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Miért épen én? ...
Irta: Mórocz Imre főjegyző

Mialatt az egész világ a nagy le
számolásra készül, itt a Muravidéken 
sí rgalmas népünk kaszája megpen-, 
g . a rendek egymásra dőlnek, ügyes, 
di gos kezek kévékbe kötik, keresz
tekbe. majd asztagba rakják és a friss 
kenvér odakerül minden magyar asz
talára. A háborús aratás harctéri szol
gálatot jelent az ország népe számá
ra és e mellett számadás is. amely
nek eredménye az ország belső nyu
galmának, békéjének biztosítása.

Az idei termésjelentéseket különös 
figyelemmel kiséri az ország népe. És 
ebben a figyelemben osztozik minden
ki egyformán, mert érzi, hogy az 
egyéni helytálláson kívül a belső arc- 
vr.r.c.: szilárdsága attól függ, hogy lesz 
e elegendő és a meglévő elosztásánál 
é: r . esülnifog-e azlegyének belátása 
és a közösség szempontjai.

Az aratás számadásra hiv fel min- 
de'riit. Olyan számadásra, amely szá- 
mcivet a helyzettel, belátja azt, hogy 
az egyéni érdeket a közérdek rová
séra érvényesíteni — ha szebb jövőt, 
tisztes megélhetést akarunk — nem 
szabad.

A helyzet megnehezülésével kétség
ív j. fokozódik az áldozat is minden
ki számára. Gyakran halljuk azt a 
mondást, hogy „miért épen én", miért 
nekem kell elöljárnom a lemondás
ban és áldozathozatalban. Az ilyen 
vélemény többnyire indokolatlan és 
önző álláspontot takar. Ma minden
kinek számadást kell adnia saját te
vékenységével, munkájával, becsüle
tevei azért, hogy az egész nemzet 
jövőjét biztosíthassuk.

Az egyéni helytállás elsősorban azt 
jei-.-r.ii. hogy minden izgalomtól men- 
I ven. nyugodtan nézzünk elébe a jö- | 
v< r.ek. A meglevőt osszuk be taka- I 
rékcsan, vigyázzunk értékeinkre, ame- I 
lyek nehezen pótolhatók és szervez-| 
zg-.k meg minden erőt, amely az át- 
m'.-et nehézségei között pótolni tudja 
aze kát az anyagokat, amely hiányzik.

Örvendetesen állapíthatjuk meg, 
hogy vidékünk népe igen nagy alkal- 
mazkuáőképességgel illeszkedik bele 
a lanorus közellátás megkötöttségé
be. fizunk abban, hogy az idei tér-; 
més megfelel annak a számadásnak, 

‘.melyet előre tettünk és igy senkinek * 1 * * 
vem lesz oka arra, hogy feleslegesen 
aggodalmaskodjék és idegességével 
a meglevőt is csökkentse és a köz-1 
fogyasztás elől elvonja. Magyarorszá- ■ 
gon még senki sem halt meg éhen. I 
vöt bármilyen nehézségek merültek j 
i-v tel a múltban, nagy szükséget is 
sak kevesen láttak. Ez a körülmény t 

egymagában bizonyítéka annak is. 
mgy a jövő helyzet csak javulni fog. ’ 
Ezt már a fejadagok felemelése is ; 
beszédesen igazolja. A nehézségeket 

legtöbbször nem a készletek elég- 
eiensége, hanem az oknélküli hal- 
Fkk-iS * * * és m°hó gyűjtés eredményezi.

i ik 9 ‘^többször az fakad, hogy 
’ lplhalmozott készletek eltartása nem 
megie|e|ő és a halmozó legtöbbször

Kgyik főfeladatomnak fogom tartani, hogy a Visszatért
terület Vend nyelvű, 

érezze magát
I

I 
I
I

Julius 10-én iktatták be hivatalukba 
dr. Tulok Józsefet, Vas vármegye uj 
alispánját, dr. Mayer-Guary Guidót 
Vas varmegye uj főjegyzőjét és dr. 
László Lajost a szentgotthárdi járás 
uj iőszolgabiráját. A beiktató ünnep
ségen a Muravidéket v. Lindvay (Hart- 
ner) Nándor országgyűlési képviselő, 
dr. Olajos József főszolgabíró, Lipics 
József muraszombati városbiró. dr. 
Pintér Miklós közjegyző, dr. Törnár 
Ede gimnáziumi igazgató. Benkó Jó
zsef járási tűzrendészed felügyelő, dr. 
Bölcs Gyula muraszombati gyógysze
rész, Bánki Ferenc dr. szolgabiró. ! 
Bánfi István musznyai bíró. Obál Jenő i 
perestci molnár. Mikola Ferenc péter- 
hegyi Vendéglős és Breszkócs Adám 
(Petőid) képviselték.

Az ünnepi közgyűlésen vitéz dr. 
Szűcs István főispán köszöntötte az 
uj vármegyei vezetőket, majd a szék
foglaló beszédekre került a sor. Dr. 
Tulok.'ózsef alispán, dr. Mayer-Guary 
Guidó főjegyző és László Lajos dr. 
főszolgabíró az élet minden vonat- i 
kozásera kiterjedő, nemes és szociá-1 
lis programmot adtak székfoglalójuk
ban. Különösen érdekelnek bennün
ket dr. Tulok József alispánnak a , 
Muravidékkel kapcsolatban mondott 
szavai amelyek igy hangoznak

saját maga elől is elvonja a közfo
gyasztási cikkeket.

Nyilvánvaló, hogy a háborús kö
zellátás áldozatok nélkül aránytalan 
terheket ró egyesekre. Ez természe
tesen j fokozódik akkor, ha sokan 
vannak, akik csak önző szempontjaik 
szerint igyekeznek mindent elrendezni.

A Muravidéken a nehézségek el
lenére is a legnagyobb bizalommal 
és a jövőbevetett rendületlen hittel 
kell mindenkinek teljesíteni köteles
ségét. Ez a legbiztosabb előrelátás 
és ezzel építhető legjobban a jövendő.

A kbrlátozásck számtalan foglalko
zási lúgban nyersanyaghiányt, pan
gást és áthidalhatatlannak látszó ne
hézségeket eredményeztek. A panasz
kodás azonban nem viszi előbbre a 
többi dolgozók munkáját. A helyzet
hez váló alkalmazkodással, körülte
kintő takarékossággal a legsúlyosabb 
nehézségek is elsimíthatok. Ha elkép
zeljük ,a háború pusztítását a legtöbb
európai államban, örvendeznünk kell
azért, hogy minket még megkímélt a
sors fjttól, hogy ez a vidék a bor
zalmas világégés közepébe kerüljön
és a harc hevessége az itteni dolgo
zók nyugodt és békés otthonait za
varja meg. .A mayyar fegyverek
ébersége a lakosság áldozathozatala
arányában fokozódik és örülhetünk
annak hogy honvédségünk hivatása 
magaslatán őrködik áldozataink fejé
ben jövőnk és biztoságunk felett.

i

de rpagyar sziVü lakossága jól 
ebben a Vármegyében*4

— Különös szeretettel gondolok 
ebben a pillanatban a vármegye 
visszatért községeire, a muraszom
bati és szentgotthárdi járás községe
ire, amelyeknek a vármegye életébe 
való teljes bekapcsolására igen 
nagy súlyt fogok helyezni és egyik 

1 főfeladatomnak fogom tartani, hogy 
. az ezen a területen lakó vend nyelvű, 
de magyar lelkületű lakosság jól 

1 érezze magát ebben a vármegyében.
Az alispánt székfoglalója után a 

törvényhatósági bizottság nevében

A hadtestparancsnok Muraszombatban
‘ lentek a járási hatóságok, hivatalok 
I és intézmények vezetői. A helyőrség 
parancsnokának jelentése után ellépett 
az altábornagy a diszszázad előtt, majd 

I a polgári személyek üdvözlését fogadta. 
Az altábornagy megszemlélte a 

helyőrséget.
■i—■—arc a—bmimiwii —

A muraszombati járás négy körjegyzőjét 
kitüntette az alispán

a leventemozgalom terén kifejtett értékes munkásságukért

a
Vitéz Bakay Szilárd altábornagy.
III. hadtest uj parancsnoka kedden 

délután látogatást telt Muraszombat
ban. A hadtestparancsnokot a hely
őrség tisztikara és diszszázad fogadta 
délután 4 órakor a Szabadságtéren a 
honvédség részéről, ugyanitt megje-

a
A muraszombati járásban fiatal még 
leventemozgalom, odaadó, komoly 

munkásokra van szüksége, hogy a 
csonkaországi mértéket mindenben 
megüthesse. Ilyenekben nincs is hi
ány, amit bizonyít a járás leventecsa
patainak jó megszervezettségeésgyors 
fejlődése. A leventék hivatott vezetőin 
kívül rendkívül értékes munkásságot 
fejtenek ki a mozgalom érdekében a 
járás jegyzői. A leventék valamennyi

Néhány vend fiút is elhelyeznek 
a szombathelyi szalézi tanoncotthonban

Benkó József megköszönte a vármegye kisgyülésen a muraszombati 
járás útjainak javítását

A kisgyülés tárgysorozatából még 
egy felszólalás érdekli különösen ti 
muraszombati járást. Ezt

Benkó József
mondta el és megköszönte benne a 
főispánnak és az alispánnak a gon-

I

Vas vármegye törvényhatósági kis- i 
gyűlése kedden tartotta júliusi rendes j 
ülését vitéz dr. Szűcs István főispán 
elnöklete alatt. A kisgyülésen a mu
raszombati járást Benkó József kép
viselte.

A kisgyülés során a főispán beje
lentette. hogy az iparügyi i 
segélyt ad a szombathelyi szalézi 
tanoncotthonnak iparostanoncok fel
nevelésére és gondozására. A kiutalt 
segély terhére a szombathelyi és mu
raszombati ipartestület területéről 
vesznek fel tanoncokat. Vitéz dr. Szűcs 
István főispánnak ugyanis az az el
gondolása, hogy

néhány törekvő, szorgalmas vend 
fiút is neveljen fel az államsegély 
terhére a szombathelyi szalézi 
tanoncotthon.

i

Grősz József kalocsai érsek, a vár
megye tisztikara, tisztviselői és az 
alkalmazotti kar nevében pedig Kiss 
Gyula Zsigmond árvaszéki elnök kö
szöntötte.

Az ünnepi közgyűlés után küldött
ségek keresték fel az uj alispánt. A 
küldöttségek sorában a Muravidék 
képviselői is megjelentek, hogy az uj 
alispán eddigi jóindulatát megköszön
jék és felelősségteljes munkájának 
tőlük tellhető támogatását megígérjék.

íC mihmi --------------

megmozdulásánál munkát vállalnak 
és mindenben támogatják a honvé
delem e fiatal szervének ügyét. Kü
lönösen értékes és eredményes mun- 

i kát végeztek Mórocz Imre. Muraszom
bat nagyközség vezető jegyzője, Csa
ba József péternegyi. Csermely Béla 
musznyai és Takách Ferenc pártos- 
falvai körjegyzők, akiket munkájuk
ért a vármegye alispánja elismerő 
oklevéllel tüntetett ki.

O—■ —

doskodást a muraszombati utakról, 
miniszter A teljes

lelki visszatérést
nagyban elősegíti majd — mondotta —, 
ha jó utak vezetnek a régi haza felé. 
Mert a jugoszláv uralom alatt elha
nyagolták ezeket az utakat. Akkor 
csak a Jugoszlávia felé vezető utak 
voltak fontosak.

Benkó ezenkívül még külön is meg
köszönte a főispánnak, hogy a sra- 
lézi tanoncotthon benépesítésévé; kap
csolatban is gcndolt a muraszombati 
járásra.



2 o’dí.j MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 1943. julius 16.
Újabb mestervizsgák Muraszombatban

5 jelölt vizsgázott

A muraszombati ipartestület helyi
ségében kedden délelőtt mestervizs
gák voltak. Az iparkamara részéről 
dr. Simon László titkár ellenőrizte a 
Szűkíts István ipartestületi elnök, 
szabómester és Vogrinecz Ferenc 
asztalosmester elnökletével lefolyt 
vizsgákat. A mestervizsgára 9 en je
lentkeztek. 1 jelentkező visszalépett

sikeresen 8 közül

és 8 ál ott a vizsgáztató bizottság elé. 
Közülük 5 tette le sikeresen a vizs
gát. Az uj iparosmesterek a követ
kezők : S^ntavecz Ferenc kovács. 
Nemecz Mihály kovács, Fartely Fe
renc cipész, Zelkó Lajos cipész és 
Cimermann István fodrász (Muraszer- 
dahely.)

t
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Finkelsteinnek és Silbersteinnek megtiltották 
a Délvidéki Monográfia 

terjesztését és a kiadóvállalat elbocsátotta őket
Megírtuk, hogy Délvidéki Monográ

fia címen kiadandó könyvet ajánlat
tak a Muravidéken Finkelstein Mar- 
cel és Siiberslein Katalin zsidó ügy
nökök a lakosságnak azzal a meg
jegyzéssel. hogy „hazafias kötelesség' 
a könyvre való előfizetés. Dr. Olajos 
József főszolgabírónak tudomására 
jutott a könyveladás furcsa módja, 
ezért azonnal leállította mindkét ügy
nök munkáját. Az ügy azóta be is 
fejeződött. A főszolgabíró mindkét ügy-

nöknek megtiltotta az említett munka 
további terjesztését, a kiadóvállalat 

I pedig azonnali hatállyal elbocsátotta 
mindkettőjüket. — Á Délvidéki Mo
nográfia szerkesztőbizottsága egyéb- 

i ként sajnálkozását fejezte ki Mura- 
1 i szombatban a rajta kívül álló okok

ból történt eset miatt és hangsúlyoz
ta. hogy komoly közérdekű munkát 
akar végezni, amit a két ügynök azon- 

i nali elbocsátásával is bizonyítani kivan.Rovarevő növények és más természeti ritkaságok gazdag lelőhelye a Muravidék
A természettudósok számára sok kiaknázatlan 

kincset rejt

A termeszét gazdag bőkezőséggel 
szórta a szépséget a Muravidékre. A 
hegyvidék — mifelénk Goricskónak 
hívják — miniatűr AlpokKént ezernyi 
színfoltjával, változatosságával, ked
vességével az első pillantására meg
hódítja az embert, de a Mura völgyé
nek dús növényzete, virágos rétéi, a 
nagy folyó holtágainak gazdag állat
világa is magával ragadja a szemlé- dekesspgek gyűjtésével és mióta ide- 
lőt. A természeti szépségek élvezői-' került a Muravidékre, szabadidejéből

a Goricskó

nek igazi gyönyörűség barangolni a 
Muravidéken, de, mint most hallottam, 
a természettudósok számára is szám
talan. kiaknázatlan kincset rejt a táj.

