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Becsüld a gazdát!
Tikkasztó melegben hajlik a kaszá

ié. künn a földeken a gazda, a mun
ka. a kenyér, az élet névtelen hőse. 
Karjának csapásai alatt földre borul 
H- életet adó termés és ahogy 
megállás nélkül dolgozik, munkától 
szikkadt testén sűrűsödik a veríték. 
Kaszája a kard, amivel harcol, verí
téke a vér. amit a jövőért áldoz. Ka
tona. a munka katonája, katona, aki
nek kitartó harcából születik a min
dennapi kenyér.

Csodálattal nézek rá, bámulom a 
kitartását, szorgalmát, erejét, végtele
nül tisztelem a munkáját. Szeretem, 
mert húsomból, véremből való testvér, 
aki értem is dolgozik, akinek élete 
értem is fogy a kemény, férfias mun
kában. .Vem ismerek értékesebb mun
kát az övénél, hisz az hivatás, éietet 
ád és életet tart fenn.

Ha látom, ha csodálom, ha rágon- 
lok. egy beszélgetés emléke felhősö- 
drk bennem. Kényeskedő dámával 
utaztam a vonaton. A II. osztályú fül
ke előkelő elzártságát négyen osz
tottuk meg : a dáma, a barátom, egy 
gyüiöttruhás talmudista ügynök és 
én A folyosón néhány derék vend 
eazda állott, akik Muraszombattól 
Mátyásdombig nem férlek be a III. 
osztályú kocsikba, igy aztán a II. osz
tályú kocsi folyosójára húzódtak, hogy 
le ne maradjanak a vonatról.

Egyikünk megállóit a fülkénk előtt, 
talán be akart ülni hozzánk, hiszen 
volt odabenn még bőven hely. Uti- 
társunk, a kényeskedő hölgy, gyors 
mozdulattal kapott erre a zárhoz, a 
kilics csattant — és zárt ajtó válasz
totta eí tőlünk a gazdát . . .

Az észrevette, hogy mi történt. Né
mán nézett be. volt ebben a pillan
tásban. egy kis fájdalom, de jóval több 
ve it benne a megvetés. Aztán lassan 
eJic rdült. nem próbálta kinyitani a zárt 
ajtót. Döbbenefemben fejembe tódult 
a ver. úgy éreztem, hogy az a jogos 
megvetés nekem is szólott. Az ajtó
hoz kaptam, hogy kinyissam, de ké
se volt már a mozdulat.

- titársnőnk, akinek megfelelt a II. 
osztályú jegyet vásároló, de szemmel- 
láthatólan piszkos talmudista társasá
ga. de nem felelt volna meg a be- 
csuietes gazdáé, rámszólt erre:

Ne nyissa ki. nem bírom az izzadt
dac szagukat 1“

Lzt a hihetetlen lelki alacsonyren- 
ciüséget látva majdnem kirobbant be- 

’ 'em a felháborodás és az elkesere- 
mégsem szóltam, csak felállót- 
fs ^mentem a folyosóra, a gaz- 

dak közé. Más világ várt' odakünn. 
becsületes, nyílt, férfias pillantások, 
’örátságos, egészséges szavak, min- 
ee'né! fontosabb és érdekfeszitőbb 
eszédtéma: ad-e vájjon elég kenye- 

re!_a termés.
alán még jobban éreztem, mint 

máskor, hogy mit jelent a nemzet 
számára a földet megművelő gazda, 

férges kezű, veritékes, naptól ki- 
Sí’tt testű ember, akinek az a kényes 
duma is köszönheti, hogy kenyér ke- 
'L,‘ az asztalára, hogy féltő gonddal 
ápolt iestét virágdiszes ruhacsodába

i.
______

I
Vas vármegye közigazgatási bizottsága előtt 

a battyánfalvai női gazdasági iskola terve
Vas'ví rmegye közigazgatási bizott

sága vitéz dr. Szűcs István főispán 
elnöklete alatt tartotta júliusi rendes 
ülését A közigazgatási bizottság ülé
sén a muraszombati járást vitéz Lind
vay (Haríner) Nándor képviselte.

A bizottság ülésén fontos gazda
problémák kerültek szőnyegre. Beze- 
rédj Dénes a biztositó társaságok el
járásival szemben kért orvoslást. A 
biztositó társaságok ugyanis csak ab
ban az esetben hajlandók a gazdák
nak a felemelt gabonaár alapján el
számolni a jégkármegtéritést, ha a 
gazda' az egész biztosítási évre szóló 
felemelt biztosítási dijat megfizeti.

Vitéz Lindvay Nándor
a battyanfalvai gazdaasszonyképző 
iskola létesítéséhez sürgetett támoga- 

1 fást, minthogy ez az iskola a komá- 
rominl kívül a második dunántúli női 
gazdasági iskola lenne és nemcsak 
a muraszombati járási igényeket lesz , 
hivatva szolgálni, hanem megyei, sőt 
kamarai kerületi viszonylatban is ren
delkezésére áll a gazdaasszonyképzés j _ J J- . . 1 ■------- 11----------- 11 -HZIX I

I

eddig, tilságosan elhanyagolt ellátá
sára

Tuljok József dr. alispán 
megértéssel fogadta az elhangzottakat 
és a .maga részéről is javasolta a 
szób'anforgó ügyekben felirat intézését 
az illetékes kormányhatóságokhoz.

A közigazgatási bizottság ülésén 
Novák Zoltán vármegyei gazdasági 
felügyelő jelentette, hogy az elmúlt 
hónap időjárása mezőgazdasági szem
pontból az egész vármegyében kedve
ző v;cjlt.

1 Í\ községben lépett fel 
sertésbénulás!

Lázár Jenődr. törvényhatósági állat
orvosi jelentéséből a következő ada
tok érdeklik a muraszombati járást:

Azj ivarszervi hólyagos kiütés meg
szült Andorhegy. Alsómarác. Domon- 

j burkolhatta, hogy selymes bőrét nem 
durvítja meg a júliusi nap és a gabona- 

I táblába: hajlító, perzselő, nyári szél.
Szeretném, ha egyszer rákénysze

rítené az élet kényeskedő utitársnő- 
met és mindazokat, akik nem becsü
lik rrjeg a föld megmüvelőjének mun
káját! hogy hajnalhasadtakor oda állja- 
az árjátok közé, elpuhult kezükbe szer
számot fogjanak, vánnyadt izmaikba 
görcs álljon a munkától, és francia 
illatszerük felhőjén át is érezzék saját 
verítékük szagát. Majd megtanulnák 
megbecsülni a munkát, a paraszt ve
rítékét, ami az értük végzett munká
ért üt ki a testükön, megismernék az 
élet igazi izét, a férfias munka ke
ménységét és nagyszerűségét.

Sorsuk megkíméli őket ettől. De 
ne csúfolják meg szerencséjüket azzal, 
hogv megvetik a testi munkát, hogy 
irtóznak a munka verejtékétől. Becsül
jék éne? a gazdát, becsüljék meg az

I
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kosfa, Mártonhely, Szentbibor közsé
gekben.

Sertésorbánc lépett fel Bodóhegy, 
Mezővár, Musznya, megszűnt Battyán- 
falva községekben.

Kalocsa érseke, a szombathelyi egy
házmegye és a Muravidék apostoli 
kormányzója, Grősz József érseki be
köszöntő szózata a fületekbe kell, 
hogy hangozzék nektek is. muravidé
ki katolikusok. Ismernetek kell azokat 
a magasztos gondolatokat, amelyek 
a haza és az egyház viszonyáról a 
főpásztor ajkán hangzottak. Elhivatott 
vezető útmutató, felemelő, lelkesítő 
gondolatai ezek, ha értelmük szerint 
élünk, lelki megbékélés és boldogság 
lesz az osztályrészünk.

Íme. a haza és az egyház viszo
nyáról szóló rész az érsek beköszön
tőjéből :

Valamikor, nem is nagyon régen, 
ráérő emberek azon vitatkoztak, hogy’ 
melyik áll közelebb a szivünkhöz: 
egyházunk-e, vagy hazánk, más szó
val, hogy mik vagyunk mi előbb: 
katolikusok-e vagy magyarok?

Több, mint 1000 esztendeje élünk 
ezen a földön. Ismerjük Krisztus sza
vait: „Keressétek mindenek előtt az 
Isten országát*' és szent Péterrel val- 
juk, hogy „inkább kell engedelmes
kednünk Istennek, mint az emberek-

Ha a muraszombati gimnázium uj épülete elkészül, megnyílhat a polgári iskola fiú tagozata isI

Megjelent a muraszombati m. kir. 
állami polgári leányiskola évkönyve 
az 1942—43 tanévről. Az évkönyvet 
Kovács Margit igazgatónő szerkesz- 

aratót, mint ahogyan megbecsüli a 
nemzet értékes többsége. Ha nem 
képesek erre, vonuljanak félre a ma
gyar élettől, mert annak a hozzájuk 
hasonló felfogású emberekre nincsen 
szüksége.

Szebb magyar jövőt akarunk. Az 
pedig csak egymás munkájának meg
becsüléséből, a hittel teli áldozatvál
lalásból születhetik meg. Gazda, ipa
ros. szellemi munkás kiegészíti egy
mást, egyetértésben végzett munkája 
adja mindnyájunk boldogságát. Gaz
dáink tudják ezt, sohse hallottam még 
egytől sem, hogy megveti az irodák 
légkörét. Nézzünk hát a legnagyobb 
megbecsüléssel és tisztelettel mi is a 
gazdára, különösen most, az aratás 
közepén, amikor nemzetünk biztos 
fennmaradásának és boldogságának 
biztosítását.a kenyéradó gabonát gyűjti 
asztagokba.

Ifj. Szász Ernő.

Baromfipestis Alsószölnökön lépett 
fel, de hamarosan meg is szűnt.

Fertőző sertésbénulás lépett fei Szé- 
chénykut, Andorhegy, Berkeháza, 
Battyánfalva. Sürüháza, Mártonhely, 
Bodóhegy, Seregháza. Szarvasiak, 
Rábagyarmat. Dávidháza. Őrihodos 
községekben, megszűnt Kisszombat- 
ban és Orihodoson.

„Nem lehet jó katolikus az. 
aki hazáját nem szereti"

I nek de amióta az országalapitó szent 
király, szent István ideplántálta erre 
a földre Krisztus keresztjét és amióta 
Ázsiából ideszakadt őseink Krisztus 
szelíd igája alá hajtották fejüket, soha
sem kellett feltennünk magunknak a 
kérdést, hogy melyik kedvesebb ne- 

j Künk: egyházunk-e, vagy hazánk. 
I Mert ez a kettő az elmúlt 1000 év 
alatt sohasem került komolyan szem
be egymással. Szent István országa 

, keresztény volt 1000 éven át, keresz
tény ma is és mi magyar katolikusok.

i vagy ha úgy tetszik, mi katolikus 
magyarok egyforma szeretettel csün
günk mind a kettőn, sőt meggyőző
déssel valljuk, hogy nem lehet jó ka
tolikus az. aki hazáját nem szereti 
azzal a hűséggel és odaadással, ame
lyet a haza minden polgárától joggal 
elvárhat, ahogyan nem tartjuk jó ma
gyarnak sem azt. aki népünket el akar
ja szakítani Krisztustól és a magyar 
jövőt más alapokon akarja felépíteni, 
mint amelyeket szent István rakott le. 

Ezt a kettőt kérem Tőletek: Hűsé
get Krisztushoz és hűséget a magyar 
hazához!

:oj—

tette és az iskola igazgatósága adta ki.
Az évkönyv elején rövid cikk szá

mol be
az iskola múltjáról.

Megtudjuk belőle, hogy közadakozás
ból 1911-ben községi jellegű polgári 
fiúiskola kapott működési engedélyt 
Muraszombatban. Az 1915 évben már 
uj épületben folyt a tanítás. Addig is 
— ideiglenesen — a volt evangélikus 
elemi iskolát használták. A követke
ző évben, 1916-ban már állami isko
lává alakult át, a világháború végén 
pedig fiujellege megváltozott és leá
nyok is beiratkozhattak.

1919. október 4-én a jugoszláv meg
szálló csapatok parancsnoka az isko
lától megvonta a működési engedélyt 
és a tiltakozó igazgatót a tanári tes
tülettel együtt kiutasította. A fokoza
tosan megszűnő polgári iskola helyé
be gimnáziumot szerveztek és 1923- 
ban mint jugoszláv gimnázium szere
pel. Az épületet a visszatérés óta 
ugyancsak

a magyar állami gimná
zium használja.

1941. szeptember havában szerve-
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zett áiiami polgári leányiskola az ál
lami gimnázium alsó négy osztályá
nak leánytagozatából keletkezett, akik 
a leányiskolába nyertek felvételt.

Amig az állami gimnázium elkészül, 
addig a polgári leányiskola a község 
tulajdonát képező Szápáry-vár épü
letében működik, amikor majd régi 
és eredetileg is polgár: iskolának ké
szült épületébe visszatérhet.

a polgári iskola fiú tagozatát is 
megnyitja,

hogy az iparos és kereskedő pályára 
készülő ifjaknak a helyben való ta
nulást lehetővé tegye

A tanári testület
tagjai közül 1 helyettes tanárt rendes 
tanárrá neveztek ki, 2 tanárt az is
kolához helyeztek, hármat pedig más 
iskolákhoz osztottak be a testület tag
jai közül szolgálattételre.

A tanári testület az év folyamán 
14 értekezletet tartott. 2 tanulmányi 
felügyelő látogatta meg az iskolát. Az 
iskola a hazafias szellem ápolására 
különös súlyt fektetett és a jótékony
kodásból is alaposan kivette a részét. 
A vallás és közoktatásügy: miniszter

32 tanulót
részesített összesen 2.000 pengő ta
nulmányi segélyben.

