben az iskolák vegyes
kara énékel és a Benkó gyár zene
kara játszik. 2. Hiszekegy. 3. Magyar 

A vend nyelv oktatásáról írnak a vendek

A Muraszombat és Vidéke múlt 
számában száraz tényként közöltük, 
hogy a kultuszminiszter rendeletére 
bevezetik a muravidéki elemi isko
lákba a vend nyelv oktatását heti 6 
órában. Megemlítettük azt is, hogy a 
minisztérium azokban az iskolákban 

| nem vezeti be a vend ny elv oktatá- 
. sát, amelyekben a tanulók szülei bé- 
í lyegmentes kérvényben kérik ezt a 
kultuszminisztertől.

Szokásunktól eltérőleg nem füztiik 
hozzá vélemény ünket a vendség irá
nyába nagy előzékenységet mutató 
rendelkezéshez. Úgy éreztük ugyanis, 
hogy olyan kérdésről van szó. amely
ben nem vagyunk hivatva mi véle
ményt mondani, hanem maguknak a 
vendeknek kell meghatározniok, hogy 
érdemesnek tartják-e azt. hogy gyer
mekeik heti 6 órában a vend nyelvet 
tanulják a népiskolában.

Ma is úgy érezzük, hogy a véle
mény-mondás nem a mi feladatunk. 
A hir hatása alatt azonban megszó
laltak maguk a vend gazdatársada
lom vezetői és véleményüket közöl
ték szerkesztőnkkel. Az ő soraik már 
lapunk hasábjaira kívánkoznak. Ezért 
alább közöljük néhány tekintélyes fa
lusi gazda-vezető hozzánk juttatott 
nézetét:

Vendül megtanulnak 
gyermekeink otthon

Cigüth Ferenc murahalmosi biró, 
MÉP községi elnök írja: Sohasem ta
nultuk az iskolában a vend nyelvel, 
mégis valamennyien tudunk vendül. 
A mi gyermekeink is megtanulnak 
vendül otthon. Azt kérjük hát. ne tanít
sák gyermekeinket vendre az iskolá
ban. hanem helyette tanítsák jól meg

I

beszéd, ifjúsági szónok. 4. Vend be
széd, ifjúsági szónok. 5. Fogadalom- | 
tétel: a) Levente törvény elmondása, | 
b) Levente újoncok fogadalom tétele, i
6. Himnusz. 7. Elvonulás az Ország
zászló megkoszorúzására: a) Felállás, 
b) Fohász, c) A hősi halottak nevé
nek felolvasása, d) Koszorúzás. 8. Disz- 
menet az Országzászló előtt.

Délután: 3 órakor
1. Felvonulás a sportpályán. 2. Hr i 

szekegy — közben zászló felvonás.
i 3. Szabadgyakorlat. 4. Atlétika. 5. Baj

noki labdarugó mérkőzés Kisrákos és 
Muraszombat. 6. Atlétika folytatása.
7. Gúlák. 8. Díjkiosztás, (dr. vitéz 
Pósgay Károly ezredes 8. h. könnyű 
hadosztály levente parancsnok beszé
det mond és a dijakat kiosztja.) 9. 
Himnusz — zászló bevonása. 10. Disz- 
elvonulás. (Szünetek közben a leven-

i ték katona nótákat énekelnek és a 
Benkó gyár zenekara térzene helyett 
a sportpályán ad zenét.

O

magyarul, mert azt akarjuk, hogy olyan 
jó magyarok legyenek, mint mi va- 

| gyünk és ember legyen belőlük 
Magyarországon.

Aki tud magyarul olvasni, 
az tud vendül is!

Hack József nagytótlaki biró. MEP 
községi elnök soraiból: Akivel csak 
beszéltem gazdatársaim közül, mind 
azt mondta, hogy hálás a kormány 
szívességéért, de feleslegesnek tartja 
a vend nyelv tanítását. Hiszen vendül 
megtanul a gyermek otthon is.

Olvasni meg tud vendül, ha ma
tt®: O «3

a Muravidéken
röl, az ünnepélyen vitéz Cse.ve.’y 
István főhadnagy, járási leveme- 
parancsnok mondott beszédet ma ryar 
és vend nyelven. Szivbemarkoió sza
vakkal emlékezett meg a plébánia és 
a jegyzőség hősi halottairól. : vend 
hősökről, akik

magyar hazájuknak ezer éven at 
jó katonái voltak.

egyszer nem voltak csak jó katonák 
a történelem folyamán, akkor, c.rr.i^or 
Jugoszláviáért kellett volna hareoi-.:uk. 
Akkor eldobták a puskájukat, elszök
tek csapattestüktől, mert érezték, hegy 
semmi közük a 22 éves tákolmányhoz 
és csak az 1000 éves magyar hazá
jukhoz köti őket vérszerződés.

Szarvasiakon a Levente-Egyesület 
szép ünnepély keretében tartotta meg 
a Hősöknapját, vasárnap nagy-mise 

__ ______ után a temetőben nyugvó két hősihe’ott 
gozó Ferenc esperes mondott a misén j sirja lelett. A ünnepélyen résztvettek 
mélyenszántó megemlékezést a hősök- az iskolai ifjúság, leventék, tüze ltok és

I

•Hősök ünnepe
A Muravidék társadalma méltóké

pen és lelkesen ünnepelte meg az 
idén is a Hősök Napját.

Muraszombatban délelőtt 10 órakor 
ünnepélyes istentiszteletek voltak, 
majd hazafias ünnepély következett a 
temetőben, amelyen Muraszombat tár
sadalmának szine-java megjelent. A 
Hiszekegy elimádkozása után keres
kedelmi iskolai tanuló nagy hatással 
adott elő egy hazafias költeményt, 
majd vitéz Péterke János mondott költői 
szépségű ünnepi beszédet a hősök 
áldozatkészségéről. Ezután megkoszo
rúzták a hősi sírokat, majd a Himnusz 
hangjaival befejeződött a lélekemelő 
megemlékezés. Utána diszmenetben 
vonultak el az alakulatok az előkelő
ségek előtt.

Csendlakon szintén kiemelkedően 
szép ünnepélyt rendeztek. Dr. Haran- 

gyárul tud, mert a Detük és a 
helyesírás ugyanazok.

Mi is magyarul tanultunk és mégis 
tudunk vendül. Sohasem éreztük hiá
nyát, hogy nem tanítottak bennünket 
az iskolában vend nyelvre. Fiaink se 
fogják. Sőt, csak zavarhatná >ket a 
vend nyelv tanulása, újat úgyse ta
nulnának. viszont kevesebb idejük 
lenne más tantárgyra, meg a magyarra. 

Otthon megtanulnak gyer
mekeink vendül, az iskolá

ban tamiljának meg 
magyarul

Kühár János battyándi bírt . £P 
elnök véleményéből: Kérvén ezzük, 
hogy magyarul oktassák csak gyerme
keinket. Otthon megtanulják a vend 
nyelvet, az iskolában tanuljanak meg 
magyarul. így mehetnek magas 
iskolába.

Jobban boldogulnak fia
ink, ha jól tudnak magyarul

Pintarics István mártonheiy '-!EP 
elnök soraiból: A mi kis népünk nem 
boldogulhat akkor, ha csak egy nyel
vet tud. Ezért tanuljanak meg gyer
mekeink jó! magyarul, hiszen m. hős 
magyarok vagyunk és .Magyarói száz 
a hazánk. Mindenkinek szüksége ven 
arra, hogy a magyar nyelvel jól tudja, 
meg a gazdának is. mert mindé t ror- 
vényt, meg rendeletet a mi kis réz ünk 
kedvéért nem lehet vendre földtani.

* *
*

íme néhány vélemény. Megjegy zést 
csak egyet füzünk hozzájuk: isme: uk 
a Muravidék, elsősorban a muraszt m- 
bati járás magyar érzelmű vend népé
nek okos gondolkozását és iuc.uk. 
hogy kivétel nélkül minden egyes 
számottevő vend gazdaember vr-.e- 
ménve a fentiekkel azonos. (Sz EJ

iuc.uk
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nagyszámú közönség. Az iskolai ének
kar énekszámai, két szavalat és Cserny 
Győző igazgató, leventecsapat parancs
nok magyar és vendnyeivü beszédje 
képezte az ünnepély műsorát. Utána

megkoszorúzták a sírokat és diszmenet- 
tel fejezték be az ünnepélyt.

Az említett három nagyszabású ün
nepélyen kívül a Muravidék vala
mennyi jelentős községében is meg
ünnepelték a hősök napját.

HÍREK

Vitéz Lindvay (Hartner) Nándor 
országgyűlési képviselő beszámolója

Vitéz Lindvay (Hartner) Nándor or- ! 
szággyülési képviselő, a Magyar Elet I 
Pártja kerületi vezetője és ifj. Szász 
Ernő kerületi szervezőtitkár részt vet
tek Köhida. Véghely. BirószékésMura-1 
petróc községek pártszervezetének ér-i 
tekezletén. Sostaréc Alajos murapet-j 
róci elnök üdvözölte a képviselőt, majd 
vitéz Lindvay mondott vend nyelven 
tájékoztatót a politikai helyzetről. Be-1 
szédében kifejtette, hogy

bizakodással várhatjuk a jövőt.

amely rejt még magában nehézsége
ket, de egységes, becsületes munká
val, a kormány támogatásával le fog
juk győzni őket.

A képviselő beszámoló beszéde 
után még hosszas megbeszélés követ
kezett a községeket érdeklő kérdések
kel kapcsolatban. Véghely nevében 
Kreft István községi pártelnök. Köhida 
nevében Sinkó Lipót kőhidai MEP 
elnök szólaltak fel. Az értekezleten 
megjelenő 120 főnyi gazda melegen 
ünnepelte végül képviselőjét.

o:

A magyar irodalom diszkötéses remekművei 
a muraszombati könyvnapon

Ötletes szövegű táblák hirdetik né
hány muraszombati kirakatban, hogy 

csütörtökön, pénteken és szom
baton

a kereskedelmi iskola növendékei meg
rendezik a magyar könyv ünnepét. 
Könyvnapi sátrat állítanak fel Mura- 

OLVASÓINK ÍRJÁK...
Idénymunkásaink üzennek

Tekintetes Szerkesztőség.'
Több mint száz muravidéki vend 

munkás óhaját teljesítjük, midőn szép 
Vendvidékünk minden testvérét, kö
zelebbről szülőfalunkat, hitvesünket, 
gyermekeinket, szüleinket, összes ro
konainkat. lelkészeinket és tanítóinkat 
szívből köszóntjük.

Most látjuk be. hogy mennyivel bol
dogabbak vagyunk, hogy munka
helyünk gyönyörű és szép Magyar
országon van. nem pedig messze 
idegen országokban, ahová jugosz
láv uralom alatt kénytelenek vol- 

* tünk vándorolni, mert otthon nem 
tudtak kenyeret és munkát adni.

Munkahelyünkön szép lakásunk, ki
tűnő kosztunk és páratlkn jószivü 
felügyelőink és vezetőink vannak. 
Munkásgazdánk Fartek Ferenc Kuz- 
ma 62. hsz. atyai irányításával külö
nösen meg vagyunk elégedve. Vasár- 
és ünnepnapokon szorgalmasan láto
gatjuk a templomokat, amelyek pár 
percnyire vannak tőlünk. Áhítattal 
hallgatjuk a magyar miséket és isten
tiszteleteket és ott is sokat tanulunk 
magyarul. Ott kérjük a Mindenha
tónkat, hogy vitéz honvédeinket. akik 
közé mi is minden pillanatban készek 
vagyunk beállani. vezesse győzelem
re és óvja meg ezeréves magyar ha
zánkat minden veszélytől, mert most 
látjuk, hogy jövőnk és boldogulásunk 
egyedül csak Magyarországban lehet. 
A „Muraszombat és Vidékét' nagy 
szeretettel olvassuk stb.

Gyulamajor és Hédervár. 1943. május 10.
Magyar-vend testven szeretettel: 

PELCÁR JÓZSEF 
algazda es munkásai Hédervárrói.

RÁC REZSŐ
algazda és munkásai Gyulamajorról.

Hasonló levelet kaptunk Mezőhe
gyesről. ahol lendvakislaki Krányecz 
Sándor munkásgazda dolgozik vend 
munkásaival. Az ő főfelügyelője pe
dig véletlenül egy 18. honvéd gyalog
ezredbeli tartalékos tiszt, akivel az 
első világháborúban együtt voltak. Ö 
is munkásaival együtt valamennyiün
ket üdvözli.

I szombat központjában és a magyar 
I irodalom diszkötésesremekeit sorakoz
tatják fel belé. Az iskola diákkaptára

■ — amely Gebei Etelka tanárnő irányi-
■ fásával a könyvnapot rendezi, — 
| mintegy

ezer kötet
könyvet szerzett be erre az alkalomra.

A magyar lélek megismeréséhez a 
‘ magyar íráson át vezet a legrövidebb
■ ut, a magyar szó a vend és magyar
\ testvérnépet összekötő hid. Ne feledje , 
i el ezt senki a könyvnapon, amikor
■ olcsó áron juthat a magyar szellem 
legértékesebb alkotásaihoz. Vásárol
jon minél több ember a kereskedelmis- 
táink könyvsátorában, már csak azért 
is. mert ez a lelkes, jó munkát végző 
diáksereg megérdemli azt. hogy haza
fias célkitűzéseiben minél szebb siker
hez segítsük hozzá._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ l 
Hz Ipartestiilet közleményei

A pékek és a kéményseprők ré
szére megérkezett a muraszombati já- : 
rási ipartestülethez a május havi 
szappan.

Börhulladék érkezett. A muraszom
bati járási ipartestület értesíti a cipé
szeket. hogy bőrhulladék érkezett 
számukra.

