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Magyar szemmel
\err. ért bennünket meglepeléssze-J

j. - hiszen a tényleges állapodnak ■ 
-jpán biztosra vehető megerősítése '
/ Mórocz Imre muraszombati fő-j 

ző belügyminiszteri kinevezése, : 
"egsem mehetünk el mellette szó 
réíkül. Meg kell ragadnunk a kine- j 
x ez és alkalmát, hogy — egész Mura- - 
szombat szivéből beszélve — meleg j 
szeretettel üdvözöljük Mórocz Imrét 
é< kérjük, hogy az eddigi fáradhatat- 1 

scggal és kívánjuk, hogy az eddigi [ 
- kerességgel munkálkodjék továbbra I 
is városkánk érdekében.

Mórocz Imre személyében annak- ■ 
írjén fiatal ember került a községi ; 

(•• egyző fontos vezető helyére. Néhá-
an talán, akik a fiatal, lendülettel i 

r erők térhódításának korszellemé- j 
t még nem illeszkedtek bele, idő-i 

‘cOgyzöre számitottak, Mórocz 
I—re azonban rövid idő alatt bebizo- ■ 

iGtta, nogy nála alkalmasabb em- 
l nem állíthattak volna a község ' 

.^igazgatásának éiére.
■ elettesei számtalan elismerő nyi- 

a'kozata bizonyítja, hogy milyen pél
dás rend uralkodik a vezetése alatt 
dJo községházán, de Muraszombat 
népét sokkal jobban érinti ennél is az. 
r : gy milyen haladó szellemben, meny

re szivvel-lélekkel dolgozik főjegyző- ! 
je a paragrafusok végrehajtásán kivüt 
is a községért, a népért. Ez az. amiért 
megszerettük, amiért legjobban becsüi- 

és amiért hálásak vagyunk neki.
Azt hiszem. Mórocz Imrét ezen a 

hasábon ma minden jóérzésü mura- 
-zombati polgár köszönti és nyugod
tan kívánhatom neki, mint valameny- 

■ . .u.nk igaz, igazságos és áldozatkész , 
j Garatjának, hogy fáradságos, nehéz, 
e.elősséggel teli munkájáért kapja | 
“ ég a legméltóbb jutalmat. A legmél- 
' ’. b jutalom pedig számára — aki ! 
ö-nyira szivén viseli Muraszombat 
se rsát — csak az lehet, hogy’ ez a 
község, amelynek vezetésében oly 
fontos szerepet tölt be. gazdag, mü
veit, haladó szellemű. ~
varossá fejlődik

if.i. Szász Ernő.
*

Az igazság
szókimondó
harcosa

a „MURASZOMBAT^
és VIDÉKE11. '

Olvassa el 
minden számát!

Fontol tudnivalók
A gazdálkodónak gabonatermését 

a jó gazda gondosságával kell el
csépeltet ni. A gabonát csak csép
lőgéppel csépeltetheti és a cséplő
gép vezetője csak akkor kezdheti 
meg a dséplést, ha a gazda bemu
tatja neki gazdakönyvét, vagy pe
dig az, aki csépelteim akar, előbb 
igazolja, hogy aratórész címén ju
tott a gabona birtokába. Más eset
ben csak a községi elöljáróság írás
beli engedélye alapján vállalhat 
cséplést a cséplőgép vezetője. Kéve
kötéshez szalmát, vagy zsuppszal- 
mát csak a községi elöljáróság en
gedélyével szabad csépelteim.

A közellátási miniszter a cséplést 
nyílt paranccsal ellátott közegeivel 
a közellátási felügyelőség utján el-

Grősz Józsefet július 12-én iktatják be 
a kalocsai érseki székbe

Grősz József kalocsai érsek, a szom
bathelyi egyházmegye epéstől: kor
mányzója. 10-én szombaton indul el 
Szombathelyről uj méltóságának át
vételére.

Julius 11-én. vasárnap vonul be ün
nepélyesen a Szent Islvá.n alapította 
kalocsa-bácsi érsekség székvárosába, 
Kalocsára, ahol másnap _-én. hétfőn 
iktatják be ünnepélyese- a ícegyház- 
megye érseki székébe.

Dr. Tulok József Vas vármenye uj alispánja
A belügyminiszter a nyugalomba 

vonult dr. Horváth Kálmán alispán 
utódjául őr. Tulok József eddigi vár
megyei főjegyzőt áüitoila éas várme
gye közigazgatásának élére.

A Venduidéki Magyar Közművelődési Egyesület 
szorosan belekapcsolódik a Vasgyürü munkájába 

A visszatért területek közművelő
dési egyesületei ..Vasgyürü" néven 
munkaközösséget alkottak, hogy az 
ország nemzetiségi ■■'.•ékein kifejtett 
kulturális es hazafias munkájukba egy
öntetűséget vigyenek és egymást tá
mogassák. A „Vasgyürü" munkaközös
ség Budapesten központot állított fel 
és kapcsolatokat keresett a miniszter
elnökség II. osztályával is. A munka
közösségbe a következő nagy egye
sületek tömörültek: Délvidéki Magyar 
Közművelődési Szövetség Erdélyi 
Magyar Közművelődési Egyesület, 
Eszakkeletmagyarországi Magyar Kul- 
tur Egylet, Széchenyi Magyar Kultur 
Egyesület (Felvidék) és a Vendvidéki 
Magyar {Közművelődési Egyesület.

A „Vasgyürü" munkaközösség gróf 
Révay István ügyvezető elnök elnök
lete alatt értekezletet tartott pénteken 
Budapesten. Az értekezleten vala
mennyiegyesület kiküldöttjei megjelen
tek. a VMKE-i. amely szoros együtt

csépiéirőla
I

lenőrizteti. Az ellenőrzés arra irá
nyul, hogy a cséplés gondos lefoly
tatására vonatkozó intézkedéseket 
mind a gazda, mind a cséplőgép 
vezetője betartja-e és továbbá, hogy 
a cséplőgép vezetője eleget tesz-e 
a könyvek és nyomtatványok kitöl
tésére és szabályszerű vezetésére 
vonatkozó kötelességének. Ha az 
ellenőrzésnél az ellenőrzők bármi
féle szabálytalanságot állapítanak 
meg. a cséplést azonnal beszüntet
hetik. Az ellenőrzést végző közeg 
jelentése alapján a közellátási kor
mánybiztos a cséplőgép vezetőjét 
a csépléstöl eltilthatja, vagy költ
ségére állandó cséplési ellenőrt ren
delhet ki melléje.

Grősz józseí kalocsai érsek, mint 
a szombathelyi egyházmegye apostoli 
kormányzója, továbbra is megtartja 
kapcsolatát régi egyházmegyéjével. Az 
a terve, hogy minden hónapban vissza
tér pár napra Szombathelyre. Legkö
zelebbi látogatására augusztus 15-20- 
a táján lehet számítani. Az akkor már 
hivatásának átadható szotr.balhely- 
szőllősi Jézus Szive-templomo! ugyan
is ő szenteli majd fel.

Dr. Tulok József alispáni kinevezé
sét őszinte örömmel üdvözli a Mura
vidék társadalma, hiszen az uj alis
pán vármegyei főjegyzői minőségében 
is mindig a legteljesebb jóindulattal 
kezelte járásunk ügyeit.

működést akar kifejleszteni hatalmas 
festvéregyesülefeivel, vitéz Lindvay 
Nándor országgyűlési képvisel". elnök 
és ifj. Szász Ernő ügyvezető titkár 

; képviselték.
Az értekezleten elhatározták, hogy 

„Vasgyürü" táborzást rendeznek a 
munkamódszerek öszhangbahozására 
szeptemberben a Balatonnál, a ..Vas
gyürü" közös munkafüzeteket ad ki a 

i közművelő előadások anyagául, a 
- „Vasgyürü" könyvsorozatot ad ki és 
az együtmüködést az egyesületek és 

| más nemzetpolitikai szervek között 
még jobban kiépíti.

A VMKE részéről — tekintettel arra, 
hogy vitéz Lindvay elnököt egy nagv- 

| fontosságú tárgyalás az értekezlet kö- 
I zepén elszólitofta — Szász Ernő ügy
vezető titkár mutatott rá néhány je
lenségre. amely a nemzeti célok meg
valósítását a felszabadított Délvidé
ken megnehezíti.

JULIUS 10-ÉN FOGADALMAT 
KELL TENNIÜK A MURASZOM

BATI JÁRÁSBAN A CSÉPLŐGÉPEK 
FELELŐS VEZETŐINEK

A muraszombati járás íőszoigabirája 
a közellátási miniszter rendelete alap
ján felhívta a cséplőgépek felelős ve
zetőit (tulajdonosait}, hogy julius 10-én 
délelőtt 9 órakor jelenjenek meg 
fogadalomtéteire a muraszombati Vá
rosi Mozi helyiségében. Aki a foga
dalmat leteszi.

a főszolgabírótól igazolványt kap, 
amit a községi elöljáróságnál be kell 
mutatnia. Csak az igazolvánnyal el
látottak végezhetnek cséplést, ezért a 
magunk részéről is felhívjuk a cséplő
gépek felelős vezetőit, bog, a loga- 
dalomtélelen saját érdekükben ponto- 

j sár. jelenjenek meg.

INTERNÁLÁS
A Muraszombati járás főszolgabí

rója elrendelte Novák Józseí mező- 
■ vári lakos azonnali internálását. No- 
j vák Józseí már régebben rendőri íelü- 
j gyelet alá volt helyezve, a rendőri 
I felügyelet alatt előirt kötelességeit még- 
; sem tartoffa meg Ezért került sor in- 
i fernálására.

HALÁLOS SZERENCSÉTLENSÉG 
A BELATINCI HŐSI EMLÉKMŰ 

ELŐTT

Zsizsek István 51 éves lendvarózsa- 
völgyi cséplőgéptulajdcnos esküt tenni 
igyekezett a belatinci szolgabirói hi
vatalba. Kerékpáron jött és nem vette 
észre a hősi emlékmű kezeiében hú
zódó árkot. Belehajtott és lezuhhant 
gépéről.

Olyan szerencsétlenül esett, hogy 
belei szétszakadtak.

Azonnal beszállították a mu:aszombatj 
közkórházba, ahol műtétet hajtottak 
rajta azonnal végre. Megmenteni azon
ban már nem lehetett az életnek, 
ezért hazaszáJitották. ahol julius 1-én 

i meghall.

FELEMELIK A MÁV TEHER
FUVAROZÁSI DIJAIT

Az államvasutak a kereskedelmi és 
közlekedésügyi miniszter leiha;. .ma
zása alapján a Vasúti és Közlekedési 
Közlöny ezévi 55. számában külön
böző értékű díjemeléseket hirdetett. 
A hirdetmény értelmében julius 1-től 
kezdődő hatállyal a poggyász- és ku
tyafuvarozási dijakat 50 százalékkal, 
az expressáru fuvarozási dijakat 10 
százalékkal, a gyors- és teheránjtor- 
galomban érvényes díjtételekéi és 

I egyéb dijakat általában 25 százalék
kal emelték fel. Az emelés nem. érinti 
a tejre, a tűzifára, vasércre és útépítő 
kövekre fennálló díjkedvezményeket. 

' ezeket az árukat tehát továbbra is 
változatlan díjtételekkel fuvarozzák.



MURASZOMBAT és VIDÉKE

A Muravidék felszabadulását a ma
gyar csapatok bevonulása utáni he
tekben néhány lelkiismeretlen ember 
gyors és könnyű pénzszerzésre igye
kezeti felhasználni. Jóhirnevü és tisz
tességes újságok, becsületes könyv
kiadón méltatlan ügynökei lepték el 
a vidéket és „hazafias kötelesség az 
általam ajánlott könyvre, vagy drága 
fővárosi napilapra előfizetni" jeligével 
könnj'ü üzleteket kötöttek. Az is elő
fordul. hogy előleget vettek fel olyan 
könyére. amely aztán sohasem je
lent ryeg.

Dr. Olajos József, a járás föszolga- 
birája hamarosan rájött a mesterke
désre és azóta gondosan ügyel arra, 
hogy „hazafias kötelesség a fizetés" 
jogcímén senki se verhesse felesle
gesen nagy kiadásokba a gazdákat.

A napokban újabb könyvügynökök 
bukkantak fel a Muravidéken, akik 
a 80, illetve diszkötésben 100 pengős 
Délvidéki Monográfia címen majd 
megjelenő könyvre gyűjtöttek előfize
téseket. Az előfizetés gyűjtés ellen a 
hatóságoknak először nem is lehetett 
kifogása, de amikor feljelentés érke
zett. hogy egyik könyvügynök ..haza- 

1 fias kötelességre" hivatkozik az elő
fizetés megkötésénél, dr. Olajos Jó
zsef főszolgabíró azonnal leállította a 
két ügynök : Finkelstein Marcel r. kát. 
(azelőtt izraelita) és Király Gyuláné. 
szül Silberstein Katalin ref. (azelőtt »

Milyen vitézi tettet hajtott végre
Horváth Sándor hadnagy, akinek a muraszombati 
hodvédnapon adták át az arany vitézségi érmet?

Horváth hadnagy harca Battyánfaiván a kommunisták ellen

A közönség tomboló lelkesedése 
közben adta át nemes Breuer Pál 
alezredes a muiaszombati honvéd- 

, napon a Tiszti Arany Vitézségi Érmet 
Horváth Sándornak, a vasi gyalog
ezred hadnagyának.

Az elmúlt világháborúban is csak 
kiváló hőstetteket jutalmaztak a Tiszti 
Arany Vitézségi Éremmel. A most fo
lyó háborúban pedig ezt a magas ki
tüntetést mindössze csak ketten kap
ták meg. A hősi halált halt Massányi 
százados és Horváth Sándor, a vasi 
gyalogezred hadnagya.

Horváth Sándor kimagasló vitézi 
tetteiről szólnak az alábbiak:

Még 1941-ben, a Muravidék visz- 
szacsatolása után, jól felfegyverzeti 
partizánbanda a battyáníalvi kastély
ban elhelyezett század lőszerraktárát 
éjnek idejön ki akarta rabolni. Az 
ügyeleti szolgálatban álló — akkor 
meg hadapródőrmester —- Horváth 
Sándor éjjeli ellenőrző kőrútján 

betörés közben meglepte a bandát.
1 eljesen egyedül állott, de felvette a , 
harcot, bár a partizánok a kastélyt > 
körülvevő hatalmas fák és bokrok I 
mogul kézigránátokat dobtak közvet- ■ 
íen közelébe. Azonban hidegvérrel 
küzdött a rablók ellen és megakadá
lyozta a raktár kifosztáaát Ezért a 
tettért megkapta a „Bátorság Érmet".