A tanulók
anyanyelv

szerint a következőképen oszlanak 
meg: magyar anyanyelvű 53. vend 
anyanyelvű 96. német anyanyelvű 1. 
szlovén anyanyelvű i I. A tanulók kö
zül csak magyarul beszéi 11. magya
rul és németül beszéi 9. magsarui és 
vendül beszél 150. \ állás szerint a
következő a tanulók megoszlása; 97 
római katolikus. 52 evangélikus. 8 
református és 4 izraelita.

Az iskolai statisztikából igen érde
kes adatot tudunk meg. amely jellemző 
Muraszombat iskolaváros helyzetére 
és rendkívül népes vidékére: a tanu
lók nagyobb fele nem az iskola szék
helyér lakik. hanem bejáró. Az iskola 
székhelyén lakik 76, a vármegyében 
lakik 57. Zala vármegy ében lakik 28.

Az első osztályban kitűnő ered
ménnyel végzett Küzrr.a Emília, a má
sodikban Bencik Margit. Sebjanics 
Olga. Siftár ida. Vogler Angéla. Vog
ler Ilona, a harmadikban : Brumen 
Nikica. Kolossá Ida. Lipics Sarolta, 
Simon Terézia. Szapács Gizella. Szinicz 
Mária, Vörös Margit, a negyedikben: 
Kunaver Mária. Kühár Ilona, és Pén
tek Magdolna.

Az ízlésesen összeállított évkönyv 
végén a jövő tanévre vonatkozó útba
igazításokat találunk.

Hz Ipartestület közleményei
— A muraszombati járási ipar

testület közli, hogy a szabók részére 
cérna, az asztalosok részére enyv, a 
nyergesek, illetve szijjártók részére 
plankbőr érkezett. Kiutalása folyamat
ban van.

I

megérkeztek!
Kaphatók : H.ÁHN IZIDOR könyv- 

és papirkereskedésében.

Természetrajzi ritkaságok a Muravidéken
Irtunk már arról, hogy mennyi fel

táratlan érdekességet rejteget a Mu
ravidék a természet barátai számára. 
Megemlítettük dr. Jávorka Sándor, a 
Nemzeti Muzeum növénytára ny. igaz
gatójának látogatását, akit kutató út
jára elkísért dr. Zólyomi Bálint egye
temi m. tanár, a neves botanikus is. 
Azóta a két neves természettudós 
megállapításairól és a Muravidék nö
vénytani érdekességeiről újabb érde
kes adatok jutottak a birtokunkba, 
amelyekről alább adunk számot.

Jávorka és Zólyomi múlt év májusa 
végén a Tudományos Akadémia tá
mogatásával négy-öt napon át végez
tek botanikai kutatást a Vendvidéken : 
Muraszombat, Felsőlendva és Péter
hegy környékén, melynek flóráját ta
nulmányozták. miközben többek kö
zött Battyánfalván megtalálták az elég 
ritkán előkerülő fehér-, vagy más né
ven keskeny levelii nárciszt: (Narcis- 
sus au?usztifolius CURT.) A két szak
tudóst ielsölendvai és péterhegyi út
jára elkísérte Mikola Sándor főigaz
gató is. aki nagy turista és közismert 
természetbarát s akinek kalauzolása 

! és útmutatása alapján találtak rá a 
tőzeges láp-vidék érdekes növényére 

I a droserára, rendes nevén harmatfüre 
í („Drosera rotundifolia L.“) Ez a nö
vényünk egyébként Dunántúl lápma
radványaiban másut is előkerült. Így: 
Tapolca, Kőszeg. Oszkó, Szentgotthárd 
környékéről. Kutatóink még több jel- 
legzétes növényt találtak, — ellenben 
hiába keresték a dombvidéki erdők
ben aboroszlánt („Daphne"), — nem 
találták rá, mert itt a nép az erdők 
évenkénti gereblyézésével, alomgyüj- 
téssel kipusztitotta a fák aljnövényze
tét. Viszont érdekes módon került elő 
a kakasmandikó („Erithronium dens-

Július 31-ig kérni kell
a vámőrlési tanúsítványt 

A Igabonarendelet értelmében ke- j 
nyérgabona vámőrlésére vagy vám- | 
cserélésre jogosult a mezőgazdasági 
ingatjan tulajdonosa, haszonélevezője.

■ javadaltnasa és haszonbérlője, vala
mint |az aki ilyen ingatlant kenyér
gabonában fizetendő életjáradékért 
ruházott át, az állandó mezőgazdasági 
alkalmazott, ideértve az értelmüségi 
alkalmazottat, továbbá a szerződés 
alapján foglalkoztatott orvost és állat
orvost is, amennyiben járandóságát 
kenyérgabonában kapja, vagy nyug
díjas, vagy kegydijas volt mezőgazda
ságit alkalmazott, vagy annak hátra
maradottja, ha járandóságát kenyér- 
gabóhában kapja, a mezőgazdasági 
munkások, cséplőmunkások és pász
torok. a bércséplővállalkozó és ennek 
alkalmazottja, a konvenciós iparos, a 
vámőrlé?t végző malom tulajdonosa, 
haszonélvezője vagy bérlője és ennek 
alka mazottja, az állami, vármegyei, 
községi, közbirtokossági, hegyközségi 
alka mázott, valamint egyházközségi 
alkatjnazott. ha javadalmazását ke
nyérgabonában kapja.

Akinek gazdakönyve van. illetve 
aki munxásigazolványt kapott, az min
den további igazolás nélkül jogosult 
vámcjrlésre. A többi felsorolt szemé
lyek vámőrlési jogosultsága csak arra 
a kerjiyé'gabonamennyiségre terjed ki, 
amelyet maguk termeltek, illetve amit 
természetbeni járandóság címén meg
szerettek.

A yámörlésre jogosultaknak július
31-ig' kell kérni a községi előljáróság- 

I tói a ,vámőrlési tanúsítvány kiállítását.

canis L.“), melyet Gáyer fedezett fel 
annak idején a Szentgotthárd melletti 
Zsida község erdejében. Múlt év kora 
tavaszán a sándorvölgyi és gyanafai 
elemi iskolás gyerekek tanítónőiket i 
piros szinü ismeretlen virággal lepték 
meg. Ezekről a virágokról aztán ki
tűnt, hogy a ritka számba menő ka- 
kasmandikók. melyeknek szép telepei 
vannak a két község határában.

Legutóbb (1942. nyarán) Janplong 
József természetrajz-tanár végzett bo- 1 
tanikai kutatást a Vendvidéken.

Virágos növényeken kívül a gomba- • 
félékkel való tudományos foglalkozás I 
is szép eredményt igér, miután er- I 
dóink tele vannak a gombák külön- ! 
böző fajaival.

Ugyan ilyen hálás tárgykör az ihtyo- 
logiai is. A Kerka és a többi pata
kocskák a forrásvidéki felső részei 
nem sok halfajt tartogatnak, ellenben 
annál több féle hal él a Murában és 
közvetlen környéke vizeiben.

Az állatvilág legvonzóbb, tagjai a | 
madárvilág megfigyelése ugyan csak 
érdekes eredményekkel kecsegtet.

Vendvidéki néprajzi kutatások terén 
már kedvezőbb a helyzet. E téren év
tizedek, illetve évek hosszú sora óta 
értékes tudományos munkásságot fejt 
ki Dr. Pável Ágoston egyetemi m. 
tanár, a Vasmegyei Muzeum igazga
tója, akinek nemrég jelent meg leg
utolsó idevágó tanulmánya: „Rigászás 
a Vendvidéken és az őrségben" cím
mel. Újabban Bálint Béla tanár fog
lalkozik a vidék néprajzával, egyben 
nagyobb gyüjtőgárda összehozásán 
fáradozik. Kívánatos volna, hogy a 
papok, tanítók, általában a falusi ér
telmiség közül minél többen támogas
sák őt tárgyi és szellemi néprajzi ada
tok gyűjtésével.

OMÜ^—i —

i Az. akinek gazdakönyve van, annak 
i gazdakönyvébe a községi elöljáróság 
i beírja a megőröltethető kenyérgabona
mennyiséget, az őrlés határidejét és 
ezt a bejegyzést aláirással és pecsét
tel látja el. Ez a bejegyzés egyúttal

i vámőrlési tanúsítványul szolgál.
Az a gazdálkodó, aki mezőgazda

sági idénymunkásokat élelmezéssel 
szerződtetett, kérheti a községi elöl
járóságtól a munkások élelmezéséhez 
kenyérgabonamennyiségre szükséges 
vámőrlési tanúsítvány kiállítását.

Minden vámőrlésre jogosítottnak 
tudnia kell, hogy a tanúsítványt másra 
átruházni nem szabad és aki azt el
veszíti, új tanúsítvány kiállítását nem 
igényelheti.

Vámórlés szabályozása 
V asvármegyében

A vasvármegyei közellátás kormány
biztosa a vámőrlést julius 15-től kezdve 
alábbiak szerint szabályozta.

A búzánál 75%-os kiőrlési arányt 
véve alapul, 100 kg búza után 25 kg 
nullás lisztet, 40 kg EB. lisztet és 20 
kg korpát kell a vámőrlő malomnak 
kiszolgáltatnia, 100 kg rozs után 70%- 
os kiőrlési arányt véve, 61 kg rozs
lisztet és 24 kg korpát. Vízimalmok
nál : vagyis a nem cseremalmoknál a 
korpához még 2 kg hulladék kerül.

I
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— Kinevezés. Dr. Podleszek József 

szentbibori lakost az igazságügy mi
niszter kinevezte a nagyváradi ítélő
tábla kerületébe joggyakornokká és 
beosztotta a szilágycsehii járásbíró
sághoz.

— Tanítói kinevezések a Mura
szombati Tanügyigazgatási Kiren
deltség területén. Állami helyettes 
tanítókká nevezte ki Simon László 
dr. tankerületi királyi főigazgató vitéz 
Pomogyi Józsefet Dékánfalvára. Szán - 
tó Lajos celldömölki okleveles tanítót 
Stridóvárra. Matus Eleket Murámé- 
lencére, Eitner Margit kőszegi okle
veles tanítónőt Murasiklósra. Scher
mann Margit kőszegi okleveles taní
tónőt Szelencehegyre. Czigány Her
mina okleveles tanítónőt Perestóra, 
Pesti János okleveles tanítót Magas
fokra. Magyar Vilmos okleveles ta
nítót pedig Nviresfalvára.

— A vidéki nyomdák országos 
szombathelyi kongresszusán és kiál
lításán a Vendvidéki Könyvnyomda 
is képviselteti magát. A nyomda több 
ízléses munkáját ki is állítja. Remél
jük, hogy Muraszombat nyomdájának 
sikere lesz Szombathelyen.

— Óvónői továbbképző tanfolyam. 
A m. kir. áll. gr. Brunszvik Teréz kis- 
dedóvónő.képzőben a f. é. augusztus 
9—23-ig a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter ur pedagógiai továbbképző 
tanfolyamot rendez óvónők számára. 
A tanfolyamra elsősorban a visszatért 
területeken működő oly óvónők vé
tetnek fel. akik továbbképző, illetőleg 
átképző tanfolyamon még nem vettek 
részt. 80 bentlakó óvónő az áll. óvó
nőképzőben a tanfolyam tartama alatt 
ingyenes ellátásban részesül, a 10—15 
bejáró pedig kedvezményes ebédet 
kap. A tanfolyamon való részvételre 
az állásban lévő magyar képesítésű 
óvónők a kir. tisztifőorvostól kapnak 
felhívást és szabadságot. Az áliásban 
még nem lévő s átképző tanfolyamon 
még részt nem vett ok. óvónők az 
áll. óvónőképző igazgatóságnál tar
toznak felvételi kérvényükkel jelent
kezni (Budapest, Vili. kér.. Rózsák- 
tere 7.) Bővebb értesítést csupán vá
laszbélyeggel felszerel levélre küld az 
igazgatóság.

— Megállapították a vadászati 
tilalmi időket. A Budapesti Közlöny 
vasárnapi száma közli a földmivelés
ügyi miniszternek a vadászati tilalmi 
időkre vonatkozó rendeletét. A ren
delet csekélyebb eltérésekkel azonos 
a múlt évben kiadott rendelettel. El
térés mutatkozik a fácán vadászatá
val kapcsolatban; fácánállományunk 
ugyanis még mindig nem heverte ki 
a két év előtti kemény telet és ezért 
szükséges volt a fácántyuk vadásza
tának teljes tilalmazása. Kismérték
ben megrövidítették a fácánkakas va
dászatának idejét is. A vadkacsa va
dászati tilalma az ellenőrzés meg
könnyítése végett minden kacsafajtá
ra április l-étől kezdődik. A nyulállo- 
mány kielégítő és ezért — mint a 
múlt évben — október 16-tól január 
15-ig vadászható. A most megjelent 
rendelet augusztus 1-től érvényes.

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

meg és küldjék be a Muraszombat és
Vidéke szerkesztőségébe.



43. julius 23. MURASZOMBAT és VIDÉKE 3 oldal
_  Szabadságolások a muraszom

bat’. járási föszolgabiróságon. Dr.
a.ios József főszolgabíró julius 21- 

|, . augusztus 11-ig, Csepreghy Juliska 
d) nők julius 19-től augusztus 2-ig, 

■ rmendi Sándor irodakezelő augusz- 
I 16-tól augusztus 30-ig, őri János 

-.ok augusztus 2-től 16-ig szabad- 
,-ágra távoznak.