Csaba Jpzsef péterhegy i körjegyző 
meséli a minap a Muravidéken bő 
sokaságban előforduló természetrajzi 
ritkaságokról. A körjegyző régóta fog
lalkozik n éprajzi é.s természetrajzi ér-

i sokat fordított néprajzi és természet- 
j rajzi kutatásokra. A lelkes kutató-mun
ka máris sok érdekes felfedezésre 
vezetett.

Talán a legértékesebb lelet — amint 
Csaba Józseí elmesélte — Péterhegy 
közelében, a Goricskó szivében akadt. 
Péterhegy. Kerkaszabadhegy és Tót
keresztur községek közölt apró, név
telen csermely csörgedezik. Környéke

ősi lapos terület
volt Az ősláp nyomai még ma is fel
lelhetők, a növényzet között pedig i 
ezrével akad a rendkívül ritka

Drosera
nevű rovarevő növény.

Csaba József szakszerű előadását 
csak mint nern szakember tudom visz- 
szaadni, de a növény annyira érde
kes. hogy leírása még igy is toliamra 
kívánkozik. A kis foltokban sűrűn 
található Drosera egészen apró nö
vény. a fü és moha közölt bújik meg. 
Durva hasonlattal talán a kiterjesztett 

, ujja emberi tenyérhez lehet hasonli- 
i tani. Polip-Karjai végén csillogó ned
vet ereszt, ez a csalétek. Az édes 
nedv a növényre vonzza a rovaro
kat. amelyeket aztán

polip karjai becsukásával halálos 
öllelésbe szőrit a Drosera.

Kiszívja a rovarból az éltető nedve- 
két es amikor karjait újra .szétterpeszti.

■ a növényen csak az elpusztult állat 
1 szilárd váza marad, amit hamarosan 
magával ragad a szél.

De számtalan más érdekes növény 
akad az őslápban. A Mura mentén 
is, ahol a ritka fehér liliom tenyészik.

i
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HÍREK
— Vitézzé nyilvánították a hősi 

halott Pósfay Edét. A Kormányzó 
Ur. mint a Vitézek Főkapitánya, a 
múlt év augusztusának közepén hősi 
halált halt nemes nagy- és kisbarkó- 
czi Pósfay Ede m. kir. századost vi
tézzé nyilvánította.

— Egyházi diszpozíció. Az alsó
lendvai plébánia ideiglenes vezetésé
vel Gerencsér József szombathelyi 
hitoktatót bízta meg Grősz József ka
locsai érsek, a szombathelyi egyház
megye apostoli kormányzója, mint
hogy Zenz Péter alsólendvai plébá
nosnak saját kérésére tartós szabad- 

| ságót adott.
— Kinevezések a muraszombati 

járásbíróságnál. A muraszombati já
rásbíróság fogalmazó karában dr. 
Dsubán Lászlót kir. járásbirósági al
jegyzővé. a tisztviselő karában Nesz- 
ményi Alicet irodatisztté, az altisztek 
között pedig Bottvák Mátyást II. osz
tályú altisztté nevezték ki.

— Gépkocsivezetői vizsga Mura
szombatban. Muraszombatban 1943. 
augusztus 12-én délelőtt gépkocsi
vezetői vizsga lesz. A viszga iránt 
érdelkődők jelentkezzenek azonnal az 
Elefánt (Bácz) szállodában.

— Esküvő. Horváth Boldizsár mu
raszombati középiskolai énektanát 
szerdán vezette oltárhoz a vidornya-

I szőllősi templomban Fodor Margito1. 
i — Megépült az első gyümölcsfel
dolgozó a Muravidéken. A nagy 

I muravidéki gyümölcstermést mindez-

j
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Muraszombat Alsólendva Nagykanizsa

Érvényes: 1943. MÁVAUT AUTÓBUSZ MENETREND május 17.-től
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MEGJEGYZÉS? *
K Muraszombat—Letenye között csak hétköznap.
X csak hétköznap közlekedik. I |
d~ Alsólendva—Nagykanizsa között csak hétköznup.
a - Muraszombat—Szarvasiak csak kedden, csütörtökön, vasár- és ünnepnap közlekedik, 
i Muraszombat—Szarvasiak csak hétfőn, szerdán, 'péntek és szombaton közlekedik. 
e~-Muraszombat—Szarvasiak kedden és csütörlökör' ncjim közlekedik.
g Muraszombat—Felsőlendva csak kedden, csütörlökör.. vasárnap és ünnepnap, 
h—-Muraszombat—Felsőlendva csak hétköznap hétfő, szerdán, pénteken és szombaton. 
X Felsőlendva—Szentgotthárd között csat hétköznap.

gx- Felsőlendva—Muraszombat járat először a pályaudvart érinti. 
c=Csáktornya—Perlak között csak hétköznapi héttón. sterdán és pénteken. 

Csáktornya—Stridovár között minden hétköznap Iközlekedik.
+ Csak vasárnap é.s ünnepnap közlekedik.
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A magyar természettudósok még alig ideig teljes egészében el kellett szá - 

amely érdekesnél litani. mert a vidéken nem volt egyet- 
___ ___ I várja len gyümölcsfeldolgozó üzem sem, 

' Most létesítette az első gyümölcsfel- 
Mint Csaba Józseftől hallottam, né- dolgozó telepet vitéz Lindvay (Hart

■ hány napig már országosnevü tudós ' ner) Nándor felsőlendvai birtokán.
! is járt a vidéken: dr. Jávorka Sándor, • — Halálozás. Mély gyász érte a
f a Nemzeti Muzeum növénytárának ; szombathelyi Palace kávéház bérlő- 
I nyugalmazott igazgatója, aki szintén ■ jét. Wagner Józsefet. Fiatal felesége 
I megállapította, hogy a feltáratlan vidék , 10 évi boldog házasság után elhunyt, 
i számtalan növénytani ritkaságot I Férjén kívül két árva gyermeke és 
' rejteget. 11
i A néprajzi kutatók számára hason-
> lóan értékes terep vidékünk. Csaba 
körjegyző ezen a térén is munkálko
dik. Péterhegyen például helyi mú
zeum felállításán dolgozik. Minden
esetre azl hiszük, hogy a megindult 
kutató munka során még számos ér
tékes é.s ritka felfedezésről számol
hatunk be.

I-----------------------------------------------------

ismerik a vidéket, < 
érdekesebb meglepetésekkel 
őket.

i

I 
|

I
I
i
i
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kiterjedt rokonság gyászolja Wagner 
Józsefnél, akit nagy részvét kisért 
utolsó útiéra.

i 

I

üz Ipartestület közleményei 
, A járási ipartestület közli, hogy a ' 
cipészek részére crupponstanc, kéreg- 
stanc és bélésbőr érkezett. Az anya
gok átvehetők. Egyben felhívja az 
ipartestület azokat a cipészeket, akik 
az előzőleg kiutalt bőrt még nem vet
ték át. jelentkezzenek átvételére az

■ ipartestületnél.
i

■
I

Mesterek és mestervizsgára ké
szülök figyelmébe! Gumilár Kálmán 
ipartestületi jegyző vend nyelvű mes
tervizsga-könyvet adott ki. A könyv 
a mestervizsgák anyagát tartalmazza 
és nem csak a vizsgázóknak, hanem 
a levizsgázott, régi mestereknek is 
nagy hasznára lehet jó tanácsaival. 
A könyv kapható Gumilár Kálmán
nál az ipartestületnél.

Nyilttér *
Ki kölcsönözne 16.000 pengőt jó 

kamatra T Pénze száz százalékig biztosítva 
lenne és a kölcsönt valuta érték szerint fizet
ném vissza. — Érdeklődni lehet Vendvidéki 
Könyvnyomdában Muraszombat.

* E közleményért a szerkesztőség nem vál
la! felelősséget.!

i

KÖRZETET
FEL
fokozott küz-
Muravidéken

‘ MUSZNYÁN ÉS BODÓHEGYEN 
TRAHOMAKEZELÖI

ÁLLÍTOTTAK
A magyar hatóságok 

delmet folytatnak a
aránylag gyakran előforduló trachoma 
leküzdésére. A védekező intézkedé
sek sorában kiemelkedő jelentőségű, 
hogy két fontos központban. Musz- 
nyán és Bodóhegyen trachoma kezelő 
központot állított fel a belügyminiszter. 
Musznyán trachomakezelőnőnek 
Ménes Piroskát. Bodóhegyen pedig 
Bunderla Franciskát nevezték ki.

í JÉGSZEKRÉNYEK. I 
I KERÉKPÁROK. ! 
rádiókészülékek

nagy választékban

Nemecz János
vas és gépkereskedésében

Muraszombat.
X

X

AKKUMULÁTOROK 
JAVÍTÁSA és TÖLTÉSE, 

NOVANOD ANÓDPÓTLÓK.
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Sürgős javításra szorul
8 Köhida és Véghely közötti ut

• fér régebben tervbe vették, hogy
,T. Véghely között megjavítják 

az éai és kiszélesítik a hidakat. A 
r id útszakasz megyei kezelesbe ke- 
i ami aztán a jövőben biztosítja 
alapos karban tartását. A karbantar
tásra igen nagy szükség is van. hi- 
sz._ nap-nap után többször megy 
i- végig ö Muraszombat Szarvas- 
’ak között közlekedő autóbusz.

Az útjavítás — valószínűleg a szál-

1 
I 
I 

I 
I

kát, nem is szólva egyik éles kanyar . ^ll- Pius pápa a megüresedett ka-
után következő keskeny hídról, ame-1 locsai érseki méltóságra Grősz József 
lyen olyan nehéz a nagy autóbusz-1 szombathelyi, megyéspüspököt nevez
nak átmenni, 
még nem történt ott semmi baleset. ]

A Mu avidék népe tisztában van 1 
azzal, hogy a háborús helyzet nehéz- 
zé tesz mindenféle útjavítást. Azt is j 
tudja, hogy a végső győzelem után ■ 
egyszeriben nagy javítási munkálatok i 

u „_  „ ; indulnak meg mindenütt. Ennek elle-
’il -T nehézségek miatt — mindezi- nére reméli, hogy a szóbaníorgó rö- 
ci-Íe nem kezdődött meg. Szükség pe- i vid útszakaszt lehetőleg még a tél 
di2 :zen nagy lenne rá, mert - gic- ■ előtt megjavítják, hiszen ha valahol 
. ~.r erős, keskeny utón állandóan égető szükség van a javításra, úgy 
iorg?' törés fenyegeti az autóbuszo- Kőh’da és Véghely között az van.

WIIBIITOl

icjhí. ci GUlUlJUbó" - -------

, hogy csoda, hogy eddig j ki- Az uí kalocsai érsek, aki egve- 
-•*------- -• u_i — a j lőre a szombathelyi egyházmegye

. apostoli kormányzója is, vasárnap 
délután fényes ünnepségek közepette 
vonult be Kalocsára. Szombathelyről 
mintegy ötven főnyi küldöttség uta-

a
I

Női gazdasági iskola is létesül 
Battyánf alván?

Battyánfalva községben áll az or
szág legmodernebb és legnagyobb 
gazdasággal rendelkező téli gazdasá
gi iskolája. A téli gazdasági iskolás 
vidék életében renkivül nagy szerepet 
játszik, mert nem csak jól képzett 
gazdák kerülnek ki belőle, hanem 
ki őrleteivel. szaktanácsaival fontos

irányitó szerve 
a Muravidék mezőgazdaságának.

4 ?é!i gazdasági iskola nagyszerűen 
be állott, az érdeklődés iránta igen 
rác., ezért vetődött fel a gondolat, 
Ser; létesíteni kellene melléje

egy egyévfolvamu női háztartási 
és gazdasági iskolát is.

Ilyen. intézmény az országban még 
kevés van. azonban a meglévő né-

hány nc;gyszerü eredménnyel dolgo
zik. Battyánfalva a központi fekvésű 
Muraszombat szomszédságában kivá
lóan alkalmas lenne női gazdasági 
iskola számára, amelynek nemcsak 
a Muravidék, hanem Vas és Zala 
megye wzeli járásainak népe is igen 
nagy hasznát venné.

A nő1 gazdasági iskola létesítésé
nek terve már a megvalósítás állapo
tához közeledik. Vitéz Lindvay (Hart- 

í ner) Nándor országgyűlési képviselő 
már több tárgyalást folytatott Buda- 

! pesten is. Szombathelyen is az iskola 
I felállításának lehetőségeiről és a tár
gyalásom eredménye mindenütt bizta- 

; tó volt. Remélhetjük, hogy a jövő éu- 
l ben már sor is kerül a női gazdasá- 
i gi iskol£ felállítására Batlyár.falván.
O—— I

A muravidéki volt haditengerészek 
beléptek a haditengerészek egyesületének 

Balaton csoportjába
A lagyar Haditengerészeti Egye- i 

süléi szombathelyi ..Balaton" csoport
jának küldöttsége. Széli Lehel mér
nök. alezredes, volt császári és kir. 
haditengerészeti főmérnök vezetésével 
Muraszombatba utazott múlt vasár- 
n.j . a muravidéki volt haditengeré
sz* írnek a MAHÉ-be való beszerve
zése céljából.

4 város megtekintése után a kül
döttség a megjelent muravidéki volt 
Haditengerészekkel a Centrál étterem- 
j*"- elést tartott. Az értekezletet Széli

Gyomorbajos! - Vesebajos! I 
’ tartson ivókúrát I 
i .4 természetes szénsavas | 

PETÁNCl
gyógyvíz 
üdít — gyógyít 

Főraktár: MURASZOMBAT 
TELEFON 68.