Páncéltörő ágyú századparancsnok
ként 1942. áprilisában indult el a vasi 
gyalogezreddel a keleti harctérre. Május 
31-én az oroszok nagy erőkkel támad
ták az ezred védővonalát. Két egy
mástól távoieső támpont között beha
toltak az állásokba Horváth Sándor 
hadnagy az ellentámadásra rendelt 
ezredtartalékhoz

önként csatlakozott
és haiáltmegv ető bátorsággal rávetette 
magat az oroszokra. Az erélyes fel- i 
lépésnek nagy része volt abban, hogy 
a betört ellenséget sikerült visszavetni. 
A harc közben könnyebben megse
besült. de ennek ellenére, amikor 
meghallotta, hogy előretolt állásainkat , 
az ellenség túlerővel megtámadta.

az orvosi tilalom ellenére elhagy
ta a segélyhelyet,

csatlakozott az elientamadókhoz. Ez
úttal is példamutató hősiességgel 
küzdött

A Storoshewoje Uryw-i Don kanyar 
megtisztítási harcaiban páncéltörő 
ágyús századával több orosz harcko
csit lőtt ki. Ugyanakkor századtörzsé- 
nek legénységével, kézigránátokkal 
rohant meg orosz harckocsikat. Sikerült 
közülük négy közepeset foglyul ejte
nie. legénységét részben szintén elfog
nia, a másik részét pedig elpusztították.

Embereivel beült a harckocsikba 
és a hadizsákmányon vonultak a har
cot figyelő hadseregparancsnok elé.

Szeptemberben egy vállalkozás so
rán három aknaszilánkot kapott bal 
karjába. Saját maga tett kötést sebé
re és néhány nap múlva felkötött 
karral újra visszajött századához és 
újabb eredményes vállalkozást haj
tott végre.

Ónként vállalt járőrzést 1942 decem
ber 12-én. Ez alkalommal mozgást 
észlelt a Don füzesei között. A folyó 
mar befagyott, magasan bontotta a 
hó. Amikor a járőr elérte a partot, 
visszahagyta embereit. Egyedül indult, 
hogy felderítse: mi okozta a zajt. A 
bozótok közelében hirtelen megpillan
tott egy bolseviki katonát

Géppisztolyával rátűzelt.

Hallotta a jajgatást, tovább nem tu
dott lőni, mert a géppisztoly elakadt. 
A túlerőben lévő bolseviki járőr

elfogta
j és egy orosz századparancsnok bun
kerjába hurcolta, ahol elszedték fegy- 

j véréit kézigránátjait. Kihallgatásakor j 
i leültették ahhoz az asztalhoz, ame
lyen az elvett kézigránátok sorakoz
tak. Alkalmas pillanatban

rak’önyökölt egy német kézigrá
nátra, annak gyujtózsinórját meg
húzta,

kirohant és abban a pillanatban a 
gránát robbantotta a többi mellette 
lévőt. A bunkerben tartózkodó orosz 
századparancsnok és a magyar tol
mács benfveszett. Az ajtó előtt feléje 
tartott egy orosz katona, azt

fellökte, fejberugta, majd géppisz-

Hazafias kötelesség-e előfizetni 
a Finkelstein és Silberstein által ajánlott 

Délvidéki Monográfiára ?
izraelita) vallást: egyének működését. 

Az előfizetés gyűjtés megtiltásánál 
a főszolgabíró azt is figyelembe vette, 
hogy mindkét ügynök olyan egysze
rű embereket is felkeresett, akiknek 
műveltségi foka egyáltalán nem kí
vánja. hogy 80 pengős könyveket vá
sároljon.

| A magunk részéről az ügyhöz csak 
; annyit akarunk hozzáfűzni, hogyfizes- 
i ser. elő mindenki, akinek kedve van 
1 a Délvidék Monográfiájára, az elő
fizetés azonban egyáltalán nem haza
fias kötelesség.

VÁROSI MOZI
MURASZOMBAT

julius 3-án. szombaton 17 és 1930 
jui. 4-én. vasárnapi 1.15. 15. 17 és 19.30 

iul. 5-én. hétfőn 19.30
Csak felnőtteknek!

ó. 
ó. 
ó.

A király bolondja
; Verdi RíRoletlojának csodás muzsikája. Az 

év legnagyobbsikerü filmje.

Főszerepben: DOR1S DURANTI - ROSSANO 
BRAZZI MICHEL SIMON a legnagyobb 

francia jellemszinész.

Következő műsor:i
Akit elkap az ár

Gyönyörű magyar film !

I

tolvát elvette.
Utána egy futóárokba futott és a 

zugzugos tutóárkok egyikében meg
húzódott. Az oroszok mindenfelé ke
resték, de nem akadtak rá. mert az 
árkok szélén egészen a Donig kúszott 
le. Átjutni egyelőre nem tudott, mert 
saját csapataink tüzeltek a bolsevis
tákra. azok pedig élénken viszonoz
ták a tüzet. Horváth hadnagy a Don 
közepén a magas hóban elfeküdt. mig 
tartott a lövöldözés, majd felugrott 
és sikeresen megérkezett saját zászló
aljához.

A vasi gyalogezred minden tisztje 
és közlegénye, de a magasabb elöl
járók is ismerték Horváth, hadnagy 
vakmerőségét, bátor és mindig harc- 
rakész szellemét. Az ellenséggel szem- : 
ben lehetetlent nem ismert. Mindenre * 1 
önként vállalkozóit, a legénység min
denhova vakon követte.

Vitézségével nemcsak magának sze- • 
rezte meg a nemrégen alapított egyik ■ 
legdíszesebb magyar kitüntetést: a j 
Tiszti Arany \ itézségi Érmet, hanem 
a vasi ezrednek, a vasi szellemnek 
is nagx megbecsülést biztosított.

i
HÍREK

I

-FELHÍVJUK HÁTRALÉK 8 
ELŐFIZETŐINKET, hogy tartozáso
kat mai számunkhoz mellékelt csekk
lapokon haladéktalanul rendezni 
szíveskedjenek. Aki akár múlt -za- 
munkban, akár mai számunkban 
csekket kapott, annak cimszalagjii 
feltüntettük, hogy mióta tartozik az 
előfizetéssel. A kiadóhivatal.

— Dr. Derzsenyi Tibor, szolgáé i ró 
hosszúra húzódó betegségéből fel 
gyógyult és elfoglalta hivatalát a rnu 
raszombati főszolgabiróságon Dr. 
Derzsenyi felgyógyulását és vissza
térését Muraszombatba nem csak c . a 
tali, hanem társadalmi körökbe." is 
igazi örömmel fogadták.

— Pénzügyi kinevezések. Koltay 
István muraszombati pénzügyi iroda
tisztet állampénztári I. osztályú tisztté, 
Simon Ferenc felsőlendvai pénzügyőr 
I osztályú vigyázót fővigyázóvá. Nagy 
Gábor tótkereszturi pénzügyőr II. ősz 
tályu vigyázót I. osztályú vigyázóvá 
nevezték ki. Mester Sándorfelsőlendvai 
szemlész a biztosi szaktanfolyamot 
sikkénél elvégezte.

— A belügyminiszter véglegesen 
kinevezte a muraszombati járásba 
a körjegyzőket. A kinevezett körjegy' 
zők: Mike Dávid Battyánd, Vargyay 
Gy ula Bodóhegy, Fehér József Csend

■ lak. Falubiró József Mártonheíy, 
. Szamosvölgyi Károly Muraszombat 
‘ vidéki. Csermely Béla Musznya. Ta
I kacs Ferenc Pártosfalva. Csaba JózsA 
Péterhegy, Seywerth József Szarvas 
lak. Boldizsár Géza-János Tótkereszt

■ ur, Bence János Urdomb. Kulcsár 
, Antal Vashidegkut, Mórocz Imre Mura- 
• szombat vezető jegyző, Romhanyi
Ferenc Muraszombat, közigazg. jegy ző.

— Lapzártakor lenn állok a nyom
dában. A nyomda melletti irodából 
egyik barátom telkíonálni akar. Tü
relmesen csenget vagy tiz percet, 
semmi eredmény. A muraszombati 
központ úgy látszik mással van el
foglalva, nem ér rá szegény előfizetők 
kel törődni. Megnyugtat ez a felfede 
zés: ugv látszik nem csak a szerkesz
tőségünk telefonját bojkottálja a köz 
pont. Sietek is ezt megírni. Ameddig 
csak rólunk volt szó, türelmesen hall -

■ gattunk. Amikor azonban azt látjuk,
j hogy más előfizetőnek is panaszra 
; lehet oka. nem hallgathatunk tovább.

— Muraszombati anyakönyv: szű 
i letés: Ambrus Alajos és Düh Mária 

fiú. házasság . Skrilec János és Zel- 
kó Mária, halálozás: Zrinszki Péter- 
né 75 éves.

— A Magyar Úszó Szövetség ju- 
| lius 10-én délután 3 órakor a rádió 
| bán Budapest 1. hullámhosszán Jis-
■ merteti a mennyiségi úszósportot és 
, általában az úszástudás fontosságát.
Ezzel kapcsolatban ismertetjük ifj. 
Horthy Miklós, a M. U. Sz. elnökének 
felhívását a magyar uszósport veze
tőihez .- A nemzet jövőjét és sajátos 
nemzeti létét csak azok az önzetlen 
és áldozatkész vezetők biztosíthatják, 
akik az ifjúság tömegeivel foglalkoz
va, azok szellemi és testi tehetségét 
lelkes és alapos hozzáértéssel kimű
velik és alkalmassá teszik őket a nagy 
feladatok megoldására. Ezt a lelkes 
és önzetlen, — alapos és áldozatos, 
— a mindennél többet érő belső fe
gyelemre szoktató. — a kötelességek 
vállalásában és teljesítésében nemes 
példával némán is tanító. — odaadó
és hozzáértő munkál kérem Tőletek 
a nemzet jövője érdekében a Magyar 
Úszó Szövetség 1913 évi mennyiségi 
munkaprograminjának végrehajtásá
ban is. Tudom, hogy valamennyien 
egyek vagytok velem a magyar nem
zet és a magyar ifjúság szeretefében 
és ezért kérem és várom eredmény 
ben gazdag munkásságtokat.
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A Providentia Biztositó 
Részvénytársaság

folyó évi junius 26-án tartotta meg ez- 
évi rendes közgyűlését, amely jóvá
hagyta az Igazgatóság által előterjesz
tett zárszámodásokat és az 1942. üz
letévre vonatkozó mérleget. Az Inté
zet az elmúlt évre 281.413.07 P nyere
séget mutat ki, melyből részvényen
ként 1.50 P. azaz 6%-os osztalékot 
fizet részvényeseinek. A közgyűlés 
ezenkívül elfogadta az igazgatóság 
többi javaslatait a nyereség felosztá
sára vonatkozólag, amely szerint az 
általános biztonsági tartalékalapra 
45.000 P, az igazgatóság jutalékára 
16.504 P. a beruházási hozzájárulás 
utolsó részletének törlesztésére 27.453 
P. a rendes tartalékalapra 80.000 P 
és az alkalmazottak részére létesítendő 
jóléti alapra 25.000 P fordittatik, mig 
a fennmaradó45.455 pengő uj számlára , 
fog elővitetni.

Az Intézetnek alkalmazottaival : 
szemben való szociális érzéséről tanús- 1 
kodik az is. hogy a fentieken felül ; 
még 40.000 pengőt fordított áz intő-I 
zeti tisztviselők nyugdíjalapjának gya- i 
rapitására. I

Az Intézei teljes díjbevétele meg- i 
előző évhez viszonyítva kereken 20 I 
százalékkal emelkedett és ezidőszerint ; 
erősen megközelíti a 8 millió pengőt. •

I

— Bálint Béla áll gimn. tanár 
üzeni mindazoknak, akik a táj- és 
népkutatás iránt már érdeklődtek és 
még érdeklődni lógnak, hogy legye
nek türelemmel, egyelőre nem vála
szolhat. mert egy hónapos néprajzi 
gyűjtő-vezetői tanfolyamra és néprajzi 
kutató útra elutazott Nagyszőllősre.
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A fogyasztási cikkek uj ára
..atalos lap az árszabályozás-I utján forgalomba hozni nem szabad, 
■iözcl számos rendeletét. A köz- Két tyúkot vagy négy csirkét, egy 

miniszter rendeleté érlel-i pulykát, vagy két kilo tojást kézipod- 
| gyászként bárki szabadon .szállíthat.

A dohány és gyufa
A kristálycukor

A likőr-, rumárak I uj áré 2.08 pengő, a kockacukoré 2.14, 
fékkai emelkednek. Drá- la porcukoré 2.11.

e melkedik a !

Kik kaptak fegyvertartási engedélyt eddig 
a muraszombati járásban?

« só ára
megváltozik: 54 fillér lesz a közön- . 

érés étkezési só, 81 hllér az asztali • 
aó kilogrammja. A 
■’2- -30 szazai.------
ofibb lesz az ecet is: 
denaturált szesz ára is.

A 60 lapos 
cigarettanapir

[i fillérrel, a sziverhüvdy 8 
drágul. Uj kapott
a kenyér, péksütemény és

,. Az egységes buzakenvér.
ér. rozsos buzakenvér és árpás bi 

..-.‘-tenyér legmagasabb fogyasztójára 
-udapesten és környékén 60 -illér, 
iszonteladói ára 56 fillér, vidéken 

í8. illetve 55 fillér. A vizeszsemlye. 
< sászárzsemlye, vizeskifli 16 fillér, a 
tstmlye súlya négy és fél deka.

