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Baráti jobb
I 

\u;7í levél ahhoz a néhány ma
ian idékihez. aki vendnek szüle-

. lelt, de szlovénul érez.) I 
Kedves Barátaim'
A mag>ar szenistváni gondolat alap- 

szólitalak igy benneteket. Ezzel 
baráti jobbot nyújtok jelétek, rajiatok j 

csak, hogy megragadjátok-e a ma
gyar ember felétek nyújtott kezét.

'T öbb mint 2 esztendő múlt el azóta, 
nogy a Vendvidék visszatért igazi ha- ■ 
zárához. Azt hihetnek, hogy az ezer- 
■ ,-es állapot helyreállításával minden
• e :d meg van elégedve. Ez igy is 

_.n a nagy néprétegnél. .Azonban
vannak — szerencsére elenyésző szám
ban — vend származású eiemek. akik 
magasabb kiképzésüket a szűk látó-

1 _ marburgi vagy laibachi iskolák- j
t . nyerték el és minden eszközt 1 
.-„-ragadva el akarják téríteni a vend- 

: i s <Lá; fajtájukat. az egyedül jár- i 
í a és helyes útról. Hogy ezek Ju- 
r -z'áv iafeltámadásáról ábrándoznak.

-szavágynak Nagyszlovéniába még
• agyján. de hogy suttogva lázitsanak.

ezer főnyi tömeg előtt „naso szvo- i 
Lodc’-ért (mi szabadságunk) fohász
kodjanak, nem hagyhatom szó nélkül. ; 

m hagyhatom szó nélkül már azért 
s-ti. mert a vendség ügye nekem j 
so vügyem és mi magyarok nem en- j 
i cnetjük meg. hogy csakis a lázitók 
L -rolvása következtében megtagadja 
akár csak egy is a vendek közül 
ezeréves hazáját.

. udom jól. hogy a „naso szvobo- 
üg aiatt nem a vend szabadság ér- ; 
'■! dő, mert a vendeknek szabadsá-
i. kérni Magyarországtól nem kell, 
iz' bizonyítanom nem szükséges, de 
mégis kitérek erre is. Nem én. hanem i 
rz simult 1000 év Trianonig és a . 
> 'szacsatoiás 2 éve bizonyítja, hogy ■

. er.deknek ugyanolyan politikai sza
badságuk van, mint pl. a debreceni 
' isnek. A hivatalnokok, a rendele
tik és a sajtó részéről a legmesszebb- 

nő. sokszor — szerintem — túlzott 
' zékenység és megértés mutatkozik 
ö- :sazi vendekkel sőt még a köztu- 
di másu szlovén érzelmű vendekkel 

ben is. akik — hála Isten — 
a v-a..g akadnak. Nyelvük használa- 

senki sem gátolja eket. Ha eme 
es lenn állt volna, nem tarthatták 

' o.na meg nyelvük tisztaságát Tria
nonig. Azonban fi, akik még ma is 
anyanyelvetek helyett a szlovént hasz
náljátok. a 22 éves jugoszláv meg- i 
'Zai lás alatt erőszakolt szlovén nyelv 
'■asonloságánál fogva, nagy csorbáti 
fttök a vend nyelv tisztaságán. Ti 
magatok vagytok az élő bizonyíték, í 
hisz — saját hevallástok szerint — 22 
'y alatt elfelejtettétek anyanyelveteket. 
’e felejtsétek el, hogy a vend nem 

^-jovén származású és igy visszaszlo- 
enositásról egyáltalán szó sem lehet.

* bánon után kezdődő és általatok 
,ní>st folytatott szlovénositást azonban 
kötelességünk megakadályozni. Te
kintve, hogy tökéletesen beszélem a 
'■end nyelvet, tudom jól. hogy a vend 
szóbőség magasabb színvonalú be- 

(Folytatá* a 2 oldalon)

A honvéd a honvédért jelszó jegyében zajlott le
a muraszombati honvédnap

Péter és Pál napján, a magyar mun
ka ünnepén tartotta a muraszombati 
helyőrség az idei honvédna jot. mely
nek keretében bemutatót rendezett a 
Mura sportpályán. A célutár. négy 
orakor kezdődő honvéd - délutánon 
megjelent Muraszombat ' a.amennyi 
közéleti vezetője, igen r.ac;.számú ha
zafias közönsége, valamint vdéki ven
dégek is.

A községi zenekar ehátszolia a Him
nuszt. mialatt felvonták a nemzeti 
zászlót. Ezután

nemes Breuer Pál
alezredes, zászlóaljparai csr ok a ?zó- 
noki emelvényre lépeti bogi a hon
védnap jelentőségét vázc. a. Katoná
san tömör beszédében búza fogal
mát világította meg. A LLc. — úgy 
mond — nem más, mini há minden 
szépben és jóban, szerető odaadás 
azért a földért amely az ezerév hő
seit hantjaival fedi, amely remzedék- 
ről-nemzedékre átszái maztatja a övő 
megmaradást jelentő bölcsőt ésrerr.eny 
a nemes küzdelem jutalmában.

A hazáért semmi áldozat nem 
elég nagy, legkevesebb, amit ad
hatunk érte: az életünket.

Azok nevében, akik még nem voltak 
a fronton, jelenti, hogy készet? a ha
lálra a hazáért, azok nevében, akik 
onnan jöttek, azt. hogy megcseleked- 
ték. amit megkövetelt a haza! Meg
cselekedtek úgy. mint az a maroknyi 
görög had. amelynek si. telire iát. az 
örök hősiességre való emlékeztetést 
őrzi a thermopylei szoros emléktáblája.

Szándékosan választolté a mai ün
nepség napjául a Péter és Pá’ napját.

a magyar munka ünnepet.
t

hogy az is jelképezze azt. nogy
a harcos honvéd kezet szorít az 
iroda, a műhely és a szántóföld 
dolgos honvédjeivel, hogy a kö
zös, vállvetett munkából kovácso- 
lódjék iaz új Magyarország.
Ezután a keleti harctér felsorakozott 

katonáinak átnyújtotta a kitüntetése
ket. köztük

Horváth Sándor hadnagynak a 
tiszti árany vitézségi érmet,

amelyet á most folyó világháború fia
tal tisztjei közül egyedül visel. A kö
zönség szűnni nem akaró tapsviharral 
üdvözölte; ezt a bejelentést, s a taps 
nemcsak kifejezhetetlen elismerésé
nek, hanem önérzetes büszkeségének 
a jele is volt.

Ezután Gyóni Géza: Csak egy éj
szakára c. háborús költeményét sza
valta egy honvéd, majd szabadgya
korlatokat mutattak be puskával, s 
kezdetét vette a tiszti díjugratás. Sor
rendben nemes Breuer Pál alezredes. 
Ludván József főhadnagy, vitéz Hor
váth Lajos hadnagy, vitéz Székely 
Tibor hadnagy, Boldizsár Emil főhad
nagy. Görgey István főhadnagy. Lán- 
czi Ferenc hadnagy. Vizner Imre fő

hadnagy és Szép Gyula főhadnagy 
i vágtattak be. A díjugratás végered
ménye úgy alakult ki; 1. Ludván Jó- 
zse főhadnagy, 2. Lánczi Ferenc had
nagy. 3. vitéz Horváth Lajos hadnagy.

Versenyfutás összekötött lábbal, 
, majd repülőre való lövés következett.
Újtölgyes irányából

ellenséges gép
jelent meg, de a géppuskás század 
legényei résen voltak, s megtámad
ván a közelgő gépet, az lángbaborul- 
va hullott le. hogy a földön szétrob
banjon.

Nagy derültséget okozott ezután a 
a tréfás tehéniejés és a vegyes sta
féta, amikor is gyalog, kerékpáron és 
lovon tették meg az utat a verseny
zők. A két tréfás szám után

páncéiromboló járőrgyakorlatot 
mutatott be a 4. és 6. század. Rejtek
helyeikről sűrű golyózáport zúdítottak 
a közelgő páncélosra s a személyes 
bátorság ragyogó példájaként felug
rálva a páncélosra elködösítették a 

i vezető látási irányát s a páncélost 
egészen megközelítvén, annak sze
mélyzetét megadásra kényszeritetlék.

Szünet után indulónóták következ- 
i tek. majd a „szabin nők elrablása" 
című humoros lovasmutatvány után

■CQf ■

A VMKE elnöki tanácsa elbúcsúzott 
Ucivardi Lakos Jánostól, az egyesület alelnökétöl

Mint már megírtuk, a Vendvidéki 
Magyar Közművelődési Egyesület el
határozta. hogy memorandumban rög
zíti le a Muravidék álláspontját és 
érveit az illetékesek előtt az elemi is
kolai oktatási nyelvvel kapcsolatban 
A memorandumot a választmány által 
kiküldött bizottság megszerkesztette és 
azt szerdán ismertették az egyesület 
elnöki tanácsa előtt.

Az elnöki tanács ülésén
Udvardi Lakos János,

a muraszombati áll. kereskedelmi 
középiskola igazgatója, a VMKE al- 
elnöke bejelentette, hogy a miskolci 
állami kereskedelmi iskola igazgató
jává nevezték ki. ezért az egyesület
ben viselt tisztségéről lemond. Köszö
netét mondott egyben az egyesület-

MÁVaut autóbusz összeköttetés létesült 
Muraszombat és Muraszentmárton között
A híres muraszentmártoni (vucskc- 

veci) gyógyfürdő megnyílt. A gyógy
fürdőt a muraszombatiak könnyen 
felkereshetik, mert vasár és ünnep
napokon MÁVaut gépkocsik közle
kednek Muraréven keresztül.

A gépkocsijárat menetrendje a 
következő:

az autóbusz Muraszombatból indul 7 
óra 24 perckor. Murarévre érkezik 8 

I

jól sikerült szabadgyakorlat követke
zett. Nagy érdeklődéssel kísérte a kö- 
sönség a 4. és 6. század rugby küz- 

j delmét a géppuskás század ellen. A 
bemondó közkedvelt megjegyzései 
nyomán a közönség a géppuskás szá
zadnak drukkolt, amelyik el is érte a 
győzelmet. A várva-várt boxolás is 
felcsigázta az érdeklődést, mert két 
marcona honvéd állt egymással szem
be. adott jelre azután óriási derültség 
közepette versenyt boxolták bakan
csaikéi.

Ezután Dr. Illa János hadaprod- 
; szakaszvezetö lépett az emelvényre 
rohamsisakosan és elszavalta mély 
beleéléssel a Honvédroham c. költe
ményt, amely a háború öldöklő küz
delmét jelenítette meg. mert a szava
latot fegyverek dübörgése, rohamcsa- 

I patok vad lármája festette aiá.
A diszszázad gyakorlatai után pony- 

(vadobás és filmvilághiradó követke
zett, majd lezárta a műsort egy vegyes 
harccsoport rohamgyakorlata, amely 
ízelítőt adott a közönségnek a mo
dern háborúból. A Hiszekegy hangjai 
után oszlott szét a közönség arról a 
honvéd’délutánról. amelynek jövedel
mét a muraszombati csata hősi em
lékművének felállítására fordítják u 
honvéd a honvédért jelszó gyakorlati 
megvalósítása jegyében.

I nek és Muraszombat közéleti vezetői- 
| nek azért a támogatásért, ami lehetővé 
i tette számára, hogy a magára vállalt 
szervező munkát

rövid idő alatt
tökéletesen befejezze. Muraszombattól 
nem búcsúzik véglegesen, oda gyak- 

, ran vissza fog férni és továbbra is 
i szívesen munkálkodik a Muravidék 
I magyar jövőjének érdekében.
i Vitéz Lindvay (Hartner) Nándor.
• elnök, országgyűlési képviselő meleg 
! szavakkal köszönte meg Udvardi La- 
. kos fáradhatatlan és önzetlen mun- 

1 kásságáf és biztosította a távozó jó- 
i barátot, hogy Muraszombat .- Mu- 
i ravidék mindenkor halával é> -z-re- 
I tettel gondol vissza ; á.

óra 1i perckor. Innét gyalog kell át
menni Muraszentmártonba (3 km.), 
ahonnét 10 óra 19 perckor indul a 
kocsi a fürdőbe. A fürdőbe 10 óra 
30 perckor érkezik meg.

Visszafelé a fürdőből 17 órakor in
dul. Muraszentmártonból vissza keil sé
tálni Murarévre, ahonnét 21 < : a 14 
perckor indul Muraszombatba gép kocsi 
és 21 óra 35 perckor érkezik meg oda.
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(Folytatás az I oldalról) 
szédre. vagy irodalomra nem alkal
mas. De 65.000 lelket számláló nép
nek erre nincs is szüksége, ( sekély 
számánál fogva önálló nemzetiség 
nem lehet. Ha művelődni akar, kény
telen azon a nyelven művelődni, mely 
nemzet közösségében él és melynek 
kiforrott, kifinomult kultúrája és nyel
ve van. Ti tudjátok legjobban, hogy 
milyen viták folytak és folynának még 
ma is. az egységes irodalmi szlovén 
nyelv megteremtése terén. Nálunk 
ilyen viták nincsenek. A magyar nyelv 
elsajátítása a vend nyelv tisztaságára 
semmiféle kihatással nem lehet, mert 
e két nyelv teljesen különböző. Ezt 
Nektek is alá kell Írnotok, de nem te
szitek politikai rövidlátástoknál fogva.

Ha a józan ész és az idők jele 
■ nem elég arra, hogy felébresszen Ben
neteket álmaitokból, álmodjatok to
vább. vágyódjatok Jugoszlávia feltá
madása után. Ezt nem tiltja meg nek
tek senki, szegény álmodozók. De le
gyetek tekintettel arra, hogy a vend 
szeretne, ha minden befolyástól men
tesen élhetne abban az élettérben, 
mely gazdaságilag, politikailag és ér
zelmileg hozzá legközelebb fekszik.

Komolyan senki sem állíthatja, hogy 
a vendeket elmagyarositják. vagy el- 
magyarositollák. Ezzel szemben a Ci
gányok. Császárok. Gáborok. Gombó- ; célját és köszöntötte a megjelenteket, 
cok. Kávások. Kosárok. Legények, i A Vasutas Est megrendzését pedig a 
Síposok, Vörösök stb. valamikor tiszta 
magvarok voltak, ma pédig vendek. 
Erről nektek is tudomástok van.

Fölöslegesnek tartom, de mégis meg
említem. hogy a vendek az első vi
lágháború alatt vérük és életük árán : 
védték hazájukat. Magyarországot. 
Es hogy nem kényszerűségből, hanem 
lelkesedéssel és becsülettel harcoltak, 
bizonyítja a hősi halottak é.s a most ■ 
vitézzé avatottak nagy száma. Már
pedig vitézséghez bátorság, bátorság- ' 
hoz igaz hit és meggy őződéssel teli 
lelkesedés kell. Azonban 1941-ben 
melyik vend védte Jugoszláviát'! b\e\yi-1 
künk ontotta érte vérét, vagy áldozta 
életét? E harcban mutatta meg a Vend
ség, hogy Jugoszláviát nem ismerte 
el hazájának.