_  Dr. Tulok József alispán szék- 
J glalóján. Breszkócs Lajos domon- 
1 -íai törvényhatósági bizottsági tag

• jelen Szombathelyen, múlt szá
runkban tévesen irtuk azt. hogy 
Breszkócs Ádám jelent meg a szék- 
fcglalón.

— Elsodort a patak Kuzmán 
egy kisfiút. A hónap közepén hulló 
.• k csapadék alaposan megduzzasz- 
lotta a dombvidék hegyi patakjait, 
yuzmán egy megduzzadt patak ha
lálos végű szerencsétlenséget is oko
zott. Roposa János két és fél éves 
Antal nevű kisfia julius 13-án este 8 
urakor kifutott szülei házából, meg
botlott és beleesett a ház előtt folyó 
megduzadt patakocskába. Az ár ma
cával ragadta a gyermek könnyű 
testét. Néhány perc múlva feltűnt a 
r érmék eltűnése és szülei azonnal 
' eresére indultak. Egész éjjel hiába 
veresték. hajnalban találta csak meg 
édesapja a szerencsétlen kis Antalt, 

integy 400 méterre a háztól, holtan.
4 tragikus eset az egész környéken 
mély részvétet keltett.

— Pokrócot találtak a Rákóci ut
óban. Igazolt tulajdonosa átveheti az 
.. muraszombati kirendeltségénél.
— Teljes gazdasági könyvsoro

zatot bocsát a földművelésügyi 
minisztérium a VMKE részére. A 

’endvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület vándorkönyvtárak felállitá- 
-ár. dolgozik. Ezért kérést intézett a 

. .dmüvelésügyi minisztérium propa- 
candaosztályához, amelyben kérte, 
h. gy a minisztérium kiadványait küld
jék meg a vándorkönyvtárak számára. 
4 minisztériumból megérkezett a vé
dsz. amely szerint a kérést teljesíteni 
í gják és a minisztérium gazdasági 

• nyvekből teljes sorozatot bocsát az 
egyesület rendelkezésére. Ősszel a 
razdasági vándorkönyvtár talán már 
meg is kezdheti körútját a falvakban.

— .Megjelent Falusy Nándor és 
sonka Demeter újabb két nótásfű- 

zete. Az elsőben a „Turáni Vadászok", 
időre Turáni Vadász", című induló- 
a és „Ha nincs Hunyad, Temes, 
Arad" című irredenta hallgató van. 
.-. második füzetben az „Allegro" or- 
-z.c-.gos pályázatán. 1942-ben díjat nyert 

ajrá a magasba fel című repülő
induló és „Első hivó szavára" című 
1 c.'onanóta csárdásként szerepel. Az 
inaulók és nóták szövege és dallama 
magukon viselik szerzőik közismert, 
Uzes magyarságát. Kaphatók minden 
k nyvkereskedésben.

— Újból megállapították a posta- 
'Zállitási korlátozás alá eső cikke-

t. A postavezérigazgatóság rende- 
etben összesített kimutatást állított 
^ze a postaszállítási korlátozás alá 

vsó közszükségleti cikkekről. Ezidő- 
szennt a baromfi, burgonya, cukor, 
Ci-bonafélék, tengeri, takarmányok, 
agyma, húsfélék, kendertermékek, 

;isz:- olajosmagvak, tej és tejtermékek, 
‘ólás és zsiradékfélék esnek szállitá- 

korlátozás alá. A csomagnál a tar
tómat úgy kell feltüntetni, hogy abból 
e szállíthatóság megállapítható legyen, 
élelmiszer", vagy „baromfi" vagy 

■pás általános megjelölés nem elegen- 
p hanem meg kell kívánni a tarta- 
'°m közelebbi és részletes megjelö- 
!‘.sét az egyes cikkek mennyiségével. 
Korlátozás alá eső küldeményeket 
sak szállítási igazolvány alapján sza- 

búc -elvenni a megengedett mennyi
ségig.
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A muraszombati járásban
64.840 méter útról gondoskodik 

ezután a vármegye
kisgyülés legutóbbi ülésén teljes 

rangusággal elfogadta azt az al-
j 4 
egy;; „ „„ ___ ____________
ispáni előterjesztést, amely arról szól, 
hoglv a vármegye vegye át úthálóza
tába a vármegye Isten háta mögötti 
községeinek azokat az útjait, amelyek 
ezeket a községeket bekapcsolhatják 
a vármegye vérkeringésébe.

Az utak zöme a muraszombati já
rásban található. Itt a jugoszláv ura
lom al itt minden uton-módon arra 
törekedtek, hogy a községeket minél 
joblan Jugoszláviához kapcsolják. A 
régi' ha<a felé vezető utakat tökéle- 

i tesehi elhanyagolták és csak ott javí
tották ' alamit. ahol ezzel a Jugoszlá
viához kapcsolást megkönnyíthették.

Ezek közül az utak közül a mura
szombati járásban a vármegye a tör
vényhatósági utjai közé sorozza a 
véghely -hegyszorosi ut kezdő szaka
szát 96) méter hosszúságban.

A vicinális utak közé veszi az őri- 
hodos-1 erkaszomoróci ut 4420 méter 
hosszú szakaszát, a vashidegkut-

Fogy a Szivek Tanácsadója 
és a vend Álmoskönyv a muraszombati 

könyvkereskedésekben
Mit szeretnek olvasni a vend gazdák?

I

t

A muraszombati könyvnap aikal- közli párhuzamos beosztásban a nagy 
mesemondó Írásait.

— A magyar könyvek közül igen 
szívesen vásárolják az egyszerű ven
dek a néhány filléres történelmi el
beszéléseket. az úgynevezett „nemes 
ponyvát". Érdekes, hogy mennyire

érdekli őket a magyar történelem 
regényes leírása.

Nagyon sok magyar kalendárium fogy 
el és a vendek dicséretére legyen 
mondva, a rövidebb gazdasági, sőt 
műszaki tárgyú könyveket is vásárol
ják. Szinte minden erdőtulajdonos 
megvette a Gömbfa Köböző cimü 
számolási segédkönyvet.

— A vend-magyar szótár is kelen
dő. Imakönyv is nagyon sok fogy el. 
Elsősorban vend imakönyv, de ma
gyart is vásárolnak.

Eddig tart a könyvkereskedő elő- 
i adása. A magam részéről csak any- 
I nyit szeretnék hozzáfűzni, hogy ha- 
' bár a szerelmi levelező és az álmos
könyv kelendősége nem hízelgő az 
egyszerű muravidéki olvasóra,

a nép jóizlése, a magasabb szel
lemi színvonal utáni törekvése 
megnyilvánul Mikola könyvének, 
valamint a magyar történelmi el
beszélések kedvelésében.

I Az egyszerű muravidéki ember világ- 
i látott, legalább 3 nyelven beszél, ma- 
i gasabb szellemi táplálék élvezésére 
j is alkalmas és igényt is tarthat. A mi 
I feladatunk olyan magyar könyveket 
adni a kezébe, amelyek meghódítják, 
olcsóságuknál fogva hozzájuk juthat, 
a jóizlésüket tovább fejleszti és szel
lemi táplálkozásukat a leghelyesebb 
útra vezeti.

mával örömmel állapíthattuk meg. 
hog?/ a Muravidék intelligenciája a 

I magvar népi irók munkáit vásárolja 
és olvassa legszívesebben. Ne csak 
a müveit középosztály szellemi táp- 

i lálékát keressük azonban, hanem 
néztük egyszer azt is meg. mit olvas 
az egyszerű muravidéki ember. Ez 
jutott eszembe, amikor elmentem 

1 egyik muraszombati könyvkereske
désbe és feltettem a kérdést, melyik 
könyveket vásárolják legszívesebben 
a vend-magyar gazdák. Az egyszerű 
emberek, a föld megművelő!, vagy a 
falusi műhelyek kérges kezű munkásai.

— Nagyon sok darab fogy el — 
hangzótr a könyvkereskedő válasza — 
a „Szerszke knige" cimü vend nyel
vű álmoskönyvből. Évente mintegy 
500 darab. Ezt a könyvet még 1919- 
ben adták ki Szentgotthárdon. Pusz
tai József volt mártonhelyi igazgató
tanító irta.

Találomra felcsaptam az elég ter
jedelmes álmoskönyvet és iefordittat- 
tam magamnak néhány jövendölést.

i így hangoznak ezek:
..Ha Amerikáról álmodsz és oda I 

mész, szerencsétlen leszel." — ..Dühös 
kutyáról álmodsz, nehéz betegségbe 
eselj" — Uborkáról álmodsz, öröm ér.

stb.

I

I

i

Stb.
így sorakoznak betűrendbe szedve 

a jö zendülések, amelyek oly nagyon 
érdeklik a Muravidék egyszerű népét.

—4 Sokat adtam el — beszélt to
vább a kereskedő — a ..Szivek Ta- 
náicsQdéja'‘ cimü magyar szerelmi 
levelezőből is. A vend legények, ha 
magylar leánynak írnak, nem merik 
még a saját nyelvtudásukra bízni 
szivü < érzésének tolmácsolását. A 
szeré mi levelezés körül azonban ha
marosan bajok lesznek, 
vek Tar ácsadójának további előálli- 
tásjátj megtiltja a ponyvairodalom le
küzdésére kiadott rendelet.

—■ Mikola Sándor felsőházi tagnak 
is jelent meg egy keresett, nyelvtani
tó célzatú munkája. Válogatott Ezó
pusi] Mesék — Prebráne Ezopusove 
Fabule. Ez a könyvecske két nyelven ,

érzésének tolmácsolását. A

:k. mert a Szi- rum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

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

dombaljai ut 1010 méter, a nyiresle- 
homér-szécsényfai ut 5410, az alsó- 
csalogányi-küzmai ut 4920, a nagy- 
tótlak-zsidahegyi ut 3380, a korong- 
muraszentesi ut 2310, a mártonhely- 
tölgyesi ut 3890, a mártonhely-nyires- 
lehoméri ut 7110, a battyánd-szent- 
bibori ut 3970. a pártosfalva-tótke- 
reszturi ut 8770, a sal-kerkafői ut 
8980 méter hosszú szakaszát, vala
mint az 1050 méter hosszú muraszen
tesi és az 1160 méter hosszú peres
tói utat. Vagyis összesen 63.880 mé
ter hosszú utat soroz a vármegye 
vicinális úthálózatába. Az egész mu
raszombati járásban a törvényhatósá
gi utak közé átvett véghely-hegyszo- 
rosi úttal együtt 64.840 méter hosszú 
útszakaszról gondoskodik ezután a 
vármegye.

A vármegye többi részében a 
64.880 méter hosszú muraszombati 
járási úttal szemben mindössze 20.292 
méter hosszú szakasz kerül a várme
gye kezelésébe a vicinális utak között.

:O —
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HÍREK az országból
— A szombathelyi törvényszéken 

megkezdődött a szokásos évi törvény
kezési szünet. Tárgyalások kitűzésére 
újból csak augusztus 12. után kerül sor.

— A zsidók bevonulásáról ren
deletet adott ki a honvédelmi minisz
ter. Az 1901 —1903 között születettek 
augusztus 2-án, az 1904—1905-ben 
születtek augusztus 4-én kötelesek be
vonulni. A 111. hadtest területén Kő
szegre kell bevonulni.

— Drávaszentmihályon levente
zászlót szenteltek.

— A Muraközön a múlt hét ele
jén óriási vihar és felhőszakadás vo
nult át. Az orkán rengeteg kárt tett 
a gyümölcsösökben.

— Csáktornyán megnyílt a mura
közi tanítóság számára a muraközi 
nyelvi tanfolyam.

— A „Muraköz" cimü újság árát 
felemelték. A Csáktornyán megjelenő 
hetilap évi előfizetési ára 12 pengő.

— Murasiklóson uj trachomakeze
lői körzetet állítottak fel.

— Budapesten szociális kiállítást 
rendez a kormány Szent Istvánkor.

— Szombathelyen vesárnap nyom
dászkongresszus és kiállítás lesz, amit 
Bornemissza miniszter nyit meg.

— Kassán megnyílt a katolikus 
nyári egyetem.

— Sopronban körzeti textilbizottság 
alakult.

— Pápán gyengén sikerűit az állat
vásár.

— Serédi Jusztinián hercegprímás 
500 sebesült honvédet látott vendé
gül, akik Esztergomba kirándultak 
hajóval.

— Baranya vármegye 10.000 pen
gőt szavazott meg alkalmazottainak 
téli tüzelőellátására.

— Szombathely egyik kiváiló író
ját. Bárdosi Németh Jánost, a Köz
művelődési Egyesület főtitkárát Pécs
re nevezték ki számtanácsosnak.

— Kőszeg pótadóját a belügymi
niszter 8o százalékban állapította meg.

— A vendéglői és kávéházi árak 
drágultak.

— Kiskunfélegyházán ezer gazdát 
büntettek meg, mert nem lettek ele
get gabonabeszolgáltatási kötelezett
ségüknek.

— A torjai szanatórium egyik há
lótermében gyógyforrás fakadt.

— Miskolc város házhelyet ad a 
harctéren járt polgárainak. Minden 
hadviselt megkapja a házhelyet, sőt 
az építkezéshez is segítséget ad nekik.

— Véres családi dráma játszódott 
le Érdligeten a majorban. Deák Já- 

I nos földműves a feleségével össze
veszett. mire 18 éves fia anyja vé
delmére sietett. Deák János kést rán
tott elő s azzal a fiát megszórta. A 
sebesült fiút a mentők kórházba szál
lították. A vizsgálatot a csendőrség 
megindította.

— A szombathelyi rendőrség eljá
rást indít azok ellen a háztulajdono
sok ellen, akik ünnepi alkalmakkor 
rongyos, szakadozott lobogókat tűz
nek ki.