A pasztőrözött tej
c >b Budapesten és környékén 70 fil- 
t palackokban 78 íilér. Vidéki vá- 

(< sokban 52, megyei városokban köz
ségekben 45 fillér. — A tejlei legma
gasabb ára 2 penge lehet, mig a tú
ró maximális ára 1.90, a legdrágább 
krémsajt 5.50 pengő, az ementáli 7.20. 
La; sta T10, pálpusztai 4.20 lehet ki
logrammonként. A pasztőrözött

teavaj
i . 1(1.20 pengő, a tömbvajé 10.10 i

fillérrel

Drágult ak a szivarok és cigaretták is 
A Regalia Media darabja 80 fillér, a 
Britanica 70 fillér, a Guba 44 fillér, a 
Portorico 30 fillér, a Senoi’tás 30 fil
lér. a Fainlos 15 fillér, legdrágább

A muraszombati járásban a fegy
vertartási engedélyek kiadása folya
matban van. Eddig a következők 
kapták meg az engedélyt:

Gout Endre all. tanító Battyánd. 
Janzsa István vadőr Rónafő. Flegár 
Iván kisbirtokos Nyireslehomér, Kol
lár János vadőr Vasiak. Kühár István 
malomtulajdonos Battyánd. Kühár La- 

i jós körjegyzőségi küldönc Battyánd. 
1 Porédos Károly kereskedő Rónafő, 
Sávéi Sándor géplakatos Vasiak, Vlaj 

i Győző vendéglős Rónaíő, Ballér Kál- 
i mán kézbesítő Zoltánháza. Porédos

Darling 22, a Stambul 21, a Kheűive 
20, a Vitéz 20. a Daru 20. a Balaton 
17, a Memphis 14. a Sport 12, az 

i Extra II. Princessas 10, Mirjam 10, 
Theba 10, Gerle 8 és fél. Király 8, 

! Hercegovina 7, a Simphonia 7. a Le
vente 5 és a Délibáb is 5 'illér lesz. 
100 grammos Sultanílcr csomagja 25, 
a legfinomabb töröké 21 pengő, 25 
grammos finom török uj ára 2.50. a 
Hercegovináé 1 60. mig az érsekujvá- 
riból 100 gramm 5.40 pengőbe kerül. 
A 25 grammos kózépfinom török 1.20, 
a Balkán L00. a legfinomabb ma
gyar 6Cj fillér.

Uj árai kapott
a gyufa 

is: dobozonként 8 fillér lesz.

VENDÉGLŐI „SZÁMOLD LAPOK”
Rendelet jelent meg a hivatalos ap- 

ban a vendéglőt és kávéházi számo- 
- • L-’, ~ _o 1 lólapok illetékének megállapításáról is.

penge. l’J aeka juhluró kimérve o8 Szállodákban, vendéglőkben, kávéhá- 
lilér. celofánba csomagolva 60 fillér. zakban kávémérésekben, mulatókban 

A bab és iialmérési engedéllyel biró cukrász-
i dákban a tulajdonos cégéi feltüntető 

számclólapra" iinlaceruzával kell fel
jegyezni a fogyasztás összegét. A 
számolólapok illetékek alá esnek. A 
számolólap illetéke 5 pengőig 10 fil
lér. 10 pengőig 20 fillér 20 pengőig 
50 fillér, 50 pengőig 2 pengő, 50 pen
gőn felül minden megkezdeti 50 pen
gő után 5 pengő. Az illetéket a szá
molólap kiállitóje köteles a számoló- 
céduláó külön felszámítani és a ven
dégtől a fogyasztás összegével együtt 
beszedni. Ez a renddel e-z év julius 
15-én lép életbe.

perec 
rozske

i

a
Jenö áll. tanító Bodóhegy. Sparas 
István erdőőr Bodóhegy, Hodoscsek 
Lajos földm. Zoltánháza. Vucsák An
tal molnár Zoltánháza. Celec István 
kereskedő Bodóhegy, Sparas Károly 
kereskedő Bodóhegy, Vargyay Gyula 
körjegyző Bodóhegy, Marsik Rezső 
vendéglős Bodóhegy. Dani József ke
reskedő Tiborfa, dr. Jávorszky József 
m. kir. tiszti orvos Muraszombat dr. 
Olajos József főszolgabíró Muraszom
bat, Baldermann Mária postamester
nő Szarvasiak, Bertalanics Ferenc 
köz. kisegítő Szarvasiak. Borovnyák 
Ferenc erdő és mezőőr Hegyszoros, 
Jud János kisgazda Hegyszoros, Ge- 
der Alajos szatócs Szarvasiak, Geder 
Lipót szarvasmarha kereskedő Hegy
szoros, Koller János kisgazda Hegy
szoros. Kornhauser Alajos köz. er
dész Szarvasiak. Láng Alajos nap
számos Seregháza. Rogán Alajos kis
birtokos Hegyszoros. Rogán Rezső 

1 vadőr Hegyszoros. Seywert József kör
jegyző Szarvasiak. Rajner Imre kise
gítő munkaerő Barkóc. Kreft József döőr Kuzma.

I

írnok Korong. Kovacsics Kálmán köz
ségi dijnok Kisszombat, Szamosvöl- 
gyi Károly körjegyző Muraszombat. 
Perkics Ferenc vadőr Muraszentes. 
Skáfár István vadőr Batlyáníalva. Ti
tán János bornagykereskedő Kisszom
bat. Cservék Imre puskamehanikus 
Batlyáníalva. Vadászy Lajos segéd
jegyző Muraszombat, Csacsinovits Im
re vendéglős Batlyáníalva. Ferencsics 
Ferenc gabonakereskedő Korong. Hor
váth Béla ig. tanító Korong. Sávé! 
János vendéglős Kisszombat. Bicsák 
Sándor kisbirtokos Magyarszombatfa, 
Cseke Dániel kisbirtokos Magyarszom
batfa. Czug Miklós fazekas mester 
Magyarszombatfa, Preisz Ignác ke
reskedő Magyarszombatfa, Papp Gyu
la kisbirtokos Magyarszombatfa, Vö
rös Sándor vadőr Magyarszombatfa. 
Kiss Sándor uradalmi intéző Gödör
háza. Both Pál kisbirtokos Velemér. 
Vass Imre vegyeskereskedő Velemér. 
Varga József kisbirtokos Velemer. 
Tóth Sándor kisbirtokos Velemér. iíj. 
Tóth Elek kisbirtokos Velemér. Csiz
madia Jenő körjegyző Magvarszom- 
batía, özv. Soós Mihályné kisb. Ve
lemér, Stottl Ferenc íöldmives Dom
balja, Kulcsár Antal körjegyző Vas- 
hidegkut, Szukics József kisbirtokos 
Dombalja. Vogler Ernő bérfuvarozó 
Vashidegkut. Gyergyék József erdőör 
Vashidegkut, Csonlala Lipót nv. fő- 
patkoló mester Kuzma Klement Ká
roly kisbirtokos Völgyköz, Spilák Imre 
kőműves Völgyköz v. Fickó József 
erdőör Völgyköz. Krachler Ferenc er-

IV_______

kilója 1.18 pengő, a lencse 1,4C. illet- ' 
vt 1.60, a mák 2.80. a köménymag i •• 
-I 4!) pengő.

A vöröshagyma
á r.«ásztól ára legfeljebb 1 pengővel. 
< oghagyma pedig 1.70 pengővel le
het drágább mázsánként.

Rendelet szól
a baromfi- és tojásforgalomról
Gazdálkodó közvetlenül fogyasztó 

lészere hízott libát vagy kacsát nem 
■'juhai el. baromfit és tojást házalás

I

Az uj hús, zsír, petróleum és motalkó árak
- hn atelos lap pénteki száma közli 

< koze.átási miniszter rendeletét a 
'ágómarha. vágóborjú, juh, bárány 

t-f disznó, valamint az ezekből kiter- 
hús- és meiléktermelékek árának 

megállapításáról. A rendelet szerint 
f “telesek és mészárosok által a fo
gyasztók részére történő eladás ese- 
'--rj a szokásos darabolásban a benne 
t csonttal minden nyomaték hozzá- 
f'ddsa iáiké; a marhahús kilogram- 
mo’-'iúnt 5.10 a tisztított marhavese- 
!ie<-s<:-iye V) tisztított marha- és bi- 
a ynyelv nyersen 6, marha- és bi- 

\alycsont 1.70. A füstölt marhahúsa 
bennelévő csonttal 9.20. füstölt mar
hahús csont nélkül 10.50, füstölt mar
na nyelv 11.—

borjúhús fogyasztói ára a benne 
AsPn**al- nyomaték hozzáadása 

De'küi ,->.40. Borjumáj 6 P. Borjunyelv
■ A fogyasztók részére vágott bá- 

,an; körben, vagy bőr nélkül kilón-
3,7() juhhus 4.50, füstölt juhhus 

' 1 ■ füstölt és főtt juhhus 8 pengő. 
t A hivatalos lap juh 3-iki száma 
"iz.i a közellátási miniszter rendele- 
rt a nyersbőrök, valamint nyers és 
"'asztott faggyú, valamint az állati 
r< detü zsiradékok legmagasabb ter- 

1110 ői. eladási árának megállapitásá-

ról is. A rendelet szerint az 1. osztá
lyú nyersíaggyu 3.38 F.

Megállapította a közellátási minisz
ter az élősertés, a zsír és a húsipari 
termékek legmagasabb árát is. A ser
tésből kitermelt nyers fehéráru legma
gasabb fogyasztói ára az ország egész 
területen a következe . ; sir és tepertő 
5.60. zsirszalonna bői nélkül 4.90, 
háj 5.30.

A sertéshús a benne lévő csonttal 
Budapesten és környékén rövidkaraj i 
6.90, comb 5.50. lapocka 5.30, tarja 
5.10, dldalas 3.20. sertés-és malacíej 
3.—. A malachús kilója Budapesten 
és környékén 7.60.

Megállapítja a rendelet az élő ba
romfi fogyasztói árát Budapesten : 
csirke 6.80. tyuk 5.60. pulyka 36.30. 
gyöngytyuk 6.10. Vágott és kopasztott 
baromíi béllel Budapesten : csirke 8. 
tyuk 0.80, pulyka 7.50. gyöngytyuk 
7.60 pengő.

Rendelet állapítja meg a petróleum 
árát is az egész ország területén lite
renként 70 fillérben.

A kutakból kiszolgáltatott motelkó 
fogyasztói ára az egészbe rszag terü
letén literenként 1.0-4 P.

Milyen termés várható az országban ?
A íöldmivelésügyi minisztérium mai 

legújabb vetésjelentése szerint a leg
utóbbi kéthetes időszakban az év
szakhoz képest általában még min
dig hűvös idő uralkodott. A csapa
dék mennyisége az ország területé
nek nagyobb részén az átlag alatt, 
kisebb részén az átlag felett volt.

Az őszi repce aratása jórészt meg
kezdődött, a behordást és a cséplést 
az eső hátráltatja. Repcéből gyenge 
közepes termés várható.

Az őszi búza terméskilátásai az el
múlt két hét alatt javullak, beérését 
a hűvös, a csapadékos idő némileg 
késlelteti, ezért az aratásnak széle- 
lesebb keretek között való megindu
lásával a jövő hét közepe előtt nem 
lehet számolni.

A rozs megsínylette a tavaszi szá
razságot és a virágzás ideje alatt fa
gyokat, valamint a zivataros esőket. 
Á kedvező csapadékos időjárás azon
ban a rozsterméskilátásokat némi
leg javította. Aratása helyenként már 
megindult.

Az őszi árpavetések több helyen 
ritkák, alacsonyak, de a kalászok na
gyok, tömöttek és a szemképződés 
kielégítő.

A tavaszi árpa fejlődésére az utóbbi 
két hét időjárása kedvező volt.

A tengeri a meleg időjárás hiánya ezt a határi.

miatt fejlődésében még mindig el van 
maradva.

A burgonyavetések a csapadékos 
idő hatására mindenütt javultak és 
országszerte jók. A szár fejlődése erő
teljes. dúsan virágzik, gumók képző
dése jónak mutatkozik. A korai bur
gonya piacra került. Jó termést adott.

A rétek anyaszéna hozama a szá* 
razság miatt az egész országban úgy 
minőségileg, mint mennyiség tekinte
tében gyenge volt.

A legelők májusban már alig tud
ták a jószágot eltartani de a júniusi 
esők hatására a sarjadzás ismét meg
indult.

A szőlők állapota általában jó. A 
virágzás némely vidéken egyes korai 
tajtéknál befejeződött. Több helyen a 
peronoszpóra szórványos fellépését 
jelentik.

FELEMELIK A HADISEGÉLYT
A Budapesti közlöny legközelebbi 

. száma közli a minisztérium rendele
tét a bevonult ipari és kereskedelmi 
alkalmazottak eltartottjai részére járó 
tartási hozzájárulás felső határát. ,.’u- 

i lius 1-től kezdve a tisztviselők tekin
tetében 160, más alkalmazottak tekin
tetében pedig 110 pengőre emeli fel

„anBORin fi

rum és likőrgyár
mindennemü szeszesitalok gyeréte ts ele-fara
Cégt. BORLAY ENDRÉKÉ
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— Serédi Jusztinián bibornok, Ma- | 
gyarország hercegprímása junius 30- 
án az egyik primási birtokra vonult 
vissza pihenés céljából. A kihallgatá
sok további intézkedésig szünetelnek.

— Csornai préposttá iktatták be 
Simonffy Jenő premontrei adminiszt
rátort. Simonffy Jenő hosszú ideig 
volt a szombathelyi premontrei gim
názium tanára, később igazgatója.

— Hatvannégy székely város és 
község területén kezdi meg a Székely
földi Vikamosművek Rt. villamosítási 
előmuntfálatait.

— A 3 százalékos államadóssági 
kötvények szelvényét a magyar királyi 
postahivatalok beváltják.

— Miskolcon letartóztatták Fehér 
Miklósné girálti születésű asszonyt, 
egy csendőrtiszthelyettes özvegyét, aki 
a küszöb alá öntött hullaméreggel 
akarta visszahódítani kedvesét. A mér
get a kassai kórház bonctermének 
altisztjétől szerezte be. aki ellen emiatt 
eljárás indult.

— Majay marosvásárhelyi polgár
mester felfüggesztette azt a régebbi 
rendelkezést, hogy a városi tisztvise
lőnők n«m jelenhetnek meg hivata
laikban harisnya nélkül. A rendelke
zés a tisztviselőnők között nagy örö
met keltett.

— A Keleti kereskedelmi főiskola 
mellett létesített Körösi Csorna Sán- 
dor-diákotthonban megüresedett he
lyekre pályázatot hirdet a kultuszmi- | 
niszter. Felvételi kérvényeket a diák
otthon igazgatóságához julius 31-ig 
kell benvujtani. (Újvidék, Horthy Mik- 
lós-üt 2.)

— Kőszegen julius : 10 kozott
népművelői tanfolyamot rendeznek. 
A tanfolyamon a Muravidékről Titán 
József népművelési t.tká- vesz részt.