Almodozo szlovén propagandisták! 
Ne lázitsatok. ne bujtogassatok. ne 
zavarjátok a vend nép lelkében gyöke
redző együttműködési akaratot azzal 
az országgal, melyet hazájának ismer 
el. Ne adjátok el judáspénzen fajtáto
kat. apátokat, anyátokat. Es ha arra 
kérünk — egyelőre csak kérünk — 
Benneteket, hogy ne tanítsátok az 
elemistákat harmonika kiséretlci a 
szerb kolo-táncra és csakis szlovén 
népdalokra és ne beszéljetek folyton 
szlovénul anyanyelvetek helyett és ne 
olvassatok fel a tömegnek szlovén 
nyelvenolyanegyházi dolgokat, melyek 
már egy század óta tiszta vend nyel
ven nyomtatva birtokotokban van, ez 
csak azért történik, mert a jogegyenlő
ség elve alapján egyesek érdekei nem 
érvényesülhetnek más egyén érdekei
nek rovására, mégkevésbbe az össze
ség rovására

Ha nem vagytok megelégedve a 
jelenlegi helyzettel, ha nem akarjátok 
magatokra nézve kötelezőnek elismerni 
a jogegyenlőség alapvető szabályait, 
visszamehettek oda. ahonnan Jugo
szlávia széthullásakor szülőföldetekre 
visszamenekültetek. Mi nem küldünk 
Benneteket, de biztosítjuk, hogy sza
bad elhatározástokban gátolva nem 
lesztek.

A megrettent gyermek anyjánál ke
res es talál menedéket, védelmet. Ti 
idemenekültetek és ezzel elismertétek 
hazátoknak Magyarországot. Magyar
ország nektek védelmet, kenyerei, 
adott. Becsületbeli kötelességetek 
hogv az általatok 1941-ben részint sza-

I

bad jn választott hazátok törvényeit 
tiszteletben tartsátok.

A magyar állam toleranciáját és az 
általunk felétek nyújtott baráti jobbot 
ne tekintsétek gyengeségnek. Mi kul- 
iurnemzet vagyunk és mindig kerültük 
az erőszakot, amig azt elkerülni lehe
tett. Való tény az. hogy Magyaror
szág mu erősebb és szilárdabb. mint 
volt 1941-ben.

Különösen Ti. akik az utolsó Ítélet
ben nem csak hisztek, hcnem azt ta
nítjátok is. ne felejtsétek el. hogy tet
teitekről egyszer majd Isten előtt is 
számot kell adnotok. Szebb jövőt!

Dr. Saruga Rudolf.

Nagy sikere volt 
a Vasutas Estnek

A vasutas hadiárvák javára Vasu
tas Estet rendezett Muraszombatban 
Egger Jenő állomásfőnök. A Vasutas 
Est gazdag zenei műsorát zsúfolt né
zőtér előtt adták elő. Ott ült a pad
sorokban a Muravidék valamennyi 
társadalmi és közéleti vezetője.

Beköszöntőként a muraszombati tüz
oltózenekar eljátszotta a Himnuszt, 
maid Egger Jenő állomásfőnök kere
setien szavakkal vázolta az est nemes

közönség köszönte meg hálás tapssal 
a népszerű állomásfőnöknek, hiszen j 
Muraszombatban most első Ízben adó
dott alkalom az Operaház. énekmű
vészeinek meghallgatására.

Első számként Szente Gyula vo
natkísérő tangóharmonikán játszott el 
3 darabot. Melegen megtapsolta a kö
zönség a tehetséges zenészt. — Kádár 
Gyula gimnáziumi tanár alkalmi költe
ménye aratót! ezután nagy sikert Cvet- 
kó Elvira ügyes tolmácsolásában. 
Brandieu Mária magyar nótákat ját
szót! zongorán. A hangulatos szép ze
neszámot meleg ünnepléssel köszönte 
meg a közönség. — Jankovits Lenke 
..Jánosbogárka" táncáért kapott sok 
tapsot. Áhítattal halgatta a közönség 
Rácz József plébános tárogatószámait. 
A tárogató-művész pap, cigányzene
kísérettel előadott számai ritka cse
mege volt a magyar zene muravidéki 
rajongóinak.

Az est legnagyobb sikere Járay Jó
zsef szereplése volt. A vasmegyei 
lenorista teljesen meghódította a mura
szombati közönséget is. amely alig- 
alig akarta többszöri éneklés után le
engedni az emelvényről. — Az Opera
háznak egy másik fiatal tagja is szere
pelt: Katona Lajos baritonista. Neki 
is igen nagy volt a sikere —Az ének
számokat Dankó Aladár, a németor- 

I szági útról éppen most hazaérkezett 
zongoraművész kisérte tökéletesen.

Igen nagy része volt a meleg siker- 
i ben a műsorközlő Vértess Miklósnak. 

A kitűnő fellépésű Vértess szókimondó. 
' szívből fakadó humorával, rögtönzé
seivel és tréfáival valóságos nevető- 

I orkánt támasztott.
i Jellemző az est sikerére, hogy a 
i közel 2 órás, változatos műsor után a 
■ közönség nem akart eltávozni, hanem 
1 követelte, hogy Muraszombat helyi 
i énekművésze Egger Jenő állomásfő- 
i nők pnekeljen valamit ráadásul. A 
közönség kérésének az állomásfőnök 
eleget tett és cigányzene kiséretrel 
szép magyar darabot énekelt el.

Muraszombat helyi „énekművésze" 
kitűnő hanganyagával, jó előadásával 
meg az operaénekesek aital elkényez
tetett közönség előtt is meleg sikert 
aratott és sok lelkes tapsot kapott.

Mindent összevetve, a Vasutas Est 
egyike volt a legsikerültebb muraszom
bati rendezéseknek.

t
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- ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉ
BE! A Muraszombat és Vidéke mai 
számához azoknak az előfizetőink
nek a részére, akik hátralékban 
vannak, csekklapot mellékeltünk. 
Hátralékos előfizetőink cimszalag- 
ján egyben feltüntettük, hogy az elő
fizetés dijával mióta tartoznak. Kér
jük igen tisztelt Előfizetőinket, hogy 
hátralékukat minél előbb rendezzék 
és munkánkat ezzel könnyítsék meg. 
A kiadóhivatal.

— A felszabadított területek köz
művelődési egyesületeinek Vasgyü- 
rü munkaközössége pénteken délután 
értekezletet tart Budapesten. Az érte
kezleten a Vendvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesület részéről vitéz 
Lindvay Nándor elnök és ifj. Szász 
Ernő ügyvezető titkár vesznek részt.

— Erszényt talált junius 20-án 
Muraszombat és Kisszombat között 
Kulos József kisszombati lakos. Az 
erszényben pénz volt, amit az igazolt 
tulajdonos a becsületes megtalálónál 
az erszénnyel együtt átvehet.

— A Sürüházai Levente Egyesü
let műkedvelői nagy sikerrel játszot
ták Sürüházán. Pálmafán és Buza- 
helyen a Csókos Márton cimü bohó
zatot és az Ágnes cimü színmüvet. 
Kiegészítésül magyar táncokat mutat
tak be. A színdarabot és a magyar 
táncokat Bakó Károly leventeparancs
nok. igazgató- tanító állította össze és 
tanítóita be. A Sürüházai leventék jó 
munkája elsősorban az ő érdeme. — 
A sürüházai leventék julius 11-én Kis- 
szombatban szándékoznak megismé
telni nagy sikerű előadásaikat Titán 
János vendéglőjében. >

Értesítjük
igen liszté!! vevőinket, hogy üzletünket 
é.s rádiómühelyiinket
julius hó 10.-től 19.-ig 
szabadságolások miatti

zárva tartjuk.
Akkumulátorok töltését fenti időszakban 
is e!\'égezzük.

NEMECZ JÁNOS 
vas-, gép- es rádiókereskedés 

MURASZOMBAT.
I

Ami a legjobban érdekli ma a 
szülőket! Nagy és nehéz gondot okoz 
a szülőknek gyermekük iskolanevelési 
kérdése. Ettől a nehéz gondtól mente
síti a közelmúlt napokban megjelent 
„Hazai Iskolák. Nevelőintézetek és In- 
ternátusok Ismertetője' cimü szak- 
könvv. Az iskolaismertetőből tájékoz
tatást kapunk az egész országra ki
terjedő legkülönbözőbb iskolákról, 
nevelőintézetekről, szakiskolákról, igy: 
gépipari, villamosipari, textil.vegyipari, 
szövő, fonó. ía és fémipari, kertészeti, 
bőripari sjb.. valamint gazdasági tan
intézetekről. nőképző és háztartási 
iskolákról, gyógypedagógiai intézmé
nyekről. iskolaszanatóriumokról, inter- 
nátusokró! és kollégiumokról. Tartal
mazza még a könyv az iskolák fel
vételi feltételeit és képesítéseit, vala
mint a pályaválasztáshoz szükséges, 
fontos tudnivalókat közli. Számos 
szakcikket közöl és foglalkozik a te
hetséges gyermekek védelmével is. A 
szép kiállítású és a maga nemében 

' páratlan és hézagpótló könyv Dr. 
Ozorai Frigyes ny. szföv. középiskolai 
főigazgató munkája. Kapható minden 

. könyvkereskedésben.
— Országos Irodalmi, színpadi és 

zenei pályázatot hirdet a’Színházi Új
ság. 195 dij (készpénzjutalmak) kerül 
kiosztásra. Részletes ismertetőt küld 
a Színházi Újság Szeged.

Képkiállitás 
Muraszombatban

Vendvidéki származású hor.fcái- 
sunk. Szécsényfai Vrecsics La;-. .
tőművész, aki a budapesti képzőmü 
vészeti főiskolát vidékünk mégsz;./?-a 
idejében 1929-ben végezte el. - .-.!ü 
már 1928-ban egy nagyobb koile/n. 
kiállítást rendezett Lublanábané- -<> 
nek Budapesten az évenkinti eg- --s 
kiállításokon való szereplésén /. d 
most tavasszal volt egy jóisik- 
kollektív kiállítása, művészi mu?/.. 
ságát szükebb hazájának is be a?. u- 
ja mutatni, egy közéj jövőben .Mura
szombatban rendezendő nagy óbbgvüj- 
teményes kiállítás keretében.

Derék honfitársunk képkiállitásá’. kí
váncsian és érdeklődéssel várju-.

— Érettségi vizsgálatok a muri
szombati m. kir. állami kereske
delmi középiskolában. A muraszom 
bati áll. keresk. középiskola első szó
beli vizsgálatai 1943. junius 21.22. _3- 
án folytak le Dr. Simon László tan
kerületi királyi főigazgató elnökleté? 
Az érettségi vizsgálat eredménye a 
következő: jelesen felelt meg: Gomb
kötő László. Pathy Gyula. Tímár B- ■ 
Fuisz Hona Kolbl Etelka, jói ie:?'.. 
meg: Ács Rudolf. Koroknai Sánc:, 
Kovács László. Németh Lajos. Tám* d- 
ler András. Vüjecz Péter. Brumm 
Szmi'yana.kaílikEmília.GederVias. / - 
Kolossá Mária. Péterke Ilona, rn-.j 
felelt: Cseh Ferenc. Heller Hermar.n, 
Horváth Pál, Kercsmár István. P cár 
László, Róka Pál.

Körmendi Sándor várni cg? -i 
irodakezelő, aki hosszabb ideig teij?- 
sitelt katonai szolgálatot, leszerelt és 
ismét elfoglalta hivatalát a muraszom
bati főszolgabiróságon.

— Az állami kereskedelmi közép
iskolaigazgatói teendőit Udvardi Le -s 
János szerdán átadta dr. RJjó’sóczy 
Józsefnek, az iskola uj igazge'ómnak. 
Udvardi Lakos János az orsáág . -g- 
nagyobb kereskedelmi iskolájánál- a 
miskolci kereskeeelmi középiskol -, .?k 
kerül az élére.

BÚTOROZOTT SZOBA
1 személy részére kiadó. Érdeklődén 
lehet Zvér János könyvkereskedőn 

Muraszombat.

OLVASÓINK ÍRJÁK...
Kezdjék pontosan a vasárnapi ',fő- 

adásokat a Városi Moziban
Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur

Tisztelettel kérem, szív esküdjék aláb
bi közérdekű soraimnak nb. lap; iban 
helyet adr.i :

Mi. vidékiek is szívesen nézünk 
meg néha-néha egy-egy filmelőacLGt. 
Erre vasárnap délután van leginkább 
alkalmunk, mert kedvező vonat és 
autóbuszösszeköttetés teszi lehetővé, 
hogy az ünnepnapok délutánjait Mu
raszombatban töltsük. Kényelmesen 
elmehetünk a moziba is az o órai 

: előadásra, mert ha azt pontosan kez
dik. feltétlenül elérjük vonatunkat 
Többször előfordul azonban, hogy az 
5 órai előadás megkezdésével annyit 
késnek, hogy az 7 órára nem fejező
dik be, igy aztán vagv a film végét 
nem láthatjuk, vagy nem tudunk ha
za utazni.

Ezért kérjük a muraszombati Váro
si Mozit, hogy a vasárnap délutáni 
előadásokat pontosan kezdje meg.

Tisztelettel: Aláírás.
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csendlaki esperes síremlékét
; , n'.eken délelőtt fél 11 órakor lep- j áldotta a szép síremléket. Az elhunyt 

■ V le a szombathelyi temetőben esperes hívei közül is sokan jelentek K __  ..ti____«!___ A____ -x__ « J . U - l'.-ÍZ Józseí. nemrégiben elhunyt meg. A papságot dr. Regács Ferenc 
, "diáki esperesplébános, c. kanonok prelátus-kanonok, dr. Kappel János
< nlékét. A domonkosok temploma-i vicerekior. dr. Schendl Károly teoló-
- ebből azalkalombólgyászistentisz-I giai tanár. Galambos Miklós püspöki 

ir <\ fartnHak utána Harangozó Fe-! titkár és Toronyi Németh István, az 
;■ '>, csendlaki esperesplébános meg- A. C. titkára képviselték.

A muraszombati gimnázium 
magas színvonalára jellemző:425 tanuló közül 126 bukott meg az idén!.

Már csak 5 diák nem tud magyarul 
napokban tette közzé dr. Törnár sportéletben Vargha Árpád és Seher- 
, __ ___ _______ mann feje tanárok tűnlek ki. de a‘
második évkönyvéi. Az évköny- I tanári testület minden egyes tagja '

I

VII. osztályban, 
érdemsorozafából az tü

. 5 igazgató az intézet iziéses kiálli-
>u í______  _____ — -
et egy értekezés és egy tanulmány buzgón tevékenykedett, 
-zeti be. A „Szeresd a hazádat ci- A Jelentések cimü fejezetben érte- 
ü értekezés dr. lörnár Ede igazga- sülünk az intézet belső munkájáról, 

tanulmányi és fegyelmi állapotáról, 
különféle nevelési kérdésekről, kirán
dulásokról, megemlékezésekről és az 
iskolai ünnepélyekről.