Lehel, a szombathelyi csoport veze
tője a Hiszekegy-gyei nyitotta meg 
megemlékezett a Kormányzó Úrról, 
amelyet az együttes haditengerészek, 
tengerészszokás szerint háromszoros 
„Hipp-hipp-Hurráva!" köszöntöttek. 
Majd utána vend nyelven üdvözölte 
az ott élő bajtársakat. Azután Tolnay 
László pajtárs hazafias beszédben is
mertette a MAHE célkitűzéseit, amelyet 
nagy tetszéssel fogadtak a muravi
déki bdjtársak. Utána

Kolossá Sándor
bajtársit egyhangúlag megbízták a 
Mura csoport ügyvitelével. Máthisz 
Lajos bajtárs azután megköszönte a 
„Balaton" csoport képviseletét. Dél
ben a bajtársak közös ebéden vet
tek részt a Centrál étteremben, ahol 
a tulajdonos részéről is magyaros ven
dégszeretetben volt részük. A vonat 
indulásáig a muravidéki bajtársak vé
gig kitartottak és ápolták a piros, 
fehér, piros lobogó összetartó ba
rátságát.

„SBBflHin II

rum és likőrgyár
mindennemű szeszes talok gyártása és eladása 
Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

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

Nagy ünepséggel
fogadta Kalocsa népe uj érsekét

zott Kalocsára, hogy képviselje a 
szombathelyi egyházmegyét a főpász
tori beiktatáson.

A beiktatási ünnepségre délelőtt 
fél 11 órakor kerüli sor. Ezalkalom- 
mal Grősz József érsek szentbeszédet 
intézett a főegyházmegye híveihez. 
Az ünnepségeket főpásztori nagymise 
fejezte be.

KO ■!■!*-------------
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Fokozott küzdelem szükséges 
Muravidék legelterjedtebb népbetegsége 

<t t ü< lö\-<'sz ellen!
Sajnálaltal tapasztalom, hogy keve- kori Gr. Billott kastélyt, gyönyörű. 

• sen tudnak a tüdővész rohamos elter
jedéséről a Muravidéken. Pedig na- 
gyonis jó volna, ha nemcsak az erre 

' hivatott közegek, hanem a nyilvános
ság, a nép is behatóbban foglalkoz
na ezzel a kérdéssel. Mindenki tudja, 
hogy a tüdővész íertőző betegség, de 
mégis senki sem fél tőle annyira mint 
pl. a torokgyíktól vagy vörhenytől. 
Pedig a tüdővész több embert fer
tőz meg, mint a torokgyík és vörheny 
együttvéve. Ennek oka főkép abban 
rejlik, hogy a hozzátartozók a tüdővé
szest nem különítik el, sőt nem is 
igyekeznek elkülöníteni, hatóságilag 
meg nem lehetséges, viszont a torok- 
gyikos vagy vörhenyes beteg szigorú 
elkülönítés (pl kórházban) alatt ma
rad gyógyulásáig. Ez annál is köny- 
nyebb, mert a betegség lefolyása rö
vid pár hetet vesz igénybe, mig a tü
dővészes csak ritkán maradhat hóna
pokon keresztül zárt intézetben, mert 
helyszűke miatt át kell engednie ágyát 
más, súlyosabb tüdővészesnek. Ezek 
a félig gyógyult betegek otthon saját 
családjukat fertőzik meg sokszor jó
szándékuk és akaratuk ellenére, mert 
hiszen köztudomású, hogy Muravidé
ken egy szobában általában 5—8 sze
mély lakik.

Nagy jelentőséggel bira Muravidék
népére

az aktuálissá vált muraszombati 
tüdőbeteg gondozó felállítása.

' Reméljük, hogy hamarosan nemes 
gondolkodású, felelőségének teljes tu
datával biró vezető kerül ennek élére. 
Ez kezdetnek jó és szükséges, de 
nem szabad e mellett megmaradni, 
mert a t jdőbeteg gondozóban csak 

i bejáró betegek részesülhetnek gvógy- 
i kezelésben. Márpedig a tüdővész el
len eredményesen csak úgy lehet 
küzdeni, — legalább is addig, amig 
a tüdővész kórokozóira közvetlenül 
ható gyógyszert fel nem fedeznek, — 
ha a beteget zárt intézetben teljesen 
elkülönítik. Az elkülönítésnek kettős 

I a célja: a gyógyeredmény fokozása
■ és a továbbterjedés megakadályozása.

Péter-Pál napján részt vettem, az 
' alsólendvai járás orvosi kara nevében 
a nagykanizsai Tüdőbeteg Otthon ün
nepélyes átadásán. Dr. Fügi Károllyal, 
az Otthon fiatal, vezető-orvosával hosz- 
szan elbeszélgettem. Kívánom, hogy 
eme agilis orvos szép és nemes ter
veit megvalósíthassa. Amit ott hallot
tam és tapasztaltam, mélyen megille-

■ tett. A tüdőbeteg-gondozó 1910-ben 
i kezdte meg működését a legprimiti- 
j vebb keretek között. 1912-ben sikerült 
| bérlet utján egy félig-meddig megfe- 
I lelő rendelő-helyiséget biztosítani. A 
I társadalom összefogása, az erős hil
és akarat következtében a gondozó

■ kezdett fejlődni, kibővülni, de a je
lentkező betegek elhelyezésére még 
mindig nem volt megfelelő helyiség. 
Dr. Krátky Istvánná fáradhatatlan mun-

i kásságának köszönhető, hogy az egy-

i
|

nagy kiterjedésű parkjával együtt 1941- 
ben megvette Nagykanizsa városa és 
a Tüdőbeteg Otthon céljaira átenged
te. 90.000 P államsegély, 10.000 P a 
Magyar Nemzeti Bank részéről, vala
mint több számottevő készpénz és 
berendezési tárgyak adományozása 

i révén 1913 tavaszán végre megnyit- 
| háttá az Otthon kapuit a gyógyulást 
i keresők előtt. Gr. Teleky főispán meg- 
i jelenésével emelte a nap jelentőségét.

Dr. Johan államtitkár személyes meg
jelenésével is kihangsúlyozta, meny
nyire szivén viseli a kisvárosok egész
ségügyi problémáit. A Tüdőbeteg Ott
hon ünnepélyes átadása alkalmával 
leszögezte azt a tényt, hogy a tüdő
vész fertőzés utján terjed Ahol nincs 
tüdővészes, ott bármilyen nagy 
legyen is a nyomor, nedves, egész
ségtelen lakás, ott más betegség ke
letkezhetik, de nem tüdővész. Nagy’ 
jelentőségűnek tartja a tüdőbeteg ott
honok felállítását, hogy ezáltal a fer
tőző betegek teljesen el legyenek kü
lönítve. Majd ezeket mondta: „Ma 
háborúban vagyunk, de megállnunk 
nem szabad. Lesz idő. amikor a szo
ciális gondolat keretében szebbet, na
gyobbat. tökéletesebbet fogunk alkot
ni, de addig is

az államhatalomnak, törvényha
tóságnak, városnak, községnek és 
társadalomnak össze kell fognia, 

hogy leggyorsabban haladhassunk a 
szociális fejlődés felé, idehozott az 
érdeklődés, hogy lássam mit lehet az 
állam és társadalom összefogásával 
háborús körülmények között is elérni. 
Oly szívóssággal és akarattal küzdött 
dr. Krátky Istvánná elnöknő, amilyen 
csak kivételes nőknél tapasztalható, 
mely a lehetetlent nem ismeri".

Amit Nagykanizsa városa és áldo
zatkész társadalma valamint dr. Krát
ky Istvánná fáradhatatlan munkássá
ga véghez vitt, azt itt

a Muravidéken is meg lehetne 
valósítani.

Csak nem szabad kishitünek lenni. A 
kezdet nehéz, nagyon nehéz! De há
la Istennek, vannak a Muravicéken. 
különösen Muraszombatban olyan 
egyéniségek, akikről köztudomású, 
hogy a Muravidékért, különösen pe
dig Muraszombatért mennyit tettek. 
Ezekhez fordulok kérésemmel, mert 
ezek feladata, hogy törhetetlen hittel, 
erős akarattal és fáradhatatlan mun
kássággal megindítsák eme mozgal
mat és átsegítsék a kezdet nehésé- 
gein. Meg vagyok győződve, hogy 
nemes munkásságukban nem lesznek 
magukra hagyatva. Dr. Saruga.

Ö?

Borbély tanoncnak
jobb házból fiút vagy leányt felveszek. Kohr 

Samu fodrász Muraszombat. 2
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— Pápa mellett Kúp községben 
tűzvész támadt, amely 3 házat el
pusztított.

— Győrben dolgozott egy hónapon 
keresztül Mikoia András festőművész, 
aki a vármegyeház közgyűlési és 
tanácstermében elhelyezett festménye
ket restaurálta.

— Keszthelyen 14 sokgyermekes 
családnak nemrég adták át az ONCSA 
házakat.

— Nagykanizsán julius 19-én to
vábbképző kántortanfolyam kezdődik.

— Borsod vármegyében mintatatut 
létesít a Hangya szövetkezet vitéz 
Borbély-Maczky Emil főispán kezde
ményezésére.

— A posta statisztikája szerint az 
idén eddig 100 millióval több levelet 
küldtek, mint tavaly ugyanennyi idő 
alatt.

— A Nagykanizsai Bajtársi Szol
gálat 50 gyermeket indított útnak 
nyaralásra.

- A belügyminiszter elvi döntést 
hozott, amely szerint a rendőri bünte- 
tőbiró is alkalmazhatja a rehabilitációt. 

Muraköz végleges felszabadulá
sának második évfordulóját ünnepelte 
julius 9-én. Ezen a napon vette át 
ezelőtt kél évvel a magyar közigaz
gatás a muraközi terület vezetését.

— Kapi Béla evangélikus püspök 
vasárnap avatta fel Győr új evangéli
kus diakonissza-otthonát és árvaházát, 
melyet negyedmillió pengős költség
gel építtetett az egyházközség. Az 
árvaházban ötven gyermek számára 
van férőhely.

— Csáktornyán Szürküli,^-Tisztikar 
futballmérkőzést rendeztek. A mérkő
zést 1:3 arányban a civilek nyerték.

Csáktornyán muraközi nyelvi tan
folyamot rendeznek a tanítóság szá
mára. A tanfolyam julius 12-től au
gusztus 7-ig fog tartani.

Martonvásárhelyén a vonat elé 
vetette magát Pauer Miklós kispesti 
iparossegéd. Öngyilkosságának oka 
az volt, hogy törvénytelen gyermek 
volt és ezért állandóan búslakodott.

A debreceni kollégium segélye
zésére eddig 200 ezer pengői fizettek 
be.

— A máty ásföldi evangélikusok 
a többi vallásfelekezettel összefogva 
építik meg templomukat. Az alapkő
letétel: ünnepség vasárnap, július 11- 
én lesz. Mátyásfölden ez már a har
madik ilyen együttes templomépités, 
mert előbb a római katolikusok, majd 
a reformátusok templomát építették 
meg testvéri összefogással.

— Bácskában már cséplik az ár
pát. A termés jó közepes

— Diósgyőrött mesterversenyt ren
dez a Magyar Szakkszövetség julius 
első felében.

— A papi osztály ellen izgatott 
Peter József győri munkás. A győri 
törvényszék kétheti fogházra itéite, a 
Kúria most háromhónapi fogházra 
emelte fel a büntetést.

i
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Dolíncsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-légen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

F i n o »i badacsonyi es egyéb balaton- 
melléki borok szolid áron nagyiján és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
bornagykereskedőnél — Kicsaombat.

: LEVENTEÉLET • ........<•••••........ ••••«••••/ 
Ismerd meg nemzetedet!

A végvárak
V égig e királyság hosszú határszé

lén a végvárak néztek farkasszemet 
a törökkel; kicsiny földvárak több
nyire bennük néhányszáz hajdú, vég
vári vitéz rossz felszereléssel, rosszul 
vagy sehogysem fizetve Hőskölte
ményt lehetne irm ezekről a harcok
ról. hogyan küzdött magára hagyatva 
egy nép. < hogyan védte saját vére 
hullásával a keresztény államokat, 
hogyan tette lehetővé saját maga 
pusztulásával. hogy azok békében 
fejlődjenek.
. Magyar és török között áthághatat
lan szakadék tátongott. A magyar 
nem követhette a balkáni népek pél
dáját. akik behódoltak a töröknek. A 
magyar nár magasabb műveltségi 
szinten ért és nem szállhatott le egy 
alacsonyabbra. Török és magyar kö
zött nem volt más lehetőség, csak az 
utolsó ler^eíletig tarló harc.

A század második felére már alig 
volt család az országban, amelyik
tagját ne .sirathatta volna a török har
cokban. Híres huszárkapitányaink eb
ben az időben mind délvidéki csala
dok sarjai, akik elűzve, az ősi ott
honból rtjbságba cipelt apjukat, meg
gyilkolt anyjukat mentek a törökön 
megbosszulni. Az elüzöltek. hajlékta
lanok száma egyre nőtt. vele, együtt 
nőtt az elkeseredés. — megbékélésről 
szó sem lehetett.
hogy a hárc életre-halálra megy. „Hű
séggel akarunk szolgálni őfelségének 
hazánknak s az egész keresztyénség- 
nek. ha <ell életünk feláldozásával 
és vérünl ontásával is’ — ir.ia Lo- 
sonczv István 1 emes várából s nem 
akadt - egf magyar sem a hosszú har
cok aiatt.j aki megszegte volna a hű
séget. A \ égvárak vitézeiben. újra éledt 
minden elfeledett magyar erény. Éhe
sen. rongyosan, fizetés nélkül, de 
harcoltak, mert a,, „édes haza" fölött 
a végpusztulás feliegei jártak.