— Szombathely városának 50.000 
pengő h ányt okoz az árakat, béreket 
és adókat szabályozó kormányrendelet.

— Sopron város három hadiár a 
felnevelését vállalta magára.

— Százhúsz új doktort avatott a 
| pécsi egyetem tanácsa a már lezárult 
i tanév utolsó avatásán. Az új doktorok | 
közül 40 jogtudományi, 52 államtudo- i 
mányi, 28 pedig orvostudományi címet 
kapott. !

— A debreceni törvényszék össze- I 
sen hatévi {egyházra ítélt két meg' ; 
rögzött kerékpáitolvajt. Bírta Lajost 1 
és Bene Jánost, akik sorozatos kerék- 1 
pártolvajlásokat követtek el.

— A szolnoki törvényszék rögtön- I 
ítélő tanácsa néhány héttel ezelőtt ’ 
halálra ítélte Lakatos Gyula 47 éves I 
cigányt az elsötétítés alatt elkövetett i 
betöréses lopások miatt. Eddig már 
húsz évet töltött különböző büntető 
intézetekben. Kegyelmi kérvényét most 
elutasították és a halálos ítéletet 
végrehajtották.

— Az 1914—18 évi hadikölcsön- 
kötvények átértékelésével kapcsolat
ban kiadásra kerülő, három százalék
kal kamatozó törlesztéses államadós- 

| sági köt cények első számú szelvényei 
, 1943 julius l ével váltak esedékessé. 
I Illetékes helyen kijelentették, hogy 
| ezeket a szelvényeket nemcsak a 
szelvények hátlapján feltüntetett helye
ken lehet beváltani, hanem a posta
hivataloknál is.

— Az államvasutak igazgatósága 
közli, hogy a magánalkalmazottak, 
tisztviselők, munkások részére napon
kint utalás céljaira julius 1-től kezdve 
kedvezményes áru havi bérletjegyet 
rendszeresít. Ezek bérletjegyek 1—80 
kilométer közti távolságig kerülnek 
kiadásra.

: LEVENTEÉLET :
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Isméid meg nemzetedet! |
A királyi Magyarország

De hiába pusztult a magyarság 
legjava, hiába könyörögtek az ország 
elei, a király nem indult a török ki
verésére. Neki nem fájt a magyarság 
sorsa, öt csak a Birodalom érdekelte. 
Titokban, magyarjai tudta nélkül bé
két kötött a törökkel s a szultán évi 
.30.000 aranyért átengedte néki a még 
meg nem höditott keskeny sávot, az 
ország északi és nyugati részét.

A század vérző magyarságának 
tehát nemcsak az életét és hazáját 
fenyegető török eilen kellett küzdenie, 
hanem nemzeti céljai érdekében sa
lát királyával is szembe kellett száll
nia. Azt mondhatjuk, példátlan eset 
a világtörténelemben. Habsburg ki
rályainak a nemzet fölött érezték ma
gukat. kívülállónak s ennek megfele
lően Magyarországban csak tartomá
nyaik egyikét látták.

Az eddig hatalmas magyar állam
nak Ferdinánd utódai már csak szá
nalmas roncsát kapták s közelről ezt 
sem látták sohasem. A magyarság 
állandó kérései, a védelemre szüksé
ges jelentékeny összegek csak ellen
szenvessé tették az országot, elzár
kóztak a magyarok elől. Ennek kö
vetkezményeként kölcsönös bizalmat
lanság kapott lábra, a vezetésben 
mellőzték a magyar főurakat, ami 
azután a nemzet ellenszenvét növelte 
megint. A. király nem ismerte ma
gyarjait. téli tőlük s a szazad máso
dik felében a német katonaság egyre 
nagyobb tömegben áramlott az or
szágba. de már nem is annyira a po
gány eilen hanem a rebellis magyar- I 
ság fékentarlására.

A Habsburgok királysága nem 
magyar hagyományokból nőtt ki 
idegen berendezkedéseit, hivatalait 
nemzet sehogyan sem tudta megszok
ni Ferdinánd modernizálta a köz
igazgatást, új hivatalokat állított, de 
ezeket Becsbe x itte s mindjárt kez
detben megűtáilatta a magyarsággal. 
Lassan németek vették át benne min
denütt a vezetést, a magyarságnak 
jóformán már szava sem volt országa 
ügyeinek intézésében.

*l 
s 
a

Ami a kisiparost érdekli
A bélesáruk elosztásánál a gyárak

tól a textil nagy- és kiskereskedőknek 
kiutalt bélésáruk ötven százalékát csak 
az illetékes kamarak utasításai szerint 
lehet forgalomba hozni. A napokban 
már meg is kapták a iextilnagykeres- 
kedők a központtol az utasítást arra 
nézve, hogy a gyáraktól kapott bélés- 
áruk ötvenSszázalekát jelentsék be az 
illetékes kamaráknak. A kiskereskedők 
is kötelesek a bejelentésre, őket azon
ban a gyárak utasítják a bélésáruk 
ötven százalékának a kamarákhoz 
való bejelentésére. A kiskereskedő a 
kapott bélésáru ötven százalékát a 
szabók ipartestülete útján köteles 1 
rendelkezésre bocsátani.

Az Asztalosmesterek Országos ’ 
Szövetségének küldöttsége tisztelgett 
Bornemisza Géza iparügyi miniszter- ; 
nel. hogy tájékoztassák a szakma idő
szerű kérdéseiről. Többek között arra 
kérték a minisztert, tegye lehetővé az ' 
asztalosiparnak faanyaggal való kielé
gítő ellátását és hogy a lehetőségek 
határain belül biztosítsa az asztalosok
nak enyvvel és szeggel való ellátását. 
A miniszter a legközvetlenebb módon 
kivan intézkedni az asztalosipar kéré
siének a megvizsgálása tekintetében.

HÍREK az országból HiREK külföldről [ (
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— Mussolini nagy beszédet mon
dott, amelyben kifejezésre juttatta az 
olasz nép elszánt győzelmi akaratát. 
Csak a győzelem hozza majd meg 
Olaszország számára a békét. Ha az 
ellenség megpróbál valahol partra 
száliani. ki fogják verni az olasz földről.

— A finn parlament elhatározta a 
jelenlegi ülésszak bizonytalan időre 
vaió meghoszabbitását. A finn alkot
mány szerint a parlament mindenkori 
ülésszaka 120 napig tart, amennyiben 
a parlament maga nem határozza el 
az ülésszak meghosszabbítását. A 
jelenlegi ülésszak julius 5-én ért volna 
véget.

— A nemzetközi vöröskereszt 110 
vagon élelmiszert juttatott Szerbia la
kosságának. A szállítmány húsból, só
zott húsból, fügéből, olajból és szap
panból áll. Az első szállítmány már 
megérkezett Belgrádba.

— Az olasz lapok jelentése szerint 
julius 4-től csak Róma kormányzójá
nak külön engedélyével lehet utazni 
a róma-ostiai villamosvasút vonalán.

— De Valérét 67 szavazattal 37 
ellenében ismét megválasztották Íror
szág miniszterelnökének.

— Olaszországban julius5-én meg
kezdődött a munkaszolgálatra kötele
zett Korosztályok behívása.

— Nápolyban a légitámadások foly
tán 64 templom pusztult el. illetve 
sérült meg.

— iszicíHOuibaii é<s egyidejűleg va- 
lamennyi tötök kikötővárosban meg
tartották i Tenger ünnepét. Isztanbul- 
ban délelőtt a haditengerészek és ke
reskedelmi tengerészek zenés felvonu
lást rendeztek. Az ünnepség a Tak- 
szim-téren. a köztársasági emlékmű
nél zajlott le. Délután úszóverseny és 
evezőverseny volt műsoron, este a 
Boszporusz mindkét partját kivilágítot
ták és pazat tűzijátékot rendeztek.

— Sikorszki tábornagy, a ien- 
gyel emigráns kormány volt vezetője 
repülőgép szerencsétlenségnek esett 
áldozatul Gibraltár közelében. Érde
kes. hogy az angol diplomácia útjá
ban álló politikusok milyen gyakran 
esnek szerencsétlenség áldozatául.

A hármas egyezmény hatalmai 
az Amerikai Egyesült államok hadba- 
lépése óta 2574 angolszász hajót siily- 
lyesztettek el. Ha a súlyos találat 
miatt később elsüllyedő hajókat is 
számítjuk, az elpusztított hajók száma 
meghaladja a 3.300-at.

— A török politika változatlan 
semlegességen alapszik — nyilatkozott 
legutóbb a török miniszterelnök.

— Svédországban is kioktatják a 
lakosságot, hogyan viselkedjék légi
támadás esetén.

— Fuldában értekezletet tartanak 
a német püspökök, hogy elhatározzák.

I folytassák-e a rendszeres istentisztele
teket az angolok által sűrűn bombá- 

! zott nyugati részeken.
— Montenegrót felszabadították a 

kommunista bandák uralma alól és 
a német véderő azonnal megkezdte 
a kiéhezett lakosság ellátását élelem
mel és gyógyszerekkel.

— Németországban a mozdony
gyártás rekord eredményt ért el június
ban. 25 százalékkal több mozdonyt 
építettek, mint májusban, az eddigi 
legeredményesebb hónapban.

— Liszaboni jelentések szerint 
Portugáliában nagyon rosszak a ter
méskilátások. Már három hónapja nem
esett az eső. Különösen a búza áll na- i 
gyón rosszul. Átlagosan jónak csak az [ 
olajtermés tekinthető. Ezzel szemben í 
kiváló bortermésre van kilátás. A bor- I 
termés olyan jó lesz, hogy nem áll • 
majd elég hordó és pince rendelke
zésre. hogy azt elraktározzák.

S-P-O-R-T
Emlékérmet ajándékoztak a játéka. 

soknak a Mura SE évadzáró 
összejövetelén

A Mura SE labdarugó szakosztá' -a 
kirándulás keretében évadzáró össze 
jövetelt rendezett Korongon. Az csz- 
szejövetelen megjelentek az egyesú 
let vezetői vitéz Lindvay Nándor 
szággyülési képviselő, diszelnökkei az 
élükön, a labdarugók és a szurko-ók 
nagy hada. A Mura zenekar is a 
sportolókkal ment Korongra.

Az összejövetel elején rövid műsor 
keretében a vezetőség emléktárgyat 
ajándékozott a játékosoknak és a leg
lelkesebb vezetőknek. A Mura indu
ló eljátszása után Szász Ernő titkár 
mondott rövid megnyitó beszédet 
melynek során bejelentette, hogy az 
összejövetelen néhány magát megtie ■ 
vezni nem akaró, lelkes szurkoló ál 
dozatkészségéből megvendégelik az 
összes sportolókat. — Dr. Varén.' 
Gusztáv ügyvezető elnök, a labdaru- 
gószakosztály vezetője számolt be 
ezután a bajnoki év sikereiről és bal
sikereiről tréfás formában. — Lipr. 
József egyesületi elnök mondott ezu
tán köszönetét a labdarugószakosziály 
vezetőinek, dr. Valent Gusztávnak, 
Hoyer Ernőnek. Szász Istvánnak es 
I ófh Bélának lelkes munkájukéit. Az 
egyesület nevében szép emléktárgy at 
nyújtott át a labdarugószakosztály 
kének, dr. Valent Gusztávnak. Ezután 

! a játékosok kaptak emlékérmet. Ez. >i 
érme! kaptak: Deskovits. Kolossá, 
Zelkó, Sárközi. Jandl. Gerencsér. Cság
rán, Külics, Erdősi, Kukanya. Kér a- 
már. Bencik. akik 10 mérkőzésnél töb
bet játszottak az egyesület színeiben 
az elmúlt bajnokságban, bronz érmei 
kaptak . Krsztics. Kovács, Hoyer. ősze, 
Deskovits 11.. Lendvai és Bencik. akik 
10 mérkőzésnél kevesebben szere
peltek. —

A játékosok nevében Kercsmá • 
Ervin mondott köszönetét a vezető 
ségnek azért a szeretetért. amivel a 
labdarugók ügyeit mindenkor kezelték. 
Keresetlen szavakkal jelentette ki. 
hogy a Mura SE labdarugói jól tud 
iák. hogy nem viselheti egy egyesül-! 
sem jobban lelkén labdarugói sorsú- 
mint a Mura. Különösen Valent szak 

[ osztályvezető viselkedett atyai jóinau 
lattal a futballisták iránt, bármiben 

i fordullak hozzá tanácsért, vagy segit- 
| ségért, mindent elintézett.
• Ezután a labdarugók megemléke- 
! zéséül kézzel rajzolt ludbaiíabda ai- 
■ bumot nyújtott át Lipics elnöknek, dt 
Valent szakosztályvezetőnek, Hoyer 
Ernő szakosztályvezető helyettesnek. 
— A szurkolók nevében Vértess Mik
lós szólalt végül fel. Néhány jó tréfa 
után „Mura - cigarettával teli csoma
gokat nyújtott át a vezetőknek és a lab
darugóknak a szurkolók ajándékaként

A programra végeztével megismétlődött az 
uzsona. inaid a Mura zenészeinek muzsikálasa 
mellett a II órai záróráig együtt maradtak az 
évadzáró összejövetel résztvevői.

Pályázati hirdetmény
Muraszombat nagyközségnél szervezett 0. 

' M. dijnoki állásra pályázatot hirdetek.
Az állás javadalma a 62.000-1926. B. M. 

rendeletben megállapított illetmény.
j Felhívom mindazokat, akik ezen állást 
■ elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket (IV. kö- 
i zépiskola). eddigi alkalmaztatásukat, erkölcsi 
és politikai magatartásukat igazoló bi/.onyil-

i ványokkal, valamint az 19.39. IV. Ic. 5. §-a 
< értelmében megkívánt keresztény származá- 
i sukat igazoio okmányokkal jelszerei* kérvé

nyükét hozzám íolyó évi julius hó 30-an deli 
12 óráig nyújtsák be. Az elkésve érkezeti 
pályázati kérelmeket figyelembe nem veszem. 
Megjegyzem, hogy az állás be van helyette
sítve. Az^alkalmazlatás félfogadás utján fog 
történni.