A könyv- és szertárak 21.339 P ér
tékben gyarapodtak Az intézetben 
több ifjúsági egyesület működik, több 
tanuló rendkívüli tárgyat is tanul. A 
különböző szereplésekben Bükvics! 
Béla VII. osztályú tanuló tűrt ki. Kö
zelebbről érdekel bennünket, hogy a i 
Bálint Béla tanár vezetése alatt álló 1 
táj- és népkutató munkaközösség tag
jai sok értékes vend néphagyományt 
gyűjtöttek össze és a Horváth Boldi
zsár tanár vezetése alatt álló énekkar 
a tiszta imagyar népi zene szellemé
ben működik. Nagyon értékes magyar 
nyelvű dolgozatokat Íratott Gábor Ka
talin tanár a

A tanulók 
nik ki, hogy

az intézet
42o osztályozott tanuló közül 9 kitű
nő rendű, 12 jeles rendű es

megbukott 126 tanuló, 
nagyobbrészt azonban egy tárgyból. 
úgy. hogy ősszel javíthatnak. 39 ta
nuló érettségizett sikeresen, legszeb
ben Gaál Ferenc.

A statisztikai adatokból kitűnik, hogy 
az intézet tanulóinak létszáma a ta
valyi 408-al szemben 425. ebből ma
gyar anyanyelvű 88. vend anyanyel
vű 266.

szlovény anyanyelvű 42.
többi táruló egyébbanyanyelvű. Már 
csak 5 olyan tanulója van az intézet
nek, aki magyarul nem iud.

Az évkönyvet a jövő évi tájékoz
tató és a tankönyvjegyzék zárja ie. (Sz)

k tollából ered s ebben a magyar 
.ült hőseinek állít emléket az ifjúság 

- lőtt s a vend fiatalságnak állampol- 
an egyenjogúságából folyó érvénye- 
J.ési lehetőségét igazolja a magyar 
>zélet vend származású nagyjainak 
.sorolásával. A tanulmány Bálint Bé

lánál tollából a Zrínyi nemzetség 
ső összefoglaló történelmét tárgyalja 
XI. századtól a nemzetiség kihalá- 
!g a történetírás tárgyilagosságát jel- 

-mző tömör stílusban, áttekinthető, 
nológikus sorrendben. A cikk tartal- 

a komoly forrástanulmányl és for- 
áskritikát árul el.

Az évkönyv ezután az iskola mult- 
i.ol és 1942—43 évi történekéről ér- 
f -J. Megtudjuk belőle, hog} a műit 
é. óta

tanár nyert áthelyezést más in
tézetekhez, az iskola azonbancsak 
2 uj tanárt kapott.

_ tanár nyert előléptetést, egy kitün
tetést. 7 tanár tanfolyamon vett részt, 

tar - katonai szolgálatot teljesített.
- tanári testület 23 értekezletet tar- 
tc'.t. ar intézetet 7 tanulmányi felii-
■ -elő látogatta meg. 41 tanuló tett 
idvitóvizsgálatot. 14 tanuló különbö- 
:-'i magán és 14 tanuló rendes ma- 
r önvizsgálatot.

A tanulóifjúság 11.390 P összegű 
segélyt
680 P összegű pénzjutalmat kapott. 

A tanári testület létszáma 20. még- 
dig 12 férfi és 8 hő. Az igazgató 

■9V társadalmi tevkenységet fejtett
■ mig a tudományos és irodalmi 

■ mkásság nagyságában és sokolda- 
'-ágában Bálint Béla tanár tűnt ki.

országos jelentőségű tudományos 
larsaságok munkatársa és több neves 

. óirat szá iára irt tanulmányt. A

komoly nívót képvisel

lehet. Kialakítása 
lehető iegigazságosabban történt.

A ZSIDÓ BIRTOKOK SORSA
A miniszterelnök beszéde további 

során a zsidóbirtokok elvételével kap
csolatos földhözjullatásokról beszélt. 
Rámutatott arra, hogy mindjárt kor
mányra lépése első napjaiban egymil
lió holdnyi zsidóbirtokot sajátított ki. 
Amelyből 680.000 holdat a kormány 
már hasznosított is.

A területek egy része a régi tulaj
donosok kezelésében maradt, ezen
felül a birtokpolitikai osztály is haszon 
bérletbe kapott területeket. Ez az egy
szerű és való tényállás, a többi csak 
jellemtelen emberek rágalma. Elérke
zettnek látta az időt arra hogy a zsidó 
birtokokat a rendelkezésre álló tech
nikai felkészültségükkel arányban ál
lóan végleges tulajdonba juttassa. Ezt 
a munkát a kormány még az idén 
megkezdi. Elsősorban azokat a vitéze- 

tén változik. A rádió vevőberendezé- két juttatják földhöz, akik ebben a 
sek havi dija 3 pengő lesz. 1943 julius háborúban vitézi kitüntetést, másod
hónapban. minthogy a rádiónyugták sorban azokat, akik a múlt háborúban 
kiállítása már megtörtént, az eddigi szereztek vitézséget. Olyan földbirtok- 
2.60 filléres dijat szedi be a posta, politikát fog követni, amely az ország 
augusztus havában azonban 3 pengő számára biztosítja az ellátást a lakos- 
40 fillér fesz a rádiónyugta összege, ságnak pedig a megélhetést.

i
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Julius elsejétől kezdve emelkednek a posta díjtételei
A rádió augusztustól kezdve eme!

1943 julius 1-től kezdve több postai, 
iv'Jj. és távbeszélő díjtétele, valamint 

a rádió dija megváltozik. A 20 gram- 
'a>!i i dija helyben 20, vidékre
>' i'lcr lesz, a levelezőlapé helyben 
—I '■'dékre 16 fillér. Az ajánlási dij 
helyben o0. vidékre 70 fillér lesz. A 

■aomagok dija általában 10—40 fillér- 
.. esz magasabb. Az utalvány és 

Jtanyételi dijak átlag 10-20 fillérrel 
meikednek. A csekkbefizetési dij 20 

pengőig 10 fillér, 50 pengőig 16. 100 
11 ngőig 30, ezen felül 50 fillér lesz. 

A belföldi közönséges távirat szódija 
• fillér, egy távirat legkisebb dija 

30 pengő lesz.
A vidéki távbeszélő hálózatokban 

lz tlll°mások havi előfizetési dija szin-

„SilBÍMIi)
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Szentbibopon és Mezováron mcgaiakuír a pzíahöF
Az ujtölgyesi, andorhegyi és mártonhelyi gazdakörök alakulóban vannak

A Vasvármegyei Gazdasági Egye- : 
sülét keretében Szentbiboron és Me
zőváron ünnepélyes külsőségek között 
megalakultak a gazdakörök. Mindkét • 
alakulói gyűlésen Siítár Imre, a battyán- ' 
falvai téli mezőgazdasági iskola igaz- 1 
gatója képviselte a központot.

A szentbibori gazdakör tisztikara: '
diszelnök: Siftár Imre gazdasági is-1 megbízott szervezte meg. Folyamat- 
kolai igazgató, elnök : Csurman Vik’ bán van az ujtölgyesi, andorhegyi és 
tor tanító, alelnök : Sávéi Lajos gaz-i marton.".elvi 
dálkodó és Bankó Ferenc gazdálko-

A mezővári gazdakör 
elnöke Kühár István birtokos, aielnö- 
nökök: Szocsics Rudolf és Grábát 
Józseí kisgazdák, titkár Kühár István 
és pénztáros: Lipics Józseí.

A megalakult gazdaköröket
Kühár István

mezővári birtokos, járási gazdasági

gazdakörök megszerve- 
. . __ _____  „______ - zése is. A muraszombati járás vala-

dó, titkár: Luthár Miklós gazdálkodó és ' ment)': jelentősebb központjában ha
nta' * -.rt ?'szr n ézik a gazdaköröket.pénztáros Luthár Sándor gazdálkodó.

Üj árszínvonalat alakit ki a 40 pengős 
búzaár alapján a kormány és ezt rögzíti 

; minden eszközzel
j Szegedről jelentik : Az Alföldi Bi-' 
zottság vasárnap délután tartotta nagy- ' 
gyűlését, amely iránt országszerte nagy 
érdeklődés nyilvánult meg. Kállay

' Miklós miniszterelnök, mint az Alföl
di Bizottság elnöke és Reményi

i S c h n e 11 e r Lajos pénzügyminiszter 
' nagy beszédet mondott.

UJ ÁRSZÍNVONAL
I
i Kállay Miklós beszéde során hang
súlyozta. hogy az uj gazdasági rend 
alapja a kiegyensúlyozottság és az 
összhangbahozatal a mezőgazdasági 
és ipari cikkek, a termelői és logyasz- 

i tói árak között, továbbá a társadalom 
minden rétegének a tisztességes ke- 

I rését, a szükséges javak biztosítása.
Az uj árszint a 40 pengős búzaár je
gyében alakult ki. ami azonban nem 
azt jelenti, hogy az uj ár kialakulásá
nak az oka, hogy a búzát 30 pengő
ről 40 pengőre emelték. Ezt se a köz
tisztviselői fizetésekben, se a munka
bérekben. se a mezőgazdasági árak
ban keresni nem 
a

I

i

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

A FIZETÉSEK RENDEZÉSE
Ezután Reményi-Schneller Lajos 

pénzügyminiszter részletesen ismer
tette a kormány által az uj árszínvo
nal érdekében elokészitett intézkedése
ket és foglalkozott a hitel-. politikai és 
adóügyi kérdésekkel. Hangoztatta, 
hogy a gazdasági politika vezérelve: 
a honvédelem mindenek előtt. A fize
téseket. a nyugdijakat, az adókat egy
szerre meg kell állapítani és ez mind 
megtörténik ebben a gazdasági esz
tendőben. Ez az árszínvonal a 40 
pengős búza áron épült fel. Az ipari 
árakat úgy fogjuk megállapítani, hogy 
a termelés polgári hasznot biztosítson 
az iparnak.

A KERESKEDELEM *
Egyik nagy probléma a kereskede

lem kérdése. Egyesek azt mondják 
nincs szükség kereskedelemre. Pedig 
igenis van rá. de müveit kereskedők
re van szükség és ezeknek meg kell 
elégedniük a tisztes polgári haszonnal.

A KIALAKULÓ ÁRSZÍNVONA
LAT TARTANI KELL!

A gazdaságpolitika következő fel
adata az árszínvonalnak minden erő
vel való tartásé, az áraknak, bérek
nek rögzítése. A közellátást csakis 
igazságos szétosztással lehet biztosí
tani. Etéren máris vannak eredmények, 
mint a kenyér- és lisztfejadagok eme
lése. Mindenki megkapja a háborús 

1 viszonyokhoz mért szerény részét, még
pedig az előirt maximális áron, akkor 
megszűnnek a béremelés iránti törek
vések. A fekete áru azt jelenti, hogy 
valaki szájából elvonjuk a falatot, oly- 
lyantói. akinek szüksége van rá. Áz 
árellenőrzést meg fogjuk szigorítani, a 
pénz ielesleget vissza kell vezetni az 
államkincstárba.

A HÁBORÚS GAZDAGOK MEG
ADÓZTATÁSA

Tisztában van azzal, hogy az adók 
elég súlyosak és ezért köszönetét mond 
ehelyen is az országnak áldozatkész
ségéért. Kötelessége, hogy további ál
dozatokat kérjen a nemzettől. EL 'sor
ban a luxuscikkeket kívánja megter
helni. Megterheli a teherbíró lakossá
got, kik a gazdasági válság iceien 
vagyonokat tudtak szerezni. Ez első- 
soraan a zsidókat fogja érinteni. De 
érinti azokat a keresztényeket is. akik 
nagyobb vagyonokat szereztek az 
utóbbi időben. És azokat, akik lénye
gesen nagyobb jövedelmet elveznek 
ma. mint 4—5 évvel ezelőtt. Hangoz
tatta. hogy azt szeretné, ha a bábos u 

, után a magyar mezőgazdaságnak nem 
lennének adósságai. Mert uj felada
tok várnak majd rá a háború után, 
elsősorban a konkurencia letörése. A 
pénzügyminiszter végül a munka és 
a becsület követelményeit és ez ösz- 
szefogás szükségességét hangoztatta.

<1
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Ismerd meg nemzetedet! 
A török hódoltság

Magyarországnak középső, legter
mékenyebb és legsűrűbben! lakott ré
sze török uralom alá került. Buda 
elfoglalása után Szulejmán évtizedes 
szívós harcokban meghódította a Du
nántúl keleti felét. Nógrád, Hont vi
dékét. a Temesközt és Bihar nagyobb 
részét. A kis magy ar várak magukra- 
hagyatva utolsó lehelletig küzdöttek; 
Kőszeg. Temesvár, Drégely. Szigetvár, 
mind megannyi kemény próbája volt 
a török seregeknek; a magyar vitéz
ség csodákat művelt, de végül is győ
zött rajtuk a túlerő. Az egyetlen Eger 
várának sikerült hősi küzdelemmel 
visszavernie a törököt. De micsoda 
küzdelemben. Dobó Istvánnak és az 
egri nőknek máig élő híre jobban be
szél róluk minden dicséretnél. Hát a 
többiek'' Losonczy, Szondy, Zrínyi 
Miklós ott pusztultak el utolsó lehel- 
letükig harcolva csapataik élén, és ki 
győzné valamennyiek nevét felsorolni. 
A német birodalmi csapatok mindany- 
nyiszor felsorakoztak, megállották Mo
son vidékén, ha netán a szultán Becs 
ellen indulna. A magyarság baja nem 
fájt nekik s egyetlen kardcsapás nél
kül nézték Dobóék hősi küzdelmét. 
Zrínyi mártírhalálát: amikor pedig a 
(örök sereg belefáradva a győzelem
be hazafelé indult, szétoszlottak, mint 
aki legjobban végezte dolgát

A török uralom alail élőknek az 
! élete a szenvedések és megpróbálta
tások szakadatlan özönéből állott. 
Valósággal Isten csodája, hogy ment
hetetlenül bele nem pusztult a ma
gyarság egésze. Szulejmán és vitézei 
ugyanis azért szállották meg az Al
földet. ihogy a készen talált értékeket 
elharáésolják. Nem érték be alattva
lóik munkaerejének és adózó képes
ségének ésszerű kihasználásával, ha
nem ollyan terheket róttak rájuk, ame- 
lyeknek elviselése teljesen leketetlen 
volt. Kíméletlenül leleményes volt a 
török íöldesúr az adók kieszelésében 
és irgalmatlan az egy szer kivetett adó j 
behajtásában. Szervezett rablásnak i 
nevezhetnék ezt az adórendszert, mely j 
még a kötelező .ajándékokból" is jö
vedelmet csiholt.