De a királynak és tanácsosainak 
nem tetszettek a magyar végvári vi
tézek.. Mindig hadakozni akartak s 
hiába, kötött békét a szultán meg a 
király' oki nem vették tudomásul. Ho
gyan is nyugodhattak volna bele, 
amikor a törökök csak úgy jártak to
vább is portyára, gyújtogatták a fal
vakat. rabszíjra fűzték a férfiakat. Ezt 
magyar ember nem nézhette ölhetett 
kézzel. Hiába volt kérés, fenyegetés, 
nem használt semmit, a magyar haj
dút, lovas katonát nem lehetett a tö
rök harctól visszatartani. Bécs látta, 
hogy nem bízhalik a magyarokban. 
Lecserélte először a vezetőket, idege
nekre biztva a várakat, majd lassan 
az egész i katonaságot szélnek 
tette és hérnetekel. cseheket rakott 
helyébe. A század végén a magyar 
katonaság legtöbbje már vándorbotot 
vehetett a kezébe. Végvárainkat pe- | 
dig sorban adta fei az idegen zsol
doshad a töröknek, egyébként ver
senyt jpusetitva a pogánnyal a ma
gyar falvakat.

Mindenki érezte.

t
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eresz-

i — Az idei török gabonatermés — 
‘ ankarai jelentés szerint — jónak igér- ‘ 
| kezik. Hivatalos becslés alapján közlik.
, hogy jaz dén egymillió tonna gabonát I 
' aratnak Törökországban.
■ — Nérfietországban szabad ég
I alatt tárt ák az istentiszteleteket ott, 
ahol a templomokat az angol bom
bák elpusztították.

— Svédországban mind a szak- : 
munkásolji. mind a tanulatlan munká- ' 
sokban nagy hiány mutatkozik.

MURA EGYETEMISTÁK - MURA 
ÖREG FIUK 5:4 (4:0)

A barátságos mérkőzést igen nagy' 
érdeklődés mellett játszották le va-

Kibékült a Mura Molnár 
játékvezetővel

Elutasították a ZSE ellen elveszített 
mérkőzés óvását

Győrből jelentik:
A Mura SE óvásál az 1943 április 

20-án játszott és félbeszakadt Move 
ZSE — Mura SE I. osztályú bajnoki 
mérkőzés ellen, elutasította és a fél
beszakadásig elért eredményt, 3:1 
arányban a Move ZSE részére iga
zolta az egyesbiró. Az indokolás meg
állapítja, hogy a mérkőzés a Mura 
SE levonulása miatt a 11. félidő 7-ik 
percében szakadt félbe. A Mura SE 
részéről Hoyer Ernő intéző az egyes
biró előtt a levonulás közvetlen okát

1 Molnár Lajos játékvezető által szerin
tük szabálytalanul a Mura SE ellen 
megítélt gólban jelölte meg. Ugv Mol
nár Lajos játékvezető, mint Szabó Ist
ván partjelző egyöntetű előadása alap
ján megállapítható, hogy a gól szabály
szerűen esett, tehát a Mura SE-nek 
a mérkőzést végig kellet volna ját
szania. A fentiek alapján az óvásdi- 
jat is visszatartották.

*
1 Az egyesbirói ítélet igazságossága 
egyetlen komoly muraszombati sport
ember előtt sem lehet kétséges. Az I 
elveszített 2 pont sem sújt bennünket 
érzékenyen, hiszen

1 az NB Hl.-ba való bejutás esélyein
, mitsem változtat.
Történt azonban a zalaegerszegi mér
kőzésén egy súlyos sértés is, amiről 
a győri jelentés nem emlékezik meg. 
Az egesz Muravidék felháborodott 
miatta, mi magunk is sokat foglalkoz
tunk az esettel.

A Mura játékosai meséltek a zala- j 
egerszegi mérkőzés után hogy egy , 
vita hevében Molnár Lajos szombat-1 
helyi játékvezető azt mondta nekik : 
. Piszok csetnik banda, jobb ha vissza
mentek Szlovákiába!" Az eseten mé
lyen felháborodtunk és elégtétel kéré
sét követelte a közvélemény a Mu
rától. a szövetségtől pedig azt kíván
tuk, hogy Molnár Lajos, ha ilyen fe
lelőtlen és káros kijelentést tett, ne 
vezethessen többé iabdarugómérkő- 
zést. A Mura SE

becsületsértés miatt
meg is indította Molnár Lajos ellen 
az eljárást a zalaegerszegi járásbiró- j 
ságnál. Az ügy folyamatban van

A „csetnikezés” is
Győrben az egyesbirói tárgyaláson. 
Molnár játékvezető — aki mindenkor 
hangoztatta, hogy a kijelentést nem 
tette meg — továbbra is kitartott állí
tása mellett. A Mura kiküldöttjei pe
dig mindvégig kitartottak labdarugóink 
vallomásának igazsága mellett. A sport
béke érdekében végül mégis csak 
elállottak az ügy további folytatásá
tól, amikor Molnár Lajos játékvezető 
kijelentette, hogy

habár legjobb emlékezete szerint 
nem tette meg a sértő kijelentést, 
ha a. Mura játékosai a vita hévé
ben ezt mégis hallották volna, ak
kor sajnálkozását fejezi ki és bo
csánatot kér. Nem akarta becsü
letében sem a Muravidék népét, 
sem a Mura SE labdarugóit meg
sérteni.
A játékvezető feltételes bocsánatké

résével a Mura SE megelégedett, azt i 
a magunk részéről Férfias, sportszerű 
cselekedetnek tartjuk és a vita hévé- í 
ben játékosaink vallomása szerint el-* 1 
hangzott szavakat elfelejtjük. (Sz. E.) [
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— X. Piusz pápa szenttéavatás, 
perében — vatikánvárosi jelentés sze
rint — első ízben összeült a szertartá
sok szent kongregációja.

— A szófiai legfelső bíróság több 
napon keresztül tárgyalta öt halálra 
ítélt, szövetáruval üzérkedő kereskedő 
fellebbviteli bünperét. A legfelső bír 
ság az egyik vádlott ügyében uj el
járást rendelt el, mig négynek halálé s 
ítéletét jóváhagyta. Az elítéltek között 
kettő zsidó.

— Az Egyesült Államok szenátusa 
I 32 szavazattal 31 ellenében felhala.- 
' mazia a kormányt arra, hogy szub- 
' venció nyújtásával mérsékelhesse a 
kiskereskedelmi élelmiszerárakat. Egy 
uj szavazás során azonban 36 szava- 
zattal 29 ellenében elvetették a szub
venciós javaslatot.

— Montecarlóban uj rádióállomást 
építettek, amely julius 17-én meg is 
kezdi már az adást.

— Maglione bíboros államtitkár, a 
Szentatya nevében Sikorszki tábornok 
halála alkalmából részvétét nyilvár.i- 
tdtta a lengyel köztársaság elnökének.

— Horvátországban pokolgépet 
küldtek csomagban Hadrovicsdr.-nak. 
Sana és Luka vármegyék főispánjá
nak. Amikor a főispán a csomagot 
felbontotta, a pokolgép robbant 
megölte Hadrovicsot.

— Egy gibraltári petróleum tartói: - 
bán hatalmas tűz támadt. Gibraltári 

i jelentés szerint a lángok többszáz ián 
, magasságig törtek fel.

— Az amerikai acéltermelésben 
jelentős visszaesést idézett elő a mu.t 
havi szénbányászsztrájk. A junius 25- 
ávai kezdődő héten az acélipari üze
mek 125.000 tonnával kevesebb acélt 

i szállítottak.
Brazíliában 40—50.000 tengely 

állampolgárt hivatalos jelentés szerint 
Sao Paolo tartomány partvidékéről 

i az ország belsejébe szállítottak.
— A bolgár görög-keleti egyház 

átszervezéséről — szófiai jelentés sze- 
i rint — törvényjavaslatot dolgoztak ki. 
A törvényjavaslatot a szinodus tanut- 

I mányozza majd elfogadás után a 
szobrán ie elé terjesztik.

— A francia felszabaditó-bizott- 
ság csütörtöki ülésén elhatározták, 
hogy körülbelül 150 tábornokot és 3 
tengernagyot nyugdíjaznak.

— Portugáliában nagyon rósz ter
mésre van kilátás az idén, a portu- 

szóba került gól gazdaságügyi minisztérium jelen
tése szerint.

— ■ A norvég végleges kormány 
Nagybritannia rendelkezésére bocsá
totta Norvégia aranytartalékát, körül
belül 23 millió fontsterlinget. Az arany
tartalékot az összes norvég alapokkal 
együtt még a háború előtt London
ban helyezték el.

sárnap Muraszombatban. Mórocz já
tékvezető sípjelére igy állott fel a két 
csapat:

Mura Egyetemisták: Szepesy — 
Luthár, Deskovits — Zadravecz. Des- 
kovits 11.. i lackl — Rostás. Borovszky. 
Hoyer. Kercsmár. Marics.

Mura Óreg Fiuk: Jandl — Tóth, 
Krancsics — dr. Horváth. Kukanja. 
Cságrán — Vargha. Szász, dr. Valent, 
Gerlecz, Vogrincsics.

A mérkőzés a teljesen edzés nélkül 
kiálló Öreg Fiuk csetlés botlásával 
kezdődött, ami a nézőtéren élénk de
rültséget okozott. Hamarosan négy 
gólos előnyre is tettek szert a fürge 
egyetemisták. Erre azonban az Öreg 
Fiuk is megemberelték magukat és 
állandó fölényüket a második félidő
ben gólokra váltották. — Gólszerzők: 
Hoyer 2, Kercsmár 2, Rostás az egye
temisták. Szász 2, dr. Valent és Ku
kanja az Öreg fiuk részéről.
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Sz araid és cséplörész
A gazdálkodó a szerződés szerint 

láró arató- és cséplőrészt kenyérga-
,-tóból kiszolgáltathatja.
A kenyérgabonából kiadott cséplő

részt akkor is be kell számítani a 
beszolgáitatási kötelezettség teljesíté
sébe- ha a gazdálkodó szántóterület a 

. kát. holdat nem haladja meg.
Xzc atórészt annál a 100 kát. nold-

?,?.! kisebb szántóterületen gazdálko
dónál lehet beszámítani, aki a nyil
vántartó hatóság előtt igazolja, hogy 

z aratási munkálatokat maga és csa- 
ádtagiai tartós munkaképtelenség, 

vagy háborús katonai szolgálat miatt 
: nem végezhették, végül, ha a gaz

dálkodó munkaképtelen hadirokkant, 
agy hadiözvegy

Az arató és cséplő munkásrész be- 
■ Ámítására jogosult gazdálkodók az 
ez kenyérgabona kiszolgáltatásának 

megtörténtét három napon belül je- 
-mtik a munkavállaló lakóhelye sze

rint illeték községi elöljáróságnak. A 
jelentés tartalmazza a munkavállaló 

evét, lakcímét, a kiszolgáltatott ke-
■ \ érgabona mennyiségét, a kiszolgál
ttá- idejét, a bejelentő nevét és lak

iét. \ bejelentést két példányban 
i a községi elöljáróságnak megtenni. 

Különös figyelem fordítandó arra.
levélben történt bejelentés ese- 

címet >'s a bélyeges válaszborité-
;t A mellékelni keli: a községi elől

ié: óság ebben küldi vissza a bejelen- 
záradékolt példányát a feladónak.

• ilvántartóhatósága záradékolt pél- 
:ú.~.y alapján eszközli a beszámítást.

A .séplőgép birtokosának járó ke-
■ *1 gabona átvételét (gépkeresel) a 
géi felelős vezetője az eredményla- 
pon aláírásával igazolja. Tekintettel 
■arra. hogy az eredménylap másolati 
Példánya a községi elöljárósághoz, 
mint nyilvántartó hatósághoz kerül, a 
/épkereset beszámítása ennek alap
ján történik.

A gazdálkodó a cséplőmunkásrészt 
s a cséplőgép ieleiős vezetőjének kö
teles kiadni akkoi. ha a munkásokat 
'i- m o. hanem a bércséplést végző 
c tulajdonosa (bérlője) (alkalmazta. 
A kiszolgáltatás megtörténtét '*bben 
ízeseiben a cséplőgép felelős vezetője 

a sépiömunkások megbízottja az 
■cedményiapon aláírásával igazolja.

ÁRPÁBÓL. KÖLESBŐL. 
HAJDINÁBÓL

i_ szerződés szerint járó arató és csép- 
■őrészt 'cséplő munkásrészt és gép
keresetet) a gazdálkodó természetben 
kiszolgáltathatja. Az így kiadott arató- 
és cséplőrészt a beszolgáitatási köte- 
rzettség teljesítésével nem lehet be-

I

ü mezőgazdasági hészpédzirunhabéreli emelése
' terményárak é.s az ipari munka- j lé 

emelésével kapcsolatosan a | a
ly

^•sek emelésével kapcsolatosan a 
xoimány rendeletét adott ki a kész- 
;enzoen megállapított legkisebb és 
./nagyobb gazdasági munkabérek 

nmeiése tárgyában is. Eszerint a jövő- 
■e.. az I. osztályú mezőgazdasági 
apszámos legkisebb órabére 10 fillér, 

‘Snagyoob 60 fillér. Ennek megfele- 

I
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kiadása és beszámítása
szát'nitami. kivéve, ha a közellátási 
kormánybiztos a kenyérgabona beszol- 
gáltatási kötelezettség teljesítésekért

• árpa beszolgáltatását engedélyezte.
ZABBÓL

az arató- és cséplőrészt nem szabad 
természetben kiszolgáltatni. A ki nem 
szolgáltatott arató- és cséplőrész ci- 

i mén a gazdálkodó köteles zabtermé- 
I sének !5%-át 1943 október 31-ig va- 
i lamélyik vásárlásra jogosított keres
kedőnek felajánlani.

Ha a gazdálkodó az arató- és csép- i 
I lőmjunkásokkal az arató- és cséplőrész I 

pénzbeli megváltására szerződést nem 
kötött, a zabból ki nem szolgáltatható 
arató- és cséplőmunkásrész helyett a 
hatóság által megállapított termelői 
áron megfelelő értékű más gabona-1 
félét, egyéb terményt vagy terméket 
köteles kiszolgáltatni. Ezeket a beszol- 
gáltatási kötelezettség teljesítésébe 
nem lehet beszámítani.