Országos Iparos Évkönyv és Cím
tár. 1943. Dobsa László dr. és Ko- 
valóczy Rezső dr.. az Ipartestületek 
Országos Központjának igazgatói szer
kesztésében megjelent az Országos 
Iparos Évkönyv és Címtár, amely felö
leli mindazokat a tudnivalókat, ame
lyek az iparosok részére szakszerű 
és könnyen áttekinthető tájékozást 
nyújtanak az iparosságot érdeklő gaz
dasági. adózási, társadalombiztosítási, 
árszámitási. anyagigénylési és ipari 
közigazgatási kérdésekről. Az évkönyv 
tartalmazza egyben az Iparügyi Mi
nisztérium, az IPOK. a kamarák, az 
ipartestületek, felvidéki és kárpátaljai 
ipartársulatok részletes címtárát és az 
iparosság érdekeit szolgáló hitelinté
zetek. szövetkezetek adatait. Az év
könyv ára 15 pengő. Megrendelhető 
a kiadóhivatalnál (Budapest. VII. Erzsé
bet krt. 9/11 sz.) és a helybeli ipar
testületnél.

— A muraszombati elemisták első 
szentáldozása. Folyó hó 3-án a 8 órai 
szentmise alatt járulnak az első áldo
zok a szentáldozáshoz. Mise után az 
iskolaudvaron szeretetreggeli várja a 
kis iskolásokat, melyet kedves ün
nepély keretében fogyasztanak el.

— Beiratások a muraszombati 
népiskolába. Értesítjük a tisztelt szü
lőket. hogy a népiskolában a beiratá
sok folyó hó 10, 11. és 12-én lesznek 
délelőtt 8-tól 12 óráig. A beiratások 
gyors lefolytatása érdekében minden 
osztály más-más tanteremben iratko
zik. — Az 1. osztályba be kell íratni 
azt a gyermeket, aki a folyó évi ju
nius 30-ig a hatodik életévét betöltötte. 
A szülő, vagy gondviselő azonban 
kérheti annak a gyermeknek beírását 
is, aki a folyó évi szeptember hó 15-ig 
tölti be a hatodik életévét, de ebben 
az esetben csatolnia kell a hatósági 
orvosi bizonyítványt, hogy a gyermek 
testi és szellemi fejlettségénél fogva 
az iskolázásra alkalmas. — Be kell 
a jövő iskolai évre íratni azokat a gyer
mekeket is. akik 1929 junius 30-tól 
1928 julius hó 1-ig terjedő időközben 
születtek, hogy kilencedik, úgynevezett 
gyakorlati évüket is elvégezzék. Ezek
nek csak az iskolaévben 40 tanítási 
napra terjedő időre szól az iskolázási 
kötelezettségük és beiratási dijat nem 
fizetnek. — Minden szülő hozzon magá
val gyermekének születési idejéről 
valamely hiteles okmányt, ujraoltási 
bizonyítványt és az értesítő könyvecs
két. — Beiratási dij: 1 pengő, melynek 
megfizetése kötelező. — Igazgatóság.

— Evzáróvizsgák a muraszom
bati népiskolában. Az állami nép
iskolában a miniszteri rendeletnek meg
felelően a következő napokon tartjuk 
az évzáróvizsgákat: jun. 4.-én 8 órától 
12-ig 1 — 1 órában az I. b.. 1. c., 11. b.,
III. b. d. u. 2 órától 4-ig a IV. b. osztá
lyok vizsgái lesznek. Jun. 5-én 8 órától 
12-ig 1 — 1 órában az 1. a., 11. a., III. a.,
IV. a. osztályok vizsgáznak. Jun. 7-én 
V2 9-től róm. kát. délután 3-tól ev. hit
tanvizsgák. Az évzáró ünnepély a 
miniszteri rendelet értelmében elmarad. 
„Te Deum" 9-én 8 órakor lesz, mely 
után a tanulók megkapják értesítő
könyvecskéjüket. A vizsgákra szere
tettel meghívunk minden szülőt és 
érdeklődőt. — Igazgatóság.

- MAGYAR-VEND és VEND
MAGYAR SZÓTÁR kapható Háhn 
Izidor könyvkereskedésében Mura
szombat.

— Megjutalmazzák a magyar 
nyelv tanulásában legjobb ered
ményt elérő muraszombati elemistá
kat. A Dunántúli Közművelődési Egye
sület a magyar nyelv elsajátításában 
legjobb eredményt elérő 5 vend tanulót 
jutalmaz meg a népiskola felsőbb osz
tályaiban. A jutalmakat kis ünnepség 
keretében, csütörtökön V2 11 órakor 
adja át az Egyesület kiküldöttje az 
arra érdemes tanulóknak.

— Rajzkiállitások. A muraszom
bati állami gimnáziumban pénteken 
rajzkiállitás nyílik meg. A kiállítás 
kedden zárul. — A kereskedelmi kö
zépiskolában szakrajzkiállitást ren
deznek.

— A gimnáziumban folynak a ma
gánvizsgák. Hétfőn megkezdődnek a 
szóbeli éretségi vizsgálatok.

— A polgári leányiskola jelenti, 
hogy „Anyák napi műsoros előadá
sának bevétele 500.70 P, ebből a 
tiszta jövedelem 300.— P. A tiszta 
jövedelem 50°/o-át, azaz 150.— P-t az 
iskola egy hadiárva segélyezésére 
ajánlotta fel és átadta a község elöl
járóságának.

— Beiratkozás a muraszombat: 
állami kereskedelmi középiskolába 
A muraszombati állami kereskedelrr 
középiskolában az 1943/44. évre szóló 
rendes beírásokat 1943. junius hó 12- 
én d. e. 8—12 óráig és d. u. 3—5 óráig 
tartják. Az I. osztályba felvehetők azok 
a fiuk és leányok akik a gimnáziur 
vagy polgári iskola IV. osztályát siker
rel elvégezték és 18. életévüket még 
nem töltötték be. Felvehetők továbbra 
a VMK 120.700/1943. sz. rendeled 
értelmében a népiskola felső tagoza
tát (Vili, osztályát) legalább jeles ered
ménnyel végzett tanulók is korlátozol' 
számban, de csak külön felvételi vizs
gálat alapján. A felvételi vizsgálatra 
bocsátást a tanulónak az iskola igaz
gatójától kell kérnie. A kereskedelmi 

, középiskolába való felvételeknél tekm- 
' tettel a jelentkezők nagy számára és 
a férőhelyek korlátozott voltára a jobb 

1 tanulmányi eredménnyel rendelkezők 
előnyben részesülnek.

VÁROSI MOZMURASZOMBAT
Junius 5-én. szombaton. 17 és 19.37 j. 

jen. 6-ár.. vasárnap 11.15. 15. 17 és 19.30 ó 
junius 7-én. hétfőn 19.30 ó.

ZORO-HIIRU
A KÉT ÖRÖMAPA

Kacagtató komédia.

unius 10-én. csütörtökön 19.3‘- 
junius 11-én, pénteken 19.30 

: 12-én. szombaton 17. és 19.30 5

A NAP HŐSE
Nagy énekes, zenés, táncosíiim.

Főszereplők- Maurice Chevalier. Elvira Pc- 
pescu. Josette Day. Alerme.

— Junius 12-én lesznek a beiratá
sok a muraszombati gimnáziumban 
A muraszombati gimnázium igazgató
sága közli, hogy az 1943/44 tanévre 
a felvételt és beírást junius hó 12-én 
tartja délelőtt 8—1 óráig az I—II. osz
tály. délután 4—8 óráig a többi osz
tályok számára. Az első osztályba be
iratkozni szándékozó tanulók 1. elemi 
iskolai évvégi bizonyítványukat. 2. 
anyakönyvikivonatukat (keresztiévé- 

1 lüket). 3 ujraoltási bizonyitványuk-3 
I junius hó 10-én délelőtt 10—11 óra 
között nyújtsák be az intézet igazgató
ságánál. A felsőbb osztályokban a 
folytatólagos felvétel és beírás, ha férő
hely még marad, szeptember hó 6-án 
és 7-én lesz. Felvétel alkalmával 8 
pengő beiratási dijat, a legalább jó 
előmenetelő tanulók 4.80 P. a többi 
tanulók 7.30 P járulékot fizetnek. Film- 
dij címén a múlt tanévben fizetett tan
díj 3°/o-a fizetendő, az első osztályba 
iratkozók számára 3 P, Indexért és 
ellenőrző könyvért 2.50 P-t fizetnek 
a tanulók.

— Felvételi hirdetményt tett közzé 
a m. kir. Államvasutak igazgatósága 
a középiskolai érettségi vizsgát tét 
vagy középiskolával egyenrangú más 
tanintézetet végzett nőtlen férfiak sza
mára. Kérvényeket az Államvasutak 
igazgatóságának általános igazgatóság) 
főosztályához, Budapest Andrásy-út7r 
II emelet 265. sz. alá kell benyújtani.

Tizennégyen vettek részt 
a nyilaskeresztes párt 

muraszombati járási értekezletén
A nyilaskeresztes párt járási érte

kezletet tartott vasárnap Muraszombat
ban Az értekezleten megjelent dr. Bu- 
dinszky László képviselő és 14 érdek
lődő a járásból. Az értekezleten a ható
sági engedéllyel összhangban nem lévő 
kérdéseket akartak tárgyalni, ezért a 
hatóság jelenlévő képviselője kény
telen volt az értekezletet feloszlatni.
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Fekete vásárlások sorozata okoz zavarokat 

a muravidéki tojás-értékesítésben
Számos feljelentés érkezett a közellátási minisztériumba
A muravidéki nagy tojástermelés 

értékesítése körül zavarok támadtak. 
A hatósági árnál drágábban vásárol
tak a tojásgyüjtök. drágábban adták 
tovább a tojást, árdrágítást követtek 
el sorozatosan az eladó gazdák. A j 
feketepiac kiépülése a közellátási mi- ' 
nisztériumnak is tudomására jutott, | 
mert számos feljelentés érkezett oda 
tojás drágítás miatt.

A közellátási minisztériumból ezért 
kiküldték a Muravidékre Dorosy Béla 
közellátási felügyelőt a feketepiac 
felszámolására. ,Á felügyelő nyomzá
sa során tényleg számos szabályta
nságot tapasztalt és árdrágitási el
írások sorozata várható a tojás ela

dok és tojás gyűjtők ellen.
Az ellenőrzés jelenleg is szigorúan

Kik vezetik a Gyümölcstermelők Országos 
Egyesületének muraszombati járási fiókját ?
Beszámoltunk már a Gyoe mura

szombati járási fiókjának alakuló köz-
üléséről. Most ismertetjük a meg- ‘ 

álasztott tisztikar névsorát:
Diszelnök: Jeszenszky Árpád dr. 

:i. kir. kertészeti igazgató Budapest. 
Inök : dr. Olajos József főszolgabíró, 

t árselnök: vitéz Lindvay Nándor föld
ül tokos és országgyűlési képviselő, 

gy vezető elnök: Siftár Imre gazdá
ig, iskolai igazgató. Alelnökök : Ha- 

angozó Ferenc dr. esperes plébános I 
s.-ndlak és Benkó József nagyipa

ra >s és földbirtokos. Ügyész: Szakonyi 
Zoltán dr. Titkár és pénztáros : Rousz 
Mátyás m. kir. gazd. tanár. Igazgató 
alasztmány tagjai: Lipics József Mu- | 
iszombat. Vojkovics József Mura

szombat. Siftár Károly Bodóhegy, ’

Gazdaasszonyképző iskola Battyánfalván
Csekély költség •

A battyánfalvai téli gazdasági is
kola igazgatósága a folyó évben au
gusztus 9-től október 31-ig tartó há
rom hónapos gazdaasszonyiskolát 
szervez elsősorban a muraszombati 
•'s szentgotthárdi járás 14 évnél idő
sebb gazdaleányai részére.

A tanfolyam növendékei gyakorla
tilag sajátítják el a főzést, sütést, mo- 
sást, vasalást és a háztartással kap
csolatos többi összes munkákat, a 
íehérnemüek szabását, varrását, fol
tozását. beszövését és a magyar né
pies hímzéseket.

A tanítást gazdasági tanárnők vég
zik. A tanítás reggel <8 órától 12 óráig, 
délután 15 órától 17 óráig tart.

A növendékek lehetnek bejárók 
kerékpárral, vagy vasúton. A vasúton 
bejáróknak mérsékelt áru havi bér
letjegy váltására van jogosultságuk. 
A bejáró növendékek ebéd megtéri- 
ésért három hónapra 30 pengőt fi

zetnek. Azon gazdaleányoknak, akik 
kerékpáron, vagy vasúton nem tudják 
a gazdaasszony-iskolát látogatni, a 
oattyánfalvai m. kir. téli gazdasági 
iskola

SOBüííIfl“rum és |ikörgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

SZO.MBATHELY - THÖKÖLY IMRE UTCA 71. - TELEFON: 10—68.
Legkitűnőbb italok! Legpontosabb kiszolgálás

folyik, ezért nem ajánlatos a drágí
tás folytatása . .. Tekintettel azonban 
arra, hogy a közellátási minisztérium
nak nincs szándékában a szigorú el
járással

a tojásfelvásárlás ütemét meg
zavarni,

biztosra vehető, hogy azok a tojás
gyűjtők. akik a további munkájuk során 
becsületesen és jól dolgoznak,

csekély büntetésbe, esetleg bünte- ■ 
tésükfelfüggesztésében bízhatnak. | 
A tojásfelvásárlással kapcsolatban 1 

kialakult feketepiaccal kapcsolatos 
közleményünk egyébként nem csak a 
Muravidékre, henem egész Vas és \ 
Zala megyére is vonatkozik.