De még a súlyos adóknál is elvi
selhetetlenebbé tette az életet, hogy 
sem személyes szabadságban, sem 
semmjlyen jogában nem érezhette 
magát biztosan senki sem. A török 
ahogy fittyet hányt minden gazdasá
gi szabály nak, ugyanúgy nem törődött 
alattvalói legszentebb egyéni jogaival 
sem. Magyarország a mohácsi vész 
utáni évtizedekben a rabszolgakeres
kedés igéretföldjévé változott. De aki 
elkerülte a rabláncot, arra sem várt 
jobb sors. A török hódítók ember
számba sem vették a keresztényt, ro
botoló* gépeket láttak bennük.

Megérthetjük, hogy ilyen körülmé
nyek között az agyonsanyargatott job
bágyság tömegesen menekült a török 
kincstári városokba. — ahol a bá
násmód mégis emberségesebb volt — 
vagy a megnemszállt részekre. Néha 
egész; falvak lakossága kerekedett fel 
és menekült az elviselhetetlen élet 
elől. A virágzó községek százai pusz
tultak; így el az Alföldön. hogy soha 
többé ne támadjanak fel. Az egykori 
virágzó település emlékét ma már leg- 
többször csak a név mellé illesztett 
„puszta" szó jelzi.

Ferencváros labdarugócsapata 
nyerte a Magyar Kupát.

— Sfridováron meteorologiai állo
mást létesített a m. kir. Országos Me
teorológiai és Földmágnességi Intézett.

— A szentgotthárdi járásban 301 
fegyvertartási engedélyt adtak ki.

A körmendi moziba előadás 
közben villám csapott, amely szeren
csére csak 10 perces áramszünetet 
okozott

•- \ asrnegyében eredményesen 
fejlődik a lótenyésztés, állapították meg 
a Gazdaság; Egyesület Lótenyésztési 
Szakosztály ónak közgyűlésén.

— A szombathelyi strandról 
tavaly kitiltották a zsidókat, 
határozat elleni 
pán elutasította 
hogy a zsidók kitiltására a közrend, 
a köznyugalom és a közbeke érde
kében volt szükség.

Magyar Vöröskereszt hivatá
sos ápolónőképző iskolája pályázatot 
hirdet. Az iskolába pályázhat minden 
magyar állampolgár, kinek legalább 
négy középiskolai végzettsége van, 
18. életévei már betöltötte, de 30. 
év ét nem haladta túl. Részletes fel
világosítást a Magyar Vöröskereszt 
központi ápolónői intézete. Budapest. 
XII GyŐri-ut 17 —19 ad.

Magánházban sem szabad tánc
mulatságot tartani engedély nélkül. 
Tiz-tiz pengő pénzbírsággal figyel- j

*

már 
A városi 

fellebbezést az alis- 
és megállapította.

1

neztette erre a szombathelyi járás 
rendőri büntetőbirája özvegy Pungor 
Józsefné. Bauer Ferenc. Pungor La
jos, I lorváth János, Pungor Miklós. 
Nagy Ferem. és Bertók László tanak- 
ajai lakosokat, akik özvegy Pungor 
Józsefné házában járták vigan a táncot.

- Tűz pusztított Csáfordjánosfán. 
Néhány gazdasági épület elégett, a 
kár 25 000 pengő

A per laki Baross Szövetség jól 
sikerült kirándulást rendezett pün
kösdkor a Balaton mellékére. A ki
ránduláson huszonnégyen veitek részt.

Zala vármegye törvényhatósá
ga Kormányzó Urunk 75 születés
napja emlékére három hadiárva el
tartását és nevelését vállalta magára. 

— Győr városa 20 telket ad a 
tűzharcosoknak, hogy az arra rászo
rulók házhelyhez juthassanak. Ezek 
benépesülése után további telkek jut
tatását is kilátásba helyezte.

Palesztinába akart költözni egy' 
zágrábi zsidó orvos és Magyarország 
felé vették feleségével útjukat minden 
igazoló írás nélkül. A magyar határőrök 
elfogták őket és csomagjaikat megvizs
gálva kiderült, hogy sok ékszer, arany
tárgy, 12.000 pengő, még több kuna 
és dollár volt náluk.

— Háromszáznál többre szapo
rodott az elmúlt év folyamán Nagy
kanizsa zeneiskolája növendékeinek 
létszáma.

— Dunántúli fodrászversenyt ren
deznek Szent István hetében a sop
roni fodrászok, mint legutóbbi gyűlé
sükön elhatározták.

— Szombathelyen nagy sikerrel 
zárult a kutyakiállitás.

I

I

Gyomorbajos I - Veseöajos!
TARTSON IVÓKÚRÁT

A természetes szénsavas

PETANCI
GYÓGYVÍZ 
üdít — GYÓGYÍT 

főraktár: MURASZOMBAT 
TELEFON 68.

I

HÍREK külföldről
• X-

I

S • P • O • R • T
MURA -BEAC 4:2 (2:0)

Muraszombat, vezette: Horváth.
Szenzációs játékkal 1000 néző előtt 

győzte le a Mura c budapesti egye-. 
temisták kitűnő együttesét.

Mura : Jandl — Kolossá. Erdösi — 
Deskovits, Gerencsér. Kukanja — Zel- 
kó. Benczik. Vertarics. Geréb. Sárközi.

Beac: Negrutin — Pápai. Gerszi,— 
Zettner. \ öröskovács. Glózik — Áb
rahám. Komáromi. Hauiik, Bartalos, 
Horváth II.

Már az előmérközés második fél
ideiére hatalmas közönség gyűlt egy
be a Mura pályán. Ideális lutballidő- 
ben kis ünnepség előzi meg a mér
kőzést. A Mura nevében Lipics elnök , 
keresetlen szavak kíséretében zászlót 
nyújt át a Beac-nak. amit a L__„ 
Komáromi révén ugyancsak zászlóval 
viszonoz. — meleg bajtársi köszöntés 
keretében. !

A mérkőzés talán a szezon leg
szebb mérkőzésének nevezhető, ha-| 
talmas iram labdakezelés, kitűnő csa- 1 
tár és védő játék . . . ropogós kapufa 1 
lövések mind előkerültek a futballtu- 1 1 
dás tárházából, hogy egy jobb és szebb 
íutballjővöt varázsoljanak a nézők 
szemei elé. — Ha a Mura ezen az 
utón halad, akkor az NB Ill.-ban is 
szerepet fog játszani. A Beac-ban egy | 
igen szimpatikus, jó csapatot ismert ■ 
meg a közönség, sokszor nyiltszini ' 
tapsai jutalmazta szép játékukat, amely , 
különösen az első félidőben volt meg- ' 
győző. |

Az első félidő fergeteges Mura ro
hamokkal indul és szép akció végén 
már az 5-ik percben a Beac hálójá
ban kőt ki Sárközi lövése. 11:()). Most 
a Beac rákapcsol, nagyon élénk ira
mú a játék. Jandl is több szép védést 
mutat be. — a Mura védelem azon
ban szilárdan áll a lábán. — a Beac 
nem tud eredményes lenni. Sőt a Mu
ra folytonos támadásai következtében 
a 32-ik percben Zelkó beadását Ver
tarics bombalövéssel küldi a felső sa
rokba. (2:0). Szép mezőnyjátékkai ér 
véget a mérkőzés.

A második félidőben az első negyed
órában nem lehet a Murával bírni a 
4-ik percben Vertarics lövése nyomán 
(3:0) lesz az eredmény, majd a 8-ik 
percben Zelkó góljával (4:0). Lassan 
a Beac is feinyomul. azonban a tá- i 
madásai erőtlenek. A 16-ik percben 
Gerencsér dancsol, a 25 méteres sza-, 
badrugást Komáromi szenzációs ló-1 
véssél küldi a jobb felső sarokba. ; 
jandl jól dobta magát, de nem tudta j 
védeni a szenzációs lövést. (4.-1). A 
Beacot felvillanyozza a gól. támadás
ba lendül, a 20-ik percben Gerencsér 
újabb dancsa miatti szabadrúgást most 
Hauiik lövi gólba 20 méterről, a rosz- 
szul felálló védelem mellett! (4:2). (Mi
kor tanulja meg végre a Mura, hogy kell 
sorfalat állatni ! ?) A gól után a Mura 
magáhoztér, újra átveszi a játék irá
nyítását. végig támad. 2 bődületes ka
pufát lő. (V ertarics. Sárközi) egy cso
mó lövést küld kapura, kapu mellé, 
gólt elérni azonban nem tud. (Sárkö- Jók voltak a Murában: Kiainscsek. Kö
zi ugyan lőtt egy szabálytalan gólt.) vács, Cságrán és Próbajátékos. Be-

A mérkőzés igazi propagandája volt latinénál a védelen.

— Szalonikit bombázta 25 a- -. 
okai bombavető. A kár jelentökje.e ;

— Az amerikai képviselőkéi 
Rooseveít vétója ellenére a stráp-.H 
lenes törvény mellett szavazott.

— Róma bombázását követe 
amerikai sajtó egy része.

— Török katonai küldöttség ....
zett Berlinbe Hitler meghivásái?

— Róma parkjaiban és köztér- i 
— római jelentés szerint — az ic?i 
450 métermázsa búzát arattak.

— Belgrád volt polgármestere 
alakítja meg az emigráns Jugosz
láv kormányt. A Budapesti Tudósi 
tó londoni jelentése szerint a délszláv 

10Z.1.J1 em‘S'áns kormányt Bajnaninnak nem 
Beac s‘került megalakítani Banjanin \ >z 

szaadta megbízatását, mire Pétéi 
exkirály Bobicsot, Belgrád volt pol
gármestere, bízta meg az uj kormán 
megalakításával.

— A Spanyol polgárháború alatt 
a vörösök megállapított adatok sz- ■ 
rint — a Harmenos Marista szerzetes 
rend 173 tagját gyilkolták meg.

— Junius 26-án 6010 francia mun
kás utazott el hazájából németországi 

I munkahelyre. Ez év április 1-től junius 
23-ig Mémetországba utazott frar 
munkások teljes száma ezzel -:t í 
100.085 fő.

— A kommunizmus eileni törvén n 
amelyet a Daladier-kormány 19 
szeptemberében bocsátott ki. a ■ 
hírszolgálat jelentése szerint Algirb: n 
a francia felszabadító bizottság haté. - 
taianitotta.

— Mihajiovics oari zán ven- 
menekült Montenegróból.

— Végétért a bécsi újságíró 
resszus.

400.000 pár facipö készt: a 
bolgár földművesek számára.

A husinség Newyorkban anny i 
ra emelkedett, hogy husjegvre sem 
tudnak a mészárosok és hentesek 
húst kiszolgáltatni.

— A brit légierő szóvivője rádió 
utján közölte, hogy Rómát csak abban 
az esetben kímélik meg a légitámadás
tól. ha nyílt várossá nyilvánítják.

— Franciaországban egymillió zsi
dó veszíti ci állampolgárságát a napok
ban életbe lépő uj törvény alapján

volt t lövészettel, amikor hajszáin} 
mellé lőttek, vagv a kapuját találták 
el. -

Szóval fiuk szép volt. — most azöt~ 
felkészülni az őszi NB. lll.-ra! Szebb 
jövőt1 — *

i Mura 11. — Belatinci Levente 7:2 (2:0)
Vezette: l’urk.
Cságrán vezérletével az utánpótlás 

I csapata szép iskolajátékkal lepte mez 
1 a közönséget. Belatinc csapata egész 
i jó együttes, mégis fölényes játékkal 
! győzött a Mura 11. Kercsmár 1 (5) 

Bujtor és Kovács góljaival. Belati-. ■ 
1 góljait Zadravetz és Klepecz szerezte

a labdarúgásnak. Köszönet illeti a 
Beacot. hogy az előző éjszakától kissé 
fáradtan is „ilyen lelkes, szép játékot 
produkált. Örülünk annak, hogv§ itt 
voltak, barátságukat megbecsüljük, 

máskor is szívesen látjuk őket. — 
AMurá-ról elmondhatjuk, hogy ősz-1 

sze se lehet ezt a Murát hasonlítani • 
a tavalyi tavaszi szezonban „vergődő" i 
Murával. Ebben a pár szóban az ösz- 
szes bírálat benne van.

A csapat minden tekintetben kieié- j 
gitett. az. hogy nem esett több gól ; 
nem az ő hibájuk — néha pechjük ;

állása:Bajnokság1,2.3. SzFCSelyemiparHaladás 222222 17 ló15 13 437 54:2270:3281:32 3535304. Move ZSE 21 10 4 7 55:3! 245. MURA 21 1 1 2 8 43:34 246. CVSE 22 10 2 10 41:45 227. Sárvár 22 q 4 9 38:44 228. Kinizsi 22 9 3 10 48:43 219. Perutz 22 8 3 11 47:53 1910. SVSE 22 7 2 13 34:40 ló11. Kőszeg 22 o J 2 17 16:89 812. Sotex 22 2 2 18 25:77 6
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Harc a nagyobb 
darab kenyérért

A ÁÖzellátásügyi miniszter az uj 
?d .sági év kezdetén rendelettel sza- 

-;á' '.zta a gabona cséplését és őrlé- 
valamint a gabona és a liszt for- 

,< -át. amely részletes útmutatást ad 
' ' sé lés lebonyolítására és ellenőr
zésért intézkedik a gabona beszol- 
gáltaiási kötelességek teljesítése iránt. 
Eiő . ?. a gazda köteles gabonabeszol- 
gálMásának teljesítését s végül meg
állást ja az önellátó és ellátatlan la- 
... kenyér, valamint lisztfejadagját.

A rendelet végrehajtásával egyide- 
Jjlec megindul az uj termelési rend, 

‘ a íerménybeszoigáltatási rendszer.
- . nek eredményképpen uj alapok
ba he'.’yr '' ' ‘ “

közellátásügj
r... . _ , _

: menybeszolgáltatási rendszerben 
minden dolgozó megkapja a maga 
feladatát. amelyet teljesítenie kell. Az 
u; rendszer a termelőt, a közvetítőt 
é- a ogyasztót összefogva, tervszerű i 
és szinte percnyi pontossággal végre
hajtásra kerülő intézkedéseket tesz, 1 

ogy a múlt tapasztalatain okulva 
jobb • a egészségesebb alapokra he- 
lyezze élelmezésünket.

világszerte az a szokás, hogy a 
gazdasági év végén s az uj termés 1 
Jói; -zükebbre szabják az adagokat. ; 
Ez I mészetes dolognak látszik, hi-!