A SOMMÁSOKNAK 
munka;árandóság címén természetben 
kiadott' kenyérgabona kiszolgáltatásá- 

| nak megtörténtét a községi elöljáró
ságnak három napon belül jelenteni 

i keli —*a szerződéses idénymunkások 
: nevének, lakcímének, a kiszolgáltatott 
gaboneJ mennyiségének és kiszolgál
tatás idejének feltüntetésével. A jelen
tés ezenkívül a bejelentő nevét és

i

| ________  _ ............. ..
> lakcímet tartalmazza.

A HASZONBÉRLŐ ÉS A BÉRBE
ADÓNAK

. háztartásához tartozó minden személy 
után legfeljebb kétszáznegyven kilo
gramm kenyérgabonát szolgáltathat ki.

, de csak akkor, ha a haszonbérbe adó 
és háztartásához tartozók 1943 augusz
tus 1. napjától 1944 julius 31-ig ter
jedő iejőre lemondtak kenyér- és liszt- 

: jegyjo^osultságukról és ezt megfelelő
en igazolják : e személyek után egyen
ként 410 kg kenyérgabonát kell a 
haszonbérlő beszolgáitatási kötelessé
gének teljesítésébe beszámítani.

Abban az esetben, ha a haszon
lő szerződésben fenti mennyiség
több gabona szolgáltatására van 

a többlet értékét a megái-

I

bé 
s ne 

kd elezve.
, lapitoljt termelői áron köteles kifizetni.

’A Cséplőgép felelős vezetője az ál
lta ta (vagy a tulajdonos bériő által) al
kalmazott gépésznek, fűtőnek, etető
nek és csépiőmunkásoknak munkabér 

( leiében természetben kiadott kenyér- 
■ gabonával kapcsolatban az illetékes 
i községi elöljáróságnak jelenteni kö

teles a munkavállaló nevét, lakcímét, 
a kiszolgáltatás idejét, a bejelentél né
vé. lakcímét.

en lemelkednek a napszámbérek és 
készpénz szakmánvbérek is. amely
ek voftalíéppen az órabérek függvé- 

n /ei.
Az idénymunkások (sommások, hó

naposok) készpénzbéren felül termé
szetbeni bért is kapnak. Élelmezés 

, níé!l<rtt a megállapított gabonajárandó
ságon felül I. osztályú munkásnak a 
a jövőben 30—45 pengő havi kész
pénzbér jár. Az élelmezés nélkül alkal
mazott idénymunkások készpénzbére 
ennek kétszerese.
t'A’bentkosztos cselédek legkisebb 

I és legnagyobb havi bére, valamint a 
szakképzett kertészek legkisebb és 

í legn agyobb heti bére 30 százalékkal 
l cqnekedik.

í Ak. emelés július 2-től érvényes.
: ‘ Az erdőgazdasági legkisebb és leg
nagyobb munkaberek emeléséről rövi- 

I desen külön rendeletben intézkednek.

A sertés és zsiradék beszolgáitatási 
kötelezettség

A közeliátásügy i miniszter szabá
lyozta a sertés- és zsiradék beszolgál
tatását és forgalmát. A rendelet hatálya 
alá tartoznak a hízott sertések, továbbá 
továbbtartás. hizlalás céljaira vásárolt 
legalább 20 Kg súlyú sovány sertések, 
olvasztott sertészsír, háj. zsirszalonna. 
sózott szalonna, baromfizsir. baromfi
háj. valamint a sertés feldolgozásából 
származó húsipari és konzervipari 
termékek.

A gazdálkodó a zsírbeszolgáitatási 
kötelesség teljesítésére szánt hízott 
sertést 1944 február 28-ig köteles meg
vételre felajánlani, vagy pedig a köz- 
ellátásügyi miniszter által megállapí
tandó módon későbbi szállításra le
kötni. A kötelezően beszolgáltatandó 
zsiradékot pedig a vágástói számított 
nyolc nap alatt kell beszolgáltatni. A 
zsir vagy a szabadválasztásu beszol- 
gáltatási kötelesség teljesítésére szánt 
minden egyéb zsiradék és sertés vá
sárlásra jogosult személynek 1914

Szálastakarmányok ára
Laza állapotba eladott szálastakar- 

mányok és szalmafélék termelői ára. 
az ország bármely feladó állomásán 
vasúti kocsihoz kiszállítva a kővetke
zők: 1. a. iucernaszéna 16.— P I. a. 
lóhereszéna 14.— P. 1. a. ’baltacim- 
széna 14.— P. 1. a. zabosbükköny- 
széna 14.— P i. a. muharszéna 12.— 
P. I. a. rétiszéna 13.— P, félédes réti
széna 10.50 P, savanyu vagy erősen 
ázott réti széna 6.50 P. 1. a. takar
mányszalma 6.— P. I. a. rozsszalma 
5.30.— P, egyéb egészséges szalmák 
és alomszalmák 5.— P, 1. a. zsúp-' 
szalma 11.— P. mázsánkénti tengely-1 
fuvartéritést kei! fizetni, ha feladóállo
más vagy a préselőtelep 5—10 km 
távolságra van 1 P-t. 10—20 km. távol- ' 
ság esetén 2 P-t. 20 km.-nél nagyobb : 
távolságról történt szállítás esetén pe
dig mázsánkint összesen 3 P-t.

Nem vasútállomáson vagy préselő
telepen történő átadás esetén fuvar
költség címén 2 P-t 1c kel! vonni, nvilt- 
piacon történő eladásnál az érvény es 
termelői árhoz a tengelyfuvarra, való 
tekintet nélkül i P, házhoz szállítva, | 
kazalba rakva, vagy raktárba rakva 
1.50 P. ártöbblet számítható.

A marhalevél kiállításá
nak külön dija

A m. kir. belügyminiszter rendelete 
értelmében a marhalevél kiállításáért 
a már korábbi években megállapított 
dijon felül a következő különdijakat 
kell fizetni.
p a) A juh és kecske, továbbá a fél
évesnél fiatalabb malac után 2.—P-t;

b) félévesnél idősebb vagv hízott 
sertés után 5 P-t:

c) kétévesnél fjatalabb ló. továbbá 
korukra való tekintet nélkül szamár, 
vagy öszvér után 5.—P-t;

d) kétévesnél fiatalabb szarvasmar
ha, vagy bivaly után 5.— P-t;

e) kétévesnél idősebb ló. szarvas
marha, vagy bivaly után 10.— P-t.

Ha a marhalevélben több állatot 
jegyeznek, a fent megállapított külön 
dijat minden egyes állat után meg 
kell fizetni.

A marhasó uj ára
A m. kir. közellálásügyi miniszter 

rendelete értelmében a poralaku 
marhasó fogyasztói ára 0.28 P kg-kint. 
Az 5 kg-os darabokban forgalomba- 
hozott sajtolt marhasó darabonként 
fogyasztói ára 1.80 P.

junius 30-ig bármikor felajánlható. A 
rendelet részletesen szabályozza a 
beszolgáltatás módozatait.

A gazdálkodó saját háztartási és 
gazdasági szükségletére sertést csak 
a községi elöljáróság által k'áiliíoti 
vágási igazolvány alapján vághat ie. 
A kereskedő az általa megvásárolt 
sertést csak az Adatforgalmi Központ 
rendelkezései szerint és csak élő álla
potban hozhatja forgalomba. A hús
iparos a sertést a vágási utalvány on 
feltüntetett kereskedőtől az ott meg
jelölt helyen veszi át. Intézkedik a 
rendelet a kényszervágásról.

Továbbtartásra.vagy hizlalásra szol
gáló sertésvásárlásra engedélyt — ki
zárólag gazdálkodók részére — a köz
ellátási kormány biztos a közeliátásügy i 
miniszter által meghatározott területre, 
a közeliátásügy i miniszter által meg
szabott keretben adhat. A sertésszá ir
tásra vonatkozóan a 8'40/1941. M. E. 
számú rendelet előírásai az irányadók.

i GAZDATANACSADG
Figyelmeztetés a gazdáknak t

Júiius 31-ig keli kérni a iakóhely 
’ szerint illetékes községi elöljáróságnál 
I a vámőrlésre jogosító tanúsítvány ki
állítását.

I Július 15-től kenyérgabonát vám- 
i őrlésre (vámcserére) áladni, illetve át
venni csak az érvényes vámőrlési 
tanúsítvány egyidejű átadása mellett 
szabad és csak az abban feltüntetett 
mennyiséget. A vámőrlésre őrölt ke
nyérgabona őrlési diját kenyérgabo
nában kell fizetni.

A termelési csata 
szociális alapjai

Megindult a harc az egész ország
ban az uj gazdasági év nagyobb da
rab kenyeréért. Milliónyi arató dol
gozik fáradhatatlanul, hogy biztosítsa 
az ország számára a mindennapi ke
nyeret.

A hadseregbgn mindent megtesz
nek a katonák harci keevének növe
lésére. Ezt tette meg a kormány a 
belső front katonáinál is, amikor az 
uj termésrendeletben fontos szociális 
rendelkezéseket hozott. Elsőnek azok
ról emlékezik meg. akik életük. 

I vagy egészségük feláldozásával vív
ták ki a nemzet jogos elismerést. Az 
uj termésrendelet úgy intézkedik, 

1 hogy a beszolgáitatási kötelesség tel
jesítésébe be lehet számítani az ara
tórészt annál a gazdálkodónál, aki a 
20 holdnál kisebb szántóföldterületén 
az aratási munkálatokat vagy a ma
ga, vagy családtagjai háborús kato
nai szolgálata miatt nem végezhette 
el. Az aratórész beszámítása megilleti 
a hadirokkantakat, és hadiözvegye
ket is, ha 20 holdnál kisebb szántó
földterületen gazdálkodnak. Ez a ren
delkezés talán szerényen húzódik 
meg a hadigondozás és hadirokkan- 

I tak ellátását biztositó számos nagy 
fontosságú intézkedés között, de ez 
is biztosítja annak a szociális program
innak a megvalósítását, mely a há
borús idők között is akadálytalanul 
fog lebonyolításra kerülni. Az uj ter- 
ménybeszolgáltatási rend mindenki 
számára egy formán kötelességeket 

i ir elő. E kötelességek teljesítése alól 
kivétel nincs. És mégis azok, akik 
fegyverrel kezükben védték az orszá
got. különböző kedvezményeket kap
nak. tehát érezhetik, hogy harcuk és 

■ küzdelmük nem volt hiábavaló, mert 
azért megkapják a nemzet háláját 
bármilyen élefmegnyilvánulásban is.



ó oldal MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 1943. jiriius'Jó.
Szamo na tanke je gy^ajao...

Kak szi je szpravo Horváth Sándor hadnagy 
oficerszko zláto metálio?

\ pistolov je sztrejlao na nyé. zacsüo 
gyajvkanye ali k neszrecsi nyerni je 
pistola odpo/ejdaia

i szó ga ovi zgrabili, pa odvlekli 
prejk v balseviski bunker pred 
ruszuszkega zapovednika.

Tü szó nyerni vsze vkrajszpojémali i 
ga dojposzádili k sztoli, na sterom je 

| bio cejli küp dojdjáni vkrajvzéti rocs- 
I ni granátov i szó ga zacsnoli z vad- 
lüvanyom mantrati. Tam szó sze zá- 

I csali norcsáriti z nyega : „Á. goszpoud 
i Horváth zászlós, zse szte hadnagy 
grátali! No. zdaj szmo vasz pa doubili 1“ 
Med norcsarenyom i vadlüvanyom sze 
je Horváth naszlono nikak na szto 
na eden má i gránát, kak gvajce vel- 

I ki, potégnb za zsnyouro i kak bej- 
szen vöszkocso. V trej szekundaj gra- 

■ nát razpoucfji i vuzsgé escse öve vsze 
gránáté, ster; szó na sztouli bili szkla-

I

Malosteri med nami sze escse szpo- 
mína na ednoga preci velkoga, szü- 
joga mládoga decska v Rakicsani, 
sleroga imé je naednok grátalo zná- 
no po cejlom országi zavolo zvünréd- 
ro velke batrivnoszti. Zse pred dvö
ma letoma. gda szmo sze gorioszlou- 
tcdili i gda szó éti komuniszti scseli 
deiati vszefelé neprílike, je Horváth 
Sár i oonocsi opazo, ka nikáki scsé- | 
jo várejti v szoldacski magazin v rá
ki „ „r.szkom grádi. Tou szó bili ko
mu -zt:, stere je on natoploma v 
v magazini zadrobisao.

Bio je szám, ali sze ji je nej 
zbojao, nego je zacsno na nyé 
sztrejlati.

Presztráseni szó zbejzsali i szó na 
nyega lücsali roucsne gránáté, ár je 
med drevjom sou za nyimi. Doubo 
je szamo ménsi plazejr, ali komuni- 
szte je pa vendar pregnao. Zatou je 
drubo „Metálio Batrivnoszti**.

Sors ga je pa láni zaneszo tüdi na 
ruszuszki front. Z őrmestra je grátao 
zászlós i kak táksi je z vasvárme- 
gyevszkim ezredom zse láni zádnye 
dni májusa prisao v mocsen ogeny. 
Komuniszti szó nájmre z velkov mo- 
csjouv sturmali i on, ki je bio z szvo- 
jim századom v rezervi, je brezi csá
kánya na zapouvid na rusze vdrou 
i tak doszta pomogao, ka szó je na- 
zájporínoli. Tü je pá grátao ranyeni 
i szó ga v spitao zosafali. Ali gda je 
zvedo, ka ruszi pá napádajo, je prouti 
dok’orszkomi velejnyi povrgao spitao. 
sou k szvojim vrejlim szoldákom k 
századi i sze példodávajoucs batrivno 
bojnao. Z szvojimi tankelomécsimi 
stukami je pri Doni presztrejlo i vni- 
cso vecs ruszuszki tankov.

V ednom lougi pri Storoshewoje- 
Uriwi, gde szó meli ruszi tanke, 
je bio szkriti sz pár lüdmi. V ed
nom právom hípi je napadno z 
rocsnimi gránátami v tanki sze
gecse rusze, je szposztrejlao i sze 
po tóm szám notri szpravo. Tak 
je zgrabo escse 3 drűge tanke, z 
sterimi szó med ruszami napravili 
velki podrk, ár szó na nyé z la- 
sztivnimi tankami sztrejlali.