Morócz Imre Muraszombat, gr. Mikes 
Miklós Csendlak. Bencsecz Rudolf 
Alsómarác, Kercsmár Ferenc Péter- 
hegy, Kerécz Alajos Vashidegkut, 
Fiiszár Lajos Kosárháza. Dsubán 
Károly Véghely. Bánfi István Musz- 
nya. Vucsák Lajos Sürüháza. Titán 
Iván Murahalmos, Bakán István Mu- 
ravárhely. Koltay Károly Pártosfalva, 
Kücsán Péter Tótkeresztur. Jakisa 
Sándor Urdomb, Sinkécz Sándor Zsi- 
dahegy, Bacsics Ferenc Felsőlendva, 
Hauzsár József Görhegy. Meszarics 
István Barkóc. Luthár Sándor Szent- 
bibor, Szocsics István Battyánd. Fel
ügyelő bizottság: Antauer Jenő Csend
lak. Paulik János Péterhegv. Sbüll 
János Széesenyfa. Hári János Tótke
resztur. Obál Jenő Perestó.

alapos kiképzés
ingyenes elszállásolást ad. 

csak ágyneműt, két lepedőt, takarót, 
vagy paplant hoznak. A bentlakó nö
vendékek étkezésért (reggeliért, ebé
dért és vacsoráért) három hónapra 
100 pengőt fizetnek. A varráshoz, sza
báshoz és hímzéshez szükséges anya
gokat a növendékek saját költségü
kön szerzik be. a készített dolgok 
természetesen az ő tulajdonukban ma
radnak.

A battyánfalvai m. kir. téli gazda
sági iskola igazgatósága iskolakörzete 
gazdaleányainak a gazdaasszony-is
kolaszervezésével lehetővé teszi, hogy

csekély költséggel alapos kikép
zést

nyerjenek a háztartási ismeretekből. 
Felhívjuk a szülőket, akik szivükön 
viselik lányaik jövőjét, hogy a ked
vező alkalmat kihasználva, leányaik 
kiképzését el ne mulasszák. Miután 
a növendékek csak korlátolt szám
ban vehetők fel. ajánlatos minél előbb 
jelentkezni a battyánfalvai téli gazda
sági iskola igazgatóságánál.

MODERN GYÓGYSZÁLLÓBA ELSŐRENDŰ ELLÁTÁS

HARKÁNY GYÓGYFÜRDŐ
(62° C. radioaktív kenes)
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Anyák napja 
a muraszombati polgári 

leányiskolában
Mindig különös örömmel vészük I 

kezünkbe azt a meghívót, amely a 
polgári leányiskola ünnepélyeiről ér
tesít bennünket. A kedden délután 5 
órakor, a Város Moziban megrende
zett Anyák Napjának műsora is már 
előre gazdag változatosságot és kifo
gástalan ízlést árult el. Az ünnepélyen 
való résztvétel pedig a termet zsúfo
lásig megtöltő közönség számára felejt
hetetlen élmény marad.

A Magyar Hiszekegy hangjai után 
az iskola énekkara Péter Köszöntőjét 
adta elő két szólamra. A magyaros 
ruhában felsorakozott kar fegyelmezett 
rendje az intézet jóhírnevét öregbítette. 
Gaber Irén 111. o. tanuló Nagy Ferenc: 
Édesanya c. költeményét szavalta ki
fogástalan kiejtéssel és jó elöadóképes- 
séggel. Ezután Hűmmel Vilmosáé róth 
Erzsébet tanárnő mondott ünnepi 
beszédet. Élvezetes stílusa és lágyan 
csengő beszédtechnikája mindvégig le
kötötte a közönség figyelmét. A szónok 
a Regnum Marianum gondolatköréből 
indult ki és a Zrínyiévre vaió tekin
tettel Zrínyi Hónáról, a hőslelkű ma
gyar asszonyról, mint a nemzet édes
anyjáról emlékezett meg. Gondolatai
nak elevenségével hatott. Ismét ének
szám következett, Móra-Péter: Álom 
c. kétszólamú dallama. Az ünnepély 
fénypontja Ecsedy : Az elfelejtett édes
anya c. két részben előadott szín
darabja volt. III.—IV. osztályos tanulók 
feltűnően ügyesen mozogtak a szín
padon. Szerepüket kifogástalanul tud
ták és alaposan kidolgozott játékot 
mutattak. Gaber Irén III. o. tanuló a 
szobalány szerepében dicséretremél- 
tóan alakított, de nagyon jó szobalány 
volt Beck Teréz IV. o. tanuló is. Bájos 
fellépésével Kunáver Mária IV- o. é.s 
természetes modorával Faflik Sári IV. 
o. tanuló hatott. Az édesanya szere
pét Kocsár Erzsébet IV. o. tanuló jól 
játszotta. Szünet után Mozart Bölcső
dalát énekelte a kar. A világhírű dallam 
nagyon bálvosan és kedves természe
tességgel csengett a leánykák ajkán. 
A kitűnő kidolgozás Horváth Boldizsár 
énektanár érdeme, akitől még nagyon 
sokat vár Muraszombat közönsége, 
mióta kiváló képességeit megismerte. 
Mécs László: A királyfi három bánata 
c. költeményét tökéletes szavalóképes
séggel adta elő Lipics Sarolta III. o. 
tanuló. Ezután Pap Irén: Mese c. szín
darabját adták elő a növendékek, 
amelynek főszereplője Beck Zzuzsan- 
na l|. o. tanuló volt jó képességgel. 
Nagy örömünkre szolgált Barth Gyulai: 
Édesanyámhoz c. három szólamban 
előadott, kitűnő betanításról tanúskodó 
melódiája és Simon Teréz III. o. tanuló 
szavalata: Móra Magyar anyák. Az 
ünnepély meglepetése a palotás-tánc 
volt, amely Hammel Vilmosáé Tóth 
Erzsébet tanár fáradságos munkájá
nak eredménye. A tánc elragadóan 
látványos volt. A muraszombati isko
láktól többször szeretnénk magyar 
táncbemutatót látni. A jól sikerült ün
nepélyt a Himnusz fejezte be.

Az előadás sikerére a polgári leány
iskola méltán lehet büszke. Az iskola 
pedig Muraszombat büszkesége, mivel 
a lehető legtisztábban szolgálja a hábo
rú előtti muravidéki magyar szellemet.

Kovács Margit igazgatónő vezetése 
alatt álló tanári kar hivatásának ma
gaslatán áll, ennek köszönhető, hogy 
a polgári leányiskola szelleme 
zavaró körülményeket kizáróan meg
nyugtató. Kovács Margit első fellépésé
től kezdve arra az álláspontra helyez
kedett. hogy a vidék magyar jövőjé
nek legfőbb biztosítéka gyermekeink 
magyar lelke. Ezt a célt szolgába min
den megmozdulásuk, fáradságot és 
megalkuvást nemismerő munkájuk. 
Előadásuk minden száma mögött fél
tőn őrködött magyar szívük dobogasa.

(B.)
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A természetes szénsavas | 

PETÁNCI 1 GYÓGYVÍZ I
ÜDÍT — GYÓGYÍT |

Főraktár: MURASZOMBAT |
TELEFON' 68. S

Póruljárt tanuszorző . ..
Érdekes büntető pert tárgya.: a ~i- 

nap a szombathelyi kir. törvén;, szék 
büntető tanácsa Muraszombatot.' A 
vádlottak padján Kociper Mélyás 
battyánfalvai lakos ült. aki eiler. az 
ügyészség kétrendbeli hamis tanulás
ra való reábirás vétsége miatt emelt 
vádat. A vádiránt szerint azért mivel 
Kociper egy muraszombati kocsmá- 
rost és egy adoriáníalvai lakosi akart 
hamis tanuzásra reábirni két baity án- 
falvai polgár perében. Legény János 
battyánfalvai gazda ugyanis pert indítóit 
Kovacsics Antal battyánfalvai gazda 

; ellen egy ló kiadása iránt. Kovacsics 
Antal azzal védekezett, hogy ő a ro
vat megvette Legény Jánostól e> azt 
ki is fizette. A kifizetés fényére azon
ban nem volt bizonyítéka és amint az 
a főtárgyaláson kitűnt. Kociper Mátyás 
vállalkozott ilyen alkalmas tanuk szer
zésére. Kociper előbb egy muraszom
bati kocsmárosnál próbálkozott, aki
nek 200 P-t helyezett kilátásba arra 
az esetre, ha a lóperben valomásaval 
segít Kovacsics gazdán. A kocsmc.:os 
azonban becsületesen nyomban visz- 
szautasitotta Kociper ajánlatát.

Ezután egy adorjánfalvai gazdanái 
kísérletezett. Kociper e jóhiszemű gaz
dát is rábeszélte, hogy a tárgyaláson 
beszéljen Kovacsics javára, mert igy 
jól kereshet, Ö sem állt kötélnek és 
nyomban visszautasította Kociper bű
nös ajánlatát.

A vádat Kociper tagadta még ak
kor is, amikor a tárgyalást-vezető tör
vényszéki tanácselnök szemébe rr.c ".- 
datta a tanukkal a vádat. Majd a tör
vényszék rövid tanácskozás után, ki
hirdette ítéletét, amely Kociper Má
tyást bűnösnek mondoita ki kétrend
beli hamis tanuzásra reábirás vétsé
gében és ezért őt 200 P pénzbünte
tésre ítélte. Az ítélet jogerős. —1

— Meglátogatta a Muraközt a 
leventék országos parancsnoka ' iíéz 
Béldi Alajos altábornagy .

— Anyagbeszerzési nehézségek 
miatt elhalasztották a perlaki .'úsi 
emlékmű és országzész'ó felavatását.
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Ismerd meg nemzetedet!
Az első török harcok. 

Hunyadi János
A belső bajok pedig annál vészé-' 

Ívesebbek voltak az országra, mert j 
kívülről ugyanekkor egy hatalmas el
lenség támadt egyre nagyobb erővel ' 
a határoknak. Az új veszedelem, ame- , 
lyiktői aztán évszázadokig nem sza
badulhat a magyarság, s amelyik egy
szer majd egész történetét olyan tra
gikus irányba fordítja, a törökök tá-1 
madasa délről, a Balkán-félszigetről 
tört előre. Az akkori világnak legjob
ban megszervezett katona népe vol
tak. s mohamedán hitük íanatikussá- 
gával rohantak előre végső céljuk fe
lé. az egész keresztény világ meghó
dítására. Csapásaik alatt néhány év 
alatt elhullottak Bulgária, Albánia. 
Szerbia, Havasalföld. Az 1400-as évek 
elején már Magyarország déli hatá
rain jártak dúló csapataik.

Zsigmortd felismerte a veszély nagy
ságát, de nem volt elég ereje, hogy 
szembeszáijon vele. A keresztény vi
lág fejedelmei segítséget ha ígértek is. 
sohasem adták meg. Az új, nagy élet
halál küzdelemben a magyarság tel-; 
jesen magára maradt. A török csa
patok egyre beljebb és bcliebb jártak, 
már a Temesközt. Bácskát, a Bán
ságot rabolták.

Amikor azonban a veszedelem már 
végzetessé tornyosodott, akkor tűnt 
fel Hunyadi János. Kiskorától fogva 
harcokban nőtt fel. s vitézségével ve- 
rekedte ki magát egészen egyszerű 
nemesi sorból a déli végvárak főka
pitányává. A magyar vitézség benne 
élt egyedül a korszak nagyurai közül, 
ő volt az egyetlen, aki érezte, tudta. I 
hogy a harc a törökkel életre-halálra I 
szól, s egyik iélnek holtan kell ma
radni a csatatéren. Egymaga, saját 
birtokainak jövedelméből szerelte fel 
hadseregét. Hunyadi túlnyomóan job
bágyokból álló seregével egész életét 
a nagy harcra szánta.

Diadalmas hadjáratok egész sorá
ban visszaszorította a pogány törököt, 
üldözte őket le egészen a Balkán
hegységig. döntő győzelmet azonban 
nem érhetett el. Egyre jobban és job
ban megbizonyosodott, egy ember 
ereje, áldozatkészsége és lelkesedése, 
ha még oly nagy is. nem pótolhatja 
a felkészülés elégtelenségét, a hadi 
szervezet nagy hiányosságát és a ve
zető körök nemtörődömségét. Hunya
di János kénytelen-kelletlen felhagyott 
a támadó hadjáratokkal s a védelem
hez látott.

Külön könyvet kellene írni ezekről 
a Duna vonalánál vívott küzdelmek
ről. Hatalmas török seregekkel marok
nyi magyar csapat állt szemben, ma
gára hagyatva, egyedül egy vezérnek 
a lelkesedésében és igaz magyarsá
gában bizakodva. Szendrő. Szeben, 
Vaskapu, mind megannyi diadal he
lye. s hirdetik a magyar vitézséget 
és dicsőséget ország-világ előtt. II. 
Mohamed császár pedig már bizo
nyosra vette a győzelmet. Konstanti
nápolyi a hatalmas császárvárost el
foglalva. nem is gondolt arra, hogy' a 
viszálykodó Magyarország egyik gyen-| 
ge vára, Nándorfehérvár (a mai Bel
grádi szembe merjen szállni győzel
mes hadaival. Hunyadi vitézsége s 
barátjának, az egy szerű szerzetesnek. 
Kapisztrán Jánosnak lángoló lelkese- ■ 
dése azonban megszázszorozta a ma- I 
gyár sereg erejét, s többhetes ostrom , 
után szégy enszemre vert hadával fut
hatott a török császár vissza országába, j

Hunyadi és magyarjai megmentet- i 
ték a kereszténységet a pogány ára
dattól. a magyarság magára hagyat-1

va is feltartotta a törökség mindent | 
elsöprő rohamait. A nagy hős azzal 
a nyugodt érzéssel szállhatott a sír
ba. hogy életének nagy erőfeszítése 
nem volt hiába; és azóta a római pápa 
rendeletére minden délben megszólal 
a harang a katolikus templomokban, 
hirdetve ország világ előtt a nándor
fehérvári győzelmet. Hunyadinak és 
magyar katonáinak minden pogányon 
győzedelmeskedő vitézségét.

* 

Katonanóta
Fiumei kikötőben megállt a gőzhajó. 
Tetejébe ki van tűzve a nemzeti zászló. 
Fújja a szél, fújja, hazafelé fújja. 
Nagyvenhatos öreg fiúk mennek szabadságra.