MURASZOMBAT. 1943. junius hó 23.
Dr. OLAJOS JÓZSEF 

főszolgabíró.
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A gabona felhasználása

y gazdáik >dó a beszolgáltatási kö- ’ mészetbeni munkabér címén kiadan- 
(elességének teljesítése után megma- . dó kenyérgabonamennyiséget saját 
rado kenyérgabonájából elsősorban gazdaságában megtermelni nem tudja, 

.vetőmag szükségletét köteles biztosi- ' a közellátásügyi minisztertől kérheti 
•ar E végből a megmaradó kenyér- erre a célra kenyérgabona kiutalását. 
»abor.ajál vetésié alkalmas kenyér- Ezekszerint tehát a közellátásügyi mi- 

sVabo-áért el is cserélheti. Egyébként, niszte' mindenkit ellát vámőrölhető 
a r izdálkodó a megmaradó kenyér- • gabonával, aki dolgozik, de senki 
<»abo"áját háztartási és gazdasági sem igényelhet gabonát csak azért, 
szükségletére megtarthatja. vagv me- 1 mert a mezőgazdasághoz tartozik; 
zőeazcasági munkabér ^s más tér- i aki tehát nem dolgozik és nem kere- 
mészeiben” kiadható szolgáltatás ci- si meg a vámőrölhető mennyiséget 
mér. a beszolgáltatás! kötelesség lel-1 az kebyér és lisztjegyre lesz utalva, 
jesitésébe való beszámítása nélkül ' A lel nem használt, vagy ki nem 
kiszoígáltathatja. Gazdasági cselédnek ' adott kenyérgabonát a gazdálkodó 
konvencó fejében, arató és cséplő- . csak Vásárlásra jogosított kereskedő
munkásnak arató- és cséplőrész le-1 nek adhatja el. A gazdálkodó a rem
iében. vagy egyéb esetekben sommás- deleiben meghatározott mennyiség 
bér é< természetbeni haszonbér fejé- . beszolgáltatása után megmaradó zab
áén vonatkozó jogszabályokban | ból elsősorban vetőmag szükségleté- 
meg&l'apitott mennyiségei meghaladó ; ről köteles gondoskodni. A saját gaz- 
kenyérgabonát kiadni nem szabad, daságában vetésre, vagy takarmá- 
Népszámosoknak. természetbeni muri- nyozásra fel nem használt zabot a 
kabér kiében nem szabad több ke-, gazdálkodó kizárólag vásárlásra jogo- 
nyér^abonát kiadni, mint amennyi a I sült kereskedőnek, vagy vásárlási en- 
munkaieijesitmény után járó hatosa- ■ gedéllyel rendelkező személynek ad- 
gilag megállapított napszámbér pénz- hatja el.
értékének a hatóságilag megállapított Bármilyen gabonát ipari célra fel
áron számítva megfelel. Tehát nap- i használni csak a közellátásügyi mi
számosoknak is lehet munkabér fe- ■ niszter engedélyével szabad. Ez a 
jében kenyérgabonát kiadni különös ' rendelkezés r.em vonatkozik a köles 
megkötöttség nélkül. Ilyenformán min- és hajdina hántolására. Köles és haj- 
denkineK meg van a módja, hogy a , dina hántolásával a hántoló üzemek 
vámőrőlhető mennyiséget munkával csak a közellátásügyi miniszter által 
keress? meg; ha pedig a gazdaság-í szánjukra megállapított mennyiség 
nak az isszeléteie olyan, hogy a tér- erejéig foglalkozhatnak.

számot az 1. 11. vagy 111 jelzésű rovatba 
aszerint, amint a beszolgáltatott ter- 

' mény kenyérgabona, zsir. vagy szabad
választásu csoportba tartozik.

Azt. hogy a gazdálkodó milyen 
' mennyiségű kenyérgabona vámörlé- 
sére jogosult, a gazdakönyv 16. táblá 
ján jegyzik fel.

A gazdakenyvet minden gazdálko 
' dónak saját érdekében meg keli őtizni. 
1 mert ennek alapján állapíthatja meg 
' milyen mértékben tett eleget beszól 
gáltatási kötelességének.Az elveszett gazdakönyv rzásvd 
tatának kiálliiási dija 2?> pengő.

A gazdák biztositó szövetekezteténe- 
eredményes üzletéve

Öt és fél millió pengővel emelkedett a díjbevétel

Hogyan adhatjuk el gabonánkat?
A terménybeszolgáltatás szabályozáséi

A közellátásügyi miniszter rendel
kezése alapján a gazdálkodó köteles 
a ken, ér gabona beszolgáltatási köte
lesség- alapján beszolgáltatandó ke
nyérgabonát a cséplés befejezésétől 
számított tizenöt napon beiül vaia- 
melyik v tsárlásra jogosított kereskedő
nek megvételre felajánlani, amelyet a 
nyilvántartó hatóság ellenőriz. Ha a 
gazdálkodó a közellátási kormánybiz- 
t.,s engedélye alapján a kenyérgabona I

Közqont értesítése alapján közhírré 
teszi hatósága területén az egyes vá
sárlási körzetekben gabona vásárlásá
ra jogosított országos körzeti és helyi 
kereskedők nevét. A vásárlásra jogo
sított kereskedő a számára megállapí
tott \ ásárlási területen köteles a neki 
eladásra felajánlott gabonát a hatóság 
által megállapított termelői áron meg- 

beszoigáltatási kötelesség teljesítéséül t VCnn; ésPe.dlJha har™nc métermázsát 
árpa! ís reszolgáltathat, a felajánlót! : ae(m|haladja meg. kívánságra azon- 
árpamenny iséget köteles a cséplés be- na ha a harm,nc metermazsa» 
-ejezésétől számított tizenöt napon 
belül valamely vásárlásra jogosított , 
kereskedőnek megvételre felajánlani. !
A zsírra, vagy szabadválasztásu tér- 
menyekre es termékekre vonatkozó • a körzeti kereskedő a megvásárolt 
i>eszolgaltatasi kötelesség teljesítésére kenyérgabonát csak utalvány ellené- 
d ? legkésőbb az 5943 évi ben adhatja el. a megvásárolt köles-

oktober ho 31. napjáig kell valamelyik se|. hajdinával, árpával és zabbal pe- 
vasarlasra jogosított kereskedőnek dig kizárólag a Központ, vagy a Köz- 
u V leJökínlani. A beszolgál- pont kirendeltségének utasításai szerint
■a ás, Kulelesség teljesítésébe beszámít- rendelkezhetik. A helyi kereskedő az 

ant kölest, vagy hajdinát szín- a|fala megvásárolt gabonával csak 
" ' d ‘“n*’ időpontig kell felajánlani, annak az országos, vagy körzeti keres- 

A gabona vásárlása szempontjából keddnek az utasítása szerint rendel
sz ország területe vásárlási körzetekre 
oszlik. A közellátási kormánybiztos a

I

|
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meghaladja és az eladónak a gabona 
raktározására megfelelő helyisége 
nincs, a kereskedő a gabonát a vétel
től számítolt tizenöt nap alatt átvenni 
és kifizetni köteles Az országos- és

sel. íajdinával, árpával és zabbal pe-

ann&k az országos, vagy körzeti keres-

kezhetik. akinek részére a gabonát 
megvásárolta.

Mit kell tudni a gazdálkodónak 
a gazdakönyvről?

A községi elöljáróság minden gazdál-
? '^.szare sazdakönyvet állít ki. A 

■razdakönyv a gazdalajstrom adatait. 
’ gazdálkodó családtagjaira, alkal
mazottainak létszámára, vetésterületé

re és állatállományára vonatkozólag 
bemondott adatait tartalmazza.
t a (Jazdálhodó, aki szántó terü- 
etlel rendelkezik, azonban yazda- 
^önycet Hern kapott köteles a községi 
elöljáróságtól gazdakönyv kiállítását 
kérni.

A gazdakönyv a beszolgáltatási a községi elöljáróság írja be ugyan
kötelesség teljesítésének nyilvántartás- ebbe a táblába a beszolgáltatott ter- 
’a szolgál Ebből következik, hogy az méné súlyának megfelelő buzaegvség

abbé bejegyzett adatokat csak a nyil
vántartó hatóság változtathatja meg.

A gazdakönyv 12. oldalán „A be- 
szoigáltatási kötelesség teljesítése’ 
című táblázat kitöltése a következö- 

I képen történik:
a? átvételre jogosított kereskedő 

beírja az átvétel hónapját és napját, 
a termény megnevezését, minőségét, 
tisztaságát és mennyiségét, a vételi
jegy k^inyv és lapszámát végül a vevő 
nevét; I

A Gazdák Biztositó Szövetkezete, 
báró Vay László titkos tanácsos el
nökletével junius 30-án tartotta évi 

I rendes közgyűlését a gazdasági élet 
i nagy érdeklődése mellett. A Gazdák 

Biztositó Szövetkezete hatalmas ered
ményt ért el a lezajlott üzletévben. 
A díjbevételek 22.9 millió pengőre 
emelkedtek az előző évi 17.4 millió 
pengővel szemben, ami 5.5 millió 
pengő emelkedést jelent. A díjbevétel 

, nagyarányú emelkedésének jelentő-
■ ségét és értékét fokozza az a körül- 
i mény, hogy ennek túlnyomó része uj 
i biztosítási szerződések kötéséből ered
■ és csak egy kisebb részben szárma- 
i zik a biztosított vagyontárgyak érték- 
' emelkedésének megfelelő többértékek
■ utánbiztositásából. Ez a Szövetkezet 
1 altruisztikus szövetkezeti dijpolitikájá- 
i nak eredménye, amely mind nagyobb 
; és nagyobb tömegben szerez a Szö- 
, vetkezetnek híveket a biztosítás vé
delmét kereső nagyközönség köreiből.

A Szövetkezet belső erejének szi
lárd megalapozottságára jellemző az 

: a tény is, hogy az általános bizton- 
: sági tartalékalapját a múlt év végen 
í megjelent kormányrendeletben újból 
szabályozod *e’jes mértékre — 1.5

■ millió pengőre — egyszerre volt ké- 
j pes feltölteni és nem kellett igénybe
vennie a rendeletoen erre a célra 
megadott 5 évi határidői. További 
kedvező momentum, hogy a Szövet
kezet az állami jellegű hitelművele
tekben az 1942. évi jegyzésekkel

I
I

I

együtt közel 9 millió pengővel vett 
részt a nyugdíjpénztár jegyzésem ki 
vül. A Szövetkezet nagyarányú szó 
ciális. jóléti és kulturális áldozatkész
ségét mutatja az a körülmény, hogy 
több mint 700.000 pengőt fordítottak 

1 a fentebbi célokra. A tisztviselői kai 
jóléti érdekeit szolgáló Láng József 
és gróf Zelensky Róbert segélya.apo 
kát egyenként 150.000 pengőre egé
szítették ki és a hadbavonultak hoz
zátartozóinak megsegélyezése céijá 
ból 150.000 pengős külön alapot lé
tesítettek.

A költségek emelkedése a viszo
nyokhoz képest mérsékelt és azoknak 
legnagyobb hányada a személyzeti 
kiadások növekedésére esik. Az Igaz 
gatóság megértő és szociális maga
tartására jellemző, hogy az alkalma 
zottak részére nemcsak a rendeletileg 
megállapított drágasági pótlékokat 
folyósította, hanem a rendes fizetés 
emelésen kívül évközi segéllyel és 
nagyösszegü remunerációk kifizetésé 
vei enyhítette a tisztviselők anyagi 

1 gondjait. Egyébként a Szövetkezet 
I ama kis számú munkaadó magán- 
I vállalat közé tartozik, amelyik a csa- 
i Iád- és nemzetvédelmi szempontok 
szolgálatára családi pótlékot folyásit 

I alkalmazottai részére.
i A közgyűlés tárgysorozatában kél
■ igazgatósági tag választása is szere- 
[ pelt. A két uj igazgatósági tag : Lech
■ ner József dr. miniszteri osztályfőről, 
i és Büsch Viktor dr. miniszteri tana
‘ esős let’.

GAZDATANÁCSADÚ
Az aratásról
A kereszteket távol egymástól rak

juk. mert az idén nagyon kell ügyel- ‘ 
ni az esetleges gyujtóbombákra. A 
legcélszerűbb az egyes keresztek kö
zött széles tarlóhántást elvégezni, ez
zel is csökkentjük az esetleges gyúj
togatásból eredő veszélyt.

Általában azt láthatjuk, hogy a ( 
gazdák az aratáshoz későn fognak 
hozzá. Ennek azután az a következ
ménye, hogy igen sok mag kipereg. 
Ha a tarló megázik, a fattyugabona 
sűrűbben kel. mint amilyen sűrűn 
vetni szoktunk. Sokszor megolvastam 
az egy-egy négyzetméteren kihullott ' 
szemeket és kiszámítottam, hogy hol
dankét 3 q-nál több mag is pergett 
ki. Ez bizony nagy kár. Holdanként 
100 P veszteség is éri a gazdát. Több 
ez. mint a legjobb föld adójának há
rom-négyszerese. Pedig az adó miatt 
sokat panaszkodunk 1

Azzal szokták a gazdák magukat 
vigasztalni, hogy legalább jobb a tar- i 
lólegelő 1 Ez bizony sovány vigaszta-| 
lás. Valamivel több táplálékot talál i 
ennek a legelőnek járó állat, de en- ' 
nek a legelőnek drága az ára. Ugyan 
mit szólna hozzá a gazda, ha 2—3 
heti legeltetésért 100 P-t kellene fi
zetnie? Márpedig a feleslegesen ki-; 
pergett gabona ennyit ér! Nyugodtan j 
vágják bele a kaszát, amikor a szár 
töve és az alsó levelek elsárgulnak, 
elszáradnak. Akkor már a szem, ha 
még zöld is. ki van fejlődve, csira

zóképes, benne a tartaléktápialóanya- 
gok lerakodtak. Azután már csak 
szárad Ezt pedig megteheti learatva, 
kepében is. Még a vetőmagnak szánt 
gabona aratásával sem szabad to
vább várni.

Ha az aratást korán kezdjük, ak
kor nem lesz túlérett még a végére 
maradt sem. A pergési veszteséget 
korai aratással sem lehet teljesen 
megakadályozni, de igen lényegesen 
tudjuk csökkenteni.

Három millió hold búzánk van. Ha 
holdanként csak I mázsát is meg
mentünk a kipergéstől. ez 3 millió 
mázsa.