Po tisztom sze je pa nas Horváth 
Sanyi gizdávo domou pelao z ruszu- 
szkimi tankami. Ár je pa on szamo 
pri tanke-lomécsi stükaj bio notrivtá- 
lani. szó nyerni tanke vkrajvzéli.

Nej ga je nyalou na gmáji i je láni 
szeptembra mejszeca znouvics sou 
na .tankovszko gyagrijo**, v steroj je 
bio právi májszter. Nejodovejdno je 
palik bio v tankovszkom törmi, stero- 
ga je vkrajvzéo ruszam i sze med 
nyimi segavo vozo, napravo velko 
zburkanye i sze palik szrecsno nazáj 
pripelao. Divizijszki komándánt nye
rni je zdaj zse vecs nej vzéo vkraj 
tank i nyerni je dovolo sze z nyim 
voziti.

Pri ednoj drűgoj príliki ga je pa 
doszégnola mála neszrecsa. V lejvo 
rokou ga je trufilo tri akninszki dro- 
bízsov i je eden csasz mogao hoditi 
z gorizvézanov rokouv. Ruszi szó szi 
zdaj na tóm táli fronta malo odejnoli, 
ár szó sze zse nyegvoga iména bojali.

Gda je zdrav grátao, je pá nej meo 
gmaja. Po Miklosovom láni je pá szám 
sou v patroulo. Kre Dona med 
vrbovjom sze je nika gibalo. Vodina 
Don je zse bila zamrzsnyena. kuszti 
léd pa z velkim sznegom pokriti. Gda 
je z lüdmi do brejga prisao, je lüdi 
tam püszto. szám je pa sou tá, gde 
je rabuko i gibanye v pamel vzeo

V goscseri sze je szrécsao z vék- 
sov bolseviskov bandov. Z masinszkov 

I

I jeni. Grozno dünkanye szpokoie v 
i bunkeri lumacsa, komiszára, a on je 
> pa zse zvüna pri vhoudi. gde gori- 
: szüne i v glavou brszne na sztrázsi 
bodoucsega rusza i nyerni masinszko 

j pistolo vkrajvzeme.
Hitro sze zazsené v stellunge i kre 

gráb pride do Dona. Cejla ruszuszka 
rótta ga je iszkala v mráki, ali on je 
pa zse med dvöma ognyoma v sznej- 

I gi bio szkriti. Prouti gojdni pa, gda 
j je zse sztrelba hejnyala. sze je pomali 
1 priplezo szrecsno k szvojemi zászlóalji. 
' Cejlomi vasvármegyővszkomi ezre- 
i di je znána bila zvünrédna batriv- 
noszt Horváth Sándor hadnagya, ki 
je zdaj komaj 27 lejt sztár. Prouti ne- 
priáteli je nemogoucsega nej poznao. 
Za vsze sze je szám glászo, nyegovi 
honvédje szó pa vsze zanyim síi.

V toj bojni szta zavolo zvünrédno 
velke predrzne batrivnoszti Oficerszko 
Zlálo Vitézko Metálio szamo dvá dou- 
bila : pokojni Massányi százados i nas 
Horváth Sándor hadnagy, ki szi je 
zatogavolo nej szamo szebi, nego cej- 

iméj lomi Vasvármegyővi prestimano 
szpravo.

roi —
i

Vkunyávanye okouli Szikorszkove szmrti

Cide ie pa tü tou velko szlávszko 
bratsztvo ?

v brcminoucsoj numeri nasiZse 
novin szrpo naznili náglo szmrtno ne- 
szrecso, stera sze je zgoudila sz Szi- 
korszkim po szkim generálisom i kor- 
mányszkim elnököm, ki je z europlá- 
nom vréd v Gibraltárt' v mourje zleto. 
Z nyim vréd je fertik nyegova csij 
i escse 15 d űgi visisi polszki vodite- 
lov i oficejrov. Eroplán je vodo i rav- 
nao eden cseski letálszki oficejr, ki 
sze je pa y tákseformo rejso. ka je 
sz padálnov marelov vöszkocso z 
pokvarjerioge ’.europlána. Vsze tou sze 
vszakserr.i* 1 * * * V csüdno vidi i je nej vö- 
zaprejto, ka je vsze tou tak bilou 
napelano. nej ga z szvétá szprávijo.

Od tisztoga csasza, ka szó v katyn- 
szkom lougi vöodkopali 12.000 len- 
gvelszki oficejrov, stere szó szpoklali 
bolseviki, szó sze vszi domovino lü- 
bécsi lengyeli sztrejznoli i szó direkt 
kre nemeov zácsali vlejcsti. Anglej- 
zsam pa, ki tak dobro znájo mejsati 
kérte, je tou nej slo v vüja i nyim 
tou pitanye nikak nej bilou prijétno

i
Dr. Göbbels:

Kemremo dalé trpeti. ka bi nam 20-lejtni 
amerikanszki decsáki ríísili nase dráge 
kulturne kincse.

Angolszászki bombniki szó pouleg 
héresnyega kölnszkoga dóma metali 
bőmbe i raziüsili vecs cerkvéo tüdi v 
Nápolyi. Té cérkve sze nász vougrov 
tüdi blizse tir sejo. V ednoj nápolszkoi 
cérkvi szpi vccsni szén kralica Bea- 

| trix. Mátyás <kralá zsena. na stere 
grobi escse i dneszdén nájdemo na- 
szledüvajoucii napíszek: „Beatrix 
Pannóniáé Regina, Ferdinandi primi 
neap regis filia.** — ka po nasem tel- 
ko zadene : Arragonszka Beatrix, kra
lica Vogrszkoga országa, csij nápoly- 
szkoga kralé I. Ferdinánda. Angol- 
szászi sz téni szvojim rúzsnim csi- 
nejnyom vnicsűjejo vsze dráge kul- 
turne vrejdneszti, stere szó posztavili 
zse tisztoga hipa, gda sze escse ni- 
komi nifi szenyalo nej. ka je Ameri
ka na szvejti.

Na tou gledoucs je r.emski propa-

I
1 rávno v tóm csaszi. gda zse bojna !
' ide prouti vrijki. Tou nájbole poszve- • 
docsi Churchilov odgovor. gda szó ga

| v orszacskoj hizsi pítali za zrok té I
I szmrti, sze je obrégno i pravo ka je I do zdaj po taljanszkom i nemskom 
nej v tisztom sztányi, ka bi na tou i országi nej milüvali. Rcosevelt v tóm

i

’ odgovárjao. Vsze tou polrdjáva mis- 
1 lejnye, ka szó sze tóga csloveka sza
rni scseli rejsiti, nájbole pa Moszkva. 
Tüdi z nyegovov szmrtjouv szó szi 
nikaj nej szhasznili. nego escse skou- 
dili, ár sze polszka szoldacsija i vesz 
polszki národ escse bole zácsa bur- 
kati i vreti. Po ednoj sztráni nyim 
bolseviki szpomorijo oficere, doktoré 
pa drűge zevesene lüdi, z drüge sztrá
ni pa cseski pilout v mourje szpüszti 
escse drűge. Tou je rejszan právo 
szlávszko bratsztvo.

Po Szikorszkovoj szmrti je emi
grántszki lengyelszki kormány v rou- 
ke vzéo Raczkiexvicz. Miniszterelnök 
je grátao Mikolajczik. bojnszki mini
szter pa Kuké! generális.

gandni miniszter dr. Göbbels etak 
djao :

sNtmremo dalé trpeti, ka bi nam 
20 lejt sztari amerikanszki decsá- 
ki dalé ríísili nase dráge kulturne 
kincse*.

Tou je zse rejszan právo gangszter- 
szko delo i právi nihilizmus.

I t

V BANJALUKI 
SZÓ SZ PEKLENSZIM MASINOM 

BUJLI FÖISPÁNA

Hadrovics Drágán főispán v Ban- 
jaluki je doubo po posti pák, v ste- 
rom je bio peklenszki masin. Kak 
ga je pa I ladrovics ofnyávao, je vcsa- 
szi ekszplodejrao i ga je na meszti 
bujlo. Kak cejla preiszkávanya ká- 
zsejo, szó tou delo nastímali kom- 
muniszti.

VÁROSI MOZIMURASZOMBAT
jul. 18-án, vasárnap 11.15. 15. 17 és 19.30 ó- 

jul. 19-én, hétfőn 19.30 ó.

ELHAGYATVA
(A TRINIDADI LÁNY)

Főszereplők: CORISME LUCHEIRE. MARIÉ 
DENIS, GEORGES R1GAND. CAMILLO PJLOTO

o.
Julius 22-én, csütörtökön 19.30 c. 

július 23-án pénteken 19.30

SZERETLEK
művészpár szereb-.i története.

o c áiébói. — 
z Ktepurr. 
!heo !.ingen

Egy
Zene: Puccini „Bohemek 
Rendezte: Boiváry Géze.

Eggert Márta, Pau! Komp
Gscar Sirr.f..

Od kédna do kédna
Velki tao emigrántszki lengyelszki 

novin, stere szó na angleskom vödá- 
' vali, szó dojzapovedali, ár szó len
gyelszki právi sors i Szikorszkiovc 
prikrito szmrt na szveklo dávaie.

V Brüni szó oszmrtili 27 lüdi. ste
re je statárium oszoudo na szmrt, ár 

i szó znali za 2 szabotázsnika, steriva 
i szta biiá dojpüscseniva z nepriátel- 
szkoga europlána i szó nyiva pri ob- 
lászti nej zglászili. Med eszmresenimi 
je tüdi 9 zsenszek.

Roosevelt je XII. Pius papi obe- 
csao. ka do pri bombardejranyi mi- 
lüvali cérkve i nedo bombardejrali 
farofe i püspekove palacse. stere sze

szvojem píszmi, stero je poszlo papi, 
tüdi dvoji, ka bi v tóm táli nyúvi 
bombniki rejszan lejko skode na- 
pravili.

Stimpson, amerikanszki bojnszki 
miniszter je prisao v London na fon- 
tosno pogucsávanye.

Törszki hajouv, steri je bio nakla- 
jeni sz cementom, je bio pogrozd- 
jeni od edne angleske podmornice. 
Vecs törszki matrouzov je plazejrani 
eden sze je pa vtoupo.

Japánt szó júliusa 4-ga potoupili 
pri Kula öböli 5 velki amerikanszki 
hajouvov.

V Rusziji szó notripouzvali vsze 
mladénce. ki szó sze r.aroudili 1927- 
ga leta. Zaednouk sze szamo v szol-
dacski delavszki szlűzsbaj, ali tac
morejo vzéti tüdi v mocsni szoldacski 
mujstraj.

Szovjetszke novine opomínajo
szvoje este nyáré, ka sze naj pre vecs 
ne vüpajo v tóm. ka bi prej nemska 
vojszka szlaba grátaia.

V Montenegrói szó szpolouvili vsze 
csetnike i partizáné, nyihov voj Mi- 
hajlovics generális pa je vujsao. Velki 
tao zgrábleni csetnikcv je meló an- 
gleski uniformis i amerikanszko boj.n- 
szko skér, ka szó nyím nájhitrej z 
eroplánami vozili.

Benes sze doszta szlíni i spolári ? 
vougrov. Znati bi pa mogao. ka je 
zse v Prági tak dojprisao i szó ga 
zse te rejsili vogrszki decski. gda sze 
je Cseska vküperszűnola, ár bi ga 
ovak szarni csehi meli za szvoje.

Angloszászi szó pri terorszkom na- 
pádanyi na záhodnom táli Europe i 
obri Medzemelszkoga mourja zgűbili 
vecs kak 4.000 europlánov i 25.000 
piloutov.

Sztálin je poszlao Leninovo metá- 
lijo Canterburskomi nadpüspeki. ste- 
roga je pa szram nosziti i pokázati 
tou metálijo. Kak ga pa tüdi nebi 
bilou szram. vej szám dobro zná. ka 
szó szovjeti szpomourili doszta jezér 
popov i doszta cerkvéo predelali v 
bolseviske magaziné, mozije i komu- 
niszticsne muzeume.
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Zburkanye zráka.Sztároj natúri je gószta grátala krv, Lúcsa sze szemtá, kak od szunca zsgáni csrv. Na vsze kraje kmicsni oblácje viszijo, Tak, da szunca obráz v kmico pogrozijo. Eden csasz je povszéd velika tihocsa, Sztáro zemló pride glédat nőbe Ocsa. Vö vd.ré, pomécse vihér dúdnyajócsi, / veikvv szílov trőbi szemtá vdérjajoucsi, Zemlé zgrózsani prá zdigne i pepelí, Dúgo gyegnyóvje tak nanizávati vcsí. Sztó lét sztaro rasztje gecsí, lámle, prascsí, Ka viszikí sztrmcaj gószta rr.egla sztojí. Koszté kaple dezsja hladíjo vrócsi zrák, Z sterűni poléva zemló napunyeni obiak, Vő vő szireli z szébe néba bisztró sztrélo, Stera obiaké na tálé deli vrélo.Kuniesz lúcsa mórié veliko válovje, Szkrívajo sze szivaré, trepecsejo lüdjé. I esi duzse plése vragometna zemla, Cinkajócsi lánc szvoj vlácsi, vozi szemtá, Grozno trészka néba: opüsesen je kőtár, Vsze, vsze je ftmdano, z kém je ládao határ. ■ Vera ti poménka, tróstvu cágloszt szpádne: 
»Jaj- pítani dén de, niscse neosztáne!« T? nébe szrditoszt nam od grehov guesí. Al-., vszi mo vkraj! Ali vihér hénya, mucsí! Obiak tá odhája, kak pokoren szluga: Dokoncsala sze ie zse viliéra tóga.Pá je szíva néha, csi bár gder tneglena - Csrsztvi je grátao zrák, otávla sze zemla. Vrsetií sze nárasz, cslovek. sztvar vészeli, Okóli nász sze vsze ozsiví, zelení. Szpévajócse ftice od véke na véko Lécsejo, — dícsijo Boga delo velko. Znóva sze szpomené Bőg z grésnoga szvéta, Oblácsati zácsa nyiva, poiá lépa.Opomína nász, naj verjemo v nyeni ■ v Bőgi, Ár je i vihér blagoszlov v nyegvoj róki!