Fiumei kikötőben megállt a gőzhajó. 
Tetejébe ki van tűzve a nemzeti zászló. 
Fújja a szél, fújja, hazafelé fújja. 
Negyvenhatos öreg fiúk mennek a csatába.

S • P • O • R • T
MURA SE - KŐSZEGI SE 3:0 (2:0)

Kőszeg. Vezette: Bodnár.
Május 30.-án délelőtt játszotta a 

Mura Kőszegen utolsó előtti bajnoki 
mérkőzését és azt szép számú közön
ség előtt — fölényesen nyerte.

A mérkőzés hatalmas kőszegi iram
mal kezdődött és az első negyedórá
ban a kőszegi csapat veszélyesebb 
volt. Azonban lassan kialakult a 
Mura fölénye és már a 23 perc
ben Sárközi góljával meg is sze
rezték a muraszombati fiuk a veze- i 
tést. További támadások során a 37 
percben ugyancsak Sárközi révén már 
2:0 az eredmény. A félidő végén a 
Kőszegi SE is feljött, de Jandl és a 
védelem többi tagja a helyén volt s 
igy az eredmény nem változott.

A második félidőben a Mura szél 
ellen játszik, mindenki nagy kőszegi 
fölényt vár. ennek ellenére a Mura 
támad nagyon okosan „lapos" lab
dákkal úgy, hogy szinte veszélyeseb
bek a támadásai, mint az első félidő
ben. A kőszegi kapus a félidő első 
felében nagyon szépen véd. Formás 
Mura támadás következtében a 23.-ik 
percben. Hoyert a kapu előtt tiszta 
helyzetben Várszegi csúnyán felvágja, 
a játékvezető habozás nélkül 11-est 
ítél a Mura javára. Zelkó áll a labda 
elé és erős lövéssel a felső kapulé
cet találja el. (Pech . . !) A kipattanó 
labdára többen ráfutnak, (Zelkó nem 
íőhette újból, mert kétszeri érintés miatt 
a játékvezető lefújta volna) azonban 
a védelembe megy. — Tovább is a 
Mura marad támadásban, a KSE csak 
lefutásokkal kísérletezik. A 3O.-ik perc
ben Zelkó bekalandozik középre, ott 
elcsíp egy labdát, a kél bekk ráfut, 
ollóba fogják. Zelkó a lábak között 
átugrik és a labdával kapura tör, a 
kél bekk üldözi, már . . . már befog
ják. ekkor Zelkó ügyes testcsellel 
visszafordul, a lökni készülő két bekk 
egymásnak esik, Zelkó közülük is
mét kiugorva a vetődő kapus mellett 
szépen a balsarokba lő. (3:0) Fölé
nyes Mura mezőnyjátékkal ér végett 
a mérkőzés.

A Mura igazán szépen és meggyő
zően játszott ezen a mérkőzésen, meg 
volt a tudás, lelkesedés. — igy a győ
zelem nem is maradhatott el.

Az. egész csapat jól játszott, min
denki dicséretet érdemel, lelkes, jó 
játékáért.

A Mura a következő összeállítás
ban szerepelt: Jandl — Kolossá. Er- 
dősi — Deskovits I., Gerencsér. Cság- 
rán — Zelkó. Benczik, Hoyer, Sár
közi. Külics.

A játékvezető jól vezette a mérkőzést.
♦

Vasárnap junius hó 6.-án a Mura 
szabadnapos lévén, a Körmendi LE 
I. o.-ba került csapatával játszik ba
rátságos mérkőzést Körmenden.

Nősek-Nötlenek mérkőzésen mé
rik össze erejüket a kereskedelmi al
kalmazottak junius 3.-án jótékonycélu 
mérkőzés keretéber.. Most majd el 
fog dőlni, hogy „ki a legény a csár
dában ?“ (v.)

Bajnokság állása:1. SzFC 21 16 11 4 52:21 332. Selyemipar 19 14 2 2 61:23 313. Haladás 22 15 — 7 81:32 304. MURA 20 11 □ t 43:31 245. Move ZSE 20 9 4 • 50:30 226. CVSE 21 10 9 Q 39:39 227. Sárvár 21 8 -t 9 34:44 208. Kinizsi 20 8 3 9 41:38 199. SVSE 19 *7 2 10 31:35 1610. Perutz 19 5 3 11 34:52 1311. Kőszeg 21 3 2 16 16:85 812. Sotex 21 9 2 17 25:84 6
Mura L. E. — Rábatótfalu L. E.

8:0 l5:0»
Vezette : Kollarics
Megérdemelt győzelmet aratott a 

hazai csapat a hat emberre! szívósan 
védekező vendégek ellen.

Góllövök: Winkler f2\ Cvetics (2), 
Gorcsán. Klajnscsek. Vadnál és Zen- 
kovics.

A csúszós pályán szép játék nem 
alakulhatott ki. A. Mura Levente vé
gig egykapura játszott, s igy történt 
azután, hogy a fedezetek három gólt 
is rúgtak.

A fedezetsor volt egyébként a Mu
ra L. E. legjobb része A csatársortól 
helyenként szép játékot láttunk, azon
ban kevés volt az átütőerő. A véde
lem kevés dolgát jói végezte.

A játékvezető kifogástalanul vezette 
a végig sportszer? küzdelmet.

Jövő vasárnap a Levente-nap ke
retében a Kisrákos: L E. látogat el 
Muraszombatba. A csoportküzdelmek 
ezzel a mérkőzéssel véget is érnek. 
A Mura L. E. csoportjában már meg
nyerte a bajnokságot. Jelenleg a gól
aránya 69:0!

A leventemérkőzésekkel kapcsolat
ban feltűnt, hogy milyen kevesen lá
togatják a mérkőzéseket. Nem tudjuk, 
mi lehet ennek az oka. Hisz szép 
játékot, lendületet sőt gólokat is láthat 
a közönség. A fiatalok több megbecsü
lést érdemelnének. Reméljük, hogy 
vasárnap telt ház előtt zajlik ie az 
atlétikai számokban és szabadgyakor
latokban bővelkedő Levente-nap. (-a)

Dübörög a nagy gép...
Dübörög a nagy gép. róna- a szörnyeteg. 
Kígyózva nyeli a kJ ^métereket.
Zakatolva járnak a -agy vaskerekek. 
Állomások jönnek állomások mennek.

Ahogy megetetik este, reggel őket. 
Száguldva taposnak erdőket, mezőket. 
Az alföldi rónát hegyvidék váltja fel, 
A telet a tavasz, ir.Ajd a nyár nyeli el.

Esőben és hóban nyáron, hideg télen, 
A laza talajon és siklós térségen.
Nem törődik azzal hogy kit visz a hátán. 
Jó ember-e az, vagy megtestesült sátán ?

De sok öröm ú és sok bánatot szállít. 
Sokat az életbe, sokat halálba vitt. 
Gyermekváró anyái vitte a kórházba.
A frontramenöket pedig a csatába.

De ne feledkezzünk meg azokról se. 
Kiknek se nappala de még éjjele se.
A Mávért dolgoznál, és küzdenek érte.
A sok vasutasnak veszély az élete.

Van kit a váltóhoz állított a sorsa. 
A másik pedig a jegyeket lyukassza. 
Mozdony vezetőtől állomástőnökig. 
Mindegyik robotol estétől reggelig

Megállna az élet ha Ti nem lennétek! 
Ha csak egy percre is megpihennétek. 
Dolgozzatok erős buzgó kitartással, 
Érjünk uj világot, lágy feltámadással.
És Ti feldíszített katonavonatok! 
Dicsőséget és sok győzelmet hozzatok.
Es legyen mar egyszer boldog világbéke. 
Isten és embernek gyönyörűségére!

Muraszombat. 1943. május 30. Kádár Gyula 
ált. pimn. fanár.

HÍREK az országból
— Budapesten kirakatellenőrző raz

ziákat tartanak minden héten az áru- 
rejtegetcs és árdrágítás megakadályo
zására.

— A Szombathelyi Nagyszálló 
hangversenytermét igénybe veszi a 
város a második szombathelyi mozi 
számára.

— Stráhlendorff Henrik báró vas- 
szécsenyi földbirtokos 61 éves korá
ban agyvérzés következtében meghalt. 
A megboldogult báró a jó földbirtokos 
mintaképe volt: annak ellenére, hogy 
képzett mérnök, hajnaltól napestig ott 
volt a birtokán és nemcsak személye
sen vezette a gazdaságot, hanem iger. 
sokszor maga is beállt dolgozni cse
lédei közé. Igazságossága és szociális 
magatartása messze földön szeretetté 
tette személyét.

— A perlaki Baross szövetség a 
kereskedelmi élet irányításán kivüi 
nagy társadalmi munkát is végez. Ki
rándulásokat rendez. fürdőtépit. sporto
lási lehetőséget teremt tagjainak.

— Nagykanizsán többemeletes pa
lotát épit a MAOrt központi irodája 
réssére.

— Nagykanizsa ipartestülete fel
emelte a hadisegély hozzájárulást.

— Kolosvárra huszonegy finn tiszt 
érkezett, akiket lábadozásra utaltak 
Erdély fővárosába.

— Kassán csodálatos látványt fi
gyeltek meg az elmúlt éjszaka, kevés
sel éjfél előtt. Hatalmas meteor rohan: 
el a város fölött, majd a déli égbolton 
eltűnt. A meteor a nagyobb villámlá
sokkor észlelhető fehér fénybe borí
totta a várost mintegy 6—8 másod
percig. A meteort fehéren világitó felhő
szerű csóva követte.

— A kúria visszaitélte Szatmár 
városának az egyik román bank által 
áron alul felvásárolt birtokait.

— Tizenhatodik gyermekének adott 
életet Szabó Lajosné répcelaki ura
dalmi cselcdaszony. A tizenhat gyer
mek közül tizenhárom életben van.

— A Református Egyetemes Kon- 
vent úgy rendelkezett, hogy 254 uj 
lelkészi állást szervezzenek és ezzel 
a lelkigondozást még iníenzivebbé 

i tegyék.
— Igen nagy kárt tett az Udvar

hely megyében beállott havazás. Külö
nösen a gyümölcsösökben és a kénye
sebb tavaszi veteményekben nagy a 
kár. A havasi legelőkről sok helyen 
az állatokat haza kellet hajtani. A 
juhok nyírását is elhalasztották.

' — Óvónő-kongresszust tartanak 
mintegy háromszáz óvónő részvételé
vel Nagykanizsán. A kongresszus 
keretében szemináriumot rendeznek, 
amelyen országosnevű szakemberek 
tartanak előadásokat a kisdednevelés 
kérdéséről s egyúttal mintatanitásokat 
bemutatnak.

— Szombathelyen és környékén 
tömegesen lépett fel a fertőző sertés
bénulás. A szombathelyi és irottkői 
járás számos községe belekerült a 

i vészkerületbe.
j — Sárváron 9 ONCSA ház épül 

A 9 ház megépítése enyhíteni fogja a 
nagy sárvári lakáshiányt.

— Magyar jogi küldöttséget vár
nak junius 2-ára Szófiába magyar
bolgár segélynyújtási egyezmény meg- 

, kötésére. Bulgáriában igen fontosnak 
i tartják az egyezmény megkötését, mert 
j Magyarországon igen sok bolgár ker
tész és tanuló él.

— Meggyilkolva találták Csórván 
a községi utón Varga Mihály 17 éves 

, földmives legényt. A csendőrség most 
i elfogta a gyilkosokat egy fiatalkorú 
legény és Ördög Antal 45 éves 
csorvai gazda személyében. Mindket
ten beismerték, hogy az áldozatot ők 
verték agyon, mert ellenségük volt.
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gazdatanácsadó gz yj kataszteri osztályba való sorozást csak a jövő
A földeken végződik a kukorica és i i l x i_ ' ■ . Jgazdasági cure lehet kérelmezni

Indokolatlan kérelemre indított kiigazítási eljárás költségeit 
a kérelmező viseli

Tekintettel arra, hogy az új termény- 
beszolgáltatási rend a beszolgáltatási 
kötelezettséget a kát. tisztajövedelem 
alapján állapítja meg, valószínű, hogy 
számos gazda, akinél a kát. osztá
lyozás következtében a beszolgálta-| 
tási kötelezettség túlságos terhet fog 
jelenteni, meg fogja kísérelni a kát. 
osztályozás aránytalanságának hiva
talból való kiigazítását. Ezért közöl- j 
jük. hogy ilyirányu kérelmet az ille
tékes pénzügyigazgatósághoz nyújthat 
be a föld tényleges birtokosa, akár 
egész birtokának, akár egyes földré
szeknek új kát. osztályba való soro
zása iránt. Sem a bérlő, sem a köz
ségi elöljáróság vagy képviselőtestü
let nem terjeszthet elő ilyen kérelmet, 
hanem csupán a tényleges birtokos.

A kérvényben egyenként meg kell 
jelölni mindazoknak a földrészeknek 
kát. helyrajzi számát, minőségi osz
tályát és művelési ágát, amelyeknek 
új osztályba, sorozását kérelmezi a 
földtulajdonos. A kérést alaposan meg 
kell indokolni és összehasonlításkép
pen utalni kell azokra a földrészekre, 
amelyekhez viszonyítva valaki saját 
földjének osztályozását aránytalannak 
és igazságtalannak tartja.

rumpii második kapálása, a fű, lu- 
erna. lóhere kaszálása, gyűjtés, hor

dás a szénapajtába vagy boglyákba. 
Mire ennek vége van. a két apostol 
fejedelem ünnepe után a jó Isten ál
dása meghozza az aratást. A gazda 
és a háznépe ilyenkor a nap előtt kél 
ys jóval a nap után nyugszik.

A szőlőben virágzás után második 
ermetezés. kapálás és kötözés, va

lamint a zöldoltás a legfontosabb 
munkánk.

A háznál a csűr. a pajta s az ud
var rendbehozását be kell fejezni. Az 
-tatás, eszközöké* hozzuk rendbe.