— Vas- és Zala megyékben ki
sebb áradások voltak. Kiöntött a Rá
ba, a Pinka és a Zala. A megáradt 
folyók vize elöntötte a környező réte
ket és földeket.

II
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Ismerd meg nemzetedet!
Az ország és a magyarság 

pusztulása
A török uralom és a nyomában já

ró állandó harcok eredménye mar a 
XV1. század végére a magyar népes
ség óriási mértékű pusztulása volt. A 
magyar rabszolgát ezrével szállították 
a konstantinápolyi vásárokra s egy
korú leírások szerint Kisázsia és a 
Balkán déli részei magyar rabszol
gákkal voltak tele. Nemcsak a hadi
foglyokból kerültek ezek ki, a török 
tömegesen hajtotta el a jobbágyné- 
népességet is. különösen a gyerme
keket. Akit a török csapatok megkí
méltek. azokat a tatárok tűzték rab
láncra ismételt rablóhadjárataik vala
melyikén. Így pusztult el egyetlen ta
tárbetörés alkalmával a Körös és Sza
mos völgyének egész magyarsága, 
hogy azután az üresen maradt falvak
ba a hegyekből lehúzódjanak az olá
hok. A szín-magyar délvidékről ekkor
ra már teljesen kipusztult minden la
kosság. Rácok szállingóztak be he
lyükbe, letelepedtek az egykor virág
zó községekbe s a század végére a 
Marostól délre már egész csomó szerb 
község keletkezett. A török szívesen 
látta ezeket a szerbeket, vagy a pusz
títástól a hegyekben semmit sem szen
vedett oláhokat. Ortodox vallásuk, 
egészen alacsony műveltségük, békés, 
megalkuvó természetük kedvesebbé 
tette őket a mindig elégedetlen, nya
kas magyarságnál.

A magyarság pusztulása nagy vál
tozásokat idézett elő a táj arcán is. 
Ahogy apadt a munkáskezek száma, 
a természet fékeitől egyre jobban el
vadult. Amit a magyar ész és szor
galom ötszász esztendő alatt kitartó 
munkával létrehozott, az most mind 
veszendőbe ment. A virágzó gabona
táblák helyén végeláthatatlan puszta
ságok terpeszkedtek s a Duna-Tisza 
közén tornyokat rakott a íutóhomok- 
ból a szél. A folyóvizek, mert nem 
volt gát. kiléptek medrükből s járha
tatlan mocsárrá, árterületté varázsol
ták a korábbi termőföldeket. Az ok- j 
tálán erdőirtás következtében bizony
talanná lett a csapadékjárás, az év
szakok szélsőségesekké váltak : a hi
deg télre nedves tavasz, erre pedig 
forró nyár következett, mely mindent 
elszáritott. Röviden szólva, a magyar 
paradicsom, mely áldott bőségével és 
termékenységével már az Árpádok 
korában bámulatra ragadta az errejá- 
ró idegeneket, vigasztalan vadonná 
kietlenült; jóbarátból alattomos ellen
séggé vált.
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| vas és gépkereskedésében =
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. AKKUMULÁTOROK
I JAVÍTÁSA és TÖLTÉSE. | 

| NOVANOD ANÓDPÓTLÓK. |

S-P-O-RT
Kánikulai izgalmak a labdarugó pályán: 

összecsaptak a nősek és nőtlenek ..
Nősek-Nőtlené* 7:6 (4:3)

Az elmúlt hét elején lazas izgalmat 
figyielhettiink meg Muraszombat tár
sadalmán. Csoportok verődtek össze 
és ojizalmasan tárgyallak valamit. A 
sajtó képviselőjének is feltűnt a dolog 
és ikiderítette a nagy titkot: csütör
tök (délután megmérkőznek a nősek 
és njőtl snek.

A. nősek egész héten minden este 
kimenőt kertek „csapatszervezés mi
att". de csapatuk mégsem volt telje
sen „kész". A nőtlenek viszont elha
tárolták. hogy a legrosszabb játéko
suknak sürgősen meg kell nősülnie, 
mertl csak igy „erősítheti" a nősek 
csao|atát.

\ égr1 elérkezett csütörtök délután 
is. Már két óra felé gyülekeztek a 
játél-lpsnk a strandon. A nősek min- 
der igyekezete oda irányult, hogy a 
nőtk rgeket kifárasszák. Nem egy nőt
len .játékosoknak kellett rohannia a 
telefonhoz, mert szőke, vagy barna 
női jhangok keresték őket sürgősen. 
Ez liizonv az erőnlétnek nem tett jót. 

ára felé a nősek vezérszurkolója 
‘be vette a labdát és megindult 
lya felé. Utána a nőtlenek ug-

o
kézéa Pd,
rándbztak. a nősek takarékoskodtak 
erejükkel és kényelmesen ballagtak 
át a m rrközés színhelyére.

mpds nézősereg fogadta a játé-Pd
kososai. Egész Muraszombat kivonult, 
mé:
játékot. Volt, akit tolókocsin hoztak ki. 
mert

a pókeristák is abbahagyták a

látni akarta a nagy mérkőzést.
A ^csapatok öltözéke színes volt. A 

nős'?k lekete nadrágban, csokoládé- 
barriá felsőtesttel vonultak fel. A nőt
lened jelezvén ártatlanságukat, fehér 
nadrágot és — a nősek irigységének 
visszatiikrözésére — sárga mezt öl
töttek.

Ünnepélyes üdvözlés előzte mega 
mérkőzést. A nőtlenek háromszoros 
„papucs" kiáltására a nősek három
szoros „zöldek" kiáltással feleltek. A 
csapatok összeállítása a következő 
volt :■
_ Nősex: Papucs 1. — Papucs 11.. 

cs VII. — Dr. Papucs X., Papucs 
Papucs VI. — Papucs V., Papucs 
do dog. dr. Főpapucs. Papucs IV. 
tlenek: Vékony — Zenész, Vő- 
y I. — Lajhár. Fürge. Agglegény 
dr. Vőlegény II., dr. Agglegény

Papi
111.,
IX..

Nő 
legér 
II. - 
I.. Paragrafus, Lusta, Hangos.

Már az összeállításból is láthatjuk, 
mennyire egységes volt a nősek csa
pata.

Ka 
indi 1 
nést 
nőtle 
(Majd később erre is fény derül.)

„H 
rül a

pút (nős) játékvezető sípjelére 
meg a nagy küzdelem. Feltü- 

keitett, hogy Vastag Jóskát, a 
rek, vezérszurkolóját nem láttuk.

ajrá papucs" hangzott köröskö- 
pályán. De megvolt az ered-

Kereskedelmi Alkalmazottak*Fodrászok 8:7 (5:5)
A nyári tréfás labdarugómérkőzések

an nagy érdeklődéssel várt meccs-
rült a sor a kereskedelmi al-

sorát. 
re kei 
kalmazottak és a fodrászok csapatai 
közölt. A mérkőzés — amelyet va
sárué 
pályé: 
amely igazán 
gyón'

p délután játszottak le a Mura 
n — nagy közönséget vonzott, 

változatos játékban 
/Őrködhetett, mert mindkét csa

patba n akadt „valóságos" futballista, 
de valóságos „öreg fiú" is.

állott fel a két csapat:
■eskedelmi alkalmazottak: Skod-
- Holcmann, Ribár — Fuisz I.. 

II., Dolgov — Pápics. Rengeo.

így

Fuisz
Rotaridesz, Zsizsek, Gombosi.

Fodrászok: Mikola 
Kranr

Zelko 1., 
arics — Vogrincsics. Kolossá.

i

cl

mény is. Szegény nőtlenek. akix nin
csenek a késői hazaérkezéskor feltét
lenül szükséges lerohanáshoz hozzá
szokva. mire észrevették, már 3:1) volt 
az eredmény a nősek javára. Lassan 
azonban a nőtleneknek három átka
roló mozdulata sikerült és kiegyen
lítettek. Kaput játékvezető ezt nem 
nézhette, megnosszabbitotta a félidőt, 
a hosszabitásban sikerült a nőseknek 
a vezetést megszerezni.

A II. félidő elején egy feleség szur
koló hangosan bekiáltott a pályára : 
„Ha kikaptok, ne merj hazajönni!" — 
Minden nős találva érezte magát, s 
ennek eredményeként í :4-re el is húz
tak. Megsokallták erre már a nőtle
nek is a férfiúi összetartást és csak 
arra törekedtek, hogy egy góllal kap
janak ki. r.z teljes mértékben sikerült 
is. mer’ az eredmény 7:6

Bírálat:
A mérkőzés NB X. színvonalon 

mozgott. A nősek jóvá akarták tenni, 
illetve be akarták bizonyítani, hogy 
a mérkőzés előtt nem hiába mara- 
doztak ki tanácskozásra. A nőtlenek 
csapata elfogultan játszott. Az a gya
núnk. hogy a két vőlegény már a 
másik csapatban érezte magát.

A mérkőzés után a következő nyi- | 
latkozatokai kaptuk. Vi/a'zó (nős ve-j 
zerszurkoló ■ : A .nősek nagyobb lövési | 
készsége érvényesült és a családi bot
ránytól való félelem megsokszorozta : 
erejüket. Vastag Jóska (nőtlen vezér
szurkolói; Nem nézhettem végig a 
mérkőzést, mert két hölgy udvarolt 
nekem, hogy ne tudjam csapatomat 
biztatni. Egyébként az volt a hiba, 
hogy lejtett a pálya, fü is volt rajta 

' és sütött a nap. A biró három sza
bályos kapu fölé ment labdánkat nem 
ítélte gólnak, ezért kaptunk ki. Vé
kony : Az a fránya labda igen göm
bölyű voit és mindig elgurult mellet
tem. Paragrafus: Oilan bombagólt 
attam. hogy na! Beleadtam apait, 
anyait i Agglegény II.: A hetedik les
gól letörte a csapatot. Dr. Főpapucs: 
Tanulság: Az rúgja a il-est. aki ért 
hozzá! Kaput játékvezető: Nagyon 
nehéz két ilyen „íegyelmezett" csa
patnak mérkőzést vezetni. Amit otthon 
nem mondhatnak el a nősek, azt mind 
a pályán igyekeztek elmondani. A 
nőtlenek pedig sokat legénykedtek.

A mérkőzés után kiderült, hogy a 
nősek középcsatára. Boldog, miként 
a neve is mutatja, nőtlen ember. A 
nőtlenek elhatározták, hogy ezért meg- 

! óvják a mérkőzést. Azonban győzött 
: a sportszerűség és a visszavágó mér- 
zésen fogják megmutatni, ki a legény.

Nagy érdeklődéssel várjuk ennek 
eredményét Agglegény II. I—a).i

Hajnal — Cimmermann, Eke. Zeiko 
II., Rugel. Titán

A mérkőzés mindvégig érdekes, vál
tozatos játékot hozott. Hol egyik csa
pat felé intett a győzelem, hol a má
sik felé. \ égül is a szerencsésebb 
kereskedelmi alkalmazottak nyertek.

Mindkét csapat valamennyi játéko
sát dicséret illeti: dicséret illeti ugyan
is a sport iránti szereietüket és ér
deklődésüket.

Góllövők: Zsizsek 6. Rotaridesz 1, 
Pápics 1 a kereskedelmi alkalmazot
tak. Zelkó 7 a fodrászok részéről.

Borbély tanencnak
jobb házból fiút vagy leányt lei- eszek. Kohn 

Samu fodrász Muraszombat. I

! HÍREK külföldről
— A pápa az idén nem megy nya

ralni orvosai tanácsa ellenére sem.. 
A nyaralásban a vatikáni diplomá
ciára nehezedő súlyos gondok aka
dályozzák.

— Stockholmban az elmúlt é /o- - 
10.916 élő gyermek született, ákik /. - 
zül több, mint 1.000 törvénytelen ■ út. 
Stockholmban jelenleg 62.000 nővel 
van több a férfiaknál.

— A német háborús segélyakció 
gyűjtés több, mint 57 millió márkát 
eredményezett. Az utolsó gyüjté.---I 
szemben ez 30 százalék emelkedést 
jelent.

— Németországban 28 millió mun
kás dolgozik, egyik tekintélyes német 
újság kimutatása szerint.

— Bulgária felett mostanában több 
ízben jelentek meg ellenséges rep • 
lőgépek.

— Horvátországban a szerén- 
megyei sid-vukovári vasútvonalon. 
vő Morovics és Grk között kommu
nista bandák felrobbantották a vasúti 
vonalat, aminek következtében öt sze
melj életét vesztette. Mivei a tettesek 
meghatározott időn belül nem kerül
tek elő, a fennálló rendelkezések ér
telmében még junius 22-én. a merény
let színhelyén 50 kommunistái ki
végeztek.

— Torinóban, Paviában és Velen
cében tiltakozó gyűléseket rendeztek 
az olasz egyetemi tanárok az ellen
ség embertelen hadviselése ellen

— Törökországban kiütéses tífusz 
megbetegedések történtek.

— A spanyol nemzeti ünnep alkal
mából Hitler szívélyes hangú táriratot 
küldött Franco államfőhöz.

— Svédországban a svéd atléták 
96—67 arányban legyőzték a ma
gyarokat.

— Gyámkodnak a volt jugoszláv 
király felett. Péter király első szárny
segédjévé — londoni hírek szerint — 
Mackenzie angol tisztet nevezték ki. 
mint az angol kormány bizalmi em
berét. aki bizonyos gyámságot gya
korol a király felett.

— Amerikai szakköröket er sen 
foglalkoztatja az infláció lehetőség:. 
A dollár erősen hígul.