Lüdi vihér< lé bár, gda lüdjé számi rédijo vihér, Gda ie zsnyih szrde preisla lübézen ino mér.Dvá, brata, drzsina, ali híída zsláhta, Sze szvádijo med szeov, za nícsesz pernyáta. \ ö vderé szláp, szvája, tróbiti zácsa zvér, Szrcé, dííso, napim: zla bőszen nemin Potvárja, ogrizáva eden drűgoga, T: -é zsnyih vííszt gníisznoszt, kak voda z obláka.Postenye, zavédnoszt, sze globoko vtoni vsze, ka je zámaz sze szkázse, nakloni. i’ozoji, kacsé vküp, szó nétak szmogomé, Kako ludí vídis med szebom okorne. V íszikü gór’ lücsa divje dúsé szopöt, i’okapa, zakápa, vsze rúzsno naeJnók, K. blízsnyega sznázsi i vcsiní vrédnoga, D? ga posztávi pred drúgim odűrnoga. íó dobro obcsútnoszt je zgűbo pri rodsztvi, Záto na krízs rázpi vsze dobrovelnoszti. Hk beszné v csloveki vdérjajoucsi vihér, Szopi vu nyem szmrten i vtepeni csemér. 1 gda obláda, v práh szklácsi tüvárisa, égizdáva, nadtiva sze, szebé zvisáva. Tezseno pravico dícsi té híídi szin, Pri porobi sztojécsi, kak inda Kain. I esi sze vösztróbo odürnoszti vihér, \erjes, ka grata, hénya, pride zselen mér? - ’ repraviti szrd i zadomescsávanye, -ú éren szpravi ti, uepogovárjanye: |e prekratki k tömi e’nga csleka zsítek, vi ste szi je dug nyega tü. prebítek! -s.oiek, ki ie pekla vréden kandidátus popiiszti, k steromi má szvoj sztrasenjus.
Národov vihér.Glej bár. gda kak zdá národov viliér vdérja, ere eden národ na tóga ovoga;'da e n céli ország v krvi, v ognyi sztojí, °ieg szvoje vóle szmrti kosza koszi, h dnyanye szecsűje: rozsjé grozno trészka, 'd. sze blíszkanye, stükov bészna praszka, ezsdzs ide povóii - rétkogda je táksi: eidécsov krvjóv je pun vesz potok vszáki ak, da polá, határ tócsa vküp szemete, .'*2 yneszé, preprávi nárasze veszéle. • űdi redóvjé na zemli vkrízs lezsijo, >terí vu boji od sztráha nezbezsijo, y szó sze tak szrcsno szili prepretili, 20 szmrti vihéri na porob szpadnoli,

'J .
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Z steri ni ednoga obráz né pokriti, Vu medszebni grob de z ovimi not szkriti I opüscsáva zvir, zsaloszt, mantro széja, Ka neszpametnoszt díko iméntije. „Őszire szpice véja, szmrt szeja brunca evét, Széja pcgiibel na ete prekunyen szvéf*. Mécs! sze bliscsijo, zásztave ploliocso, Kelko nediízsni de dnesz, tü szvo’ krv tocso! Tak rédijo vel’kásje vdérjajöcsi szláp, Steri je národom te kmicsne szmrti trák! Ino esi sze vtihsa, opüsesávni vihér, Palacse i kincse napuni jaja zvér: Éti sze díka glászi nad obládnosztjov, Tamszeszkuzi, jócse.zbritkovboleznosztjov Eden ország trőbi obládnoszti díko, Te dríígíi vküpsztrti, gecsi moko britko. Csűje sze tozsba, csűje jo szvekli vladár: Zaká trpi tó Bőg, ki je vszé Ooszpodár?! Vis este ka nadiitoszt, velika zvísenoszt Csiní vsza eta i nyega netrplívoszt. Od Kaiba vrémena je tó tak v-edno I o^ztáne dalé gníiszno i neszmerno, Dokecsszenesztrézniszvétzszvoje szleposzti Ino sze nezbiidí z-kmicsne diihovnoszti : Velki, sürki je szvét, zemla blagoszlovna : Pod nébov bi leliko vsza v-méri zsivela.Öli tno'l domovína, jocsécsi te pítam: Ka je popíszano od lébe tam zgora?! Csi prvle, al’ szledka bode vdérjao vihér: F.to y.en ló grízla velkoga ognya skér Od <lioda, záhoda, divje csréde príd’o, Szkopajo itani velko jamo, kmicsno grabo, Gde. szt zdá zori vlát, trávnik je disécsi, Csi do tam tiihinci szem i tá hodécsi; Ah národ, ki szi bio krepek i gizdávi, Csi te orani i vu szramoto szprávi, Gda szt bojüvavsi, zsitka boj bojüjes, Vu práh pobitszpádnes, nika vecsne csííjes; Gda de ti dihanya szapa henyávala: Gitt.' nc'szpominajmo! Tihoma.. Tiltoma!■ I z
/ ' ■
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megérkeztek!
HÁH\ IZIDOR könyv
es papirkereskedésében.

Velki dogodki na vizei frontai
Na dén dvejlejtnoga tékája ruszu- 

szke bojne szó vsze nemske novine 
zaráerkale, ka je nemska vojszka sz 
friskimi diviziami. z nouvov, zvün- 
rédnov prakticsnov skerjouv i z vel- 
kov bojnszkov volouv priprávlena na 
tiszti Trip, gda de trbelo szkocsiti. Tá 
velka * 1 gigántszka priprávlenoszt je 
Moszkvo drzsála prevecs v nemirov- 
noszti. Záto szó sze pa tá lovili i szó 
zácsali napádat) nej szamo pri Ku
bám. nego tüdi okouli Orela i Bjel- 
goroda. gde szó nemei sz takzvánimi 
„szupertigrisami" síi v proutinapád i 
szó dali ruszam velki vdárec. Kak 
bliszk; szó szkocsili na nyé, tak. ka 
sze je vesz zrák z zemlouv vréd 
trouszó od groznoga dünkanya i tré- 
szkanya bojnszke skéri.

Neniski i vogrszki eropláni szó 
z zráka lomili i trli z eksztra stü- 
kami ruszuszke tanke. Ne gle- 
doucs na tou, ka szó rusze pre
ci porinoli nazáj, nego szó nyim
escse zgrabili 28.000 lüdi, 1640 
tankov i 1400 stükov.

Sztalir. szi je pa zse naprej roké me- 
nőj ká tü nemce narejzse i do tak 
priszil.ieni Ükrajino vöszprázniti. zsét- 
vc do pa zse bolseviki oprávlali. 
Pacs vkanili szó sze.

iV tóm csaszi sze je pa lüdi zved- 
lol ka szó angolszászki hajouvi za- 
püszti i Gibraltár. Vcsaszi sze je zna- 
lo,‘ ka do probali iti na szüjo v Tal- 
janszTom, steri ország je zse 37 mej- 
szecov v mocsnoj bojni. Tak szó rej- 
szan őreminoucso szoboto z europlá-
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HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálók, ekék 
stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 
a legrövidebb időn belül szállíthatók.

Stiván Ernő, műszaki nagykeresdedés
Muraszombat Telefon 39.

OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szerszámáru és mindennemű felszerelés. 
GOLYÓSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron.

Nouvoga alispána Vasvármegyőva szó 
v csészt vpelali

je nouvi csesztnik nasega várme- 
győva v prebráni szpejvniski recsáj 
obdrzsao szvoj ouszvetni gouvor. ki 
sze je tikao dela i plánov. stere miszli 
z Bogá pomocsjouv doprineszti. V 
iméni Törvényhatósági Bizottsága je 
v lejpi recsáj nagouvoro dr. Grősz 
József nadpüspek Kaloc.se. Pri toj 
priliki szó tüdi vpelali v csészt nou
voga vármegyővszkoga főjegyzőja dr. 
Mayer-Guary Guidó-ja i szentgotthárd- 
szkoga főszolgabirouva dr. László 
Lajosa.

Dr. Tulok Józsefa szó preminoucso 
szoboto potrdili i vpelali v alispánszko 
csőszt nameszto dr. Horváth Kálmá- 
no. ki je zavolo sztaroszti odisao v 
pénzijo. Pri toj priliki szó na ouszvet- 
nom vármegyövszkom gyülejsi. stero- 
ga szó vitéz dr. Szűcs István főispán 
vodili, vszi naprejhodécsi voditeli vár- 
megyőva tao vzéli. Sztára. hisztou- 
ricsna vármegyővszka palacsa je bila 
okincsana i je zse tüdi tou szvedo- 
csilo. ka dobi nouvoga vérta. Po po- 
zdrávni recsáj goszpouda íőispána.

I

Krátki glászi
— Napredüvanye. Kr. vogrszko 

pravdeno minisztersztvo je dr. Dsubán 
László birouva pri králevszkoj biro- 
viji v Muraszombati i dr. Sömen La
josa proszvetnoga titkára z Szombat- 
helva pri törvényszéki v Nagvkanizsi 
za aljegvzőja. Neszményi Alico pa 
pri králevszkoj biroviji v Muraszom
bati za oficiála. irodatiszta imenüvalo.

— Preminoucso nedelo je bila in- 
stalácia nadpüspeka v Kalocsi, na 
stero csőszt szó. kak szmo tou zse 
nasim cstenyárom naznanili. vöime- 
nüvani dr. Grősz József, szombathely- 
szki megyéspüspek. Tóga viszikoga

' nov szpüsztili vnougo angolszászki 
szoldákov na jüzsnom táli Szicília 
szigeta. Rávno v tisztom csaszi szó 
pa tüdi z vnozsíno hajouvami síi z 
vecs sztráni na szüjo na tóm szigeti. 
Pri tóm szó pa meli velke zgűbe. ár 
szó nyim pouleg vnozsino csúnov 
potoupili tüdi 65 vszefelé hajouvov, 
marelase szó vküpszpolouvili.z vékse- 
ga tála szó sze pa itak prejkzdávali.

Na Szicília sziget je prislo 3 ame- 
rikanszki pesácski divizij i edna tan- 
kovszka divizia, nadale 3 angleske 
pesácske divizie, med sterimi je ed
na kanádszka popolna tankovszka 
brigáda i z tála edna tankovszka di
vizia. Po taljanszko nemskoj bojn- 
szkoj takt’ki szó je namesztáj püszti- 

i li na szüjo i je szledi szpolouvili. Tak 
sze zdaj angolszaszka invázijszka 

i bojna szamo na ednom meszti drzsí, 
v zacsétki szó pa v duzsíni 60 km 
síi prouti szredini szigeta. V Berlini 
právijo, ka sze je tou zgodilo na Szta- 
linovo zselejnye. ár szó angloszászi 
zdaj escse nej namejniii vdrejti v 
Europo. Vszegavecs bolseviki nemre- 
jo preboleti mocsnoga vdárca. slero- 
ga szó doubili rávno té csasz na 

' fronti i záto zezávajo na pomoucs.

4 középiskolát végzett leányt
irodai munkára alkalmaz a PROV1DENTIA 
BIZTOSÍTÓ RT muraszombati főügynöksége.

Muraszombat. Levente utca 0 szám.

JÓ KARBAN LÉVÓ
szép ebédlöbulor!

vennék. Cím a kiadohivatnlban.

Köszönetét mondok
mindazoknak, akik drága jó térjem.

KÜZMA JÁNOS
temetésén részt veitek, a sírra virágot 
küldtek, részvétüket fejezték ki. vagy 
fájdalmamat másként igyekeztek enyhí
teni. Különös köszönetét mondok a mu
raszombati tüzoltózenekarnak a szép 
gyászzenéért, a battyánfalvai tűzoltók
nak. akik kivonultak a temetésre és 
Péterka István urnák a szép búcsúzta
tó beszédért.

özv. Küzma Jánosné. 
Battyánfalva.

cerkvenoga pasztára je z nasega vár- 
megyöva szprevodilo v Kalocso okouli 
bO cerkevni i oblásztni csesztníkov, 
ki szó vszi tao vzéli pri ouszvetnoj 
instaláciji. Nadpüspeka szó z állomá
sa pelali na parádiskom hintouvi z 
stirimi konyami v érsekovo palacso, 
odkec szó síi v székesegyház, gde 
nyim je bila goriprecsteta pápova 
bulla za vöimenüvanye.

— Zenz Péter esperes v Alsólendvi 
je odisao na dugsi szabadság. V tóm 
csaszi de ga nadomesztüvao Geren
csér József verovucsitel

— K alsólendavszkomi járási, steri 
je doszejgamao bio tak máli, szó z 
prvim júliusom prikapcsili 42 vesznie. 
Té vesznice szó prlé bilé vtálane k 
zalaegerszkomi járási.

— Szmrt. Preminoucso szoboto 
szó v Battyánfalvi szprevodili ob vel
ki vdelezsbi národa k vecsnomi po- 
csinki Küzma János kmeta i vrejloga 
gaszilca. Pokojni je bio jáko prilüb- 
leni i dalecs naokouli poznáni dober 
organizátor kak pri ogengaszilcaj, tak 
pri vszej drügi veski delaj. Na zád- 
nyi pouti ga je szprevájala tüdi mu
zsika pod voditelsztvom Gerlec Jó- 
zsefa. Pred grobom je pa od pokoj- 
noga vzéo szloboud Péterka István 
gaszilszki parancsnok.

— Soförszke vizsge v Muraszom
bati bodo augusztusa 12-ga predpol- 
dnévom. Vszi, ki sze za tou vizsgo 
intereszejrajo. sze naj kémprvlé zgá- 
szijo v hoteli Bácz v Muraszombati.

— Tócsa. Po Goricskom na nis- 
terni határaj je v tork zadvecsara tó
csa preci kvára naprávila. Od oblászti 
vöposzlána komisszia zdaj cenij gori 
naprávleno skodo.