Háborús időben vétkes pazarlás 
ennyinek az elpergését elnézni I

Kezdjük az aratást, mihelyt a ga
bonánk sárga (viasz) érésben var,

Gyomorbajos! - Vosobajos! i
TARTSON IVÓKÚRÁT | 

A természetes szénsavas | 

PETÁNCI
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Kaksi razglász szó vödali v Izrbiií?
Szrbszki miniszter Olcsón je vödao 

razgiász v sterom opomina cejli szrb- 
szki národ. náj sze ednouk sztrejzni, 
raj zacsne mérno zsivlejnye i primle 
za delo. Med drűgim je na ednom 
velkom gyülejsi etak pravo:

Szrbszkomi národi je zdaj prvi cio 
tou, da szi naj v toj neszrecsi. stera je 
prisle na Szrbijo. kak nájvecs lüdi 
rejsi zsivlejnye. Po toj náglo koncsá- 
noj bojni sze je najsao med szrbszki- 
mi.olicejri eden Drazsa Mihajlovics. 
ki sze je z szvojimi csetniskimi ban- 
darni nepremisleno posztávlao prouti 
nemcam. Za tou nyegovo delo je 
rnc.go trpeli cejli szrbszki národ i za 
tóga volo je szpravo v grob na de- 
zéíjezere lüdi. Té zabiodjeni cslovek 

je v zádnyem vrejmeni v Montene
grói cejlo okrogtíno potégno v tou 
r.eszrecso i gda je je zse pripelao v 
zmrtno nevarnoszt te je je na cedili 

pásztó i pobegno. Üd nvega sze zdaj 
vecs nej trbej boiati. aii

nyegve csetniske faande sze es- 
ise izdak szkrívajo po szrbszki 
snmaj.

Doszta je med nyírni tüdi táksi, steri 
szó bilij zapelani na krívo pout. iej 
naj pridejc nazáj na szvoj dóm i 
zacsnejo z rédnim delem, ár esi ne

Ka sze godij po szvejti ?
Amerikanszke novine dén za cné- 

■óra mocsnejse pisejo i zselejo náj 
bi sze zse ednouk zacsnole bőmbe 
metati tüdi na váras Rim. Na tou gle- 
doucs italjanszke novine odgovárjajo 
i Ircustajo taljanszko lúdsztvo. náj 
sze nikaj ne bojijo od obecsani ne- 
riátelszki napádov. Dobro je. esi szó 

priprávleni na nájhüjse, ali náj za- 
vüpajo v mcucsi nemske i taljanszke 
szoldacsije, stera je noucs i dén pri- 
právlena brániti talijanszko zemlou 

jouíí vszaksemi napád’, naj bode 
luu ' zráki ali na szüjoj zemli. Báli
ja i Nemesije szta priprávleni na vsze 
sztráni i mérno csákaie na tou. náj 
je napádnejo. Prvo pa. kak bi do 
F. ga prislo. szi anglejzsi i amerikanci 
dobro premiszlijo. ár japánszka tüdi 
r-e bode drzsála roké navkrízs i mér
no giédala nyuvo nakanejnye. nego 
vdári tam, gde niti ne miszlijo.

Pavle prvejsoga jugoszlávszkoga 
kiélevszkoga namesztnika szó angiej- 
zsi z zsenov i decov vréd internejrali 
v Juzsr.o Afnko.

Za voditela jugoszlávszkoga emi- 
giántszkoga kormánya v Londoni szó 
odébrali Trifunovics Milána.

Mihajlovics, zapovednik csetr.iske 
bande. ki je pobegno. je presztoupo 
törszke granico.

Szovjetszki kormány szilo dela. 
naj bi sze zse ednouk gori posztavo 
te drügi front, od steroga sze te’ko 
guesij.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen :

tJó magyar

nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — Klssiombat. 

pridejo domou, je bomo steii med 
partizáné i sze bomo bojüvali prouti 
nyim. 14

Záto naj pridejo domou!
— je konbsao miniszter szvoj gues, 
ár zsivé escse sztoujezero posteni 
szrbov, steri szó priprávleni vszáko 
vöro aldíjvati zsivlejnye, ka rejsijo 
szrbszki národ. Náj li pridejo domou, 
da bodo zdaj ob prvim zsenyali tiszto. 
ka szó pcszejali.

Nadale je guesao miniszter Nedel- 
kovics, ki je etak povedao: Vösztrej- 
bimo vsze tiszte steri rovárijo prouti 
szvojemi národi. náj bodo tou komu- 
niszti, ali pripádnicke Drazsa Mihaj- 
lovicsove bande. Tou je edina práva 
szrbszka politika. Hitro szi poiscsite 
tiszto pout, po steroj scséte hoditi • 
Ali püsztijmo té v sumi szkrivajoucse 

: bandite dalé delati, steri nász vsze 
lejko pripelajo v szmrtno nevarnoszt. 
ali sze pe obrnémo prouti nyim. kak 

i prouti szvojim nepriáteiom ? Zdaj 
i premislávajte!

Szarnij morete med szebov vö- 
sztrejbjti tiszte lüdii. steri szó 
vász zapelali,

| to zselej od vász vasa deca i do- 
I movína. ,

Newyork. Héráid novine pisejo. ka 
ruszi májo nájmenye stiri millión mrt- 
vecov. K tömi trbej escse racsunafi 
zgráblene i preminoule. — pisejo da- 

; le amerikanszke novine, — steri je 
tüdi 15 do 20 millión. Tak má ruszi- 
ja vszevküper okouli 24 mii. zgübe

Toulon Kak nam je znáno, szó 
francozi szvoje bojnszke haiouve po- 
toupili. Zdaj probajo té potoplene ha- 
jouve z mourja vözdigávati.

Berlin. Nemske novine pisejo, ka 
szó anglezsi i amerikanci v mejszeci 
júniusi 614 eroplánov zgübili. Med 
tejmi je bilou 408 stirimotorni zsmet- 
ni bombmkov.

Dalé trpij bojna na Tihom Óceáni. 
Zapovednik amerikanszki hajouvov 
na Tihom.Óceáni glászi. da szó v 
zádnyi 24 vöraj nej bilé mocsnejse 
bojne na Tihom Óceáni. Pricsaküje 
sze pa mocsnejsa bojna, ár sztoji 
prouti am ?rikancom 55.000 japoncov. 
Knox, amierikanszki miniszter je obe- 
csao, da posle na pomoucs mocsnej- 
so szoldacsijo.

Szmolenszk. Kak nam je zse zná
no je v Rusziji GPU v sumi Katyni 
12.000 po!szki oficejrov dac posztrej- 
íati i tam pokopati. Do zdaj szó "4243 

I mrtvecov vöszkopali, med sterimi szó 
2805 szpoznali. Med nyimi je doszta 
véksi oficejrov. Doszta ji je escse tam 

1 pokopani, ali zdaj za ednouk szó 
' mogli z delom hejnyati. ár je velka 
vrocsina i doszta müj. stere szó ne- 

I varne za tiszte, ki tam delajo. Z od- 
kápanyom do pa zacsinyali v jeszén 
znouva, gda sze vrejmen na hladnej- 

| se obrné.
Köln. Anglezsi szó pri zádnvom 

bombarde ranyi bőmbe vrgli na náj- 
lepso cérkev na szvejti na kölnszki 
dóm. Sztiasno je bilou tou viditi — 
pise Sven Hédin. — Tou, ka szó an-

prouti kuliuri. Anglezsi szó sze szlem i 
navöke zapecsatili — zaklücsüjeszvo- [ 

i jo osztro szodbo piszéé.
Rím. Casseli italijanszki szenátor . 

I pise v novinaj, náj sze prepovej an- j 
glezsom i amerikancom. da 100 lejt 
nebi szmeli sztoupiti na talijanszko 
zemlou. záto ka z eroplánami tak 

• szramotno vnicsüjejo nájsztarejse cér- 
I kve i kulturne szpomenike.

Berlin. Za drzsávnoga voditela Ir- 
| szke szó znouvics odébrali De Vale- 

ro. Sztem je irszki národ pokázao. ka 
anglezsi nemrejo irszko v bojno pri- 
sziliti.

. Boigárszki teroriszt Szabi Geor- 
i giev, ki je napadno inzsenejra Jana-
■ kieva. je policija zgrábila i zvézano-1 
ga pelala v zápor. Med tém je pa | 
steo pobegnoti, ali nej sze nyerni je ' 
poszrecsilo. ár szó ga policáji sztrej- 
lili.

Törszki vezérezredes Tojdlemir 
je z vojaskov komiszijov priso v I 
Nemesijo, da poglédnejo vzhodno I 
fronto i „Atlantszko sztejno“.

iz Madrida pisejo, ka v Angliji 
zse tuberkulouzne betezsníke tüdi zo- I 
véjo k szoldákom. !

Japánéi szó od zacsétka bojne pa í 
i do zdaj potoupili 380 neprijátelszki I 
I hajouvov.

V Bolgáriji pri várasi Plovdi szó 
, sze komuniszli rávno priprávlali. ka
■ vcsinijo véksi kvár pri ednom gosz- 
i podársztvi, gda ji je policija zadro-
bisala. Policija i kesznej na pomoucs 
pezvána szoldacsija ji je zagradíla. i 
na tou vecs posztrejlala, nisterne szó I 
pa zsive doubili. Prinyi szó najsii ; 
doszta municije i orozsja.

Szvét I
ARA.\> JÁNOS — Poszlov. FLISZÁR JÁNOSSzvéi szó edna sztára kóla, Tecséjo, idő z csaszoma. Terejo sze, podérajo, Nebojmo sze, nevneszéjo.

I . ISzvit je edna sztára bunda.Od moliov szprelűknyana. Krpati je jo zse skoda, Ár sze vcsaszi dalé trga.Szvit je eden na járki miin, Genyeni je v-nyem vszáki kiin, Vcsaszi néma kapie vödé, Nemele on, esi glih stoj scsé.Szvit je ede.n sztári goszlar, Ka bi zacsno zse té rómar? Neve zse vecs tak igrati,Vszákdén e'n nóto pozábi. ISzvit je, kak podréta kresma, V zimi, v Jeti szlaba hramba ; Dezsdzs ino mraz ládata vu nyej, Donok sze rád drzsís vu nyej.Píjen cslovek je ete szvit, Pét, sésztkrát sztőpi v-eden szléd, Po doláj, bregáj rád szkácse, Ali na ravnici szpádtte.
BENKÓ JÓZSEF

HUSÁRU ÉS KONZERVGYÁR

Sürgöny :
BENKÓ.
Murfeszombal

MURASZOMBAT

Postatekarek pe< 
téri cseks nmia 
74009.

Od kédna do kédna
Nasi velki nepriáteli nász giédajo 

z vukecsimi ocsámi . . Zrácsna boj
na dalé bésznej, pripráve dalé tecséjo 
do zádnye sztube i z veikor szilov 
sze naprej vrtí propagandni bobén 
Angolszászi zse mejszece i mejszece 
obecsávajo, ka vderéjo v Europo, 
mednárodni novine szó pa zse pi- 
szale od vszákoga sztopája zemlé 
za príti na szűjo, ka de tam pa tam 
invázijszko vdéranve. Cstémo tüdi 
ka bolsevik) jáko szilije drügi ironl 
tüdi amerikanci ,.náglo zselejo' nou- 
vi front. Glászijo. ka je rdécsa szol
dacsija zse odmasejrala na vözebrá- 
no napádajoucse meszto. ali ne vü- 
pajo napádati vsze tecsasz, dokecs 
„zavézniki ne zacsnejc gdéi indri 
velko sturmanye prouti moucsi náre- 
di. Sztálin bi zse ednouk rád csüo 
rüo stükov z drügoga kraja. prvle. 
kak bi sztirao szvoje serege v szmrtni 
ogeny. Kak angolszászom, tak bolse- 
vikam pa dela velko brigo i nervouz- 
noszl pítanye. fgdé je prav za prav 
nemska bojna moucs? Angleske 
amerikanszke novine sze med szebov 
nervouzno szpitávajo ka gdé i gdetá 
sze nahájajo nemske i taljanszke 
divizie? Szarni naszprotnikovi szol- 
dacski sztrokovnyáki nezakrivajo ; 
vadlüjejo, ka májo mocsi náredi pri- 
právleno okouli 250 do 350 k dnés- 
nyoj bojni nájmodernejsi divizij i sze 
tak zavézniki szrécsajc na rázni fron- 
taj z 3 do 7 millión dobro egzicejra- 
nimi i nájbougse pripráv’enimi szol- 
dákami moucsi náredi. Niti szarni 
angleski admirálisi ne viirjejo. ka bi 
zse podmorniska nevarnoszt mir.ouia 
nego témbole nervouzno iscseio gdé 
sze prav za prav nahájajo szktivális- 
csa vnougi nemski podmourr.ic^ V 
Londoni tüdi ne vörjejc. ka bi r.em- 
ska zrácsna moucs nej bila v sztá- 
nyi prebrániti terourne napádé na 
nemske varasé i sze bojécse szpi- 
távlejo. ka na koj sze priprávla 
Göringovi jezero i jezero oceini tti- 
csov i gdé scséjo vdarili 7 ... Angol
szászi lüdi dobro znájo. da sze v 
ogromni nemski fabrikaj dén i noucs 
zlejva nájmodernejsa bojnszka skér 
i matériái ali pá bi radi znali, ka 
gdé do jo zácsali nájprvle nücati.’...
— Tü rr.oremo omejniti escse trdo 
volou Itáiije do zmáge. Kak je Mus
solini pravo na nedelszkom ve.kom 
fasiszticsnom gyülejsi, liálija rájsi 
csésztno szkrvavi de zádnyega cslo
veka. kak bi pa prisztáJa na anglej- 
ske zahtejve... Rávno lé den je gú- 
csao tüdi francuski miniszterelnök 
Laval i pravo. ka je nemska bojna 
moucs nesztrejta. Zopszton sze trü- 
dijo Roosevelt. Churchil i De Goule,
— je pravo Laval — ka bi obládali 
Némcsijo, ár sze nemei prevecs do
bro razmijo bojnati... — 1 tóga og- 
vüsanya. szmo tüdi mi.
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Befőzési cukor igénylése
A közellátásügyi miniszter rendele- j 

let adott ki a gyümölcsnek házi fel- ’
levelezőlapon kell a gyümölcsös fek
vése szerint illetékes községi elöljáró
ságtól kérni. A községi elöljáróság a 
gyümöljcsösre vonatkozó adatokat iga
zolva. a levelezőlapot az igénylőnek 
postafordultával visszaküldi

Gyümölcstermelők közül az, aki gyü
mölcsbefőttet és gyümölcsizfélék el
adásával a múltban is foglalkozott — 
5 kg-na! nagyobb mennyiségű befő
zési cukrot is igényelhet. Indokolt 
esetben annak a gyümölcstermelőnek 
is lehdi | befőzési cukor vásárlására 

1 jogosito engedélyt kiadni, aki a múlt
ban gyümölcsbefőtt és gyümölcsíz elő
állításával Üzletszerűen nem foglalko-

. ----- , ——

I

I

dolgozás céljára cukor-kiutalás tárgyá
ban.