— Rómát is bombázták az angol
szászok.

— A bolgár hadügyminiszter hét
főn a bolgár fővárosban tartott gyűlés 
során kijelentette, hogy a bolgár had
sereg nem nyúl fegyvereihez, ha nem 
támadják meg. de ha valaki táma
dást merészel indítani Bulgária ellen, 
megégeti az újjá*. Bulgáriának olyan 
hadserege van, hogy nem marad 
mögötte kiképzés és felszerelés te
kintetében a tengelyhatalmak legki
válóbb hadseregeinek sem.

— Párisban igen elterjedtek a jósok. 
A jövendöléseket sok százezren hall
gatják meg és fizetnek értük súlyos 
összegeket.

— Szíriában julius 24-én parla
menti választások lesznek.

— Finnországban a munkások 
nagyarányú gyűjtést rendeztek a ha
dirokkantak támogatására. Minden 
héten eggyel több órát dolgoznak és 
az igy keletkező fizetéstöbbletet adják 
a nemes célra.

— Irán északi részében 480 hek
tárnyi területet óriási sáskarajok lep
tek el és teljesen elpusztítottak. Ker- 
mán és Szendzsán városok közelében 
további területeket fenyegetnek a sás
karajok. A fenyegetett területek vé
delmére katonaságot vezényeltek ki. 
amely lángszórókkal küzd a sáskajá
rás ellen. Egy helyen nem kevesebb, 
mint 24 tonna súlyú sáskatömeget 
pusztítottak el.
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Hogyan szállíthatjuk a mezőgazdasági 
terményeket és termékeket?

Szabályozták a gazdasági termények 
és termékek szállítását. Ha valamely 
termény vágj termék szállítására iga
zolvány ra van szükség, ez nem vo
natkozik az egy gazdaság területén 
belül tengelyen való szállításra, vala
mint az eladás céljából a vásárlásra 
jogosított kereskedő raktárába, vagy 
a feladóállomásra szállított termények
re. illetve termékekre. Ezekben az 
esetekben nincs szükség szállítási 
igazolványra.

KENYÉRGABONA ÉS LISZT
Kenyérgabonát egyik községből a 

másikba csak szállítási eggedéllyel 
lehet szállítani. A vámőrlésre jogosult 
gazdaságból (lakásából) a vámőrlő 
malomba (cseretelepre) szállított ke
nyérgabonánál a vámőrlősi tanúsít
vány pótolja a szállítási igazolványt. 
Egyébként a szállítási igazolványt a 
feladás helye- szerint illetékes elöljá
róság állítja ki. Igazolványt csak az 
kaphat, aki igazolja, hogy vámőrlésre 
jogosult és a munkabér vagy más 
természetbeni járandóság címén jogo
san megszerzett kenyérgabonát lakó
helyére kívánja szálitani. Vetési célra 
a gazdasági felügyelőség véleménye
zése alapján a közellátási felügyelő
ség adhat ki szállítási igazolványt.

Lisztet a vámőrlésre jogosult a ma- 
I >mbói (cseretelepről) csak az előirt 
szállítási bárca kíséretében szállíthat
ja. Egyébként a feladás helye szerint 
illetékes elöljáróság szállítási igazol
ványa szükséges, ilyen igazolványt 
csak az kaphat, aki igazolja, hogy a ; 
lisztet saját termésű, vagy pedig ter
mészetbeni járandóság alapján jog- j 
szerűen megszerzett kenyérgabonájá- i 
ból vámőrlési tanúsítvány alapján 
őröltette meg.

SERTÉS ÉS ZSIRADÉK
Sertésre és zsiradékra vonatkozóan 

az ddigi szabályok érvényesek. Ser
tést. sertészsírt szalonnát, baromfizsi- 
radékot, ételolajat, ételzsirt és olvasz
tott vajat súlyra való tekintet nélkül 
a község (város) területéről csak szállí
tási igazolvánnyal lehet elszállítani.

A szállítási igazolványt a feladási 
hely szerint illetékes községi elöljáró
ság (polgármester) állítja ki. Nem pos
tán történő szállítás esetén azokon a 
helyeken, ahol zsiradékjegyrendszer 
van. a fe'adóhely szerint illetékes 
községi elöljáróság szállítási igazol
ványán ki-, u' a zsiradékjegyrendszer- 
be bevont község (város) által kiálli- 
tott szállítási igazolványt is be kell 
szerezni.

VÁGÓMARHA ÉS VÁGÓJUH 
\ ágómarhát és vágójuhot, ha a 

gazdálkodó önként kívánja beszolgál
tatásra felajánlani és azt bizomány
bán akarja értékesíteni, a budapesti 
ii'a!?ra az Állatforgalmi Központ (V., 
Aulich-u. 8. előzetes engedélye nél
kül az egyéb piacokra azonban csak 
?, '‘őzpont engedélyével szállíthat. 
Utóbbi esetben, köteles értékesítési 
szándékát az Állatforgalmi Központ 
illetékes kirendeltségének bejelenteni 
es a központnak a szállításra vonat
kozó rendelkezéseit bevárni.

baromfi és tojás 
Az élő vagy leölt baromfinál, an- 

oak bontásából származó étkezési 
céira szolgáló termékeinél — barom- 
tesír és háj kivételével —, továbbá 
tojásnál a következő a helyzett:

A vásárlásra jogosított kereskedő 
rnegbizcttja tgyűjtője) a működése te
rületén vásárolt baromfit és tojást kor
látozás nélkül szállíthatja a Baromfi 
és Tojásforgalmi Központ (V„ Vérta- 
nuk tere 1.) által kiállított arcképes

igazolványon feltüntetett gyűjtőhelyre.
Ha a községi elöljáróság látja, hogy | 

a gazdálkodó beszolgáitatási köteles
ségének előreláthatóan teljes mérték
ben eleget fog tenni, szállítási igazol
ványt állíthat ki, amelynek alapján 

i a gazdálkodó saját tenyésztésű ba
romfit — hízott liba és kacsa kivéte
lével — vagy a saját gazdaságában 
tervnek tojást fogyasztók részére nvilt 
piácor. történő árusítás céljából száílit- 

[ hat. Budapestre és környékére, vala
mint más oly községekbe és váro
sokba. ahol libát és kacsát csak fel
bontva szabad forgalomba hozni, hí
zott libát és kacsát, valamint egyéb 
baromfit és tojást csak a Baromfi- és 
Tojásforgalmi Központ által megjelölt 
címekre szabad szállítani.

Két drb tyúkot vagy négy drb csir
két, vagy egy drb pulykát élő vagy 
leolt állapotban, vagy 2 kiló tojást 
kézipoggyászként bárki engedély nél
kül szállíthat, vagy postai szállításra 
feladhat.

A földmivelésügyi miniszter által lé
tesített baromfikeltető központok cí
mére, vagy azok által feladott baromfi 
és tojás, valamint általában az úgy
nevezett napos baromfi szabadon szál
lítható. Egyéb esetekben tenyésztojás 
szállításához — amennyiben annak 
mennyisége a 2 kilót meghaladja — 
a íjazdasági felügyelőség véleménye
zése alapján a közellátási felügyelő
ség állíthat ki szállítási igazolványt.

• BURGONYA
Burgonyának 30 kilométert meg 

nerp haladó távolságra tengelyen tör
ténő szállítása szabad. Minden egyéb 
szállításhoz igazolvány szükséges. Az 
igazolványt a Burgonyaforgalmi Köz
pont (IV., Deák Ferenc-u. 6.) állítja 
ki, a mezőgazdasági munkás azonban 
természetbeni burgonyajárandóságát 
a munkahely szerint illetékes községi 
elöljáróság (polgármester) által kiállí
tott: kzállitási igazolvány alapján szál
líthatja lakóhelyére.

Aj gazdálkodó és az, akinek — a 
mezőgazdasági munkáson kívül — ter
mészetbeni burgonyajárandósága van, 
a háztartásához tartozók szükségletére 
évenként és személyenként egy mázsa 
burgonyát szállíthat saját terméséből 
vag3 járandóságából lakóhelyére. Ha

I

1

I Gépakción kívül vásárolt és kifizetett 
ünezőgazdasági gépeknél nem jár segély

A‘
KanSara közli:

Bi

1 Felsődunántuli Mezőgazdasági juthassanak gépekhez, akiknek nin- 
'__ : csen megfelelő anyagi erejük a vétel-
zonyos ujságközlemény alapján ár Jeljes viselésére. _ 

tömeges oly kérelem érkezett be a 
Felsődunántuli Mezőgazdasági Kama
rához. amely a gépakción kívül meg
vásárolt és kifizetett mezőgazdasági 
génekre kérte a gépakciós segély meg
állapítását és kifizetését.

Mivel a kamarának errevonatko- 
zóah semmiféle miniszteri rendelke
zésről tudomása nem volt, ezeket a 
kérelmeket egyelőre válasz nélkül 
hagyva gyűjtöttük, egyidejűleg azon
ban a kérdés tisztázása iránt feliratot 
intéztünk a m. kir. földmivelésügyi 
miniszterhez. Erre a feliratunkra most 
júli'js 9-i kelettel a m. kir. földmivelés
ügyi miniszter 289.393—1943. sz. alatt 
a következőket közölte a Kamarával:

Á fenti számú és tárgyú előterjesz
tésre értesítem, hogy a gazdák által 
már megvásárolt és kifizetett mező
gazdasági gépek beszerzéséhez állami 
támogatást nem kívánok nyújtani.

A mezőgazdasági gépakciónak ép
pen az a célja, hogy olyan gazda
társulások. esetleg kivételesen gazdák

I

ez Budapestre, illetve a közellátásilag 
hozzátartozó pestkörnyéki városokba, 
vagy községekbe irányul, a Burgonya
forgalmi Központ, egyébként a jogo
sított lakóhelye szerint illetékes köz
ségi elöljáróság (polgármester) adhat 
ki szállítási igazolványt.

TEJ ÉS TEJTERMÉKEK
Tejet és tejterméket július 15-től — 

a termelés helyén kívül — az ország 
egész területén csak a Tej- és Tejter
mékforgalmi Központ (IX., Köztelek
utca 3J bélyegzőjével ellátott szállítási 
igazolvánnyal vagy fuvarlevéllel sza
bad szállítani. Ezt az átvételre jogo
sított országos vagy körzeti iparos (ke
reskedő) állítja ki és az a kiállítás 
évének végéig érvényes. Ha a termelő 
közvetlen’ fogyasztók részére szállít 
más községbe (városba) tejet vagy tej
terméket. az értékesítés helye szerint 
illetékes község: elöljáróság (polgár
mester) által kiállított utalvány szel
vénye szolgál szállítási igazolványul. 
Őstermelő a gazdaságában termelt te
jet saját háztartása szükségletének fe
dezésére lakóhelyére szállíthatja. Hogy 
ezt akarja tenni, a termelés helye sze- 

I rint illetékes községi elöljáróság iga
zolása alapján a felhasználás helyé- 

■ nek községi elöljárósága által kiállított 
i igazolvánnyal kell igazolnia.

OLAJOSMAGVAK
Olajos magvakat csak az Olajos- 

magforgalmi Központ (V.. Vigadó-u. 6.) 
szállítási igazolványával szabad szál
lítani.

A vámütesre jogosult gazdaságból 
a vámütőbe szállított olajosmagnál a 
szállítási igazolványt a vámütési iga
zolvány pótolja.

HÜVELYESEK
Bab. borsó, hántolt borsó, lencse, 

mák és kopaszárpa 10 kilónál nagyobb 
mennyiségben csak a Hüvelyesfor
galmi Központ (V., Alkotmány-u 27.) 
igazolványával szállítható.

LUCERNA, VÖRÖSHERE, 
ÖSZIBORSÓ

Lurerna. vöröshere (lóhere) magot, 
valamint ősziborsót és homokiborsó 
magot 10 kilónál nagyobb mennyiség
ben az ország egész területén egyik 
községből a másikba csak a Vető
magforgalmi Központ (VII.. Madách 
Imre ut. 9.) szállítási igazolványával 
lehet szállítani.

i

Ennek alapján a Kamarához idáig 
beérkezett ily irányú kérelmek kap
csán beküldött igazoló iratokat a be
küldőknek — fentiekről való értesítés 
mellett — visszaküldjük.

Felkérjük a jelen közlésünket elol
vasó gazdákat, hogy egyéb érdeklődő 
gazdatársaikat is világosítsák fel arról, 
hogy a gépakción kívül vásárolt, te
hát nem a Kamara által juttatott gé
pekre a Kamara nem állapit meg és 
nem fizet ki államsegélyt. Ily kérel
mekkel tehát teljesen kilátástalan a 
Kamarához fordulni.

Beszolgáitatási kötelesség 
mérséklése vadkár esetén

Felhívjuk az érdekelt gazdák figyel- 
I mét, hogy vadkár esetén a beszol- 
gáltatási kötelesség mérséklés iránti 
kérelmükkel a községi elöljáróság ut
ján forduljanak az illetékes közellá
tási kormánybiztoshoz.

Két hónaposnál fiatalabb 
üszőborjuk vágási tilal
mának felfüggesztése
A földmivelésügyi miniszter rende

leté szerint két hónaposnál fiatalabb 
üszöborjuk és bivalyüsző borjuk vá
gási tilalmát 1943. évi november hó 
1. napjáig fel van függesztve. Ennél
fogva ebben az időszakban két hó
naposnál fiatalabb üszőborjuk?.1 és 
bivalyüszőborjukat korlátozás .-.ékül 
lehet levágni.