Kaloc.se
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Szirouve kouzse
od divjácsine (od domácse mácske, pizsmovke, tora, veverce, 
jázbeca, domácsega i divjoga ráveti, liszice, vidre itd.) kak 
tüdi vszakso dlako kupim po nújvisisoj cejni.

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

Vlatovnáto poule je edna velita 
bojnszka indusztria

— V Csáktornyi sze je júliusa 12- 
ga zacsno kurzus za one vogrszke 
vucsitele, ki neovládaio megvimur- 
szkoga jezika. Kurzus je v vucsitel- 
szko’ sp’.iii . de trpo do augusztusa 
7-ga

— Po zrendeiiivanyi polodeiszko- 
ga minisztra, sze do 1-ganovembra 
lejko pod 2 mejszeca sztáré telicske 
odájo ali koiejo brezi vszaksega en
gedély a.

— V Erdélyi 70.000 plűgov zsidov- 
szkoga grünta pride v kmecske roké.

— Kommuniste je hválo i vougre 
dojr.oszo Jabretzki Fülöp agent v 
Nagykanizsi. Törvényszék v Pécsi ga 
je oszoudo na poudrügo leto vouze, 
Kúria je pa té strof zvéksala na 4 lejta.

— Pod zseleznico szi je légla 27 
leji sztara Bállá Erzsébet. Potácske 
zseleznice szó jo vdíljek razrezali. 
V piszmi. stero szó pri nyej najsli. 
pise. ka jo je velka szramouta gnála 
v tou szmrt. ár je velki grej naprá- 
viJa. Pise, ka v tóm csaszi, ka nyoj 
je mouzs pri szoldákaj. sze je z ni- 
kák’m szpajdásivala, ali on jo je na 
cediÜ püszto i jo scsé povrzsti. Spot 
i szramota jo tira v szmrt.

— Nouvi vogrszki hajouvi. Vogr
szke labrike szó vöposztavile nouve 
fajle hajouve. steri sze zovéjo Asbóth 
hajouvi. Z tejmi hajouvami sze po 
pou metra globoki vodáj lejko vozi, 
ár szamo 10 cm globoko pridejo vu 
voudo. Naklajeni z pét vagounov blá- 
gom pa szamo 50 cm pride vu voudo. 
Zse szó vöszprobali té hajouve i szó 
sze jáko dobro obneszli. V takso for- 
rr.o do sze iejko hajouvi po máli i 
nej globoki vodinaj i véksi potokaj 
vozili, gde szó na tákso vozsnyou 
doszejgamao niti miszliti nej mogli.

— V Zenti Hunyadi Jánosov szte- 
ber pósztávijo gori. Za 3 lejta de 
rávno 500 lejt tömi, ka szó 1446. jú
niusa 5-ga Hunyadi Jánosa za kor
mányzója posztavili. Varasko pogla- 
vársztyo v Zenti je szkoncsalc, k z 
pomocsjouv várass i z orszacskim 
nabérainyom tömi héresnyemi vogr- 
szkomi vezéri, ki je törke nikelkokrát 
narezo. dosztojni szpomenik posz
távijo.

Po szveiti
Vsze finszke novine vadlüjejo vel

ko záhválnoszt vszem vogrszkim 
zsenszikim drűstvam za lejpi dár, 
100.000 pengőjov. stero sumo szó 
darüvala na gorivzgájanye finszke 
árvinszke decé.

Nouvi inürost. Nemei szó gorinaj- 
sli nouvi' műrost, steri sze dela z 
ígric. Probe szó pokázale. ka sze z 
igric, cse sze zmejsa sz konouplami 
ali lenovimi osztankami. lejko naprá- 
vi dober műrost, steri je za oblejcs 
jáko mocsen.

V Braziliji szó do 50.000 pörgarov, 
ki szó z országov náredi. odszeliii z 
Sao Paolo drzséle ob mourji v zno- 
trásnyi tao országa.

Vrablecse pecsenke na Angles- 
kom. Angleski miniszter za polodel- 
sztvo je goripouzvao vsze kmécsko 
lüdsztvo, ka naj lovijo vráble i drűge 
fticse. V rendeleti, steroga je vödao, 
právi, ka preprávlanye tej fticsov ne- 
de szamo velki haszek polodeísztvi, 
nego tüdi za zseloudce pride prav. 
Vö je dao tüdi knigo. v steroj dáva 
tanácsé i recepte, kak sze lejko pri- 
právlajo „vrablecsi pudingi" i \ sze
leié drűge zsmajno jelo z meszá tej 
fticsov.

Szász Lajos miniszter za preszkrbo 
národa je pred zsétvov po rádiji gues 
meo. Tak je pravo. ka od zsétve vi
szi. csi obsztoji ali bukne orszacski 
réd. Vlatnáto poule sze szpremeni v 
edino velko bojnszko fabriko, v ste* 
rój fabriki jezero i jezero zsnvecov 
oprávla zsétvo — delo. nameszto ve- 
likanszki masinov. V toj bojnszkoj 
fabriki vszefelé peszmi brálgy, povrej- 
szlarov i ketőzov doni nameszto ro- 
gátanya i ropotanya masinov. Feob 
fabrike je cejlo bozse nebo. Eta fab- 
rika ne déla bojnszko skér za rüsiti 
i vnicsüvati. nego zsitek i krüj dáva- 
joucse zrnye szprávla vküper. Vszak- 
si delavec té fabrike zná. ka ka za 
cila má nyegovo delo i zakaj dela.

Potom je naténci zaokrouzso dúzs- 
: noszti kmeta kak pouvara, trosnika i 
' trzsca. Szvoj gues je etak szkoncsao

— Pri priliki szpunyávanya ete duzs- 
noszti. nouva molitev ide prouti Bougi 
Tá proszécsa molitev tou nase zdü- 
hávanye zavolo negvüsnoszti i vcag- 
lívoszti za zsitek dávajoucsi vszekde- 
nésnyi krüj — csi vszaksi szpuni 
szvojo dúzsnoszf — sze szpremeni 
na hválodávajoucso molitev i pri na- 
csinyanvi prvoga kolácsa z r.ouve 
mele pecsenoga krüja de ete rado- 

; sztni i dícsni glász odhájao Drouti 
nébi: Hválo dávamo Tebi, szmileni 
nas nebeszki Ocso. za véksi falat 

; krüja 1

Od mlatidvi, mlejnya, odávanya i prevázsanya 
letosnyega krüsnoga i krmszkoga zrnya 

je vödáni kormányrendelet,
pouleg steroga sze zrnye szamo z 
masinom lejko mláti. Részarje i ma- 
sinszki vérfovje szvoje része v natúri 
lejko dobijo vö. Z ovsza sze pa nej 
prvo i nej drügo neszmi dati vö. 
Árendás vérti po 240 kil krüsnoga 
zrnya lejko dá vö na per- 
souno. csi sze szpravicsa. ka sze je 
od 1943. augusztusa 1-ga do 1944.

■ júliusa 31-ga odpovedao kárt za krüj 
i meló. Zrnye. stero je za dojdali, sze 
po mlatidvi v 15dnévaj ponüdi küp-

I ci, ki za tou engedély má. Zrnye z 
edne vészi v drügo sze számoz iga
zolványom lejko pela. Zrnye za me- 
ricsno mlejnye sze do 1943. decem- 

' bra 31-ga more vszákomi na cejlo le- 
) to doloucsiti.

BENKÓ JÓZSEF
HU SARU ÉS KONZERVGYÁR

MURASZOMBAT

Csaláren Peti
Píszao: Jókai Mór.

PoezJcvencso: Fiiszár János vp. vucsitel.(Nadaljávanye)Zdaj szta sze decska pascsila k-müzgi kama uyidva je Peti pelao, zaglednola szta konyszki rép vö zműzg sztojécsega, kcoj szta brozdzsila i z-rokámi szta ga zevsze mócsi vlekla, da vöpotégneta konya. AH rép nyírna je ednók v-rokaj osz- tao, cbá názdrt szpádneta v blato i szta sze po-teno szkalisala.Zse sze je vecserílo, mészec je zácsao szvétiti. Csaláren Peti je bősz bio, zéblo ga je v-nogé. Dőli szi je szeo na zemió i poplaic je próti nébi, mészcci drzsao i zácsao szi je vu szebi pripovedávati, ka nyerni mészec lepő szegréva poplate.Decska tó csiijeta i szta vervala. Nej szamo nyidva je zéblo v nogé, nego po célom téli szta csütila mraz od szkalísa- nya. Dőli szta sze zűla i podplate tüdi próti mészeci drzsala.Csaláren Peti je medtém, ka szta ovivá od otrüjenoszti zadrejmala, od vszakoga eden csréveo vzeo i gori szi je obio, vzeo konya i odjahao.Za krátek csasz, kak szta sze decska zbűdila i szpoznala, ka mészec jiva nika ne szegréva, vpamet vzemeta, ka Petija, dvóji csrévlov i konya nega. Hitro sze sztréznita i vszáki eden csréveo obüje i med velki sztvárjanyom szta szi szela obá na ednoga konya. Ár je Peti odneszao

1ednemi lévi csreveo, drügomi pa právi csreveo^ szta sze decska tak tüdi mogla obüti. Na fkónyi szta pa tak szedela, ka je eden napré glédao, te drügi pa nazáj, ka szta taM konya z-obá krája lehko z- osztrógli todala.Tak vu ‘vész pridócs, szta sze szrécsa- la z Petivom, steroga szta naszledüvajócs pozdrívlal; :Ti Itidi zapelávec! Ti varaska víis! Ti varjjiski jrép! Ti na gauge valón caj- gar, klantos, tepes. Ti vragóv cimbora. Ti ne&ranlnyák! Vragóv te nájvéksi Sátán! Cotnprnyák! Tóvajov glavár. Z-náj szi szosalo pejneze, porobo szi nama konya, vktadno szi nájne csrévle: Zdaj szi nama y-róie prisao, zgrábiva te i vu vodó te jlücs va.Peti sze je zaman oJpovedávao, ka nyegoifa natüra tákse nevzeme vu szébe. Decská szta ga zgrabila, roké, nogé nyerni vküper i zvézala i v-edtto vrecse ga po- tisznoli i tak szta ga na brég potoka odneszjla.Mózese bi ga preci vu vodó lücsila, csi neíkj na potoka brégi kresma sztála, stera je záto posztávlena na potoka brég, da nebode trbelo dalecs po vodó hoditi.Prvle szta sze tak teva decska tá notripovrnolja, ‘Ja sze naj nika rnalo pokrepí- ta i dá Peti naj rnalo duzse trpí v-zsákli, vej ve vtijti nyírna itak nemre — szi miszléesa.V-tora llípi, kak szta nyidva v-kresmóodisla.i e só ntirno zsakla eden mészár,ki je z,-szenya gnao eden sereg telcsícsov.

Peti je v-zsákli zacsiio cslovecsi i tel- csicsov glász, zácsao sze je sztarati, br- szati v-zsákli i na glász krícsati: — Pesz vám naj bode v-Trencséni vicispan!Mészár blizse sztópi k zsakli, poszlüh- sa, nató pa pita: — No, ka sze vám je pa zgódilo ? — Jaj! Jaj! — sze sztara Peti. — Z-Trencséna szó z-vózsom prisli po méné, ár szó me pa nej mogli zvé- zanoga szamo tak odpelati, szó me escse v zsakeo djáli i me scseli za vicispána odpelati, nateliko szem sze nyim povido. Jász pa nikak nebi rád bio v-Trencséni I vicispan.— Jász bi pa rád bio — právi me- szár. — Püsztite méné vu vrecse. — Gori je odvézao vrecse, Petiva je vö püszto, on sze je na notri potégno, Peti je pa teo- csicse daie gnao.Decska szta (észt gori vléjala na grod, prímeta vrecse z-meszárom i dokecs je on miszlo, ka ga v-Trencsén neszéjo za vicispána, szta ga v-ribnyek lücsila i za- dovolno dalé potüvala, miszléesa szi vu szebi, ka zdaj zse vecs nega Csalárnoga Petra na szvéti.Ali nakeliko szta sze zadreznola, gda szta na póti sze zsnyim pá naisla i zdaj zse szám z szebom z dvanájszeterimi tel- csicsami.— Gde szte küpili vi té teliko teocsi- csov — szta ga pítala.— Vö z-vodé szem je prignao, — od- govorí Peti, — idita vidvatüdi notri, do- bíta kelko scséta. Jász vama pokázsern, gde szkocsta notri. — K-brégi nyidva je

pelao i kak szó sze teocsicsov ténye vu vodi vidile, decska szta miszliia, ka tam na nyidva csákajo, notri szta szkocsila í tam szta lepő prejsla.Csaláren Peti je pa nazáj gnao teocsi- cse na szenye i za dobre péneze je ódao. Na póti szi je dőli szeo, vö szi je ráz- présztro köpenyeg, na nyega je szípao doszta lépi cinkajócsi szrebrni dvajscsic i na glász je zácsao esteti.Vsze dugó né sze tamtá pelaju na go- sztüvanye szvatovje i kak várajo Csalárnoga Petija, ka teliko pénez má, szó sze na nyega szünoli i pítali ga, ka gdé je vzeo telko pénez? Peti sze je né müdio ! odgovoriti: — Etám né dalecs med hre ' gámi, z-ovkráj lóga, z-ete kráj miizg, na . hajsz gori, na csao douli, pri múlom | brezski, pod bregom, prí velke griiske tle j eden globoki sztüdenec pun jeszte z-pé- | nézi, szamo védro trbé k-coj, z-s:erím de [ szi je cslovek grabo.I Jász széni szi je tüdi tani zagrabo i I zdaj je éti szültsiin, naj ne z-erjávijo.Tak je razlozso szvatom delo, <’ szó preci razbézsali povédano meszto gori isz- i kát, vszi szó odísli, escse i mladozsenec, edíno száma szóéba je osztála tam, z-ste- re szó sze zdaj, gda je od pénez bila ' récs, vszi szpozábili.Sziróta mláda devojka szi je na eden kamen dőli széla i szkuzila sze je, mísz- lécsa szi, ka má zdaj zse zsnyé biii’.i, da i jo je mladozsenec tüdi tak nalehci tü I nihao. (Dalé.)
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