- eg ,! legelőrelátóbb gazdálko- , jelentkezni és a cséplés megkezdését 
de; meneti is megesnél az. hogy az , be kell jelenteni annak a községi elől- 
uj betakarítása előtt a régi készletek 

ar csekélyekké válnak, hogy' ab- ’ 
lakosság szükségleteit fedezni 
csökkentéssel, vagy' meg- 

ssal tehet. Ez a körülmény kü
nkkor szokott előfordulni ha 

két és uj rendszereket akar- 
egvalósitani az uj gazdasági 

Ha végignézünk a külföldi or-
. közellátási viszonyain s visz- 

kezünk az eimult esztendő 
eseményeire, szinte feltűnő az 

'■"'.latos:-', r mondhatni törvény
ig. amely a gazdasági év vé- 

orvoslá- i

Az idei cséplést
A közellátásügyi miniszter az 1943 

évi termésű gabona csépléséről. őrlé
séről, valamint a gabona- és lisztfor- 

; galorn szabályozásáról szóló rendele
tével szabályozza a gabona cséplé- 

I sét. A gazdálkodó) köteles egész ga
bonatermését a jó gazda gondossá- 

i gával a közellátásügyi miniszter uta
sításai szerint elcsépeltetni. Gabonát 
csépelteim csak cséplőgéppel szabad. 

' kivéve azokat az eseteket, ahol ele- 
! gendő cséplőgép nem áll rendelke
zésre. A gabonát itt kézierővel, vagy 
nyomtatással is íehet csépelni, de csak 

j abban az esetben, ha erre a közellá- 
• tás: kormánybiztos engedélyt adott. 
' Gabonát csak az csépeltethet. aki 

. . - I gazdakönyvét a cséplés megkezdése
eződik az ország közeilátása. ( előtt a cséplőgép felelős vezetőjének 

a í....unfc.ou5yi miniszter csak nem- • bemutatja, vagy akinek munkaadója 
oen hangsúlyozta, hogy ebben az I igazolja, hogy aratórész címén jutott 

i ~''1 •»” ‘ a cséplésre kerülő gabona birtokába.
i Egycb esetben csak a községi elöljá
róság írásbeli engedélye alapján sza
bad csépeltetni.

A cséplőgép birtokosa köteles csép
lőgépét a cséplés megkezdése előtt 
oly állapotba hozni, hogy a szemvesz
teség és a szemtörés a legkisebb mér
tékű legyen. A cséplőgép felelős ve
zetője köteles a lakóhely szerint ille
tékes főszolgabírónál, városokban a 
polgármesternél junius hó 30. napjáig

fogadalomtételre

csak 
szőri 
lönöser 
uj terv- 
nak m< 
év h ,-j 
szagok 
szae: 
haza 
6 Í1Ö. 
szerű 
gér. jelentkezik s amelynek 
*ara nincs más mód. mint a szükség- 
e! '- csökkentése. Éppen ezért kei- 

’< mes változatosságként hat az az in- 
?dés. amely hazánkban az uj 

ivk /.detén. tehát a termés 
' 1 karitása és az uj kenyér sütése 
e felemeli a kenyér és lisztfejada- 
£ \zt mondanák erre egyes ké-

• •;-r-uók . mindez nagyon szép, de 
•Hoszinüiec csak arra szolgál, hogy 

dv-.zöen beharangozzák az uj ter- 
■ '•enybvszoigáitatási rendet s most kez- 
' 'tw- felemelik az adagokat, majd 

vedig leszállítják. Ezeknek a kételke
dőknek is megfelel a rendeletén ke
resztit! az ui íerménybeszoigáltatási 
rendszer, amikor nemcsak átmeneti 
■dói? állapítja meg az emelést, hanem 
szeptember 1.451 kezdve ismételten 
emelést és javítást jelent be a liszt
fejadagban.

Az a körülmény, hogy éppen a gaz- 
••tavigilag legnehezebb időszakban, az 
aiatás előtt és az uj rendszer életbe- 
apésexor iejadagemelésre került a sor. 
“;- nk bizonyítéka annak, hogy az uj 
'.címer,\ beszolgáltatási rendszer kérlel- 
-.■eier .’n következetességgel hajtja vég- 

' 'tíépzeléseil,nemcsak a beszolgál- 
vonalán, hanem azon a vona- 

is. amely a fogyasztók ellátásá- 
könnyítését és javítását célozza.

12 az emelés külsőségeiben bármi- 
■.v‘ ■’ szerény, szürke napi hír a há- 
■j°rus események változó forgatagá
ban. mégis élő bizonyíték arra, hogy 
a harc a nagyobb magyar kenyérért 
sikerre fog vezetni.

Misa ali parcela v Szoboti, 
•iouscsa pa kaks-'mkoli kráji • sze küpi Po-

Jíibe na uprávo „Muraszombat és Vidéke".
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járóságnak. amelynek hatósága terü
letén csépel. A cséplőgép felelős ve-I 
zetője köteles a cséplés folyamán az I 
elcsépelt gabonát pontosan lemérni, 1 
a mérés eredményét a mázsakönyv-1 
be. a csépiési naplóba és a csépiési

I

I

I 
I

40 pengő a búza új ára’
Emelkedtek a gabonaárak

Ezeket az árakat a legmagasabb és 
egyben a legalacsonyabb áraknak kell 
tekinteni s ettől eltérő árat a termelő 
részére kifizetni nem szabad. Az árak 
vasúti kocsiba, illetőleg uszályba vagy 
a malom, illetőleg a hántolóüzem rak
tárába az eladó költségén legalább 
tizenöt tonnás tételben berakott árura 
vonatkoznak. A kisebb tételben történt 
vásárlásnál a tényleg felmerült gyűjtési 
költségeket, mázsánkint Jösszesen 50 
fillért, a termelő részére kifizetendő 
árból le kell vonni. Ugyancsak le kell 
vonni a gabonaforgalmi központ ille
tékes kirendeltsége által jóváhagyott 
tájékoztatóban feltüntetett költségeket.

A közellátásügyi miniszter megálla
pította a gabonafélék 1943—44. gazda
sági évre érvényes árait. E szerint a 
szók vány minőségű búza termelői ára 
az ország bármely feladóállomásán 
mázsánkint 40. a rozs termelői ára 37, 
a szokványminőségű takarmányárpáé 
36. a kopaszárpáé 50. a legalább 65 
kg/hpktoliter súlyú tavaszi árpáé (sör
árpa) 10. a zabé 10. a rostált üszök- 
menles kölesé, valamint a szokvány- 
minőségű és tisztaságú rostált, hánto- 
iatlan hajdináé 40 pengő. A kétszeres 
tekintetében a rozsra megállapított 
rendelkezések az irányadók.

Szabályozták az idei gabona vámőrlését
Részletesen felsorolja a közellátás- 

i ügyi miniszter rendelete mindazokat. 
: akik vámőrlésre, vagy vámcserére jogo- 
I sültek. A vámőrlési jogosultság csak 
i arra a gabonamennyiségre terjed ki. 
i amelyet maguk megtermeltek, vagy 
' termeszetbeni járandóság címén meg
szereztek. Vámőrölni csak tanúsítvány 
alapján lehet, amelyet az illetékes köz
ségi elöljáróságtól kell július 31-ig kér
ni. Á vámőrlésben megörölt kenyér
gabona diját julius 15-ike után termé
szetben kenyérgabonában kell kifizetni.

Vám címén búzánál legfeljebb 10. 
poriás címén legfeljebb 2 százalékot, 
rozsnál és kétszeresnél vám címén 
legfeljebb 11. poriás címén legfeljebb 
2 százalékot lehet felszámítani. Vám
őrlési tanúsítvány ellenében

megőrülhető kenyérgabonameny- | 
nyiség december 31-ig terjedhető 
időre, a vámőrlésre jogosított ház
tartás minden egyes tagja részére 
fejenként 100 kg.

Ha a vámörlésre jogosult december

i

is szabályozták 
eredménykönyvbe feljegyezni, majd 
a csépiési eredményt a gazdálkodó 
gazdakönyvébe bejegyezni. A csép
lőgép felelős vezetője általában a 
közellátásügyi miniszter „Csépiési uta
sítás -ában foglalt rendelkezések sze
rint köteles eljárni, erre kell letennie 
a fogadalmat a cséplőgép felelős ve
zetőjének. A főszolgabíró a fogadalom
tevőket a fogadalom letételét tanúsító 

igazolvánnyal,
csépiési utasításokkal és különféle 
nyomtatványokkal látja el.

A cséplőgép felelős vezetője köte
les a csépiési eredménylapot minden 
egyes csépeltetöről külön 3 példány
ban kiállítani és azokat a rendelet 
utasításai szerint kezelni. Az arató- 
munjíáscsoport számára, amely a ke
resztben kiadott aratórészt csépelteti, 
közös csépiési eredménylapot lehet 
kiállítani. Több gazdától származó 
aratórész, csépléséről gazdánkint is 
külön eredménylapot kell kiállítani. 
Kézierővel, vagy nyomtatással történő 
cséplés esetén csépiési naplót kell 
vezetni: egyébként ezzel kapcsolat
ban a községi elöljáróság intézkedik.

A cséplés ellenőrzése
A közellátásügyi miniszter nyílt ren

delettel ellátott közegeivel a közellá
tási felügyelőséggel és a hatóságok 
utján ellenőrizteti a cséplést, valamint 
a mázsakönyv, a csépiési napló és a 
csépiési eredménylap szabályszerű 
vezetését. Ha az ellenőrző közeg meg
állapítja. hogy a cséplőgép vezetője 
szabálytalanságokat követett el. erről 
jelentést tesz az illetékes közellátási 
kormánybiztosnak, aki a gép birtoko
sát a csépiéstől eltilthatja, vagy mellé 
költségére csépiési ellenőrt rendel ki.

I 
t

végéig megöröltethető teljes kenyér? 
gabonamennyiséget saját termésébő 
vagy járandóságából fedezni nem tudja, 
az ellátatlanság idejére kenyér-és liszt
jegyet kap. A mezőgazdasági munká
ból élő napszámosok ellátatlanságá
nak időtartamára az őket megillető 
kenyér- és lisztjegyeken, valamint pót
jegyeken kívül háztartásonkint még egy 
nehéz testimunkás pótjegyet kapnak.

ARATÁS, CSÉPLÉS VÁLLALÁSA
Felhívjuk a figyelmét az aratási és 

csépiési munkát vállalóknak arra, 
hogy aki aratási és csépiési munkát 
vállal, köteles munkásigazolványát a 
községi elöljáróságnál bemutatni, hogy 
nevét a nyilvántartásba bevezessék, 
mert csak lepecsételt munkásigazol
ványra kiadott arató- és cséplőrészre 
adják meg a vámőrlési engedélyt. Aki
nek tehát nincs munkásigazoíványa, 
de idén aratási és csépiési munkát 
akar vállalni, sürgősen kérjen új mun- 

| kásigazolványt az illetékes községi 
1 elöljáróságtól.

A SZINMÉZ ÁRA
A közellátásügyi miniszter újra meg

állapította a szinméz legmagasabb 
árát. Eszerint a szinméz legmagasabb 
fogyasztói ára kilogrammonkint Buda 
pesten 6 pengő, az ország egy te 
rületén pedig 5.40 pengő.

FELMONDJÁK A VÁMCSERE- 
GABONÁT

A közellátásügyi miniszter arra uta 
sitotta a Hombárt, hogy a malmoknak 
kiadott cseregabonát junius hó r égé
re mondja fel és a júliusi lisztéi.átás 
részbeni fedezésére fordítsa. Ezerki- 
vül felmondják azokat a vám ma A) 
megtakarításokat is. amelyeket a vám
malmok vámcserekészlet képzésé-e 
visszatarthattak s felmondják mi." ga
zokat a készleteket is. amelyeket a 
vámmalmok megtakarítás, illetve el
vonás címén junius végén még bü- 
fokukban tartanak.

I

GAZDATANÁCSADÚ
ELEMI KÁROK 

BEJELENTÉSEINEK IDEJE
A földadó elengedésére igény! adó 

elemi károkat, amelyek a pomrend- 
1 szer szerinti beszolgáltatási kötelezel 
ségekre is nagyobb hatással és b»- 
számitással lehetnek, a következő ha
táridőkben jelentendők be az adóhi
vatal birtoknyilvántartási osztályáná’.

1. A jégeső, az árvíz, a tűz. a h 5- 
ütés (hőguta), a fagy, a hótörés, a jég 
törés által okozott károknál a károkat 
megtörténtétől számított 8 (nyolc -.a- 
pon belül.

Árvíz esetében a 8 napi határidőt 
i az árvíz megszűnésétől kell számi*?. 
: ni, amit az illetékes hatóságok köz 
I hírré tenni kötelesek.

2. A téli fagy (kifagyás — felfagyás, 
i befülledés — és kipállás) által oko- 
- zott károkat legkésőbb március hó 
; 15-ig kell bejelenteni.

3. Filoxera által megtámadott sző- 
; löknél a költségek miatti kárt a szén- 
' kcnegezés befejezésétől számítót* 8 
1 (nyolc) nap alatt kell megtenni.

4. A föld árja által okozott belvíz 
— a tartós szárazság (aszály) — a

i rovarok, növénybetegségek, a mezei 
1 egerek által előidézett károkai a ré
teknél. a legelőknél, az erdőkben oko
zott károk kivételével a termésnek az 
illető vidéken szokásos letakaritási 
idejének kezdetét legalább 15 (tizenöt; 
nappal megelőzően kell bejelenteni

5. A tartós szárazság (aszály) által 
a réteknél és legelőknél okozoit karo
kat legkésőbb junius hó 15-ig. a rova
rok és növénybetegségek áltai a sző
lőkben okozott károkat pedig a ter
més megtakarítása előtt 15 napoal 
megelőzőleg, de legkésőbb szeptem
ber 15-ig keli bejelenteni.

6. Az erdőkben okozott károkat a 
káresettől számított 30 nap alat( el! 
bejelenteni.

7. Olyan esetekben, amikor az ele
mi csapás közvetlenül a termés be- 
karítása előtt, vagy letakarítása köz
ben következik be, a kárt a bejelen
tési határidőre való tekintet nélkül 
azonnal be kell jelenteni.

A bejelentés törvényes határidőben 
való megtételére a bejelentésnek az 
adóhivatali iktatóba történt bevezetés 
napjaaz irányadó. Késedelmes bejelen
tés tehát jelentékeny károkat okozhat

A kárbejelentésben — melyet, ha a 
bérlő tesz meg a bérelt földek tény
leges birtokainak feltüntetése mellett — 
fel kel! sorolni: az elemi csapás ter
mészetét, időpontját, azoknak a dű
lőknek neveit, esetleg az illető föld
területeknek elnevezéseit, amelyekben 
az elemi csapás pusztított, továbbít a 
károsult termés nemét és a vetéste
rület nagyságát, és végül a betakarí
tás időpontját.
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Velke mujstre prebüdjent verosztüvajoucsi 
vougrov v Prejkmurji

Z Murabeszlerce szó nam poszlaii: 
Drüstvo verosztüvajoucsi vougrov 

e dela szamo na Vogrszkom, nego 
iudi v zgübleni krajinaj nigdasnyega 
vogrszkoga országa. Tak májo na 
.é do v Murszki Szoboti. Dől. Len- 
davi i v Csakovci szvoja szkrivna 
drjstva. stera naténci pázijo na vsze. 
. -i bi na kaksokoli formo lejko zbü- 
di.i pri národi nezadovolsztvo i mrzs- 
nyo prouti nasoj drzsávi. Kotrige tej 
drüstev szó z véksega tála zevcseni 
ludjé, májo pa med prousztim lüd- 
sz’vom szvoje zaviipane lüdi po vesz- 
nicaj.