Az istálóban a jószág csak éjsza- 
:a van benn, nappal munkában vagy 

-. legelőn. Zöidtakarmány mellett ke
vés abrakot adjunk. A fejőstehenek 
Vetésére különös gondunk legyen.

A méhesben a pergetést folytatjuk, 
a mézet aratásig nem szűkítjük.

A gyümölcsösben a nagyon rakott 
ágakat alátámasztjuk a füves része
ket lekaszáljuk, a hullott gyümölcsöt 
mindennap összegyűjtjük, a korai 
gyümölcsöt a hó végén leszedjük.

A konyhakertben újra vetünk ret
ket. salátát. A beérett növények mag
iát szedjük.

most

A GAZDAKÖNYVEK 
KIÁLLÍTÁSA

A közellátási.;gy. miniszter 
megjelent utasítása értelmében a köz
égi elöljáróságoknak legkésőbb jú- 

*ius 15-ig kell a gazdálkodók részére 
gazdakönyvet kiállítani. Ha a gaz

dálkodónak egy község határában 
' ■•bb gazdasága van. ezekről csak 
. gazdakönyvei és gazdalapot állí

tanak ki a hatóságok, még abban az 
esetben is. ha azok önállóan vezetett 
gazdaságok. Ha több község határá
ban fekszik a gazdaság, természete- 
-en minden községben külön gazda- 

’.apot és könyvet állítanak ki az elöl
járóságok.

A gazdakönyvet és a gazdalapot 
egyszerre állítják ki a hatóságok és 
az adatoknak mindkettőben egyez
niük kell.

A gazdakönyvbe beírják a községi 
'lőljáróságok mindazokat az adatokat, 
amelyek a gazdálkodók személyére, 
gazdasági cselédeire, a gazdasági fe
jletére és míveiési ága szerinti meg

oszlására. állatállományára, baromfi
állatállományára. a beszolgáltatási 
kötelesség teljesítésére, a gazdaságok 
eszére történő kiutalásokra és a be

szolgáltatás elszámolására, továbbá 
a vámőrlőkre vonatkoznak.

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

A gazdasági állatállományból azo
kat veszik figyelembe. amelyek a 
gazdakkönyv kiállításakor a gazdál
kodó tulajdonában vannak. Tehát 
például a szájbér. fűbér fejében le
gelőn tartott állatokat nem a legeltető 
gazdaságnál, hanem az állatok tulaj
donosainál veszik figyelembe. Az ál-
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A cséplési üzemanyagszükséglet biztosítása
Az idei cséplés zavartalanságának 

biztosítására szükséges, hogy cséplési 
üzemanyagszükségletét minden csép- 

i lőgéptulajdonos már jóelőre besze
rezze.

A szilárd cséplési üzemanyagokat | 
ez évben is annál a bányavállalatnál, 
vagy kereskedőnél kell megrendelni, 
ahol a cséplőgép tulajdonosa azt ta
valy megrendelte.Természetesen csak
is az elmúlt évi szükségletet meg nem 
haladó mennyiségű üzemanyag be- * 1 * * * * * * * * 10 
szerzéséről lehet szó. A cséplési szén
rendeléseket a bányavállalatok, vágy
kereskedők csak az esetben fogadják 
el. ha azok helyességét és a mennyi
ség megközelítő pontosságát az ille
tékes főszolgabíró, vagy közellátási 
felügyelőség igazolja. A cséplési sze
net kizárólag csak a cséplési mun- 

lattaitásra jogosított gazdasági alkal
mazottaknak a gazdaság területén 
tartott állatállományát nem Írják be a 
hatóságok gazdaság anyakönyvébe 
még akkor sem. ha az állatok takar
mányozásáról a gazdaság gondosko
dik. Az eladott, de még el nem szál
lított állatot a vevő gazdaságában 
tüntetik lei.

A sertésállománynál az összeírás 
csak a tenyészkocákra és az 1942.. 
1943. évjáratú malacokra és süldőkre 
terjed ki. A tenyészkanokra, a hízás
ra befogott, valamint a kiselejtezett 
állatokra az összeírás nem terjed ki.

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

A baromfiak közül csak a törzsál
lomány, tehát a tenyésztésre alkal
mas hím- és tojóállatokat veszik fi
gyelembe. Az idei kelésű állományt 
figyelmen kívül hagyják.

Beírják a gazdakönyvbe a kiállító
hatóságok azt is. hogy a gazdálkodó
nak a saját gazdaságához tartozó leg
előterületén kívül az 1943. évi le
geltetési idényre hány számos állatra
van közlegelőn, vagy más címen le
geltetési joga. Számos állatnak szá
mít egy ló, vagy szarvasmarha. 2 csi
kó, vagy növendékmarha. 5 sertés.
10 süldő. 10 juh. 20 bárány.

I

A kérvényhez csatolni kell az ille
tékes mezőgazdasági kamara nyilat
kozatát arra nézve, hogy a kiigazíta
ni kért osztályozás aránytalanságát 
és igazságtalanságát a maga részéről 
kétségtelenül fennforgónak látja.

A kiigazítás iránt előterjesztett kér
vények alapján a pénzügyigazgatóság 
helyszíni vizsgálatot tart, amelyről 8 
nappal előbb értesíti a községi elöl
járóság utján az érdekeit kérvényező 

i földbirtokost. Az év első felében be- 
I adott kérvényekre a pénzügyigazga- 
tóság csak az év második felében a 

: második félévben beadott kérvények
re pedig csak a következő év első 
felében köteles helyszíni vizsgálatot 
tartani, vagyis ezek szerint a kát. 
tiszta jövedelem új megállapítását, 

; illetve az új kát. osztályba való so- 
• rozást csak a jövő gazdasági évre 
i vonatkozóan lehet kérni. Megjegyez- 
: zük még. hogy az uj osztályba soro- 
zási eljárás és helyszíni vizsgálat 
költségeit abban az esetben, ha az 
eljárás során nem állapítanak meg 
iegalább Két osztálykülönbözetet. a 
kérelmező fél köteles fizetni, egyéb
ként a költségek a kincstárt terhelik.

kákhoz szabad felhasználni. Az eset
leges visszaélést a hatóságok a leg
szigorúbban fogják megtorolni.

A megrendelőnek a szénrendelés
re rá kell vezetnie azt a kötelező nyi
latkozatot. hogy a megrendelt és át
veendő mennyiséget kizárólagosan 
cséplési. esetleg szántási célokra hasz
nálja fel. Erre vonatkozóan további 
felvilágosítást a M. Kir. Ipari Anyag
hivatal (Budapest. II. Fő-utca 68) ad.

A cséplési faszénszükségletet szin
tén a szénmegrendeléshez hasonlóan 
kell eszközölni annál a szállítónál, 
amelyik a megrendelőnek a múlt év
ben is szálitott.

A csépléshez szükséges benzint, 
petróleumot, gázolajt külön engedély 
nélkül is be lehet szerezni, a cséplő
géptulajdonoshoz legközelebb eső vi
déki lerakatnál abban az esetben, ha 
a tulajdonosnak kedvezményes adó- 
tételü benzin, petróleum, gázolaj vá
sárlására jogosító pénzügyigazgatósá
gi engedélye van.

A pénzügyminiszter a mezőgazda
sági. tehát cséplési célra is szolgáló 
kedvezményes adó és kincstári része- 
sedéstételü ásványolajtermékek be
szerzését április—junius hónapokban 
20%-kal csökkentette a múlt évvel 
szemben. Minden cséplőgéptulajdonos 
tehát igyekezzék tavalyi szükségleté
nek 8O°/o-át a fenti határidőig besze
rezni. hogy a további beszerzésnek 
julius 1-től akadálya ne legyen.

A gép- és traktorolaj minden külön 
engedély nélkül beszerezhető azzal 
a korlátozással, hogy a cséplőgepen- 
kint gép- és traktorolajból 50 kg-ot 
lehet a lerakatoknál és ásványolajke
reskedőknél megvásárolni. A cséplő
gépek számát és a megvásárolható 
gépolaj mennyiségét a főszolgabíróval. 

Jégszekrények,
asztaltakaréktüzhelyek, csikótüzhelyek. Wertheim-cassák. befalazhato- 
cassák, vasládák, vaskazetták nagy választékban kaphatók

SZŰCS cégnél Szombathelyen
Ha Szombathelyen jár, ne mulassza el raktáramat megtekinteni.

utca

melyért érdemes részt enni a 
iótékonycélú m. kir. ál
lami sorsjáték húzásán

JllHIlL

-•lllllí’-

mert egy egész sorsjegy ára 
csak 3 P. féisorsjegyé pedig 1.5' 
P. Ilyen olcsó sorsjegy nincs

-HlUlU"

Unni'-

mert nyereményei 40.000.— P. 
20.000.— P, 10.000. - P, kétszer 
5.000.— P, négyszer 2.500.— P 
hatszor 2.000.— P. harminchá- 
romszor 1.000.— P stb., össze
sen 29.360 nyeremény.

Jll'ltlL
mert húzása már a közeljövő
ben : junius 8-án esedékes te
hát az eredményt a közeljövő
ben élvezheti.

vagy a közellátási felügyelőséggel kei. 
igazoltatni.

Gyantát a folyó évben nem lehet 
vásárolni, ehelyett gyantapótlót bár
melyik kereskedőnél szabadon lehet 
beszerezni.

9 termelési szerződéseket 
junius i-ig be kell jelenteni!

Felhívjuk a mező- vagy kertgazda
sági növények termeltetőinek figye.- 
mét arra, hogy a 308,1943. M. E. szá
mú rendelet (megjelent a Budapest; 
Közlöny 1943. január 24-iki 19. szá
mában) értelmében a tavaszi vetéste
rületekre vonatkozólag szóval vagy 
írásban kötött termelési szerződése 
ket legkésőbb junius l-éig a hivatko
zott rendelet második szakaszába' 
megnevezett illetékes szerveknél be 
kell jelenteni.

gazdák akkor 
ha a fogatos 

megvásárolták 
esetben 50. a 
25 százalékos

Mezőgazdasági gépvá
sárlás államsegéllyel 
Felhívjuk az érdekelt gazdák ügye 

mét. hogyr a földmivelésügyi minisz
térium legújabb rendelkezése szerint 
az állami kedvezményes gépvásárlá
si akció keretében a 
is kaphatnak segélyt, 
gépet már előzetesen 
A gazdakörök ilyen 
többi gazdák pedig 
segélyt kaphatnak. Tehát aki ebben 
az évben fogatos mezőgazdasági gé
pet vett, az a kifizetett szabályszerű 
számlát küldje be az illetékes mező
gazdasági kamarának és kérje a se
gély kifizetését.

Ami a kisiparost érdekli 
Az üzem, illetve vállalat az 1940. 

október 5. napján érvényben volt bér
rendszer tekintetében az alkalmazott 
hátrányára nem térhet el. Ennek kö
vetkeztében a munkaszüneti napokon, 
végzett munkát a köznapokon kifize
tett béreknél száz százalékkal maga
sabban kell díjazni, a munkaszüneti 
napokon végzett munka díját nem le
het csökkenteni — ez az állásfogla
lás az Országos Ipari Munkaügyi Fe
lügyelőségnek.

1
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Szpoznávanye
Zsalosztni mejszec vogrszke histou

rie je junius. 1920-ga júniusa 4-ga szó 
z Vogrszkim országom poszili dáli 
potpiszati trianonszko mirovno zapo- 
vid. Sztem szó od 325.000 kvadrátni 
kilometrov velkoga jezerolejtnoga na
sega Vogrszkoga országa vkrajvzéli 
232.000 kvadrátni kilometrov i szamo 
92.000 kvadrátni kilometrov nyáli. 
Szramoutnoszo ocsonklali geográfszko 
na szvejti nájbole ednouten ország, 
ki je z naturnimi granicami bio vszig-

:Ot

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

IV. Knige rázlocsnoga drzsétka. 
Vegyes tartalmú könyvek.

1. Szalay-Kossitst Krátki návuk 
vogrszkoga jezika za zacsétnike. Prvo vödánye 1833. — A magyar nyelv rövid tankönyve kezdők számára. Első kiadás 1833-ban.

2. Augusztich Imre: Návuk vogr
szkoga jezika. Prvo vödánye v 1876- om leti. — A magyar nyelv tankönyve. Első kiadás 1876-ban.

3. Kossits: Zgodbe vogrszkoga 
králesztva. Prvo vödánye v 1848-om I leti. — A magyar királyság története. El- j ső kiadás 1848-ban.

4. Zobríszani szlovén i szlovénka. Prvo vödánye v 1845-om leti. A művelt vend és vendnő. Első kiadás 1845-ben.
5. Kiss-Barla: Diktomszke versus- 

ke knige. Prvo vödánye v 1820-om leti. jKözmondásos verses könyv. Első ki- : adás 1820-ban.
6. i867-ga leta vogrszkoga or- 

szacskoga szpráviscsa poszvecseno 
právdeszklenyávanye. Prvo vödánye v leti 1867. — Az 1867. évi országgyűlés által elfogadott és szentesített törvények. Első kiadás 1867-ben.
Od kédna do kédna

Zlagao sze je. Namesztnik angle- 
skoga miniszterelnöka. Attlee, sze je 
na gyülejsi angleske orszacske hizse 
zlagao v tisztom deli szvojega guesa, 
gda je pravo, ka szó angleski bomb- 
niki szamo na szoldacske i vojaske 
zidine metali bőmbe. Prouti tömi je 
pa isztina, ka szó na privátne hizse, 
na zsenszke i deco. spitále. sóié, cér- 
kve i na kulturne szpoumenke me
tali bőmbe. Nemsko naznanilo ime- 
nüje one várase. gde szó napravili 
nájvecs kvára i szó nej prebérali, 
kama mecsejo. Tej váraske szó: Köln, 
Mainz. Essen. Düsseldorf. München. 
Nürnberg. Kassel. Bréma, Lübeck, 
Berlin itd. Nepriátelszki bombniki szó 
do letosz májusa 25-ga szporűsili 191 
sóul, 108 spitálov i 133 cérkvi. Mo
csno szó pa poskodüvali 920 sóul, 
231 spitálov i 494 cérkvi.