Hizottsertés árak:
Levágás céljára helyben eladott iega- 

lább 12 órát koplaltatott élősertések 
termelői ára kg-ként a következő :

a) 150 kg-nál nehezebb súlyú, fiatal 
(legfeljebb 2 éves) tenyésztésbe r. -re 
fogott, elsőrendű, jól hízott sertés 2.é0 
P, b) 145 kg és ennél nehezebb, de 
legfeljebb 150 kg súlyú, fiatal (legfel
jebb 2 éves), tenyésztésbe nem fogott, 
elsőrendű, jól hízott sertés 2.85 P c) 
130 kg és ennél nehezebb, de 145 kg- 
nál kisebb súlyú, fiatal (legfeljebb 2 
éves) tenyésztésbe nem fogott, első
rendű, jól hízott sertés 2.80 P. d' 115 
kg és ennél nehezebb, de 130 kg-nál 
kisebb súlyú, fiatal (legfeljebb 2 éves) 
tenyésztésbe nem fogott, jól hízott 
sertés 2.76 P. e) 100 kg-nál és ennél 
nehezebb, de 115 sg-nál kisebb súlyú, 
fiatal, tenyésztésbe nem fogott, jól hí
zott sertés 2.71 P. f) 100 kg-nál és 
ennél nehezebb súlyú, fiatal tenyész
tésbe nem fogott, középminőségü sze
dett sertés 2.66 P. g) 80 kg és ennél 
nesezebb súlyú, tenyésztésbe nem fo
gott, tisztavérü sonkasüldő 2.7! P. h) 
145 kg és ennél nehezebb súlyú, az 
a)—f) pontban megállapított követel
ményeknek meg nem felelő vágósertés 
2.64 P. i) 145 kg-nál kisebb súlyú, a) 
—f) pontban megállapított követelmé
nyeknek meg nem feielő vágósertés 
2.57 P. j) 100 kg-nál kisebb, de 25 kg- 
nál nehezebb súlyú zsirsertés. továb
bá a 80 kg-nál kisebb, de 25 kg-nál 
nehezebb súlyú hússertés 2.60 P. k) 
25 kg és ennél kisebb súlyú sovány
sertés (malac) 3.60 P.

Az a)—g) pontba megállapított kö
vetelményeknek minőségileg megfe
lelő, de már tenyésztésbe fogott elő- 
sertésekért, legfeljebb az a)—g) pont
ba megállapított árnál élősúly kg-on- 
kint 0.05 P-vel, kanlott sertésekért 0.10 
P-vel. a h)—i) pont szerint minőségek
nek megfelelő kanlott sertésekért leg
feljebb a n)—i) pontba megállapított 
árnál élősúly kg-onkint 0.05 P-vel ala
csonyabb termelői ár számítható.

Soványsertés árak:
Továbbtartás céljára adatott 20 kg- 

nál könnyebb soványsertések ára súly
aránynak megfelelően darabor.kir.t 86 
P alatt lehetnek.

A hizlalás céljára eladott fiatal, 
egészséges, ivartalanitott, orbánc ellen 
beoltott, szimultánozott élősertések leg
magasabb termelői ára — helyben el
adott gazdaság — a következők P kg- 
ként: 20—2o kg-os 4.30, 25—30 kg-os 
4.—, 30—35 kg-os 3.82, 35—10 kg-os 

kg-os 3.60, 45—oO kg-os 
kg-os 3.17, 55—60 kg-os 
kg-os 2.90. 65—70 kg-os 
kg-os 2.70. 75—80 kg-os 
kg-os 2.63. 85 kg és en-

3.70, 40—45
3.37. 50-55
3.03, 60-65
2.79, 70-75
2.66, 80-85 

nehezebb súlyú sertés 2.60.

Élő baromfi árak:
nél

liba 
kacsa 
csirke 
tyuk 
pulyka 
gyöngyös



ó oldal MURASZOMBAT és VIDÉKE 1943. julius 23.
Bougi na díko i csészt, vougram pa na vecsno 

zahválnoszt zvonijo vszaksi poudné
V szredini 15. sztotine je zablesz- 

kelalo imé Hunyadi Jánosa, Vogr- 
szkoga országa kormányzója, ki je 
nemrlelen grátao v nasoj histouriji i 
od steroga szó sze törki bojali kak 
pékla. Z szvojim vogrszkim seregom 
je nájprvlé pri Szendrői, szledi pa pri 
Nagy szebeni i Zselézni vrátaj (Vaska
pu' tak narezao törke, ka szó je zdaj 
zse szarni pod nyegvim voditelsztvom 
napádali i tirali szkouz Nisa do Szó
fje. Törki szó prisziljeni bili v Szege
di mér zvézati, tak, kak nyim je Hu
nyadi diktálivao.

Hunyadi János je szledi escse 3 
velke bojne szpelao doj, med sterimi 
szta sze prvivi dvej neszrecsno szkon- 
csale i tou 1444-ga leta pri Várni, gde 
je szpadno szám vogrszki krao Ulász
ló i pri Rigómezővi. Ali tém szre- 
csnejsa je bila bitka 1456-ga leta jú
liusa 21-ga i 22-ga pri Nándorfehér
vári. gde je máli vogrszki sereg vni- 
cso trikrát tak velki sereg Mohamed 
szultána. Tü szta szi pouleg Hunya
di árosa szpravila vecsno imé tüdi Za velko misszionszko delo
je imenüvao Kállay Miklós miniszter
elnök v Nyíregyházi obdrzsánom gyü- 
lejsi delo vucsitelov i vszej oni, ki 
rárod vzgájajo i vcsijo. — Vszi szmo 
v soulo hodili, je pravo miniszterel
nök — i vszi dobre szpomine mámo 
z r.asi vucsitelov, pa známo szarni v 
szebi nájbole oceniti, ka kakse tesko 
i odgovorno szlüzsbo szpunyáva düs- 
novejszten vucsitel ali tanár na pouli 
náiodnoga preszvecsenyá.

Dneszdén sze vcsenyé ne szkon- 
csa te. gda sze szvedocsansztva raz- 
tálajo po soláj, nego právo národno 
vzgájanye i preszvecsenyé sze rávno 
te zacsne i tou je teskejsi i zvisenejsi

r
Velki tao cejszt v muraszombat járási 

je prejkvzeo vármegyőv
Zse v preminoucsoj numeri szmo 

naznanili nasim cstenvárom. ka je 
vármegyővszki máli gyülejs, na sterom 
je zasztoupao nas járás g. Benkó 
József fabrikant. szkoncsávao obri oni 
cejszt. stere escse vármegyőv vzeme 
prejk. Tak szó vu vármegyővszko 
oszkrbo vzéli escse zacsétni tao ce- 
szté Véghely—Hegyszoros.

Med vármegyővszke vicináliske ce- 
szté szó vtálane : Örihodos—Kerka- 
szomoróc v 4420 metrov duzsini, Vas- 
hidegkut—Dombalja v 1010 m du
zsini. Nyireslehomér—Szécsényla v 
5410 m duzsini, Alsócsalogány— 
Kuzma v 4920 m duzsini, Nagytótlak— 
Zsidahegy v 3380 m duzsini, Márton- 

Vtoupilo sze ie 2 lett sztaro dejte

Kápisztrán János i Dugovics Titusz ' 
dáhovnika.

Nándorfehérvár ali vezdásnyi Bel- ' 
grád sze je v tisztom csaszi drzsao 
zá> klücs Europe i szó pri príliki té 
bifke vszi zvünejsnyi országi obecsá- 
veili vougram szoldacsijo i drügo po- 
mbucs, ali vsze tou je szamo obe- 
cspnye osztalo, dáli szó pa nika nej.

|V szredini krvávi vihérov szó 
jvoiigri számi osztali i oni szó 
edino mogli goridrzsati divji oz- 
nánszki sereg, ki je namejno od- 

jtéc zaszejszti vszo Europo.
•j Na tou gledoucs je eden an-

E
leski histouropiszec zamerkao, 
a csi v Europi ne bi bilou vou- 
rov, bi sze dneszdén na oxford- 
zkom egyetemi Korán vcsíli

^la szpoumenek té velke i zname- 
ni b nándorfehérvárszke bítke je rim- 
szki pápa zrendelüvao, ka sze vszak
si ipottdné more zvoniti Bougi na di- 
kc i csészt, vougram pa na vecsno 
zahválnoszt. Tak sze od tisztogamao 
po! vszej krscsanszki cerkváj zvoni.

tao vucsitelszkoga dela. Vucsitel z 
düho\ nikom i notárosom vréd more 
biji voditel cejle vészi, more ravnati 
nyéni düsevni i morálni zsitek i mo
re goriponüeati vsze prilike za zvün- 
solszko preszvecsenyé národa. Lüd- 
szkosolszki vucsitelje szvoje oblouna- 
nye z globokoga csütejnya i düsno- 
vejsztnoga oprávlanya szlüzsbe záj- 
mlejo i tak právo misszionszko delo 
szöunyávajo. K tömi misszionszkomi 
deli je globoko csütejnye morálne od- 
govornoszti. zvisenoga pozványa. dü- 
sevna krepkoszt i Krisztusova düsa j 
potrejbna. — je pravo Kállay Miklós 
miriiszterelnök.

hejy—Újtölgyes v 3890 m duzsini. 
Martonhely—Nyireslehomér v 7110 
m duzsini. Battyánd—Szentbibor v 
39f0 m duzsini. Pártosfalva—Tótke- 
resjztui v 8770 m duzsini, Sál—Ker- 
kato v 8980 m duzsini, v Muraszen
tes pelajoucso 1050 i Perestó pela- 
joucso 1160 m dúgo ceszto.

lak vözeneszé duzsína vszej cejszt. 
stere je vármegyőv prejkvzéo, 64.840 
mejtrov. Tü zamerkamo. ka je vár- | 
megyőv z vszej drügi járasov vsze- ' 
vküpe: szamo blűzi 20.000 m cejszt 
prejkvzéo na szébe. Csi tejvi dvej 
numer vküperglíjamo, vídimo. ka vár
megyőv prouti drűgim kak doszta 
potrosi na nase ceszté.

Szicília...
V zdajsnyem csaszi szó öcsi cej- 

loga szvetá obrnyene na Szicília szi
get na júzsnom táli Taljanszkoga or
szága, kama sze je preneszla bojna 
z Afriké. Té sziget je velki 25.738 
kvadrátni kilometrov i je eden náj- 
bogatejsi tálov Europe. Na nyem szó 
cejli logouvje citromszki, figovi, man- 
dulovi, oliovi drejv i pomarancsni 
parkov. Veszélo páverszko lüdsztvo 
v píszanom oblejcsi je vszakse ütro 
na stiripotácsni kordiaj ali na mulaj 
i máli konyicskaj popejvajoucs sam- 
relo na delo. Kre mourja sze vlecsé- 
jo dúgi vulkánicsni bregouvje, na steri 
raszté dobro vino. Med tejmi bregá- 
mi je tüdi znamenita Etna, steri brejg 
je escse nej dugó metao vö lávo z 
szvojega szkrivnoga podzemelszkoga 
zseloudca.

Na tóm szigeti je vszigdár toplo. 
Nájbole mrzli dnévi szó tak, kak 
prinasz topli szprotolejsnyi dnévi i 
sze tüdi v zimi lejko komout koup- 
lejo v mourji. Na szigeti zsivé 4 mil
lión lüdi. Té sziget je zse v tekáji 
histourije doszta prészto. Po nyem 
szó gázili poszpouloma grki, fönicsá- 
ni rimláni, karthágojei, normanni, bi
zánci. szaracéni, hohenstaufi, aragon- 
ci i bourbonni.

Nájznamenitejsi várasi na tóm szi
geti szó: Palermo, Cefalu. Segesta, 
Agrigento, Enna, Siracusa, Catania, 
Taormina. Ragusa, Trapáni i Messina. 
Ete máli sziget, kak eden paradizsom 
je grátao zdaj ognyiscse velke bojne, 
gde namejnijo angloszászi vküpertres- 
csiti z taljánami i nemeami.

Gyomorbajos! - VesEbajos!
TARTSON IVÓKÚRÁT

A természetes szénsavas

PETÁNCI
GYÓGYVÍZ
ÜDÍT — GYÓGYÍT

Főraktár: MURASZOMBAT
TELEFON 68.

Nouvi inspektor 
evang. esperesije

Vasi közép evangelicsanszka espe- 
resija je té mejszec 8-ga mejla szvo
je rédno lejtno szpráviscse v Szom
bathelyi v evang. Kulturnom doumi 
pod voditelsztvom Rónay B. Gyula 
esperesa i Darvas Aladár alesperesa. 
Pri toj priliki szó vpelali v csészt nou- 
voga inspektora esperesije dr. Bertha 
Benő elnöka králevszke birovije z 
Sárvára, podinspektora dr. Rasó Béla 
fiskálisa z Vasvára i szvetszkoga gláv- 
noga protokoliszta Szentmártoni Ra- 
dó Kálmána. Vszi trijé cerkveni cseszt- 
niki szó zednim priszego polozsili na 
evang. cerkvene törvénye. Na tóm 
cerkvenom szpráviscsi szó evang. 
gmajne z nase krajine v punoj meri 
bilé zasztoupane.

„Nemre biti aober 
krscsenik tiszti, 

ki ne lübi vogrszke domcvine z tisz- 
tov vernosztjov, kckso ona od vszá- 
koga szvojega domomcsara csóka 
i zselej, kak tüdi nemremo za dobro- 
ga vogrina meti onoga. ki nas na 
roa od Krisztusa scsé odurnouti i 
vogrszko bodoucsnoszt na drügi fűn- 
dament posztaviti, kak ?o je pa Szuéü 
Stevan posztavo! Eto a. ouje zselem 
od moji vernikov : vernoszt Krisz
tusi i vernoszt Vogrszkoj domovi- 
ni! — Dr. Grősz József nadpüspek 
Kalocse. szombathelyszki megyés- 
püspek.