A gyümölcsnek házi feldolgozásá
hoz az 1943. évben az igényelhet 
cukrot a.) az 1931. január hó 1. napja 
után születet* személy, b.) az az in
gatlantulajdonos. aki 1942. évben be- 
íőzési cukrot kapott, amennyiben földi
eperrel, ribizlivel. málnával, cseresz
nyével. meggyel, körtével, birsalmá- 

■ al kajszi- vagy őszibarackkal, beül
hetett szakszerűen kezelt termő gyü
mölcsösének a területe, küiön vagy 
xsszesen, legalább .300 négyszögölet 

tesz ki és ezt a körülményt az igénylő 
igazolja. Aki az 1942. évben befőzési 
cukrot nem kapott, a jelen rendelet 
alapján befőzési cuko'rban csak akkor 
észesithetö, ha községi bizonyítvány

nyal igazolja, hogy időközben az emlí
tett feltételeknek megfelelő gyümöl- ( 
sóst szerzett illetőleg azt. hogy az i
i* I . . . . _ .1  _ .. —l .a •• .-v , r, , I _

Zakai sze Vlasszov generális 
I bojna prouti

Komandánt velke ruszuszke oszlo- 
bodilne ármije, stere cio je rejsiti ru- 

1942. évben még nem termő gyümöl- , szuszki národ od kommuniskoga gyár
esősében az 1943. évben termés vár
ható. A gyümölcsös területében a rajta
fekvő ház. udvar, vagy gazdasági

ma. je Vlasszov András generális. Imé 
tóga cí loveka je zse preci dugó znáno. 

épületek területe nem számítható be. ár je prlé zse pri kommunistái zna- 
Nincs igénye az előző bekezdés b> j menita kotriga vezérkara bio. szledi 

rontja alapján befőzési cukorra annak je pa napredüvao za ármijszkoga 
•?. gyümölcstermelőnek, aki — mint ! komandánta. On je sztvouro zname- 
cukorrépateimelö — az 1943. évi i nj(o g<; tankovszko divizijo. stero szó 
vdkorréDatermesnek az atvetelere es , . . . . ,
árára vonatkozóan létrejött és kormáy-! za ^btemeo cejle szovjetszke vojszke 
hatóságilag jóváhagyott érdekképvise- ■ meli. fy’a nyega gledoucs je Sztálin 
eü megállapodás értelmében u. n. be- i zse 19;J8. leta djao. ka v nyem vídi 
íózési cukorrépa termelői cukorjáran- j nájvék’si szteber szovjetszke 
Jóság címén a cukorgyártól. ya?y ! ga je vcsaszi poszíao v 
szeszgyártól 20 kg-nal több betozesi !
ukrot igényelhet.
A kiszolgáltatásra kerülő befőzési 
cukorért ipari cukorárat kell 
fizetni.
A rendelet értelmében 12. éven aluli 

gyerekek részére fél kg befőzési cuk
rot lehet igényelni a községi elöljáró
ságnál.

A fenti bekezdésnek bj pontjában 
említett gyümölcstermelők közül az, 
aki gyümölcsbefőttek és gyümölcsíz- ' 
Ulék eladásával Üzletszerűen nem i

I

unie i 
Kinő, gde 

naj Csangkajsekovo ármijo na peté 
posztóéi. Gda je pa nemsko-szovjetsz- 

. ka bojna vövdárila. szó ga vcsaszi 
nazáj .pouzvali i obrambo Moszkve 

’ zavüpáli na nyega. otkec szó ga kak 
i ármijszikoga komandánta poszlaii na 
i volhovszki front. Tü sze je tiszta znána 
neszreCsa pripetila z nyegovov ármi- 
jov. kíji szó cejlo notrizagrádili nemei, 

j Tou v doucs. sze je z osztankami 
ármije'v eden mocsvaraszti loug po* 

foglalkozik. 5 kg befőzési cukrot igé- j tégno. gde sze je escse dugó csasza 
nyelhet tekintet nélkül arra, hogy mocsno bráno. Ár je pa vido. ka nega

I
i

gy ümölcsösének összes területe az niksega resejnya, sze je mogao prejk- 
t .. pontba., megállapított terüle- ^ati ; szi je tak szoldacsko postenyé 
tel mennyivel naladja meg. Ha a 1 . '
gyümölcstermelő háztartásához tartó- ; re,so- 
zók közül többnek is van a b) pont- i Pitanye je pa zdaj tou, ka ka je 
bán említett gyümölcsöse, a háztartás ’ nagnolotoga nájbouksegaszovjetszko- 
iiyen esetben is összesen csak 5 kg. 
befőzési cukrot igényelhet.

A gyümölcstermelők igényjogosult
ságát a gyümölcsös fekvése szerint 
illetékes községi elöljáróság (polgár
mester) igazolja. 1 la a gyümölcsterme
lőnek, illetőleg a vele egyháztartásban 
levőknek több községben van a gyü
mölcsöse, a háztartás befőzési cukor
ban csak akkor részesülhet, ha a gyü
mölcsösök fekvése szerint illetékes 
községi elöljáróságok igazolása szerint 
3 ^-^'v^erüen kezelt termő gyümöl
csösök összes területe a 300 négyszög
ölet eléri, vagy meghaladja. Az igény
jogosultság igazolását az erre a célra 
rendszeresített — bármely postahiva
talban és poslaügynökségen 10 fillér 
ellenében beszerezhető — válaszos

ELS° 4*ÖZI

Szövődé r. t.
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

TEM> 7KM.31.
O N S
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Központi iroda B U [) A P E S T

I ga vezéra na tou ka je „bejli gene- 
; rális" gráíao. prvlé je pa Sztalinovo 
nájvél$se zavüpanye vzsivao?

I Kak szám právi v szvojem mani- 
I feszti, steroga je vödao na ruszki ná
rod. jq zse dugsi csasz bio vu velkoj 

: dvojnószti. csi bolsevizmus rejszan 
dela za ruszki ország. Ár je pa v 

i Moszkvi i na fronti szprevido. ka ru- 
j szuszki delavci vsze doprineszéjo. 
. naj sze nyim szamo domovína rejsi, 
' tecsasz szó pa vodileli szamo ruszo- 
‘ szko lorfo noszili na glávi. szvejtili 
, szó pa inam. Tou je nájbole szpre- 
' vido v zgráblensztvi, gde sze nyerni 
j je tá miszeo potrdila. Okouli szébe 
je pouzvao domovinolübécse generá
lisé i drűge oficejre, z sterimi je na- 
sztavd ..Ruszoszki národni komitét", 
steri je pod zásztavo pouzvao vsze 
nepriájele bolsevizmusa. ki zsivéjo v 
Rusziji. Ár szó pa na Nemskom

I zgrábleni ruszi tüdi szprevidli, ka 
■ bolseviki szamo sz ciganiov zsivéjo 
’ i ka je indri delavec rejszan szlobo- 
' den, bolseviski je pa rob. pávri pa 
; szvoje lasztivno zemlou pouvajo te. 
gda v Rusziji nika nemajo szvojega. 
Vsze itou videjnye je natelko nadig- 

' nolo zgráblence. ka sze je na jezere 
i i jezere vcsaszi glászi lo pod zásztavo 
! za „Vozrozsdenye Mátuske Ruszije"

zott ugyan, de a községi elöljáróság 
igazolja, hogy azok készítéséhez szük
séges felszereléssel és termőterülettel I 
rendelkezik. E szakasz alapján 1 má- ; 
zsánál kevesebb befőzési cukrot igé
nyelni nem lehet.

E rendelet alapján kiutalt cukrot 
csak az 1943. évi termésű gyümölcs 
feldolgozásához szabad felhasználni.

Kiszolgáltatott befőzési cukorvásár
lási engedélyt, vagy annak alapján 
megvásárolt cukrot másnak kölcsön
adni. eladni, feldolgozásra átadni, vagy 
egyébként forgalomba hozni, illetőleg 
átvenni tilos.

A befőzési cukor igényléseket a 
községi elöljáróságokon kapható igény
lő lapokon azonnal be kell nyújtani.

Ha Budapesten jói es 
otthoniasan akarja érezni 
magát, keresse tel

ANOREICS KÁROLY >
vendéglőjét

BUDAPEST VHi.. Kerepes . > i
Keleti p. u. érkezési oldallal szembe ;. |

„VENDEK TAI.ÁLKO-A_______ _____ ______
ZÓ HELYE". Jó magyar 
konyha, finom fajborok.

bolsevizmusi ?
(nouvoporodjenye Ruszije) Vcsaszi v 
szamom prvom hipi szó szarni szpo- 
louvili vküper szkitajoucse partizáné 
i ocsísztili front odzajaj.

Vszaksi rusz, ki dobrovolno sztou- 
pi v sereg Vlasszov generálisa, mo
re naszledüvajoucso príszego dojdjáti: 
Kak vérén szin moje domovíne sza- 
movolno sztoupim v ruszuszki osz- 
lobodilni sereg i priszégam, ka mo 
sze verno bojnao prouti bolsevizmusi 
za oszlobodjejnye moje domovíne od 
komunizmusa."

Sz tóga sze vídi, ka szi je vlaszov 
generális djao pred szébe szvéti cio 
domovinszke lübézni, stera má na- 
mén porűsiti bolsevisko goszpocsino 

szoldacsko hierarchio v Rusziji.i

Zádnyi glászi
Szikorszki, polszki emigráritszki 

generális sze je zádnyo nedelo v 
Gibraltári z europlánom szmrtno po- 
neszrecso. Zsnyim vréd je zgübíla 
zsivlejnye tüdi nyegova csi. major 
Klimencki i vecs oficejrov Pri zsiv- 
lejnyi je oszlao szamo pilout. steroga 
szó ranyenoga v spitao pripelaii. Za 
Szikorszkijom zsalüje cejli polszki ná 
rod. Leta 1939. je odisao z szvoje 
domovíne prejk Románie na Francus- 
ko, szledi pa v Anglijo i tam je zsí 
vo z drűgimi polszkimi emigránti. On 
je bio tiszti, steri je zselo zadoscsej- 
nye od Ruszije zavolo vmorjeni pol
szki oficejrov v Katynszkoj sumi i 
záto sze csüjejo táksi glászi, da szó 
tou szmrt drügi tak zseleli.

j Pri Kubáni je bila v nedeío mo- 
csnejsa bítka. Ruszi szó zacsnoli na- 
pádati. ali nemei szó je nazáj zbili 
Pri tóm napádi szó bolseviki zgűbi) 
nad 2000 lüdi, doszta bojnoga mate- 
rijála i 20 eroplánov.

Nemei i Taljáni szó obri Szredo- 
i zemszkoga mourja dojsztrejíili 85 an- 
! golszászki stirimotorni europlánov

Anglejzsi szó znouva metali bőm
be na váras Köln. Z vuzsigálnimi i 
rüsilnimi bombami szó napravili pre
ci kvára na várasi. Pri tóm napáda- 
nyi szó zgübili anglejzsi 37 eroplánov.

Z Rima glászijo, ka szó anglejzsi 
v nedelo noucs v Sziciliji i Szardiniji 
bőmbe metali. Véksoga kvára szó 
tou pout nej napravili. V Cataniji je 
bilou 4 mrtvi i 7 ranyeni. v Gerziniji 
3 mrtvi i 9 ranyeni. v okolici Cagli- 
ári pa 2 mrtviva i 3 ranyeni

Krátki glászi
— Goripozávamo vsze postüvane 

naprej placsníke. ki szó zaosztányeni 
z naprejplacsilom. ka nam naj té dug 
kak nájprvle poslejo po csekki. ste
roga szmo nyim poszlaii z denésnyov 
numerov. Sto je doubo esek zse v 
zádnyoj numeri ali pa v dnésnyoj, 
szmo nyim na átreszi zamerkali. od 
gda je duzsen na naprejplacsili. — 
Uprávnistvo.

— Vöimenüvanye vucsitelov. 
Szombathelyszki Tankerületi Főigaz
gatóság je Matus Eleka v Muramelence. 
Pesti Jánosa v Magasfok i Török Ist- I 
vána v Murabeszterce II. vöimenüvao • 
za vucsitele.

— Internejranye. Főbirouv mura- I 
szombati járása je Novák Józsefa z I 
Mezővára internejrao. Novák je zse 
prlé pod policajszkov pazkov bio i 
kak táksi je v tóm csaszi tüdi vecs- 
krát prelomo za nyega vödáni rendelet.

— Porédos János z Muraszomba
ta szi je z dovolejnyom miniszter
sztva dao prepíszati imé na Páncél 
Jánosa.

— Vszi evangeiiesanszki gmajn- 
szki csesztnicke szamo z dovolej
nyom visise cerkevne oblászti lejko 
szklenejo zákon. Tákse zrendelüva- 

i nye je nájmre dála vö konferenca 
evangeiiesanszki püspekov.

megérkeztek!
Kaphatók : HÁHN IZIDOR könyv 

és papirkereskedésében.

Nasim naprejplacsnlkom
v nyihovi nevoulo-zadejvaj radevoulc 
szlüzsimo z tanácsdávanyom. Pitanye 
trbej napiszati na kárto i poszlati na 

urednistuo „Muraszombat és Vidéke'.

»
i• aI•

HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálók, ekék 
stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 
a legrövidebb időn belül szállíthatók.

Jjő a 
S JíS
«< 
L.U.U.
JJJ <«

Stiván Ernő, műszaki nagykeresdedés
Muraszombat Telefon 39.

í

OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szerszámáru és mindennemű felszerelés. 
GOLYÓSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron. tI
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Doloucsen le rész pri mlatitvó
Minisztersztvo za preszkrbo národa 

je dolocsilo. kelko résza sze szmej 
pobérati pri letosnyi mlafítvi za zmiá- 
cseno zrnye.