Angleski parlament je znouva 
oszoudo 1 miliárd fontsterlingov za 
bojnszke cile.

Sztálin je nenavádno doszta gu- 
csao pri vecsérji. stero je dao na po- 
stenyé Dawiesa, ki nyerni je prine- 
szao píszmo z Amerike. Sztálin je 
pri vecsérji Irikrát szprázno kupico na 
zdrávje Roosewelta i Church'illa i obá 
„burzsuja" nenavádno nadúzi poz^ 
dráviao. Votka nyerni je jezik raz- 
vézala.

Vnozsino ruszov sze zse bori 
prouti komunisztam Ukrajinci sze 
pod voditelsztvom Vlaszov generálisa 
bojnajo i szarni ocsiscsávajo od ko- 
munistov oszlobodjeno zemlou. Cen- 
frálni izvrsilni komitét je dao razglász 
na vsze rusze. v sterom je goripozá- 
va za szvéto bojno prouti komunis- 
tam. Vszáksi dén sze vnozsino dob-

nase histourie
dár okouli notrizagrajeni. Národ szó 
oroupali od nájpotrebnejsi zsivlenyszki 
potrejbscsin. Tá nevola je pa záto 
nej sztrla vogrscsino. Národ je vszig
dár vüpao i sze troustao. ka pride 
dén gorisztanejnya! Trianon nász je 
vküperszpleo v edno nejraztrgnyeno 
moucs z Nemskim i Taljanszkim or
szágom. Trianon nam ie naprej po- 
kázao tüdi meszto v zdaj tekoucsoj 
bojni i v bodoucsoj nouvoj Europi, 
gde mámo pravico zsiveti.

7. Arany-Kardos: Toldi. Budapest 1921. Arany János ismert költeményének nagyon szép költői fordítása.
8. Sztarisinsztvo i zvacsinsztvo. Tá kniga je doszta vödány zadobíla, na szlédnye v 1929-ont leti. — A nász nagyság és vöfélység. A vend lakodalmi szokások, felköszöntők, egyéb szokások és népdalok gyűjteménye. Nagyon sok kiadást ért el, utoljára 1929-ben.
9. Mikszáth-Fliszár : Szvétoga Pet

ra dezsdzsévnica. Amerikánszki Vendi szó tó knigo dáli vöpostampati v Beth- lehem várasi. — Szent Péter esernyője. Az amerikai vendek nyomatták ki Bethle- hem városában.
1U. Fliszár-Luthár: Prekmurja zna

meniti evang. mözsje. — A vendvidék kiváló evangélikus férfiak
11. Prebráne Ezopusove Fabule. Vogrszki i vendíski. — Válogatott Ezópusi mesék. .Magyarul és vendül. 1942.
12. Fiiszár: Vogrszki-vendiski i 

vendiski-vogrszki récsnik. 1942. — Magyar-vend és vend-magyar szótár. 1942.(Konec.)
rovolcox -ruszov glászi v boino za go- 
rioszlobodjenyé ruszoszkoga országa.

Szikorszky, miniszterelnök polszko- 
ga emigránlszkoga kormánya, sze na- 
hája v Kairói.

Törki szó nej v bojni. pa szó sze 
vendar nyúvi sztroski za vojszko pét- 
krátno povéksali v szlednyi stiri lejtaj.

Angleski komuniszti sze zdaj, gda 
je Sztálin razpüszto trétjo kominterno, 
vszi scséjo notriszpiszati v delavszki 
párt, vendar je pa delavci ne püszti
jo med szébe.

Pri Kubáni je napádalo 10 ruszu- 
szki divizij i 5 tankovszki brigád. 
Nemska obrambna linia je vsze na- 
pádajoucse goriszemleila. V ednorn 
edinom dnévi szó vnicsili komunisz
tam öl lankov, med nyírni vecs 52 
tonszki.

Japáni szó zse telko notrivdrli v 
Kitájszko. da zaisztino ogrozsávajo 
váras Csungking. glávno meszto 
Csangkeisekovoga kormánya. Doszta 
kinézerov je tázlüjcsalo pükse i sze 
prejkdalou Japánam.

Mussolinijov senk 
Szombathely várasi
Kak je znáno. scsé Szombathely 

váras lelősz poszvetiti 1900 lejt nye- 
govoga grüntanya po Claudius rim- 
szkom caszari, gda je tömi váraseki 
Savaira imé dao. Varasko poglavár- 
sztvo je tou nakanejnve naznanilo 
Mussoliniji. na slero je prejk Anfuso 
taljanszkoga minisztra i követa zdaj 
prisao odgovor. da Mussolini obdarü- 
je Szombathely váras z ednim Clau
dius sztebrom. Sze razmi. ka je tou 
piszmo zbüdilo velko veszélje med 
kotrigami szombathelyszkoga varas- 
koga poglavársztva. '

Ne nyevkájmo sie, 
nego drzfimo vküper...

Mlájsi Horthy Miklós zvünrédni 
követ i pooblascseni miniszter je v 
Braziliji zsivoucsim vougram drzsao 
gues po rádiji i med drügim etak 
pravo:

V tekáji jezerolejtne histourie szmo 
prineszli velke áldove za krscsanszko 
civilizáció. Znábiti vecs nega národa 
na szvejti, steroga bi telkokrát scseli 
zakopati. kak nász. Z nevoule i z po- 
gübeli szmo sze hvála bougi vszig
dár rejsili. Histouria nász je pa na 
tou navesíla. ka gda szmo zavolo 

i lasztivni grejov buknoli, szmo tüdi z 
lasztivnimi jákosztami znouva i znou- 

' va goriprisli. Zdaj pa, gda nej szamo 
nasa domovína, nego vszo cslove- 
csansztvo i civilizácia vszega szvetá 
je na kocki, vász na tou proszim. ne 
nyevkájte sze med szebom, nej na 
tühinszkom. nej éti domá, nego drzs- 
mo vküper i z rouko v rouki setüjmo 
po pouti vogrszkoga gorisztanejnya.

Piszmo nasi delavcov
Postüvano Vrednistvo „Muraszom

bat és Vidéke“ !
V iméni vise 100 nasi delavcov zse- 

lejnve szpunyávamo te, gda vsze na
se brate vendszke krajine pozdráv- 
lamo. Blizse valá tou nase pozdrav- 
lejnye nasoj rojsztnoj vészi, zsenam. 
deci, sztarisam, cejloj rodbini, dühov- 
nistvi i vucsitelsztvi, stere vsze z szr- 
cá pozdrávlamo.

Szamo zdaj vidimo. ka kelko bole 
szmo blájzseni, ka mámo delo i 
zaszlüzsek v lejpom Vogrszkom 
országi. nej pa v tühinszki orszá
gai, gde szmo sze za csasza ju- 
goszlávszkoga vládanya mogli szte- 
pati. ár szmo domá nej meli krii- 
ja i dela.

Tü sze nam dobro gödi, ár mámo prav 
dober sztrosek. lejpi lakás i goszpodo 
vrlo. kak tüdi pazitele. Pa tüdi mámo 
dobroga palera Fártek Ferenca z Kuz- 
nre 62., ki nász po ocsinszkom vodi 
v deli. Po nedelaj i szvétkaj vörno 
hodimo v cérkve, stere ■ szó komaj 
pár minut houda. Pobozsno poszlü- 
samo vogrszke mese i bozse szlüzs- 
be, gde sze tüdi vogrszki doszta nav- 
csimo. Tam proszimo nasega Vsze- 
mogoucsega Bogá, ka naj nase vitéz
ke honvédé, k sterim szmo tüdi mi 
gdastécs batrivni notrisztoupiti — pri- 
pela k zmági i naso jezerolejtno vo
grszko domovino obvarje od vszej 
nevoul, ár szamo zdaj vidimo, ka je 
nasa bodoucsnoszt i nase hlájzsen- 
sztvo szamo vu Vogrszkom országi 
lejko. Nase novine „Muraszombat és 
Vidéke" cstémo z velkov radoszljov.

Gyulamajor i Hédervár 1943. V. 10.
Z vogrszko-vendszkim bratszkim pozdrav- 

lejnyom :
PELCÁR JÓZSEF 

podpallcr i delavci z Hédervára.
RÁC REZSŐ

podpaller i delavci z Gyulamajora.

Priszpodobno piszmo nam je po- 
szlao tüdi Krányecz Sándor gazda z 
Lendvakislaka. ki je zdaj z nasimi 
delavcami v Mezőhegvesi. Nyegov 
pregven paziteo je pa dober znánec 
z prvejse bojne. z sterim szta vküper

Szirouve kouzse
od divjácsine (od domácse mácske, pizssmovke, tora, veveree, 
jázbeca, domácsega i divioga závca, liszice, vidre itd.) i.ak 
tüdi vszakso dlako kupim po nájvisisoj cejni.

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

Molítev za domovino
Oh, Goszpodne Bozse! K-Tebi zdühávamo: 
Obari nas národ. vari domovino' 
Cseresz jezero lejt vu teliko mariira 
Szi nász Ti obarvao, bráno \u neve.aj, 
Neosztavi i zdaj tv e vrejle vernik< 
Dáj nam obládafi divje protivnike.
Med dűdnyanyom sztrelbe k-Tebi zduhávair • 
Oh, Goszpodne Bozse! V-Tebi sze üpamc

Oh. Goszpodne Bozse! Tebi sze moiimo. 
Pregledni nász ino naso domovino, 
V-pre]e.ivanya krvi, vu bojni neszmernoj 
Naj z-Tvoiov pomocsjouv obláda zárod Tvo 
Ki szmo lak zseleli vu míri zsiveti 

1 Tebi na díko v-szvejsztvi prebivati! 
Med dűdnyanyem sztrelbe Tebé zezsvamo 
Oh. Goszpodne Bozse! Szmilüj sze. proszim.-'

Oh. Goszpodne Bozse! Dáj. naj ne.se rozsjé 
Protivnikov szilo od nász vkraj odvrné, 
Pregrozno vdérja bo.i. Tvoj národ l-.rvavi. 
Serega nasega szrdesen voj vodi Ti! 
Z-Teov szó sze ocsáci nasi bojüvali 
Ino protivnike z-Tebom obláaaii. 
MeddűdnyanyemsztrelbepredTebom klecséc- 
Bojdi nam k-pomoucsi. k-Iebi sze molécsi I

Oh, Goszpodne Bozse ! Ti vodi tou ojno, 
Da divje protivnike dőli obládanro 1 
Daj nasim vojnikom szrdcsno moucs ciihovnc 
Z-sterov obládajo lé bo.i. Tej na c.i.- 
Plácsali szmo dávno bin zdávnyi. ■; rsesztn: 
Dopüszti nam zdaj zse bougsi csasz vzsívati. 
Med dűdnyanyem sztrelbe k-Tebi zdühívamo: 
Vari szvo.i národ i vogrszko domovino !

F I i s z á r . nos.

szlüzsila pri 18. honvédszkom -z-di. 
I Tüdi on nász z delavcami vr-íd oo- 
zdrávia i nam pise. ka szó vsz zpra
vi i ka sze nyim zvünrédno bro 

i gödi.

Krátki glászi
— Direkcija Máv-a vzeme v sz.ű- 

; zsbo lédicsne mladénce. ki -. szi 
i szpravili szrednyesolszko .:ro. 
Oznanejnye je razgláseno v <z’úzs- 
beni novinaj Máv-a.

— Nase minisztersztvo ze verő 
i vcsenvé gorivzeme v szaléz; rmézet 
v Muraszombat 40. v evange:: .san
szki diákotthon pa 15 diáki na 
szvoje sztroske.

— „Zselejmo, ka sze vám naj 
histouricsne granice nazájposztávi- 
jo!“ Finszki kulturni odbor sze ;e po 
ednokedenszkom zdrzsávanyi v na- 

i soj drzsávi nazájodpelao v F.nszki 
| ország. Pred odhoudom je voditel 
í kulturnoga bizottsága univerziiétni 
; profeszor dr. Heiskanen etak c ao po 
I vogrszkom jeziki: „Lejko szte gvüsni 
v tóm, bratje vougri. da ne nájcete 
escse eden národ. steri bi z szreá 
globocsíne zselo tákso popuno zmá- 
go vogrszkomi országi, kak pa tinszki 
národ. Zselejmo Vám i cejlomi vo
grszkomi národi. ka sze zdaj iekou- 
csa veika bojna naj za vász szrecsno 
szkoncsa i da nazájdobíte vast- jeze- 
rolejtne histouricsne granice. Gr szpo- 
din Boug naj áldüje vogrszki r érőd'

— Eden vagon cout naberé je■ vkü
per na dén nasi leventi.

— Nouvo tekstilno blágo szó dále 
vö nase fabrike májusa prve cint. Na 
tou blágo je zse v fabriki gom c. rje- 
na cejna. po steroj sze po cr.utai 
szme odávati.

— Leventi sze morejo tűd: pouleg 
civilnoga zdávanya cérkveno zdati 
kak honvédje po nájnovejsem rren- 
delüvanvi honvédszkoga minisztra.

— Za prevázsanye drv pc zse- 
leznicaj je do májusa 31-ga 5'. pro- 
centov. do júniusa 30-ga pa 3 pro- 
centov popüseseno.
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Csüdna pout szovjetszkoga oficejra 

do szombathelyszkoga spitála
Z sésztdvajsztilejtnoga szovjetszkoga zsítka 

nazáj vu vogrszko domovíno

" szombathelyszkom szoldacskom 
spitáli lezs. eden betezsník, ki je nej 
C' ri, kak eden szovjetszki kapitány, 

ie zse láni pri velkom kurszkom 
n&tádanvi prejkpobegno na nas kráj. 
Porunoma brezi zadrgávanya guesi 
vogrszki i sze nyerni szkoron nika 
-e sózna, ka je 26 lejt tam zsivo 
kak zgrábleni vogrszki huszár i na- 
'Zlejdnye kak szovjetszki kapitány.