Od kédna do kédna
Törszki zvünásnyi miniszter je 

preminoucso szoboto vise edno vöro 
konferejrao z nemskim elkim köve- 

í tóm Papenom.
Graferszko pozdravlejnye je po- 

szlao Hitler vezér i kancellár spanycl- 
szkomi národi na dén nyüvoga ná- 
rodnoga szvétka. Na pozdravlejnyi 
sze je Franco generális szrcsno zah- 
válo.

Bjelgorod—orelszko íinijo je Sztá
lin, kak nájvisisi zapevednik szov- 
jetszke vojszke, szám pregiedno.

Szovjeti szó v edenájszti dnévaj 
pri Bjelgorodi zgübili vszevküpei 
3.400 tankov. Nájvecs szó ji szpotrli 
60 i 78 tonszki nemski ligrisi, ki sze 
zavolo hidraulicsnoga c párát a hitro 
okrécsejo i po ravnici naprávijo na 
vöro 45—60 km. Vszaksi tjgris má 
pouleg 6—8 masinszki püks escse 
eden tanklomécsi teski stük, steroga 
krugla nalejci pretije ' — 12 cm ku- 
szte zselezne platline, v stere szó 
okováni tanki. Tak szó tej tigrisi grá- 
tali nájvéksi sztráj bolsevikem.

Angloszászi szó metali cejdala 
na taljanszki ország. , cejdalaj na 

l steri szta podpíszaniva Roosevelt i 
í Churchill, goripozávajo taijáne kak 
plemeniti národ. naj povrzsejo Hitlera 
i Mussolinija pa sze raj dájo prejk 
Angloszászi scséjo sz táksov politikcv 
podrejti taljanszko ravnitelsztvo, ár 
szó na Sziciliji naleteli na velke tes- 
koucse, na stere szó sze prvlé nej 
tioustali. Pri Lentinir.i szó sze nájmre 
szrécsali z Hermám Gőringovov di- 
viziov, stera nyim je dala prvi pos- 
tenejsi stousz z pouleg Guzzoni ge
nerálisa pelajoucsov taljanszkov vcj- 
szkov. Záto pa zdaj nacsi probajo 
zapelati taljanszki nárc d. steri zná, 
ka sze szamo z vküpdrzsányom mou- 
csi náredi lejko zagvüsa r c-doucsnoszt 
45 milionszkomi taljar.szkomi národi

Na Amszterdam szó angolszászi 
bőmbe metali i je iák .20 lüdi zgű- 
bilo zsivlejnye. Edno cérkev szó ráv
no te trufili. gda je bila obdrzsár.a 
bozsa szlűzsba. Med porüsenimi szte- 
námi szó vöpotégnoli 13 mrtvi. Bom
ba je zletejla tüdi na eden klouster 
gde je vesznolo 15 decé.

Preminoucso szrejdo szó anglej- 
| zsi metali bőmbe tüdi r.a Páris. Mrtvi 
je 87, plazejrani pa 2.2.

Znáno je, ka je preminoucsi pon- 
dejiek zadvecsara velki vihér i liscs 
vdérjao po namesztáj, tak tüdi okouli 
Kuzme. Prouti vecséri okouli ouszme 
vore szta Roposa Antal i tüvárisica 
Zsohár Franciska z Kuzme 19. sla 
delat v stalo, 2 leti sztaroga Joskeca 
szia pa nyalá v kűnyi, gde je szpao. 
Dejte sze je zmejsz prebüdilo i tüdi 
voodislo z kűnye prouti sztarisam. 
Ocsa je tou vido, ár je pa rávno 
jeszti neszo mári. je nej mogao de- 
feta k szebi vzéti. V tóm hipi je pa 
dejte odislo prouti 1 meter globokoj 
grabi, stera sze vlecsé pouleg fundu-

sa i je rávno puna bila vödé. Szklisz- 
ko je bilou, dejte sze je v grabo po- 
csujszr.olo i zaíejalo. Ocsa i mati szta 
vcsasz. vpamet vzelá, ka deteta ne
ga. Po friski szledáj szta ga zoszle- 
dila. dd grabé. Vcsaszi szta znala, ka 
sze |je neszrecsa zgoudila. Ocsa je 
dejib v voudi tiszti dén vise tri vöre 
isznao. pa ga nej mogao nájti. Mrtvo 
tejlo szó komaj na drügi dén kaksi 
port km dalecs najsli kre edne ku- 
korce. Sztarisje szó edino dejte zgű- 
bilií pa do escse pred birovijov mogli 
odtíóvárjati zavolo premále pazke 
na Idejte.

i T

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

Stiván Ernő,
Muraszombat

műszaki nagykeresdedés
Telefon 39.

OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szerszámáru és mindennemű felszerelés. 
GOLYÓSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron.
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Nouva mesa v Bélái inti----------------------------------------x

zláta mesa v Szentszebestyéni j
Rávno 58 lejt je tömi, ka szó 1885- 

ga júliusa 14-ga meli nouvo meso v 
Belatinci po cejloj nasoj krajini dobro 
znáni plébános pok. Persa Iván z 
Muraszigeta. Z tem dnévom szó ji 
poszvétili za dühovnika. Odtéc szó 
prisli v Felsölendvo, Alsószölnök, Fel- 
sőszölnök i Szentsebestyén. Pri Szent- 
sebestyéni szó 1935. Ieta obszlüzsá- 
vali szvojo zláto meso. Od Bogá dá- 
no dühovnisko zmozsnoszt i velko 
vogrszko gorécsnoszt, szó zlejvali v 
düse vernikov. Cvetoucsa rouzsa je 
bila tou. stera v tej krájaj nemre i 
neszmej povejnoti, nego za példo naj 
szlüzsi vszém, ár tákse ne lübi sza
mo nebeszki kertejsz. nego národ szi 
vednoma moucs zajimle z nyé.

Szlávi szó mrzili na nyi, ár szó nyim 
dosztakrát v öcsi povedali, ka je eta 
krajina vogrszka zemla bila i vogr- 
szka more osztáti. Záto szó tüdi ou- 
morno csuvali i bránili nas sztári 
vend-szlovenszki jezik i lejpe sztáré

———

Irdo íztojiioNa vizei frontaii 
mocii náredi

Bojnszki dogoudki zÉidnyi mejszecov
Ger.ao cejle tri mejszece je bilou 

povprejk pocsívanye po vszej frontaj.
Áprilisa sze je tak vidlo, ka po- 

csíva cejla bojnszka skér, ali v isztini 
szó jo pa szamo „brűszili .

Májusa sze je zacsnolo gíbanye 
i predejvanye vsze vojszke. Doszta 
divizij sz prvi linij szó djáli v rezer- 
vo i na szabadságé zodposzlali. V 
notrányoszti drzsáv moucsi náredi 
szó vsze nepotrebne tabrike, baote i 
vszeielé drüge ksefte szpozáprli. na- 
mesztáj pa moske z zsenszkami za- 
mejnili. lak szó vsze notripouzvali 
k szoldákom i goriposztavili íriske di- 
vizie Ki szó pa escse szploj nej bili 
szoldácke. celou 17 —18 lejt sztáré 
decske. szó pa zácsali vövcsiti.

Júniusa mejszeca szó z obá krája 
dén i noucs prevázsali po zselezni- 
caj i automobilaj bojnszko skér. sztro- 
sek i vsze drúgo. ka je potrejbno za 
bojno.

Prve dni mejszeca júliusa je vsza 
vojszka, z obej sze bojüvajoucsivi 
sztráni. krédi sztála na vszej frontaj. 

* esz szvejt je nesztrpno csakao, ka 
gde sze kaj zacsne. Mi. ki szmo vcse- 
ni k velkim bojnszkim naznanilam, 
szmo v pár povejtkaj esteli, ka szó 
szamo tü ali tam kakse ménse prá- 
szke. Bojna pri Pantelléria, Limosa i 
Atu szigetaj, nadale stükovszki boj 
na szovjetszkom fronti sze nam je 
szamo natelko vido, kak gda gosz- 
‘arje pred muzsikov stimajo i vöpro- 
bajo goszli.

I

Ha Budapesten jól és 
otthoni isanakarja érezni 
magát. keresse fel

ANOREICS KAROLY 
vendéglőjét

Bt D A PEST Vili., Kerepesi ut 5. 
Keleti p. u. érkezési oldallal szemben.

A „VENDEK TALÁLKO
ZÓ HELYE-. Jó magyar 
konyha, finom fajborok.

pe.-ipm’. 1924-ga ieta szó szrbszkoj 
krdl

I

rój

J

jici Mariji piszmo napiszali. v ste- 
bzo jo proszili.

náj nagucsi szvojega mozsá — 
.•alá Alexandra, ka naj eto kra- 
i no stera je od Szv. Stevana

l.’-alá vszigdár pod vogrszkov 
k’álevcsinov bila, 
viu jram, ár tou tüdi vesz ná
rod zselej.
i

Temlica i mocsen strof je bio odgo 
vor.

nazáj dá

Fokojni szó szi dosztakrát zgucsali; 
„Sz'ecsen je strk. steri má dvej do- 
mcrt'írri. Mi szmo pa eano meli i szmo 
tou zgübili." Edino zselejnye nyim je 
tou bilou, ka bi sze naj nazáj vcsa- 
kari vougrov. Vendar szó sze pa tóga 
nej vcsakali. ár ji je Boug prvlé k 
sze >i oouzvao. Nyúv düh pa osztáne 

sno v düsaj lübécsi vernikov, 
vo krepko vogrszko ogvüsanye pa

vec 
nyű 
ká^sipout nyúvim r.aszlednikom!

Júliusa 2-ga sze je zse vsze bole 
ozsivelo. Na Tihom óceáni szó ame- 
rikahei z veikov mocsjouv napadnoli 
Reh|dova sziget i ga vkraj vzéli od 
japánov. Angioszászi szó med tém 
boftibardejrali Szicilio i Szardinio, 
nadale párkrát Köln, gde szó porü- 
sili tüdi po cejlom szvejti zr.amenito 
cefkev. Nemska i Taljanszka zrácsna
obr^t mba je pa pri tej r.aszproutniski 
napadaj mejla zvünrédno szrecso. ár 
je pri vszákom napádi trufila 20-25%- 
ov ibapádajoucsi bombnikov. Na szov
jeted 
ga f.acsnoli velki boji. steri pa escse 
zdá

,szó
sz,i 
zak 
tai 
híjr

V
var:
szki priprávlajo na zádnyi i mocsen 
szk ak 
szí <:

2, r u
„sz jpertigrisi” na szovjetszkom fronti, 
záto sze bőmbe i granáti pouleg ek- 
raz ta i trotila napunyávajo tüdi sz 
tekoucsim lüftom. ka sze naj pri eks- 
plodejranyi naprávi pri naszproutniki 
2.500 fokov viszika vrocsína.

V
mo 
do

;kom fronti szó sze pa júliusa 5-

ij tecséjo. Angloszászko vojszko 
z nyúvimi velkimi zgűbami pű- 

i na Szicilio sziget, ali sto zná 
;aj9 Szkopci i skripcé bojnszke 
ike szó pacs zaviti v vszefelé 
cvotario.
sze tou szó szamo zr.amejnya i 
lejvanya, ka sze miíionszke voj-

sz sterim scséjo bojnszko 
cső potégniti na szvojo sztran. 
áto szó sze odümeli „tigrisi" i

se:

4 lejta trpécsoj bojni lejko vídi- 
ka je letosnve szprotolejtje prislo 

vratnic: bliszkovito nágla bojna 
je prisla v mérnejso sztrügo, gde sze 
bólé nomeli mele. Záto moremo mén- 

dogoudke tüdi sz táksim okom 
kelzüvati. Zacsinyajo sze materiálne 

ifié. Ali té moremo zbojüvati nej 
nego tüdi sz 

__ • jkov volouv, szamodiszciplínov i 
z hioc.snim vüpanyom kak domá, tak 

fronti.

boj
szánó z materiálom, 
kré

na

Pred pétdvajsztimi leti 
szó bolseviki szpo
klali ruszko caszar- 
szko familijo

Té dni je minoulo rávno 25 lejt, 
ka szó bolseviki v Jekaterinburgi 
vmourili ruszkoga cára z zsenouv, 
z stirimi cserámi i z színom vréd.

Csehi szó nájmre zácsali z szvojov 
légiov v urálszkom bregouvji naprej 
prodérati. Bolseviski kormány v Mo- 
szkvi je zatogavolo bio v nevouli, ár 
sze je bojao, ka cára vöoszlobodijo.

Záto szta Lenin i Trockij grafer 
poszlala szovjetszkomi komiszári Ju- 
rovszkomi i komandánti rdécse gár- : 
de Medvedjevi. ka naj cára vcsaszi 
zodszelijo na bole gvüsno meszto. 
Bolseviki v Jekaterinburgi szó sze zo- 
szagali i hitro vküpprisli na gyülejs. 
Cseka je zse bila krédi. Szkoncsali 
szó. ka sze cejla cárszka familija 
more prepraviti. Szmrtno szoudbo je 
podpíszalo 16 bolsevikov, pouleg ste
re je Medvedjev z latiskimi gárdisz- | 
tárni vdro v cárszki lakás i cejlo fa
milijo odegnao v peovnico, gde szó 
je tak dugó sztrejlali, pokecs szó sze [ 
gíbali. Vszi gárdiszti szó bili dojza- 
pojeni.

Mrtva tejla szó ponocsi zodpelali 
na poule, je sz petrolejom szpolejali, 
na tou zvuzsgali i pepeo na vsze 
sztráni raztrouszili.