Ka naj ne bi osztalo vsze szamo 
pri rejcsi, sze tüdi prakticsno more 
vöszprobati, predvszem, kak bi sze 
na dáno znamejnye vöpokázalo pá- 
verszko lüdsztvo i kak bi sze drzsá- 
ia obiász!.

Vö szó szi zébrali zdaj zaednouk 
r.eszrecsno vész Bisztrico. Napravili 
szó pa tou na zvünrédno künstno for
mo. Bisztricsanci sze radi szmicajo, 
cej ne miné leto, ka ne bi bujli ni- 
kelko lüdi. /. Bisztrice je domá tüdi 
roupar Balazsics. ki bi rávno zdaj 
reo odszedeti dugso kastigo, pa je 
nej dávno vövujsao z temlice v Ma
ribori. Gúcsalo sze je, ka sze szkrí- 
va v domácsoj vészi v Bisztrici i ka 
-ztrasüje cejlo okroglino. Záto szó 
doubili zsandári v Csrenszovci za- 
jouvid, ka ga naj zgrábijo kakkoli. 
'• isztini pa Balazsicsa nej bilou v 
iomácsem kráji i szó bisztricsarje 
szamo záto tou tak razglászili, ka naj 
zsandáre dobijo v szvojo goriposz- 
távleno pászt. Záto szó poszlaii v 

srenszovcek zsandáram nikso zsen- 
szko. ki je právla. da zná za meszto, 
tama hódi Balazsics szpát, szamo naj 
r.you ne dájo vö. Dála nyim je tüdi 
Táksi tanács, ka naj ne pridejo tá v 
zsandárszkom gvanti. negov civilnom, 

prevelkoj vrejloszti szó jo zsandár- 
je bougali od rejcsi do rejcsi. V ci- 

.ni gvant preoblecseni zsandári szó 
napravili nepremisleni sztopáj. Do- 
mányi szó je gnali do hizse, gde bi 
meo biti Balazsics. Gda szó pa prisli 
do hizse. szó je na dogúcsano zna- 
mejnye napadnoli bisztricsarje, steri 
je naednouk telko grátalo, kak csi bi 
: zemlé zraszli. Mlátili szó je tak 
dugó, pokecs szó nej omedleli. Te 
zo je pa vlekli k rijtari, ki nyim prej 

dá niksi poutni liszt, ka do je gnali 
srácén na birovio v Dől. Lendavo. 
Pri rijtari szó je privézali k plouti i 
je bili pa plüvali. Cejla vész je bila 
-azoucsa pri tóm zsivinszkom pripetje 
i je plészala kak orgie pri spanyol-
_;,U'lllllllllllll>lllllllll>IIIIIUItlllllllHIIIIIIIII|l|lllllllllllllllll|||U 
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| szki inkviziciji. Scseli szó meti pacs 
I Jernejevo (Bertalanovo) ncucs, zaed- 
I nouk v ménsem obszégi Vej je pra- 
i vo eden sztarejsi cslovek, ka de sze 
I tak godílo z vszejmi szlávszkimi pszi. 
j csi vougri nazájpridejo. Nasziejdnye 
I szó pa nájbole ranyenoga vrgli na 
koula. ovivá dvá pa za koula privé
zali i je tak gnali v Dől. Lendavo...

Tam szó pravli, ka szó prignali 
touvaje, hüdobnyáke, ki szó kradnoli... 

i Tak zverinszko szó té bisztricske zve- 
i rine u csloveskoj forrni po.sztoupale 
I z nesztecsnimi áldovami... Obiászt 
zdaj vsze naténci preiszkávle. Gvüs- 

■ no je. ka szó drüstva verosztüvájou- 
i csi vougrov v Murszki Szoboti. v Dől. 
1 Lendavi i v Csakovci. Ka je lüdsztvo 
] éti lak zverinszko, i ka blátijo „kránj- 
ce“ pa hujstijo prouti drzsávi májo 
velko zaszlüzsenoszi vogrszke novine 
.,Szabadság"... i csemérne predge 
ino predganca vogrszkoga plébánosa 
Csácsicsa, pod steroga íaro je tüdi 

I vész Bisztrica... itd."*

Rávno pred 20 lejtami szó lublan- 
i szke szlávszke novine té gornye grde 
recsi skrbetale od nász biszíricsarov 
i od vszega nasega vend-szlovenszko- 
ga lüdsztva, te. gda szmo mi tüdi meli 
med szebov ednoga szfaljenoga i 
zmejsapoga baráta. Godina Józsefa. 
ki sze je v Szombathelyi názsro do- 
bri vogrszki palacsirt te pa odísao 
trzsit naso vogrszko gezirolejtno ze
mlou szlávam, frar.cuskcmi majori 
Reverdiji i nemskomi szfctniki Meistri. 
ki sze je szledi szarr. napravo za 
generálisa. Ár szó pa szrbi meli csed- 

; nejse generálisé, szc ga hitro v pén
zio vrgli. Doszta sze je szlíno godina 
tüdi pri Proticsi i dr. Körösei. Protics 
je zse mrou. Korosca szó pa tüdi 
zagiftali v Belgrádi. Drügi judáske pa 
csinijo pokouro i szi lejko premisiá- 
vajo; ka szmo doszégnoli sztém. ka 

I szmo eto gezerolejtno vogrszko zemlou 
I prouti vouli národa \ krajtrgali od 
| tejla Vógrszkoga országa? Mi nyim 
nakrátci tou povejmo, ka szó nikaj 
nej doszégnoli. Vkra.i szó vzéli etomi 
národi szloboscsino. szó ga blatili. 
materni jezik. kak ga je mati vcsíla, 
szó nyerni oroupali, razsírili szó brez- 
versztvo i szó prepovedaii vogrszki 
gúcsati, píszati i esteti, te. gda szó 
oni szlobodno nücali domá nemski 

[ ali taljanszki jezik i szvojo deco tak 
| vcsíli i zgájali. Gde je bila tü szlo- 
: boscsina ? Tüdi. csi szmo sze zse 
j kránjszki návcsili. je té jezik valao 
szamo co Lublane, dalé nej. V Bei- 

I grádi je pa zse szám Korosec mogao 
: szrbszki guesati. ár je ovak „svába" 
! bio. Mi pa vszegavecs ..magyarom" 

i z kránjcami vréd pá „svábi". Nis
cse je nej pitao ete národ. ka kak 
scsé dati szvojo deco vcsiti. Vcsíli 

i szó pacs od prvoga kiásza dalé tü- 
hinszki jezik kránjsesino v gájici i 
szrbscsino v cirilici. Vougre pa. od 
steri zdaj vszi krüj csákajo i je za 
nájbole plemeniti národ májo, szó je 
za ázsijszke divjáke drzsali'

Mi pa vszaksemi odkrito povejmo 
v obráz, ka szmo nej bili „magyarom", 
nego magyári ali vougri i tou tüdi 
scsémo naveke osztáti. táksi, kaksi 
szó bili Csácsics i drügi. Tou bi mogle 
dobro znati szlávszke novine v Lub- 
lani, stere szó nam pred 20 lejtami 
za sinyek püsesávale ogeny i zsveplo.

Táksi spot i szramouto szmo mogli 
presztáti, v stero szó nász lazslivi 
„bratie" posztavili. ka mi nikelko lüdi 
szpok.olemo r.a !et< 1 Ali ,,.Wőro ie 

poiszfini zcseptíala t pozdráaila bral- j 
szki vogrszki sereg. .. ' Csakali szmo j 
i szmo sze. hvála Bougi, vcsakali.
Tri litere pokojne Jugoszlávie, SHS - ■ 
stere szmo mi tak razmili: Siess Horthy
Siess. szc-. nam dávale moucs, verő 1 

i i vüpazen. Pred dvöma letoma je pa ' 
i nasemi orszacskomi poglavári szám 
I Boug nazvejszto, ka nasz naj rejsi i i 
' nazájprikapcsi tá k nasoj sztároj Vo‘ 
i grszkoj domovini. gde szó zsiveli nasi 
| ocsáki prejk gezero lejt i sze vszig- 
i dár dobro mell. Boug nam naj escse 
I dugó cnrám i ■ ■ s jva nasega Kor- 
i mányzója i ~' j hJagoszlovi Velki '
Vogrszki ország Szvétoga Stevan 

j kralá. i
Murabeszterc;-. 1943. jjmus 24.

j (—ki Ferko)
----------------- ---------------------- .. ....

I Káksi kvár szó napravili nemski bombniki 
szovjetszkoj bojnszkoj indusztriji

' Zse v zádnyoj numeri nasi novin ' 
szmo naznanili. ka szó nemski bomb
niki poszpouloma napádali vsze cen- 

' trume szovjetszke bojnszke indusztrie 
kre Volge. Nájbole pa Nizsnij-Novgo-; 
rod ali Gorkij, gde szó nezerénszke ' 
Molotov rabrike bilé goriposztávlene. | 
Po bombardejranyi szó té kráj z ero- 
plánov fotografejrali i naprávleni kej
pi szvedocsijo. ka Molotov fabrikam 
niti toriscsa nega i je vsze porüseno.

Na krátci nasim cstenyárom opise- 
mo, ka je v tej fabrikaj 45.000 de
lavcov aelalo pod voditelsztvom 3000 
inzsenejrov. Pred petimi lejtami szó 
v tej Molotov fabrikaj na leto vöpo- 
sztavili 100.000 poudrügotonszki i 25 
ménsi automobilov. Gda je pa bojna 
vövdárila. szó racsun delavcov i in
zsenejrov vszegavecs tüdi povéksali 

i tak. ka szó na leto napravili 40.000 
velki bojnszki teherautomobilov i T- 
60 pa T-70 tipusne tanke. z-steri szó 
ji na dén napravili okouli 40, na leto 
pa okouli 15.000.

Z mocsnim bombardejranyom szó

Érvényes: .943 MÁVAUT AUTÓBUSZ MENETREND

Muraszombat—Alsólendva—Nagykanizsa
K G X c

7.00 7.25 : 10.40 14.35 i Muraszombat Korona sz. é •5 55 10.05 • ú- • A
1 -.45 : 1 14.55 Belatinc 1 | 9.46 11 T 1(5

7.49 | • 11.29 | Lendvavásárhelv :8.';0 1’35 1
8.4C 8.40 : 12.20 15.50 é Alsólendva S7.15 8.50 .6.40 22 20

S.45 : 12.25 :15.55 i Alsólendva é 17.10 Y.35 15
9.-55 13.35 :17.05 Lelenye : 6.04 r 29 : 197-9

1045 '.4.25 :17.55 é Nagykanizsa Korona sz. 1 • 5.10 . 4 35 : ’.i 5
10.55 14.35 :18’05 é Nagykanizsa pu. 1 :5.00 :4.25 : 18.05

e Muraszombat—Szarvasiak j c
: 10.20 19.10 í Muraszombat Korona sz. é :6.ÜÖ -6.55 13.25
•10.25 19.15 i Muraszombat pályaudvar é : 5.55 1 — .' 20
• 11.17 20.07 i Vashidegkut ■ Ó.G4 ;6.G4 12 29
: 11.45 20’35 é Szarvasiak i : 4.35 ■ 535

Muraszombat—Felsőlendva—Szentgotthárd

i 
i 
é

X h F px h x
—.— • 16.00 i Muraszombat páiyaucvar é • 5 55 • — —.—

■ 7 ; ■" cr4 : 1'9.15 ; Muraszombat Korona sz. é : • 00 : €.55 ,4.20
. sít : • •20.15 é Felsőlendva : 4.55 : ’ "5 .320
: 9.35 • —.— —é Szentgotthárd Korona sz. i — í.J.10
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Perlak
Belica
Csáktornya Zrínyi ler

8.10
9.32
9.50

14.55
16.17
16.35

Perlak—Belica—Csáktornya—Stridovár 
é :8C00 

i 6.59 
: Í-.4G

14.10
12.49
12.30

17.00 i Csáktornya Zrínyi tér é ;6.f0
18.10 é Stridovár i 15.00

MEGJEGYZÉS:
Muraszombat—Lelenye között csak hétköznap.
csak hétköznap közlekedik.
Alsólendva—Nagykanizsa között csak hétköznap.
Muraszombat—Szarvasiak csak kedden, csütörtökön, vasár-és ünnei nap soziekí .' é 
Muraszombat—Szarvasiak csak hétfőn, szerdán péntek és szombaton közli c 
Muraszombat—Szarvasiak kedden és csütörtökön nem közlekedik.
Muraszombat—f elsőlendva csak kedden, csütörtökön, vasárnap és únr.cpr.at 
Muraszombat—Felsőlendva csak hétköznap hétfő, szerdán, pénteken e- szo:r. ■-/n"■ 
Felsőlendva--Szentgotthárd közöli csat hétköznap.
Felsőlendva—Muraszombat járat először a pályaudvart érinti.
( sáktornya Perlak között csak hétköznapi hétfőn, szerdán és pénteken.
1 saktornya—Stridovár között minden hétköznap közlekedik.

VÁROSI MOZI
M U R A S Z O M B A T

Jut. 1-ér, csütörtök 19.30 
jut. 2-án, pénteken 19.30 

julius 3-án, szombaton 17. • 

ilz íitoisó Wereczhev 
Filmnovella a kincsesládáról

SZELECZKY ZITA. HAJMÁSSY M1KL ; 
VASZARY PIRI, CSORTOS. B11JCSI, SIb.

Jut. 3-án, szombaton 19.30 
icl. 4-én. \asarnapl 1.15. 15. 17 é.s 19.30 :.

,'jl. 5-én hétfőn 19.30 :

Csak felnőtteknek 1

Valborg-éii kaland
Romantikus modern történet
Főszerepben: INGRID BERGMANN

té fabrike vsze razrüsili i zvúzsgali 
natelko. ka ;e vsze edna pozsga’ina. 
Tomi priszpodouben kvár szó r.apra- 
vili tüdi v drügi várasaj. tak na 
do v Saratovi. Sztém kvárom szc 
szovjetszkoj indusztriji r-ó véks : zsik 
prerezali, stera je zse szknavejia

Mihailovkf je pobegns 
z Montenegrója

Z Bc-lgráda glászijo. ka je csetr.iski 
vezér, generál Minajlovics. malo prvie. 
kak szó zgrabili nyegov cejli sereg, 
vujsao k mourji. od tam pa z ednov 
angleskov podmornicov pobegno. 
Nyegov cejli sereg je tá 2Í jicseo ükse 
i sze prejkdao nemeam. Zgrábieni 
sztotnik Koprivnik je etak pravo 
Mihajlovics nász je oudao i pobegno, 
pa nász je v neszrecsi püszto Doj- 
zdejvamo rozsjé. ár nescsemo dalé 
pelati tou norijo za tühir.szke ci'.e
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Z véksov nevolov 
esőse vékso batrivnoszt dobimo.