I. Pri magánjáró masina] sze lejko 
pobéra:

1. Csi kmef dá k masíni, pri mlatit
vi potrejben cejli matrijál. plácsa 5 'Jn 
cd vszáki 100 kg.

2. Csi dá pri mlafítvi potrejben 
materijál lasztnik masina, lejko po
béra 6 % od vszáki 100 kg.

I!. Pri nej magán járó masinaj (sleri 
sze sz prézsom vozijo):

’. Csi dá pri mlatitvi potrejben 
matrijál kmet i szám szkrbí za vozs
nyo masina, plácsa 1.50 "o od vszak- 
si '00 kg.

2. Csi za masin potrejben matériái 
pri mlatitvi szkrbi lászlnik masina, za 
vozsnyo pa kmet, sze pobéra 5.50 %" 
od 100 kg.

3. Csi pa za matrijál i vozsnyo 
szkrbi lasztnik masina szám, má pra- 
vico pobérati 6 od 100 kg.

Fou szó nájvéksi i nájniénsi dolou- 
cáeni részi, steri sze lejko pobérajo. 
Rész od ovsza sze pa ne szmej v 
zmyi pobérati.

Lasztnik masina more pri vszak- 
sem kmeti v szvojo mlatilno knigo
_i0in»iiHiiiiiiiiiiiiiiii»immiiHiiituimMiiiiuiuiiiiiiiiNiiiii||u 

f JÉGSZEKRÉNYEK, 1 
I KERÉKPÁROK, I 
rádiókészülékek 
f nagy választékban | 
(Nemecz lónos I 

£ vas és gépkereskedésében f

Muraszombat.
AKKliMULÁTOKOK f 

JAVÍTÁSA és TÖLTÉSE. | 
NOVANOD ADÓDPÓTLÓK. I 

s 
* !■< riikitniuiiililt iiiiiiil>llllilllliillllil><iiltliiiihiiiillliliiilllr 

■ szpelati. kelko zrnya je r amláto. Mlá- < 
í titi szamo pri tisztom szmej, steri má 
kmécsko kmgo, (gazdakönyv) aii pa i 
zná poszvedocsiti, ka szí e szilje í 
szpravo na zsétvi z részei kak dela- 
vec. Mlátiti sze szmej szamo szüjo i

' zrejlo szilje, paziti pa Irbej, ka sze | 
i naj kak nájmenye zrnya raztori. Ma- j 
i tídev do kontrolejrali, záto sze moro I 
I knige rédnc szpeiávati. Za rédno 1 
szpelávanye knig ie odgovcren laszt
nik masina., Csi sze nájde rájmt■•.» i 
nerédnoszt. sze posztávi k ma ' -.i 
sztálna kon'rola.

__ Br

Autofeuszna zvéza
med Muraszombatom : Muraszent- 

mártonom
Znamenitr toplice pri Szvétom Már

tom (Vucskovci) szó sze odprle. Té ' 
toplice szobócsanci nalejci cbiscsejo. 
ár po nedeiaj i szvétkaj autóbuszt 
MÁVa szkőuz Muraréva (Hctize)

i vszigdár vozijo.
Vouzni réd je szledécsi: Autóbusz

I z Muraszombata ide ob 7 veri 24 min. !
l Na Murarévl pride ob 8 vöri 17 min. ' 
Z Muraréva, peski irbej idti okouli 3 t 
km. do Muihszentmártona. odtéc zsé 
vozi autóbusz ob 10 vöri 19 min. v 1 
toplice. kama pride eb 10 vöri 30 min.

Nazáj z toplic ide autóbusz eb 17 
vöri Z Mui.aszentmártona sze lejko 

j poutniki poteali spaneejrajo do Mu- 
. raréva, odkéic ob 21 vöri 14 min. ide 
* prouti Muraszombati i eb 21 vöri 35 
min. pride nazáj.

‘Nyilttér*
i .36 éve tonnáik frakkomra -em kaptar meg
i az u.i engedélyt, azért azt be kellett zárnom.
I Ezen az utón mondok köszönetét eddigi ősz- 

szes vásárlóimnak támogatásukért.
FAI KŐ JÓZSEFNÉ 

Muraszombat.
E rovatért ei szerkesztőség nem vállai lele- 

iősségel. ;

: Nyers vadbőröket
• (házimacskát, pézsmát, görényt, mókust, borzf, mezei nyalat,
• házi nyulat, rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle állatiJ szőrt a legmagasabb napi árban veszek.

•Szász István, Muraszombat 
! Lendva utca 21.

Gori-dőliPo brszsnoj póti gór dőli,Szemtá idejo kolija,Edna sze na dől tirajo.Tz .irííga na brég tíszkajo.•Ta edna szó bisztra, friska, Brez’ szkrbí puna veszélja,Ta drága pa műdna, zsmetna. Nyi szkrb je velka : tezska.Glihno szíja na vsze szunceCél dén: vgojdno, vecsér, poidrre, Szvetloszl li dónk eden vzsíva, Driígoga pa mrák zakríva.Te eden doj v-dolé pride,Te dnigi zgora osztóne — Med nyitni sto pride --cíli?Sto k-zadovolnoszti kr:li?Táksi je csloveka zsítek,E’nga veszel, drügoga britek: Vszáksi szvojga sorsa kovácsI szám szvoje hráne szakács.
F. J.

Za szmeh
Po blatr.oj viliéi ide rílar z-kántor 

kumom. Obá z-kresmé ideta i dijacski 
szí zgovárjata. tak ka nyidva niscse 
nerazmi.

Ta hamisna zemia nemre na po- 
kouji osztáti. k-koncovi rítar kuma 
szpádne i tá sze vtégne vu blafi. 
Kántor kuma ga gléda.

— Nepovrzste me éti szamnoga 
kántor kuma. — ga proszi te vu blati 
lezsécsi, — gori me zdignite.

— Gori zdignoti? — eresé kuma. 
moudto szí premiszlivsi, ka de pravo. 
— Tou nemo mogao. ali k-vam szi 
lézsti. tou pacs lehko vcsinim.

Pályázati hirdetmény
A muraszombat-vidékii-é-ie gyzösé.-iéí szer

vezett 0. M. dijnoki ál'ar.-a ptiyázati: hir
detek.

Az állás javadalma „ .•>* ;)GÍ>i92ö. 3. M 
I rendeletben mégállaoitot! t.

relhivom mindazok®. ezer, .-.last
■ elnyerni óhajtják, hogy kéye-.-esüket (ÍV. kö

zépiskola). eddigi alkalmaztatásukat. erkölcs: 
és politika: magatartásukat vázoló bizonyít
ványokkal. valamint az 1935. IV. te. 5. §-e 
értelmében megkívánt keresztény szá mazá
sukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvé
nyüket hozzám folyó év: julius ró 3C-Í-. déli 
12 óráig nyújtsák be. Az elkésve érkezett 
pályázati kérelmeket figyelembe nem veszem. 
Megjegyzem, hogy az állás te van helyette
sibe. Az alkalmaztatás lelicgadas utján :og 
líriénni.

MURASZOMBAT. 1943. iunius hó 2S.
Dr. OLAJOS JÓZSEF 

! _________________________ főszolgabíró.

Asztalos tanoncot
azonnal felveszek. TÓTH FERENC asrrHns- 

mester. Muraszc- bal.

Tlstarszkoga Inasa
.cseszi vzemem gori. TÓTH FEHENC erszk. 

rr.é.szter v Muraszombati.

Ingó árverés
Fk 3551-1943. szám. 10._”0 tengő :rcsér- 

tékü 120 PH gőzgép. Írógép, rádiókés:rték és 
épüleiia (rönkök, deszkák' énhod:-:- K 
házszám alait julius hé j3-án d. e. S. :.-akor. 

j — Simonka Sándor, kir. t ucsegi vég nhajlr 
helyettes.

Elcserélés.
Horvátországban. Daruvá c- lévő 5 szobás 
házamét elcserélném muraszombati házzal, 
vagy földdel. Érdeklődni lehet ;r. Szroc Pál 

iarásbiróná). \ asvér.
—

Sezlónt, vagy rökamirt, 
jókarban lé vöt. megvételre keresek. Cit" » .<• 

adóhivatalt ar.

Csatárén Peti
Vküp szpravo i piszao: Jókai Mór. 

Pcszlc-vencso: Fiiszár János vp. vucsitel.Zsívo je ednók v-Csallóközi eden jáko zavili, jáko jálen cslovek, koga szó vn krajíni za csalárnoga Petija zváli.Ka zakaj szó ga za csalárnoga Petija zváli, tő v-példaj raziozsim, ali telko záto zse napré odkríjem, ka szó nyega bogme zato lak zváli, ka je vszákega znoro, ki sze je dao znoriti.Ednók je tak Csaláren Peti póleg ná- vade vu krcsmé szedő, gda na nyega vdá- lita dvá konyenika z-Rátóta, steriva szta zse nikaj csilla od nyega i tak sze preci v nyega vjéta:— No Csaláren Peti, náj znori, csi bős mogao.— Jász nikoga ne norint moja gosz- poda, — sze odpovedáva Peti, csi bi glih znao, bi nebi steo i csi bi steo, ncbi mogao.No náj pa ntores znoriti, tecsasz od etec neva sla vkraj.Bőg szi zsnyim, tak tű osztania do szmrti, jász váj neznorim, ár szem jász pravicsen cslovek.Z-tém je k-kresmári só i vkraj ga je zézvao, szkrivomá nyerni je napré vö plá- csao dvajszti litrov vína, potom je nazáj prisao k konyenikma, doj szi je szeo i zapovedao szi je víno i tima ovima tiidi.Vszigdár kelkokolikrát szi je dao po pó litri prineszti, je Itóbo doj vzéo z-glá-

i ve i pítao ostarjása; jelibár, ka je tó víno plácsano?Konyenika szta zaprva né ste'a nyego- voga vína píi, zakaj bi rta nyidva troso ; szvoje péneze? Ali Peti je nyidva li rá- tao naj pijéta,. ár on tákso höbo má, ste- í ro, csi v-tla vdári, — vsze víno vöplácsa.Konyenika szta szküszila té récsi pra- vico i kelko pámet: szia méla, szledi szta nyerni escse vervala, priszíljávala szta ga, naj nyírna tó hóbo odá.— Ne odam je bogme, né jász, niti za dvésztó rajnhski né — sze je preti- vio Peti.— Za trí sztó jo pa dönok iá dás, — szta sze zsnyim pogájala i nixak szta nyerni né dála inéra, dokecs szta ga né :>a- guesala, da in‘íma je hóbo ődao.Vcsaszi szta zsnyóv probo napravila i ostarjás je. upiav vadlüvao, ka je víno I plácsano, stero szta na Csalárnoga Petiva ' hóbo zapdved'tla, ár je zse napié vróke i vzéo péneie. .Decska szta sze radüvala, küpüvala i pilá szta qa hőbe postenyé i gda szta sze zse od té dirire lasztivnoszti zadoszta ogvüsala, szta dalé sla vu szószedne vészi ostaríjo, sz.ebé z-hóbov produkálivat.Ali tii szta sze naszádila, szpilá szta víno, vtla szta vdarila hóbo, ali ostarjás je nika nö steb znati od tóga, ka bi víno vö biló plácsano.— Ti szi jo znábidti né dobro vdaro na tla, — právi te prvi i z-rók nyerni vze- me birkecso hóbo, — csákaj, jász jo bole tá vcseszném — i tak jo je vtla vdaro, 

I ka je tak pócsila, csi bi z-stükom stoj i i sztrélo.Ali kresmár je i z-etoga né razmo nikaj.— No, vé jo jász zse vcsesznem — je pravo pá te ov, vtla jo je prascso tak, ka sze je razpócsila, ali kocsmára .je li né zadovolila vö.Tiva dvá decska szta eden csasz pokala vtla hóbo, szledi ostarjási v-glavó, on pa nazáj v-nyidva, tak da sze je na szlédnye tak razeotala hóba, ka je nikse torme né méla.Zdaj szta previdla, kak nyidva je csaláren Peti zvodo, od csemeróv sze napi- ; nyajócs, szia sze nazá povrnola, <a ta : , ga péneze nazáj proszila.Né szta ga zadrobisaia domá, drzsina ( szó nyinía pravli, ka je na nyivo só prosző glédat.Tiva dvá decska szta sze za nyiin od- gezdila. Tam szta ga naisla pri ednom szlókom velkoin drévi z plécsi naszla- nyenoga, stero je na proszó nagnyeno ■ biló i tá obrnóti sze je vidlo, tiszto je i drzsao.Ka delate tű. Peti ocsa? — ga pítata.— |aj vu velíkoj nevöli szem, — právi | Peti. — Eto veliko drévo sze vö scsé I obrnóti i vkiip mi zmozsdzsi proszó, csi . ga ne podprém.— 11 na krátci vám povéva, dajte itatna nazáj za hóbo dáné péneze.Nazaj vama je dam z szrdcá, ali da ji némám pri szebi, domá szem je ni- 

hao i csi vkraj idem eto drévo sce vö obrné i vkiip mi poklácsi proszó.— Nika sze ne bojté, vé va je midva dvá tecsasz drzsala, dokecs nazáj nepridete.— Valá, szamo, ka me nóg?. boti zsmetno hodim.— Gori szi szedte tak r-a ednoga náj- noga konya i dokecs nazáj ne pndete va midva drzsala drévo.Csaláren Peti je begao i dvá decska je k drévi posztavo, eden je z plécsi te ov pa z rokámi drzsao drévo, gc-rt szi je szeo na ednoga konya i namali je proli dómi gezdo.— Ali pascsite sze! — Kricsíta obá za nyim. Ali on je bogme pocsaszo- ma mandigao, tak da bi szt boia<i ge. dili, ali gda szta ga zse né vtdJa. je na- píiszto víizgle i hitro je domá sósztao. Rcp je konyi vkraj vrézao i ga tak zsi- dovi ódao. Rép je na eden cvekr.s pri- vézao i z. kiányom v mocsvar zabio i peski sze je nazáj povrno k i.ccskama. Zse ózdalécs je krícsao i zvao , najnyerni hitijo na pomócs, ar sze le cony v mocsvaro pogrőzo i sze vtópo. Te eden decsko, steri je z rokámi drzsao . révo, je bezsati zacsao, te ov pa, steri je z plécsi drzsao, je v cágloszti tróbiti zacsao, ka sze drévo na nyega obr ,é. Hitro je vkraj szkocso i zdaj je vido, !:a drévo sztoji i sze ne obrné tá. ár je *.'.k , en kraj zrascseno i tó je Csaláren Peti vise pó vére dao zsnyima dnzsati. (Dalé.)
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszomnet. Fe éles kiació és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lincvay iriartner) Márdor.