Té M. 1 zváni betezsník je z Te- 
mesvára domá i je v zacsétki prve 
•jzvetszke bojne k huszáram ruki- 

~ . notri. tao vzéo v karpátszki boj- 
i szó ga ruszi 1916-ga leta zgra- 
kak huszárszkoga tizedesa. Z 

drjgimi zgráblenci vréd szó ga gnali 
prouti Kaukázi. Tü je pa z nisterni- 
m; pobegno prouti Rosztovi. gde szó 
ga zgrabili i odegnali v Vorosilov- 
grád na priszilno delo. Med tém je 
pa 1917-ga leta vövdárila rebericia i 
<zc ga rdécsi priszílili v nyúvo gárdo. 
Tak je do 1920-ga leta bio fúrt v boj- 

Po tóm sze je prikláto v Moszkvo, 
gde szó nyerni povedali, ka de lejko 
sou domou. csi prvle notrisztoupi v 
propagandái kurzus, steromi je tou 
bio cio. ka de domá bole znao siriti 
komunizmus. Ár je pa v té kurzus 
.ne scséo notrisztoupiti, szó ga znou
va oouzvali k szoldákom. V tóm csa- 
'Zi ;e rávno tekla bojna z polákami. 
Nyegov huszárszki ezred je bio pri 
\ arsavi razbiti i sze je szamo eden 
-zázad rejso. v sterom je tüdi on bio. I 
Poszlali szó ga nazáj. ga povisali za 
kapitánya i ga vtálali v Budjeninovo

-szárszko divízió. Med tém je tüdi | 
zvedo, ka szó Románi vkraj vzéli 
Te mesvár od Vogrszkoga országa. , 
Vougri pa tiszte, ki szó szlűzsili pri ; 
vörösgárdi. dojsztrlijo. Vsze tou nye
rni e samrelo po gíávi i sze záto od- j 
ioucso, ka tam osztáne. Ár je bio zse 

bojni kak komandir, je napíszao 
prosnyo. da ga naj vzemejo v oficer- 
szko soulo. stero je szpuno med 1921 
i 1924-im letom. Szledi sze je v Mo- 
szkvi ozseno z ednov ruszkinyov. 
Zdaj szó zse bilé bole mirovna lejta. j 
1931-ga leta szó ga vöimenüvali za 
oficejra pri zsrebcovszkoj brigádi i 
•;ak táksi tüdi szpuno ruszuszko uni- 
verzo. Szledi szó ga poszlali v da- 
esnyo Mongolio. gde naj nasztávla 

zsrebcsárnice. Kak dober vogrszki 
huszár, sze je pri konyaj dobro raz- 
mo i nyerni tak tou delo glatko teklo. 
Tü na mongolszko-mandzsurszkoj 
granici je pa tüdi vsze po püksenom j 
práji szmrdelo. ár szó bilé sztálno j 
prászke z japanami. V tóm csaszi je 
Pa Sztálin napravo velko csiscsejnye 
Pri vojszki zavolo Tuhacsevszki mar-
. .................
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Za csasza zsétve szó v Bulgáriji 
od 17 do 50 lejt vsue cigányé i ci- 
ganyice mobilizejrali na delo.

V Ameriki sze oblejcs i mlejko 
szamo na kárte dáva.

Med vnougo jezérmi lengyelszki- 
mi oficejrami, stere szó szpoklali 
bolseviki v katinszkom lougi. szó naj
sli tüdi héresnyoga vracsitela i pro- 
feszora dr. Kalicinszki Viktora, ki je 
bio dúga lejta hizsni vracsitel Pilsud- 
ski marsala.

V Ameriki szó grozne povoudni. 
Vise 100.000 lűdi je grátalo brezi 
sztreje. ár szó nyim vodíne zrűsile 
hizse. Skoda vözaneszé vecs millión 
dollárov.

Argentína sze nikak ne popüszti 
Zdrűzsenim drzsávam Szeverne Ame- 
rike, stere jo scséjo szpraviti v bojno 
z országami náredi.

ZSENSZKI TANÁCSI
SZKRB ZA OBLEJKO

sala. Szpomoriti je dao vecs jezero 
szovjetszki oficejrov, nyega pa. kak 
tühinca, zapovedali z vnougimi drű- 
gimi oficejrami v Moszkvo.

Tü je bio 3 mejszece zaprejti. Ár 
sze je vöszkázalo, ka je neduzsen, i 
szó ga pűsztili na szlobodo i obed- 
nim kak tühinca tüdi vövrgli z szlűzs- 
be. Tak je bio z familijov vréd na 
ceszti. Minoulo je vecs meszecov. ■ 
dokecs je nej doubo edno málo 
szlüzsbo na konyszkom pláci.

Pá je vövdárila bojna. v stero szó 
sze 1941-ga leta tüdi szovjeti notri 
zmejsali. Znouva je bio notripozváni 
i kak nezavüpani, szó ga vtálali v 
delavszki bataljon. Zavolo poznan- 
sztva z ednim bolseviskim generáli
som. szó ga pa djáli v komiszio. ki 
je odebérala konye za vojszko okouli 
Voronezsa. Nemei i vougri szó pa v 
tóm táli fronta síi csiduzse naprej. ali 
on sze je vszeeno nej geno od tée 
sz komisziov. Komanda ga je ednouk i 
naprejposzlála na front k diviziji, gde ‘ 
bi mogao preglednoti konye. Tü szó 
pa nasi rávno náglo predrli naprej i j 
tak je M. I. vöponücao priliko i po-1 
begno k nemeam.

Gda szó sze nemei po dugsem csa
szi ogvüsali, ka je on rejszan vogrin 
i ka ga je csíszta domovinszka lü
bézen gnála domou. szó ga prejkdáli 
nasim honvédam. Tü szó gapajáko 
dobro goriponücali. ár je naténci poz- 
nao cejlo ruszoszko vojszko, stera je 
obecsaía za nyegovo glávo visziko 
sumo — persze csi bi ga zgrabili. 
Zseno i 17 lejt sztaro hcsér szó v 
Moszkvi po nyúvoj právdi oszmrtili, ; 
ár je on kak szovjetszki oficejr prek- ’ 
pobegno.

Nas temesvárszki huszárszki káp- , 
lár szi je pa po 27 lejtaj rájsi zébrao ; 
vogrszko domovíno. kak pa bi sze j 
dalé kláto pri szovjetaj. steri je bio 
do gúta szit.

Po szvejti
Xil. Pius Pápa je goriszprijao one i 

vogrszke diáké, ki v Taijanszkom 
szpunyávajo szvoje vcsenyé i sze je 
dugsi csasz z nyimi poguesávao. Pri 
prihodi i odhodi ji je szvéti ocsa po- 
zdravo z recsámi: „Éljen Magyaror-1 
szág!“

Szovjeti vecs nescsejo viditi po- I 
Iáke. Kak glászijo z Ankare. szovjeti 
zselejo od anglezsov, da naj v Iráni 
sze nahájajoucse polszke szoldáke 
kak nájprvlé vöszpakivajo. Szrmákom I 
niti tam v tühinszkom ne dájo méra. i

V Palesztini szó sze szporeberili 
tam zsivoucsi divji plemeni. Tá zme-1 
síinga dela anglezsam csiduzse vékso 
nevolo, ár ne ládajo sz tejmi roupar- 
szkimi plemenami.

Med finszkimi bejzsancami sze ji 
je letosz do konca márciusa zse fr- 
tao milliona nazájpovrnolo v Karjalo. 
stero szó nyim prvlé szovjeti vkraj- 
vzéli.

Na Francuskom je velko pomen- 
kanye dühovnikov. Tomi zdaj obiászt 
tak scsé pomocsti. ka v dühovnisko 
soulo gorivzemejo tüdi diáké brezi 
matúre.

Osztrácki bataljon szó scseli na- 
sztaviti v Ameriki po pláni amerikan- 
szkoga minisztra. vendar sze je pa 
tou nej poszrecsilo, ár sze je nej 
najslo lüdsztva

Poszebno pazko pa moremo meti 
na szpodányi gvant i posztelino. Pra- 
nyé z osztrov zsájfov, ali práh za 
pranyé trnok skoudi. Perimo vszigdár 
szamo z mlácsnov vodouv i ne kü- 
jajmo trnok dúgo. Tüdi peglanye z 
prevecs vroucsov pejglov szamo kva- 
ri. Zouszebno zdaj küpleno (műrostos) 
blágo neszmejmo vroucse prati i pe- 
glati. Csi szkrbno ravnamo z nyim 
dúgo drzsij i lejpo osztáne

Nigdár ne pozábimo. ka je eden 
falat nej tak bozsen. da ga nebi lej
ko escse ponücali. Sztári moski ka
put razpáramo, zaperémo i dejte 
dobi z nyega lejpi kaputec. Nikaj ne 
skoudi. csi je nastükani. eden csasz 
li drzsí. Z stáre zsenszke obiejke pa 
escse vszigdár dobi mála solárkinya 
kiklico, ali blúz. Lejko pa tudi dvouje 
ali trouje blágo posztávimo vküper 
Glávno je, ka de oblejka cejla i esi- 

i szta. V éti tezski csaszaj nej trbej 
glédati na zvünejsnyo iepóío

Nevola nász pálik navesí na dobro 
sztáro navádo. stero szó nase babice 

Kamakoli sze dneszdén obrnémo, 
vszepovszédik csüjemo sztaranye za 
oblejko. Blágo je, gledoucs na dúgo 
bojno, prevecs drágo i za volo szfa- 
liványa szirovine tüdi szlabse. Vszá- 
koj goszpodinvi je zdaj nej küpüva- 
nye nouvoga, nego szkrbno goripo- 
nücanye sztároga blága nájvéksa 
szkrb. Csi sztáro blágo kak nájbole 
gorponüeamo. szi sz tém doszta pri- 
sparamo, obednim pa tüdi drzsávi 
naprávimo vnougo haszka.

Oblejko pázimo od pokvarjejnya z 
csisztoucsov. Vszáka oblejka sze mo
re szkrbno ocsisztiti. prvle kak pride 
v omár. Práh zagrizé blágo. záto jo 
trbej vszigdár posteno szkefati. Zim- 
szko oblejko denemo za lejtni csasz 
v poszeben omár. Zmejsz denimo 
kákse sztáré novine ali pa naftalin. 
naj moli nepride notri. Tüdi vnou
go lüftanye szamo haszni oblejki, naj 
ne szpisznivi. Záto jo dosztakrát obej- 
szimo za vecs vör vö na szunce.

tak postüvale: pouvati trbej kak náj
vecs lena. Dobro domácse plátno je 
vecs vrejdno, kak káksekoli küpléno 
cifraszto plátno. Vej zsnyega dobijo 
moski i decski trpécsi gvant cse ga 
dámo pofárbati.

Nevola je nigdár nej véksa kak 
szi jo cslovek szám naprávi Záto nej 
trbej zgübiti volou i veszélje cse je 
nej tak, kak je bilou v mérnom vrej 
meni. Potrpimo sz tém ka mámo po- 
mágajmo szi. kak szi známo ivupaj- 
mo, ka ednouk pálik pride mér i z 
nyim tüdi bougsi csaszi.

K. K-ova.

Előfizetőinknek
ügyes-bajos dolgaiban szíve
sen szolgálunk tanáccsal I Kér
déseiket levelezőlapon írják 

meg és küldjék be a Muraszombat és
Vidéke szerkesztőségébe.

Érvényes: 1943. MÁVAUT AUTÓBUSZ MENETREND május 17 4(51

Muraszombat—Alsólendva—Nagykanizsa
K d X d

7.00 7.25 510.40 14.35 i Muraszombat Korona sz. é • 8.55 10.05 18.20 2135
| 7.45 : | 14.55 Belatinc : | 9.46 1 21.16

7.49 | ; 11.29 | Lendvavásárhely •8.10 | 1735 1
8.40 8.40 :12.20 15.50 é Alsólendva i 5 7.15 8.50 16.40 20.20

8.45 : 12.25 :15.55 í Alsólendva é ••7.10 16.35 5 20.15
9.55 13.35 • 17.05 Letenye •6.04 15.29 ■ 19.09

10.45 14.25 :17.55 é Nagykanizsa Korona sz. i •5.10 14.35 518.15
10.55 14.35 : 18’05 é Nagykanizsa pu. i 5 5.00 14.25 : 18.05

e Muraszombat—Szarvasiak a t
: 10.20 19.10 i Muraszombat Korona sz. é 5 6.00 • 6.55 •13.25
• 10.25 19.15 i Muraszombat pályaudvar é •5.55 : - : 13.20
•11.17 20.07 i Vashidegkut i 5 5.04 ;6.04 • 12.29
: 11.45 20'35 é Szarvasiak i : 4.35 5 5.35 5 12.00

Muraszombat—Felsőlendva—Szentgotthárd
X h 8 gx h X
7.15 —.— : 19.00 i Muraszombat pályaudvar é 5 5.55 •____ _ _
7.25 : 15.35 519.15 i Muraszombat Korona sz. é : 6.00 5 6.55 1420

.8.25 : 16.35 : 20.15 é Felsőlendva i : 4.55 • 5.55 13.20
5 9.35 • — —.— é Szentgotthárd Korona sz. i _ ._ 5 12.10
•9.40 é Szentgotthárd pályaudvar i —.— —.— • 12.05

Perlak—Belica—Csáktornya—Stridovár
: 8.10 • 14.55 i Perlak é • 8.00 •1410
: 9.32 5 16.17 i Belica é 5 6.59 512.49
: 9.50 •16.35 é Csáktornya Zrínyi tér i •6.40 512.30

5 17.00 i Csáktornya Zrínyi tér é •6.10
5 18.10 é Stridovár i 5 5.00

MEGJEGYZÉS:
K Muraszombat—Letenye között csak hétköznap.
X csak hétköznap közlekedik.
d Alsólendva—Nagykanizsa között csak hétköznap.
a - Muraszombat—Szarvasiak csak kedden, csütörtökön, vasár-és ünnepnap közlekedik 
f—Muraszombat—Szarvasiak csak hétfőn, szerdán, péntek és szombaton közlekedik 
e =Muraszombat—Szarvasiak kedden és csütörtökön nem közlekedik.
g- Muraszombat—Felsőlendva csak kedden, csütörtökön, vasárnap és ünnepnap, 
h ~ Muraszombat—Felsőlendva csak hétköznap hétfő, szerdán, pénteken és szombaton. 
X - Felsőlendva—Szentgotthárd között csat hétköznap.

gx~~Felsölendva—Muraszombat járat először a pályaudvart érinti. 
c—Csáktornya—Perlak között csak hétköznapi hétfőn, szerdán és pénteken.