□c

vszej frontaj sze nika velkoga 
Szoví-ti okouli Moszkve doszta 

tankóv i mot gizejrani seregov szpráv- 
'ato vküper. Kak sze vtdt. sze ide za 
Ulocsilno bom.o prouti konci. Na vszej 
Liaja- z cejlov mocsjouv. totálno scsé 
eszéki k szebi szpraviti nadmoucs. 
\ krvi ognvi. plaméni sze íormejra 

’ -ouva Európa, sze mejrijo ideje i te- 
zsina mislejny. Peklenszkt koncerti 
bomb. stükov i min nász tüdi za fron
tom pozávajo na krepkejse vödrzsá- 
cye i vernejse szpunyávanye dúzs- 
noszti za tepsi i dosztojnejsi sors na
sega jezerolejtnoga országa. Z mocs- 
j )U', zselezobetona morerno vszi vkü- 
perprjéti i vsze lüdi szlabe vere. mi- 
láliva oucse i vcagajoucse pobátriva- 

i Náglo szpreminanye bojnszkoga 
utjetiá. zavolo bojnszke taktike na- 
uávleni kracsisi fronti v dvojnoszl 
szpráviajo maloverce. ki bojnszke tech
nika ne pozr.ajo i ne racsúnajo z nyé- 
nim düsevnim návukom. Taksi lüdi 
sze hii.o primle szkrivna neprijátel- 
szka ropaganda. stera v szkriti i ne- 

’dr' csatornái natáka rüsilni csemér 
v düs^ nájbole prousztoga národa. 
Táksi zoszágani lüdjé nájbole fan- 
ta> Acsnim mesam i sztrasécsim tutam 
vécéje, i sze dájo za nousz potégnoti. 

imiscséjooszlabiti znotrásnyi front.
Táksi lüdjé éti med nami nemajo 
meszía i je morerno naznaniti 
oblászti.

. ' j lüdjé szi naj zapoumiijo. ka szmo 
•< mi vougú v nevolaj. zsukoszlaj i

7

Od kédna do kédna °T8i p“ycsno bombardejrali Tompét i Nápoly, 
gde szó pouleg nedúzsne decé i 

. zsenízk prejsli tüdi znameniti kulíur- 
ni szpomeniki. Bombardejrali scséjo 

V Düsseldorfi szó pa an- 
bombe porüsile svájcarszki 

konzulét Vszi napádi szó gangszter- 
szkoga znacsája, za steroga do po- 
Göbbelszovi prejtnyaj nisterni dén 

Právijo tüdi. da 
szó anglezsi zacsnoli bombardejrali 
odprejte várase. ali mi mo je pa do- 
koncsali.

Nemski europláni szó napadnoli 
po Volgi plavajoucse hajouve. ki 
szó pelali vszefelé bojnszko blágo i 
z nyi pogrouzili za 11.000 tón ha- 
jouvőv.

Fülöp-szigetam dájo escse letosz 
japáni popuno szloboscsino i szamo- 
sztojuoszt, stere szó za csasza ame- 
rikanszkoga vládanya nej bili tálnicke.

Prí Volchovi szó nemei zádnvo 
nedelo prcdrli front i komuniszte pre- 
ci nazáj porinili.

Okouli Kubána szó napádaii v 
nemski gvant oblecseni bolseviki. 
vendkor pa vsze zobszfon. ár szó vsze 
razgrali i szpolouvili. Priszpodoubno 
szó tazbili szovjetszki napád pri Ve- 
Iikije Luki.

Tqrszki miniszter znotrásnyi du- 
govány je v Isztambuli naznano. ka 
je zavolo zemlotrousza 
318 líidi zgűbilo zsítek.

V Londoni szó na 
párta, gyülejsi naznanili. 
glejzAi záprli vecs. kak 
duv. 10.000 bujli. 3.500

V Ameriki escse izdak vecs, kak 
100.000 delavcov strájka. Kak glá- 
szijo novine United Press. je v Pan- 
szilvániji med 125.000 strájkajoucsimi 
delavcami szamo 20.000 zacsnolo z 
delorn.

Törszka obiászt je prepovejdala 
síriti v Törszkom országi edne hui- 
szka.oucse anglejske novine.

I

Angioszászi szó meli od szamoga 
zacsétka za detecsi spüo priti na 
szüjo v Europi. ali gda szó pa pri 
üieppi vöszprobali szvojo korájzso, . füdi Rim. 

rr je vola odisla. Néde nyim vecs g]eskb 
’ak gladko. kak nyim je slo tisztoga 
hipa. gda szó sze z francuskimi odáv- 
■ i m rejpogoudili za francusko sze- 
v uno Afrika gde szó 
neií r.i.rsi zaprejk. Preminoucsiva dvá 
k-dra szó raztroubili po szvejti, ka i 
zdaj zaszédejo Talianszko i ka je 
angle-^ki krao zse inspicejrao angles- 
ko , invázijszko" vojszko. Záprli szó 
tud törszko-szirijszko granico. vsze 
angkske i amerikanszke novine szó 
na z vszejmi mogoucsnirni pláni notri 
zv-őnile. kak vderéjo v Europo i po- 
mou-jo szovjetem. Z bobnyom nemre 
vráble loviti i tou angolszászi tüdi . 
dobra znájo. Szarni znájo. ka od sészt 
diviz:1 vecs nikak nemrejo djáti na

Pa povejmo, ka sze je tém

. I , ,
lejszan nej racsun mogli dávati.

8ZUJO.

seszlim divizijam tou tüdi poszrecsilo 
aii z tej niti znamejnye ne osztáne 
ár ji vecs kak 300 priprávleni náred- 
ni divizij íunda.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

F i n o m badacsonyi és egyéb balaton- 
snelléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
bomagykereskedönéi — Kisszombat. 

mocsni vdárcaj obtrdiii i ka szamo 
krepki lejko noszijo teske krizse, kak- j 
se szmo vu vihéraj nase histourie 
vszigdár noszili. Tou naso naturo je 
nájbole szpozno nas szpejvnik Arany 
János, ki je od nász pravo: ka csi j 
vékso nevolo mámo. vékso batriv
noszt dobimo 1

Pri Segesvári 1849-ga leta je kozá- ! 
kova szpica prerejzala zsitek junás- 1 
koga szpejvnika nase szloboscsine, 
Petőfi Sándora. Nyegov düh je v krv 
i meszou v vszákoga vougra. vend- ' 
szlovéné odislo. Tüdi v tisztom csaszi 
szmo Kossuthovo kipécso domovin- 
szko iübézen za szvojo vzéli i nasi 
ocsácje szó nam jo kak szvojo öro- 
csino prejkdáli. Krscsanszka vera. 
szloboscsina i vogrscsina z nami vréd 
prejde, csi vszi kak eden ne primle- 
mo vküper za obrambo nase krscsan- 
szke kultúre. za obrambo nász i za 
obrambo nase sztáré Vogrszke do- ; 
movine, stera sze je vu vihéraj doszta ' 
sztotin lejt cimprala, ár je dnesz táv- 1 
no tiszti neprijátel; kak 1849-ga leta, ; 
ki sze z szvojov divjov mocsjouv pri- 
právla pogáziti nász i cejli szvejt. I 
Zatogauolo morerno z dosztakaj doj- 
povedati. trplejnye na plécsa űzeti i I 
eden za driigoga. za közösijo zsiueti.

Szmetase, naglejüvácse, hujszká- . 
cse pa kak bozsne pleve fudni- 
niCj vö z nasega národnoga tejla, ; 
ár szó tou v birkecso kouzso ob- ■ 
leoseni vuckouvje. ,

i

v Adapazári

delavszkoga 
ka szó an- 
60.000 hin- 

pa ranili. !

Értesítem
a n. b. közönséget, hogy fiamnak. 
- KOLOSSÁ JÓZSEFNEK - 
HORTHY MIKLÓS ut 17. sz. alatt

meliéküzletet
nyitottam, melyet a n. b. közön
ségnek szives ügyeimébe és régi 
bizalmába ajánlok tisztelettel :

Reesch Károlyné fotwrá&mes'er Muraszombat.
xcacr .ot, cx.ircxccsr~?—x-r□ —— ■ —• -

Krátki glászi
Blagoszlovitev krizsa pokoj- 

nomi Kranfz Józsefi. Preminoucsi 
pétek szó na szombathelyszkom cin
tori blagoszlovili nagrobni krízs pok. 
Krantz József esperes-kanoniki. Pred- 
poudnom ob 11 vöri je bila v cérkvi 
domonkosov zsálna bozsa szlüzsba. 
po tóm szó pa dr. Harangozó Ferenc 
esperes plébános blagoszlovili lejpi 
szpomeník. pri sterom je bilou tüdi 
doszta iüdi iz nasoga krája.

— Pálmafa. Preminoucso nedelo 
je znamenita leventszka szinész-gárda 
z Sürüháze, pod voditelsztvom Bakó 
Károly sol. ravnitela. naprejdála pri 
Bertalanics Istváni „Csókos Mártona" 
i „Ágnes' zvánivi lejpivi igri. Cslovik 
niti nebi miszlo. ka nasi vrejli decski 
t dekline vsze tou tak znájo naprej 
dati. kak káksi varaski zeveseni szi- 
nészke. Nad iejpim i csísztim vogr- 
szkim naprejdávanvom szmo sze tóm 
bole csüdjvali. ár známo, ka je tá 
mladczen prvle nikaj nej znála vo- 
grszki. Korouna vszega je pa bio 
tejne eogrszki pleszou. nad steroga 
lepotov szmo sze nej mogli zadoszta 
nacsüdüvati. Za vrejlo i oumurno 
dele szmo n'asemi goszpoudi Bakó 
Károlyi vszi hválezsni.

— Pod kríiom Vasvármegvővszke 
Kmécske Drűzsbe sze je nasztavo v 
Szentbibori i v Mezővári ..Kmécski 
Kroug" (gazdakor). Na oböma szprá- 
viscsama je bio navzocsi Siftár Imre, 
ravnitel zimszke kmécske soule v Bat- 
tyánfalvi. kak zasztoupnik Várme- 
győvszke Kmécske Drűzsbe. Kak 
naprejhodécsi szó pri gazdaköri v 
Szentbibori odebráni: Siftár Imre. 
Csurman Viktor. Sávé! Lajos. Bankó 
Ferenc. Luthár Miklós i Luthár Sán
dor. V Mezővári pa: Kühár István. 
Szocsics Rudolf, Grábár József, Kü
hár István i Lipics József.

— Numere vszej táborszki post 
szó sze od konca májusa szpremej- 
nole. Nameszto dozdajsnyi pét numer 
sztojécse táborszke numere do do- 
szejgamao mele velko zacsétno litero 
i tri numere, na példo: D 126.

Szirouve kouzse
od divjácsine (od domácse mácske, pizsmovke, tora, veverce, 
jázbeca, domácscga i divjoga závca. liszice, vidre itd.) kak 
tüdi vszakso dlako küpim po nájvisisoj cejni.

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

ioic

Naznányam
postüvanomi obcsinsztvi. da szem 
szvojemi színi KOLOSSÁ JÓZSEFI 
na Horthy Miklós ceszti 17. dala 

filiálko
odpreiti. Proszitn postüvano obcsm- 
sztvo v za nadalnyo zavüpanoszt 
i naklonyenoszt z postüvanyom

4
4
iii

*

□

— V Szegedi je Kálay Miklós mi
niszterelnök meo velki govor. v sterom 
je djao. ka sze vsze cejne po baotaj 
morejo vözravnati z cejnov 40 pe~- 
gővszke psenice. Nadale je pravo, 
ka szí je nas kormány 1 millión zsi- 
dovszkoga grünta prilászto. Z tóga je 
ONCSA dobila 200.000 plügov. vitéz
ki sztolec 130.000 plügov. 89.000 plu - 
gov je szárende dáno. 97.000 plügov 
sze pa ovak obdelávle. Drűgo je pa 
prejkvzéla Orszacska Hipotekárra 
Gasza (Országos Földhitelintézet).

— Na 2.000 pengőjov je bio po- 
stroíani Sótanyi nőtáros z balatonrr.a- 
gyaróda. ár je predrágo oudao szvoje 
szvinyé.

ELsOWUR^öz1

Szövődé r. t
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

T E L £3 1. ■ 
0 N s A

*

Központi iroda : B U D A P E S T

Powno szem sze vu i’Onp
Befordultam a konyhába.

(Népdal. — Národna popejvka. — Píszao : 
Petőfi Sándor. Poszlov.: Fiiszár János.

Povrno szem sze vu kűnyo. 
Da bi szí názsgao na pipo: 
Tou je tou. názsgao bi szi jo. 
Csi zse v-nyej nebi gorelo.

V-pípi je tak ogen goro,
Nej szem sou za tóga volo : 
Záto szem sou. ár szem vido, 
Tam notri lejpo deklino.

Kürila je szrdce moje,
Drva szó z-plamnom gorele : 
Kapa escse nyénivi okej.
Kak szta sze zsaríle obej!

Jász jo glédam. — ona méné. 
Malo fali, ka me zvercsé: 
V pipi mi je ogen vgászo.
Szrdcé mi nyé zgléd ozsáro!

7I-
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C‘ OlUul MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 1943. július 2.
Cérna psenici 40, zsiti pa 37 pengöjov

Cd júliusa 1-ga ,ie cejna psenici 
•1 oengőjov, zsiti pa 37 pengőjov na- 

práviena vő za 100 kg. Navádni gecs- 
rr. -r. de 36, gouli pa 50 pengőjov kos- 
t.u . Hajdina, ovesz i proszou de pa 
pi prejk 40 pengőjov kóstáló.

Szmilenoszii strőfeAh, ete szvét! Bogáteom, kak je őrt lépi, A tim szirotnákom z-kelkim tezskési 1 Ves.nmo tak lepsega, ali lezsésega V i vb'gin szirotícsom zsítek bőgsega!<■ . Sí -?./■ ize tnoro bidti na tóm szvéti, Po«z>íhcmo je gori, ár tó znárno éti, Ka j-- ’.t- t r Bőg, ki vsze vidi ino zná, po »z;nrti nász za vsze oblónati má.u gőcse ednók: bál, mozi, presztori hízs Preido, razpádnejo i en mali brezsícs, Edna vöszka skrinya, grob, bode vsze nase, V-nyem méhka blazina tá szmilenoszt bode!, logócse nam dúsa z-téla vöidöcsa, Lezsé gori náide Boga iszkajőcsa, Csi vszáka tezska szkuza szvécsa posztáne ’! prék kmicsni grobőv nyé szvétila bode.Elagoszlovlen naj bode, ki szi gor’zdéhne, Gda mantro vidi, ga szmilenoszt navdéhne, Pod halami tüdi csloveka zaglédne, — Csioveka, ki je tüdi Bozse sztvorjénye! Csloveka téio, stero v-mantri trepecse, Od gláda pohája, tüdi má csüténye, V-koga jeBőgszrdcév-ednodób sztvőrobár, Raj je noszi kődis, ali pa szvekli král 1Blagoszlov vzemete mládi ino sztárt,( ■' krűh dáte sziromákom.-gda szó gládni, j'-pomocsjóv vasovsze k nyim priblizsávate, Naj te osztávlene vcsiníte blájzsene 1 Blájzsen, ki z-trpécsi öcs szkúze doj zbríse, On, esi nyeg’va szlédnya vöra gdasté pride, Do ga tej, ozkiíz kaple szprevájale vedno, Pri nyí poszvéti de potiivao gór’ v-nébo 1Fiiszár János.
- MAGYAR-VEND és VEND

MAGYAR SZÓTÁR kapható H á h n 
Izidor könyvkereskedésében Mura
szombat.

Od júliusa 1-ga je tüdi krüj ali mé
la na karié za eden írtao zvisana. Tá 
kolicsina sze od szeptembra 1-ga tü
di povéksa. Tüdi zsemle i krüji na 
falaté morejo zse od júliusa 1-ga 5 
dekagramszki biti.

Po szveiti
Nájsztare.isa krscsanszka szállo

da. Kak známo. je Pompei váras 79- 
j ga leta po Kr. z Vezuva vötekoucsi 
gouszti pepeo tak zaszipec. ka je 

i cejloga globoko pod szépe zakopao. 
Ved kopanyom, stero trpi zse vnou- 

1 go lejt, sze je zse doszta táksi rejcsi 
: najslo, ki szvedocsijo. ka szó zse té 
tam zsiveli krscsanyi i celou nyuva 
krscsanszka közösia je bila tak mocs- 
na. ka szó za szvoje kotrige drzsali 

( szállodo. Zidina. stero szó zdaj od- 
, kopaii. je escse v dobrom sztáni, na 
' stok zozidana i je biiou v nyej 23 
i szob. Bile je tüdi edna velka szoba, 
; gde szó nájhitrej predge poszlűsali 
l prvi krscsenici.

Bogát koudis. Pár pojbov je v Ve- 
lenci labdo brszalo. Med brszanyom 
sze je pa labda razcsesznola i je vö- 
ler ráznolt noszo számé 50 i 100 lir- 

i szke pejneze. Hitro sze je vöposzve- 
docsilo. ka je tou labdo eden „szr- 
maski" ppjep odneszao szvojemi de- 
deki. ki je vesz szvo.i zs.'tek koudi- 
vao. Kak sze je pokázalo, nyerni je 
nej slo szlabo. ár je szkoudivani pej- 
nez komaj szhráno v seszti labdaj. 
Gda je te bogát koudis zvedo. ka ka 
nyerni je vnükec napravo z Iabdov, 
ga je nameszti vdaro bozsi zslak.

V spanyolszkoj pörgarszko.i bojni 
szó rdécsi szpoklali 173 kotrig Her- 
menos Marista klosterszkoga réda — 
kak je obiászt escse szamo zdaj gór 
prisla.

V Taljanszkom sze je zacsnola 
mlatidev. Lelősz szó v Rimi tüdi po

BENSŐ JÓZSEF
HUSÁRU ÉS KONZERV G Y A R

parkaj i piaca] zseli psenico. Po po- j 
rácsanyi taljanszki novin szó szamo 
z té psenice, stera je po parkaj i pla- 
caj bila nazseta, namíátili 4 pa pou 
vagounov zrnya.

Amerikanszke masine za zseti 
szovjeti dobijo, pa nej Szíria. Ame- 
rikanszka obiászt je glász poszlála v 
Beuruth szirijszkoj oblászti, ka zaíré- 

i mani 100 masinov za zseti naj ne 
csákajo. ár je morejo prejk Irána v 

I Szovjetszko Ruszio poszlati.
— Cárszka palacsa v Petrográdi 

I je popunoma razrüsena.
— Automobilszki írén je za pred 

’ Velikije Luki sze nahájajoucsi nem- 
ski ármiji májusa mejszeca /O.OOO 
tón blagá zvozo. Vszi automobili szó 
napravili vküper nad miliőn km dúgo 
pout. Sz tov potjouv bi naso zemlou 
rávno 26 krát lejko obhodili.

Amerikanszki szenátus je za de- 
i lányé nouvi hajouvov 32 pa pou mil
liárd dolárov, za delanye europlánov 

i pa 4 i pou milliárd dollárov oszoudo.
Kseft. Anglia je doszejgamao plá- 

1 csata vecs kak 13 milliárd dollárov 
za v Ameriki naroucsene europláne.

Po románszkom naznanili je ro- 
' mánszka vojszka na vszhoudnom 
1 fronti zgübila 41 ezredesov i 23 ge- 
i nerálisov.

K amerikanszkoj szoldacsíji je 
notripozváni 40.000 vracsitelov. ali 

| trétjitao vszej doktorov v Ameriki.
Japánszka szoldacsija je krédi 

da zacsne z drűgim tálom napádanya.

JOBB HÁZBÓL VALÓ FII’ 

tanulónak 
felvétetik. Megtudható HÁHN köuyi kereske

désében M uraszom bat.

Angora tenyésztők
Szigorúan törzskönyvezett angol és török ..n- 
portáliatok ivadékai, valamint belgaóriás. :e- 
héróriás. csincsilla, bécsi kék és aíaszk... nyu- 
lak kaphatók. - Tekintse meg i-étei kényszer 
nélkül telepemet. - ANGORANYLJL TENYÉ

SZET BATTYÁNFALVA hsz. >

Árverési hirdetmény
Pk 3511/1943. szám. 23(X'.— pengő becs

értékű 2 drb. üsző, tehen. bika. 2 dt sertés, 
szekér és szán Ferenclakon Ili. 15. hsz. alatt 
1943. évi julius 7-én d e. 12 órakor etárve- 
rezletnek. — Goricski Istnán kir. bir. végre
hajtó helyettese.

Árverési hirdetmény**
Pk 3893/1943. szám. 1370 penge 8j tii.ér 

becsértékü 20.000 drb. tégla. 720 drb. cserép
tégla. 130 drb épitöía, 5 drp. ssn és 6 m’ kő 
Seregházán 1943. évi julius 5-én d. e. ._ ura
kor elárvereztetnek. — Goricsk: istvár bír. 
végrehajtó helyettese.

Croroküvanye i ciganice
. küp szpravo i piszao: Jókai Mór. 

Posziovencso: Fiiszár János vp. vucsitel.Pri Belgráda szlédnyem napádanyi szó vogTszki bandériunrje tüdi pröti törköm tao vzéli, stere szó lásztni oficerje vodili.Té bandériumé szó nájbole pri mocsni naglejüvácsni patrolaj nücali, táksega hípa, gda je protivnika trbelo vőzosnotatí. Na tákse patrole je szkoron vszáki dén trbelo eden, ali te drügi dandár vöposzlati.Té bandériumje szó meli edno sztáro ciganyico, z-sterov szó doszta szprevedíje meli oficerje i szoldácke, stera nyim je tüdi káné metala i proroküvala.Edén mládi, dobre vőle kapitán eden ve- csér obercsé Csuriko, tak szó zváli ciganyico.— No Csurika, hódi eszi, pové mi, gda jász vmerjém?Ciganyica prímle kapitáni dián, z-prsz- tom szem i tá vlácsi po nyé, z glavőv gíble i potom z pobítim obrázom etak odgovorí:— Bógse bi bilö, da kaj drtigo bi od méné pítali, goszpöd kapitan.— Niksega odpovedávanya né! Meni tó mores povedati, gda merjem ?— Za trí dní, moj goszpöd, esi ga rávno scséte znati.— Teremtette, pa szi mi tak krátko vré- men zmérila vő, i kaksa szmrt me doszégne?— Törki ji dőli vszecséjo.— Tó je nalehci povedati! No pa szta- viva sze, ka me nevszecséjo dőli.— Jász sze lehko sztávim plemeniti goszpód, esi za eden polovnyák tokajszoga vína, da vu zsítki neosztánejo, ali plemeniti goszpöd, ka dájo meni, esi szozsemrlí?— Vsze de tvoje, ka éti inam: Prt, 

l gvant, kapa z obracsájom i szrebrni je-. dilni eszeáig. No sztávis sze?1 Ciganyica je gorivdárila kapitáni. 5, 6 veszéli cirrtborov je csülo sztavlanye i eden I sze je né zsalosztio nika, vküp szó klonc- ' noli kupice i feszt szó sze szmeháii.Prisao je te trétji nevaren dén. Dotéga- mao szó Törki vu gradi i v-tábori príméri bili. Na trétji dén pride zapóved od voja, ka eden dél banderiov naj ide do mocs- varnoga gtáda i naglédne protivníke, kak sztojíjo i da sze je zse vecskrát zgódilo, ka sze je ménsi racsun vőgrov z-véksim tőrszkim racsunom naisao i táksega hípa> szó velki zgübícsek pretrpeli — eto pót dvésztó konyenikov naj ide, stere szám dandárnok more pelati.Dandárnok sze je obravnávao, ali kak , szi je zse száblo steo gori zvézati je tákso maternico dóbo, ka je od bolezni vsze skrípao, na stero szi je doj legao.Vojüvanyc- je vcsaszi na nadkapitána djáno, ali tóga kony je jako zácsao szká- . kati, oprávlao sze, ka je jahasa z-táksov mocsjóv doj z szébe liicso, da szi je no- gó vözvíno.Tak je zdaj na kapitána prisao réd, stero- I mi je ciganyica szproroküvala, ka ga té dén Törki dőli vszecséjo.Nemo pravo, ka bi nyerni v-pamet nebi prislo ciganyice proroküvanye, gda je on mogao príkvzéti vodsztvo, ali záto naj niscse ne míszli, ka bi ga znábiti boja- zen obszej.'a. Z dvésztó taksimi konyeni- kami je tó miszlo, ka bi po célom tőrszkom országi obládavno prék prisao.Kak je vu nocsesnyoj tihocsi od tábora zse dalecs sla iszkajőcsa cseta kre mocs- vare bodócsega vrbovja, szó jo zse z vsze krajóv z velkim tróblenyom okóli vzéli i | 

napadnoli Törki, steri je stirikrát telkobiló, kak nyih i szó nevedócs na nyé vdarili.Kapitány je preci prevido, ka ji je nikák ódao, ár szó je tü zse priprávleni csakali.V-bitje szó sze püsztili z doszta mocs- nésim neprijátelom, vitézno szó sze bo- jüvali, ali próti véksoj mócsi szó sze za- inan bojiivali, vszigdár ji je menye bilö. Nisterne szpoklali, te drüge zarobili, szám kapitan je doj z konya i do sinyeka v mocsvaro szpadno.Tó je bila nyegova szrecsa, ár ga je v kmici niscse né vzéo v pamet. Z rokámi sze je za serjá korenyé prijao i je tak znák lezsao vu vodi, szamo li nősz i lampe je drzsao vő z-vóde, da szi je odühávati mogao. Po obládanyi je szledi csüo szi törke med szebom zguesávati, ka kelko dolizoszékani gláv i zarobleni jeszte. Pra- vili szó, ka rávno szamo kapitan fali, ste- roga szó nindri né mogli nájti i tak szó odisli odtisztec.Kapitan je szafno li te prizdigno gori glavó, gda szó zse dalecs odisli; alijálni Törki szó med grnióvjom niháli na sztrá- zsi ednoga gróboga konyenika záto, esi kapitan napré zná prídti, naj nyelni glavó dolivszecsé. Té konyenik je jáko gro- bianszke mócsi cslovek bio, z-doszta rozs- jom oklajeni, kapitan je pa brezi rozsjá bio. Od vóde odnemocsenoga i obtriid- jenoga kapitana, je velkomi konyeniki lehko bilö obládati. 7. ednov rokóv ga je k- szebi sztiszno, z tov ovov nyerni je pa glavó steo odszekati.Ali póleg onoga vrémena návade je kapitán eden lenov róbec meo po sészt giib okóli sinyeka zasziikanoga i odzajaj zvezanoga na zátanki. Konyenik je tnisz- lo, ka od tóga róbea nede mogao gláve 

doj vszécsti, zácsao nyerni je te r' bee z ednov rokóv odvezsüvati.Kak sze je konyenik z-tém míntrao, kapitan je na pamet vzéo, ka törk z?. po- jászom eden velki hamer má poti'sznye- noga. Né je pítao jeti ga je szlobodno vö vzéti, ali pa né, vö ga je euknoi torka zsnyim tak v-zátanek vdaro, ka sz.- ie tá vtégno. Zdaj je hitro na nyegovoga konya szkocso i szám jedíni sze nazáj i-lőger tirao, odkud je ma’o prvle z-dvésztó L. i- nyenikmi odisao.Na drügi dén gojdno sze je zse c'ga- nyica k-nyemi v-sator posziávila, pr zeszla je víno, stero je vu sztávlenyi zgi: > te.No Csurika, — erest kap’t?.r., — I vís jász szem né vmrö, kak szi rrk t: proroküvala, ali zdaj pa jász prorokűjem tebi, ka ti escse dnesz vmerjés ’ vidla bős, ka 1 de tó isztina.i Ciganyica je oblédila, totá ie bflű Vesa szi szó jo pred szilái szód osztavili, gde je vsze ovádila, ka je od törkov plácsíma ; spionojca híja zse dober csasz. < ina je méla segó törköm vogrszkoga tábcra vszá- ko gíbanye naznaniti i tak da esi je od etec eden pattól vösó, ovi szó ga z-s: rikrát vékáim seregom csakali i dőli szpokiászili.< ina je zniésala v-dandárovo hráio ni- I ka táksega, od steroga je on esrvá i;rcs dóbo, ona je djála nadkapitána konvi vu viho zsarécse gobe, naj dolivrzsez szébe jahasa, ona je naglászila protivniki idócse esete mócs i záto sze je vüpala tak gvüsno sztaviti i nazvesztiti podkapitána sznrt.Ali kapitan sze je za bögsega proroka poszvedocso, ár je ciganyice proroküvanye, hvála vísnyeini, né, ali podkao.táno- vo te pa prav vövdarilo. Odávajóc'-’ sza- mico szó escse tiszti dén obeszi; .
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszomhat. “e«elő‘kie.có cs szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Hartncr) Nánaot.