Csáktornya—Stridovár között minden hétköznap közlekedik.
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Od dühovniskoga dela 
je drzsao v szrcé szégajoucsi gucs dr. 
Antal István národnoobrambni minisz
ter na ednoj dühovniskoj konferenci.

— Dnesz sors vszákoga csloveka 
viszi od tóga, ka ka bou sors náro- 
da. Vszáki sze more zgrabiti za ná- 
rodno opcsinsztvo. V sztári rimszki 
csaszaj je pontifex, pozványe dühov- 
nika nájprvlé delanye mosztá bilou i 
tak naprávlenoga mosztá prejkdáva- 
nye i blagoszlávlanye po verszkoj ce- 
remoniji. Dühovnik je i dnesz v gvüs- 
nom téli delavec mosztá. V národnom 
opcsinsztvi more dühovnik napraviti 
mouszt med naszproutnimi bregámi.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — Kisszombat.

K bojnszkim pijajcam 
sze je zádnyiíart po rádiji obrno nas 
miniszter znotrásnyi dugovány.

Véksi tao nasega národa ali pri 
szoldákaj. ali pa na fronti pörgarszko- 
ga dela vörno i oumorno szpunyáva 
szvojo dúzsnoszt. pa noszi liszté tes- 
koucse i nevoule, slere szó z denés- 
nyov bojnov vküperprikapcsene.

Szramoutno je pa. ka gvüsna 
prgiscsa lüdszke plászli sze zoszme- 
jáva z tej zvünrédni csaszov i tou 
poszvedocsi tüdi z szvojim zsitkom 
brez brige.

Tü pa tam sze pokázsejo pijajce 
bojnszkoga zsitka i trouszijo po prá- 
voj ali nej právoj pouti szprávlene 
pejneze, nad sterim sze zburka lüd
sztvo dobroga csütejnya, ár sztém 
kvarijo zdrav i zaisztino áldiivajoucsi 
nas národni düh.

— Tomi sztánvi moremo z zselez- 
nov rokouv konec napraviti. Vö szám 
dao zapouvid vszem kr. vogrszkim 
zsandárom i policajom. ka v tóm táli 
naj razzie dela i vszákoga szpravicsa. 
ki sze oponása nej valón denésnye- 
mi csaszi.

Internálni i delatábori do meszto 
I za té, ka sze zdramíajo i prerazmijo, 
| ka vszaksi more posteno delati i no- 
I sziti bremena denésnyi zvünrédni 
I csaszov.

Za szmeh
Mészár: Ka nalükávas fúrt pred 

mojov mesznicov?
l’ulko: Preminoucsi keden sze mi 

je pesz zgübo.
Mészár: Pa znankar ne miszlis, ka 

szám Ii ga jesz vkradno?
Fulko: Tou rávno nebi vüpao potr- 

diti. szamo ka sze mi tou naoupak 
vidi, ka csi pred Vasov mesznicov 
szfücskam, sze vasi kolbászi vcsaszi 

i genejo i sze mi mitijo.
♦

Széchenyi István je rád kadüo do- 
bre cigáre. Ár je pa éti nej doubo 
takse, ka bi nyerni paszali. szi je dao 
cigáre pristelávati. Pri priliki ednoga 
akadémszkoga gyülejsa je kaput gori- 
obeszo v gangi. Tam mimoidoucsi pi- 
szács je vpamet vzeo. ka cigárje z 
zsepke vökukucsejo. Vö je vzeo ed
noga i szi ga názsgao. Za pár minut 
je vöprisao Széchenyi, ki je vcsaszi
—
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zacsüto szago fájnoga cigára. Zaszme- 
jao sze je prouti piszácsi i nyerni je 
etak pravo:

— Tak csütim, ka Vi goszpoud ráv
no z tiszte fabrike pristelávate cigáre 
kak jesz, szamo z tem rázlocskom, 
ka doszta íalej pridete k nyim.

*
Tompa Mihály, znameniti szpejv- 

nik je grozno mocsen cslovek bio. Po 
80—100 ki! vrejcsa szi je od teo szám 
lücso na plécsa. Ednouk sze je raz- 
csémero na szvojega kocsisa. Nika 
velkoga je prikacao. K szebi ga po- 
zové i ga posteno má za szvojega. 
Kocsis vsze z mirovnosztjov poszlüsa 
i sze tak naprávi, csi bi krejganve 
glüpomi dobro ütro bilou. Tompo cse- 
mérje vneszéjo za kocsisovo devéto 
brigo, goriszkocsi, kocsisa popádne i 
zsupsz! Z viszikoga trnáca farofa ga 
na dvoriscse lücsij.

Te pa, ka naj szvoje csinejny e szpra
vicsa, szkricsi za letécsim kocsisom •

— Ne vdárim te. Pali, vdari sze szám
♦

Eden veski ritar je v Pesti ~:o. Gda 
je domou prisao. nyerni je mali ritar 
zsalosztno glászo:

— Biró bácsi, vcseraj nouc- je vda- 
rilo vu vesko hizso.

— Znao szám! Pravo szem! — 
művi te rijtar i sze széga pc kecski. 
— Kak nogou z vészi vödenerr vcsa
szi je nevola. ♦

Zamisleni doktor je pri c. áciji 
cservá obprvim skárje. ob cr.:;-.r.i pa 
nozs nihao v cservej betezsr. .

Pri drügom vküpsivanyi be-zsnik 
na posztelo széde í sze z ma: nim 
glászom obrné prouti doktori :

— Ne bi bilou bougse goszyt - dok
tor. ka bi mi gumbe zasili na c> ou?

Eden na kvartejli bodouc-: .iszár 
je nadénveno zelje doubo za bed 
pri vertinyi. Vö odszücse zelje i sza
mo vszebino potrosi. lisztje pa ~.ihá. 
Gda tou vidi vertinya. ga pite . — za- 
kaj szamo znotrejsnye jejte. lisz: - pa 
nej ? — Záto. odgovorí huszár, ca te 
meli v-koj te vütro pá notri sz. .ali.
--------------- ------------------ -----------------------------

Házhely eladó
Muraszombatban. Bővebbet megtudható:

S1FTÁR ISTVÁN, Hitelbank.

Küpim znotrásnye
mlinszko kolou.

Zobouvje od sztráni od 190 cm, m. > :sze- 
i no i 2 colnatne rasztove fosziine. 1 TSCH 

RÓZA. miin. Mezövár. p. Mártor.

Národne- labule
Vküp szpravo i piszao: Jókai Mór. 

Poszlovencso: Fiiszár János vp. vucsitel.

Trí pítanya.Mátyás krála szó vísesnya goszpoda ne- sztanoma szpitávali, ki brez lasztnika bo- dócse iinánye, ki kákso szliizsbo. Ednók je je vö pelao z-szebov na póle i kak tani eszi tá hodijo, král na pamet vzeme ednoga sztároga pávra, ki je po mali z- stirami gönci orao. Kak blizse pride, ga vcsaszi szpoznao, ka je tó nyegov indas- nyi vereti vojnik, steroga je escse /.-tábora poznao, kak sálnoga, pun szpreve- dí je decska, liibeznívo ga je oberkao:No sztarko, jeli je escse dalecs, dalecs ? Bőgnie milosztiven král, szamo do giincsevszki roglóv.Nopa, kelko je escse dvátreszeti ? Bőgnie zse szamo dvanájszet!Ali záto bi escse itak znao podijiti trí sztáré kózje baké?Znao bőgnie milosztiven král.Král je szmehécs só dalé. Gda szó donió prisli v-králevszki grád, je etak pravo tém trém goszpódom.— No csi tak scséte, naj vám vasé zsele szpunim, tak mi razlozste tá trí pítanya z-odgovori navküp, — dokecs tó nevcsiníte, tecsasz mi vecs nika napré ne prineszte od vasi proseny.Té tré goszpódov nájprvo delo je zdaj biló gori poiszkati onoga kmeta, ?-sterini 

je král vcseraj gucsao, pitajócsi ga: ka je zadenolo ono prvo pitanye?— Jász vám povéni, moja goszpoda, za sztó zláti, — eresé te sztarec, ki je meo telko v-glávi, ka je né steo k-senki povedati.Radi szó nyerni doj precsteli.Hja, moji goszpódje, dokecs szám mládi bio, je „dalecs" biló dokecs szem vido: zdaj pa szamo do giincév roglóv vídim, tak je „dalecs" zdaj szamo tecsasz.Prav je, ka pa znametiüje to dríigo pitanye?Tó vám tüdi razlozsiin za dvé sztó zláti.Goszpódje szó szi skrábali glavé, ali da je sztarko falé né steo guesati, pitanye nyim je pa potrébno biló znati, kaj dríigo szó né vedli, dőli szó plácsali dvé sztó zláti.Tó bőgnie tó znametiüje, ka szem inda dvátreszeti zóbi meo. Kelko pa zdaj máte, ga pítajo? — Zdaj zse bőgnie szamo dvanájszet main.Tó bi bogtne leliko biló vönájdti, szó szi goszpódje miszlili, ali kakda razlozsi to (rétje pitanye, tó de zse véksi kitilts, kak da vrági podojí on trí sztáré kózje baké?Ali tóga céna je zse trísztö zláti.Ti velki goszpódje szó sze razprasznoli. Ali da sze je sztarko né dao pogájati, szó do szlédnyega krajcara doj precsteli v-nyegovo braszklavo prgíscso trísztö ztáti.Gda szi je zláte v-zsebko szhráno, nyim eresé:— Viste moja goszpoda, tak podojim 

jász trí sztáré kózje baké, kak szem vász podójo. Tó je razmo milosztiven král.Trijé goszpodje szó brumbrajócs síi od nyega. Jeli szó povedali oni tré pítany razlozsbo ali né, tó je né v kroniko szpí- szano ali tó szi leliko míszlimo, ka szó lepő cinkajócsi zsnti zsrebesekov né tak vu Bo- zsem iméni, z-dobre vóle dali pávri. Ki je zadoszta cseden bio, za lekcijo szebé tak szveklo honorérati . . .
Mátyás kralá nianyácke.Od Mátyás kralá právijo, ka je vu célom országi trí te nájvékse manyáke k- szebi vu dvor dao pripelati. Ki szó nik- sega drügoga poszla né meli, kak céli vesz déli nika né delati. Vu vezdásnyem vrémeni bi Mátyás povóli dóbo táksi lii- di, né szamo trí.Ednók je ogen prisao vö, goreti je zácsala liizsa, v-steroj szó té nianyácke le- zsali. Gda je zse céla liizsa v-plámni sztá- la pregovorí eden zsnyí:Véndar bi dönok dobro biló od etec vö idti ?Za eden csasz právi te drügi:Csi nász králi trbé, zse nász vö dá odneszti.Te trétji je k-koncovi etak pravo:Ka sze vám dönok nevnózsa guesati ?Vszi trijé szó notri zgoreli.Z-toga vrémena je osztála gori tá sálna récs, ka je na velikoga manyáka sega praviti: Te je tüdi Mátyás krála manyák.

Mátyás krála pravicsnoszt.Mátyás král sze je z-szvojim tesztom, i z-Podjebrátom cseskim kralom 7 üt bo- | jüvao. Eden je tóga ovoga vtréti :té no- j gao. Ednók szó ednoga cseskoga :gle- I jiivácsa pripelali vojnicke k-nyer-í, steri sze je vu vogrszki tábor szkrio ved i kraiá sze proszo peiati.- No szószed, obercsé ga kr.í’, >:. za glásza szi prineszao?— Cseh vitéz zácsa guesati, ka sto sze csehi zse vszi navolili bojne, ka rs.j hi- tré konec bode, on Podjebráda -r.ocsi oszmrti, csi tak, ka nyerni Mátyás . ?bro plácsa. (Csehi szó i te zse odávci .)Cseh szi je tak racsunao vu - vojoj csarnoj düsi, ka Mátyás tó pír rád popádne ino ga dobro plácsa. .Ali Mátyás je né bio gnüszno^ t - .-./aktéra mózs. Grozno sze je zburkao . ve récsi: Po neobráznoj gnüsznoszti ...;<a- nya szvojega kralá z-vojnikami név. óim v pogodbo. Mi szmo vitézje, z-v;téz:vom scsénio obládnoszt szpraviti. né p- .Jnoj, kralá vmorsztva necsísztoj póti. Z.ézat je dao tóga odávca i z-szvojimi r -bánéi pred Podjebráda odpelati, da j za nevarnoszt on oblóna, ka je vréce ’.
Dnesz meni, viitro tebr.Jávcse tóvaj z-punoga grla na ce:;.-- pod pétdvajszeti pálic vöobszlüzsávanye r • noü sze szliizsbo szpunvávajócsemi szeoátori, naj nyerni odpüsztí nikeliko.— Hja nioj szín — eresé szenátor — tó ti tak ide: dnesz tebi, vütro —eoi.

Nyomatott Vendi idéki Könyvnyomdában. Muraszomhut. I cielös kiadó t-s szcrkv.xzlö mint a V€‘nd\ idéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Hartner) '■ájo.o.'r.