Jurovszki je po tóm v Moszkvo 
szamo ete grafejr poszlao: Kontrare- 
volucioneri vecs nemrejo rejsiti cár- 
szke familije, ár vecs ne zsivé . . .

Szövődé r. t.
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

*

Központi iroda :BUDAPEST

Po szvejti
V Bulgáriji zsivoucsi vougrov de- 

ca szó prisli v Budapest, szledi do 
pa síi k Balatoni na lejtni pocsitek.

Angleski ország sze pográzsgya. 
Kak szó geologuske vözbrodili, sze 
Angleski ország vszaksi sztou lejt za 
22 centimetrov pogrozi. Prouti tömi 
sze pa Skandinávia vszáko leto za 
1 cm zdigne obri nadmorszke gladine.

V Nílusi je voda v szlednyem csa
szi tak szpádnola, ka na mesztáj pes- 
ki lejko ide cslovik prejk. Zavolotoga 
tüdi hajouvi ne vozijo vecs med 
Egyiptomon i Sudánom. Ár pa po 
drügi potáj nemrejo zrnya voziti v 
Egyiptom, prti nevarnoszt, ka lakota 
vdári vö.

V Kragujeváci je velki proutiko- 
muniski kiálitás bio obdrzsáni. Pri 
toj priliki je szrbszki miniszter vöpo- 
vedao. ka szi szrbi v niksoformo nes- 
csejo kommuniste za sinyek püsztiti 
i ka v nyuvoj domovini kpmunizmu6 
néma meszta.

Nyers vadbőröket
•

(házimacskát, pézsmát, görényt, mókust, borzt, mezei nyulat, J 
házi nyulat, rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle állati • 
szőrt a legmagasabb napi árban veszek.

Szász István, Muraszombat :
Lendva utca 21. •

*

VÁROSI MOZIMURASZOMBAT
fJul. 24-én, szombaton 19.30 ó.

jul. 25-én, vasárnap 11.15. 15, 17 és 19.30 ó. 
jul. 26-án, hétfőn 19.30 ó.

Bercsényi huszárok
CSORTOS GYULA. SZELECZKY ZITA. 

MAKAY MARGIT. LATABÁR ÁRPÁD 
VASZARY PIRI és PETHES FERENC

A háború előtti boldog időket varázsolja elénk 
ez a ragyogó huszárfilm.

Kiegészítő műsor: 
„Repülő ifjúság”

Az érdekfeszitő kulturfilmet hivatalos kérésre 
játsza a mozi.

llics Uljanov, Leninov brat, ki je 
szamo kak kotriga bolseviskoga pár
ta bio, je v Moszkvi mrou.

K szrbszkomi exkráli Petri je an- 
gleski kormány kak tutora Macken- 
zie angleskoga oficejra imenüvao vö.

Zádnyi glászi
Hitler i Mussolini sza sze zádnyi 

pondejlek szrécsala v ednom gornye 
taljanszkom várasi. Na poguesávanyi 
szó vzéle tao tüdi kotrige óba vezér
kara.

V Sziciliji je prislo na szüjo okoult 
8—9 nepriátelszki divizij, od steri sze 
proroküje, ka vsze grátajo mokre.

Angolszászi szó od zacsétka bojne 
zgűbili 32 pa pou millionov bruttó
regiszter tón hajouvov.

Nepriátelszki europláni szó prvi- 
fart bombardejrali Rim. Pri toj priliki 
je bila porüsena tüdi bazilika szv. 
Lovrenca.

Pri Bjelgorodi szó nemei zgrabili 
v zádnyi dnévaj 45.175 ruszov.

— Cejna petroliji je po cejlom or
szági 70 fillerov liter.

— Kelko i kaksi zsívezs lejko 
neszémo v Budapest? Meszá lejko 
neszémo nájvecs do 5 kg. Med kü- 
rami sze lejko neszéta 2 kokousi ali 
4 pisanci v zsívom ali zaklánom 
sztányi. Tou dvouje sze tüdi po posti 
lejko posle brezi szállítási igazolvá
nya. Od belic sze lejko neszé ali po
sle nájvecs do 2 kili.

Csüden tát
Varga Gyürko je navajeni bio szvi- 

nyo vkrádnoti. Ednoga debeloga proj- 
nika je vkradno. doj ga je bujo i gori 
raztrancsejrao, potom je k popi sou 
i za pokouro grejhov nyerni dao tel- 
ko pejnez, kelko nyerni je projnik 
vrejden bio ino ga proszo, naj je tá 
dá kvárnomi.

— Meni sze tak vidi, — nyerni je 
odgouvoro pop, — ka szi ti láni i 
tüdi pred tém kradno szvinyé i potom 
vöplácsao tömi kvárnomi cejno. Vej 
bi pa za tou cejno lehko po postenoj 
pouti küpo projnika i ti nebi trbelo 
grejh csiniti!

— Proszim ji, goszpon plébános, 
etak je pravej, — právi Gyürko, — ár 
csi jász od koga szvinyo küpim, te 

i de on rédo cejno meni, etak pa jász 
dam za nyou telko, kelko sze meni 
vftíi.
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ZSENSZKI TANÁCSI

Lekvár z módom
Ar je méd od vszej drügi szlacse- 

cov zdravejsi i szladkejsi, je záto tüdi 
szádje. stero sze z módom kűja notri 
doszta zdravejse. kak pa tiszto, stero 
je sz cukrom küjano. Z módom notri- 
küjano szádje ali lekvár tüdi bole 
gvüsno sztoji i sze ne pokvari, ár v j 
módi sze nahájajoucsa mravlecsa ki-1 
szlína zse száma dojvézse gniloubne 
baktérie.

Tak sze na példo marulin légvár 
z módom etak kűja: Dobro zrejle i j 
zdrave marule zaperémo. ocedimo i ; 
sz kropom dojpopárimo. Zdaj sze 
kouzsa, cse hitro delamo, dá dobro 
doj olüpati. Koscsice odsztránimo, 
ovo pa ali szkousz szpaszejramo. ali 
na masin dojszemelemo, na tou doj- 
zvágamo i kűjat denemo. Gda zse 
tak preci dúgo kűjamo, kcoj denemo 
zse na vszakso prvlé zvágano kilo 
65 dkg méda i pár koscsic, stere szmo 
prvlé vszegavecs dobro ocsísztili. Gda 
je zse vsze dobro szküjano, vlijémo 
zse v naprej szegrete glazse, stere 
szkladémo v nikelko razszlajeni red- 
lin. ka sze naj odzgora mézdra szprá- 
vi. Na tou sze glazsi lepou z perga- 
mentom dojzvézsejo i tá szhránijo.

BOZSA H1ZSA
, ' (Z cstenyá kníg F. J.) Gdakoli pred szeboni cérkev vídim, Szvéte míszli vu szebi obcsíítim. Tü pcqsinek iscsejo po trűdi, Tü zse em trőst dobre dűse lüdi:Zvonót Vu nyéSztári tnládi eszi prihájajo, —Ár szyoj vecsen kincs tü nahájajo, — Csidalhizsa je tő? Vém nikoga 

Nega ;V MaL vérta nh^zninoíra.Zgled’i Tam ’eSzvéto Ki sze Visziki Kázse.

nasi lepő donécsi glász tího krílo zové vsze nász:
nyé, kak vérta obszojnoga. sze prék törma, kumesz szébe! nyé vért, vise szunca nébe. — meszto je tó! — Poszvéti je, zselés molit blízsati sze: törem i znaménye krízsa ka je ona Bozsa hizsa.

NEDELA
(Z cstenyá knig F. J.)

I 
!

Doíincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

I ravo je Bőg dávno, dávno: Szedem dní je v tjedni rávno. Sészt z éti vám prék mám dati, (ida máte verno delati, Ali szédmi je nedela, [>én pocsinka i né dela: — f oszvétte dén ete meni, \ dobrom i hűdom vrémeni, Hodite gedrno vu cérkevI aldüjte mi molítev.- Nezábi tak oh práha szin, Ka je nedela Bozsi dén.

— Etak mores praviti: „Kradno 
szem".

— Goszpon plébános, krádnem — 
je pá pravo drügoucs.

— Neprávis dobro, moj szin. Tak 
mores praviti: „kradno szem.

— No goszpon plébánus náj bode 
po nyuvom: kradno szem.

Zdaj je zse lejko tak pravo, ár je 
med tém csaszom vö vzéo z plebá- 
nusove zsebke szrebrno vöro.

Steri bole pózna biblio?
Trijé dijácke vecsérjajo pri ednom 

imenitnom goszpoudi. Na konci ve- 
csérje jajca prineszéjo za konfekt, ali 
gda je na diáké prisao réd, je zse 
szamo edno bilou na lanyejri. Da 
sze naj niscse ne szramotí, hízsen 
goszpoud eresé: tou jajce de onoga, 
steri de z vász na nyé sze glíjajoucsi 
govor znao povedati z szvétoga pi- 
szma. Nájprvle je v rouke vzeme te 
nájsztarejsi i z prszta nojétom je pre- 
klűva, gori szkricsí: Prebíjem te, kakti 
zsenszko szemen prebíje kacsé glavou.

Priszpodobno te drügi szou poszíple 
na nyé govorécsi: Oszolim te z ze
mlé szoljouv — i ponüdí je tömi 
Irétjemi, ali té je je nanágli doj pou- 
zsro i li te je pravo : Idi notri vu tvo- 
jega Goszpodna prebiváliscse.

Pályázati hirdetmény
Vashidegkuti körjegyzőségnél szervezett kördijnoki állásra pályázatot hirdetek.Az állás javadalma a 62.000/1926. B. M. rendeletben megállapított illetmény.Felhívom mindazokat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket (IV. középiskola), eddigi alkalmaztatásukat, erkölcsi és politikai magatartásukat igazoló bizonyítványokkal, valamint az 1939; IV. t. c. 5. §-a értelmében megkívánt keresztény származásukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket hozzám folyó évi augusztus hó 30-án déli 12 óráig nyújtsák be. Az elkésve érkezett pályázati kérelmeket figyelembe nem veszem. Megjegyzem, hogy az állás be van helyettesítve. Áz alkalmaztatás félfogadás utján fog történi.Muraszombat, 1943. julius hó IS. Dr. OLAJOS JÓZSEF s. k. 

főszolgabíró.

Asztalos tanomnak 
jobb házból fiút felvennék. POCAK ALADAR 

asztalosmester. Domonkosfa.

Leányt, 
jobb házból valót, tanoncnak felvesz Őri Já- 
nosné könyv és papirkereskecö. Muraszombat.

Dekllno
z boukse hizse vzeme za inasico Őri Jánoso* 

. va. knyigárna. Muraszombat.

po-
Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — KÍMlombat.

Csaláren Peti
Piszao: Jókai Mór.

Poszlcvencso: Fiiszár János vp. vucsitel.(Nadaljávanye)Csaláren Peti je ne bio neobesüten decsko. kak je tó lépő devojko vido sze szkuziti zácsao, k nyé je só, tróstao jo je, pomágao nyé je z förtojom briszati z öcsi szkuzé i ka sze naj na kamni ne razhladi jo je poszádo v szvoje krílo i tecsasz jo je rátao, naguesávao, tolo, ka ga je ona bógala, da jo je mladozsenec tak zse osztavo ka sze z csalárnim Peti- vom ozseni. Z lépimi recsámi, z küsom i z pénez: sze jáko dájo devojke nagno- li i na nyé vzéti, Csaláren Peti je pa zdaj vu té ni ednom né bio sziromák.Szamo li v tóm sze je sztarala deklina, ka bodo vescsarje na tő pravli, kajeona tam nihála szvojega mladozsenca?— Tó szi lehko pomoreva, eresé Peti. — jász sze preoblecsém vu tvoj gvant, gori szi denem tvoj vénec i tü osztánem na tvojem meszti, ti sze pa preoblécsi v moj gvant, k szebi vzemi moje péneze ino idi v mojo hizso zsnyimi, jász bőm pa zse nika narédo, naj napelam i zvo- dim szvate, steri szó tak pijani, ka me zsnyi za vesz szvét ni eden ne szpozna.Deklina je privolila, premeníla sji je gvant z Peti fráterom, steri je meszto nyé bio zdaj szneha, na glávi z zsívi rozs vencom, obráz szi je zróbcom zakrio, stero je z dvé zrokov biló potrébno, ár sze lak sika da sznéha obprvim more jó- kati ob dríigim pa more szramezslíva bidti.Szvatovje prídejo obtrüdjeni i z velkim preklinyanyom z izleta. Sztüdenec szó bár naisli, steri je pun bio, ali né z szrebrom,

I

Zsa <|>sztno, ka vezdásnye kulturno kolényt (?) raj ide vu veszelíc hizse i na sport fzgányanya meszta!
I

í Za szmej
Cigan pri szpouvedi

Cigan je k spouvedi sou k plébá- 
nusi i

— l*|lo moj szin,
grejha

— Goszpon plébánus. jász krád- 
nem, eresé cigan.

dőli je poklekno pred nyim. 
povej mi ka za

más?

zsabami i korátami. Csaláren Peti íihsao z gvüsnoga meszta, z szne- kak ga blagoszlávlajo vszi z rrlom i nyerni obécsejo, ka ga i nakladéjo, naj.ga szamo v róke

i

!
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MURASZOMBAT

nego i je pos? hé gvanta, ednim povouii dobijo!On j i obrá». vanyi ;e nikaj né jo i né pio, szamo sze je szku; stero jé fn nrí '< szó ga kaple, i szamo li ednók, gda je szvécsa vgásznbla i kmica je grátala v hizsi, je popadni) glazs z vínoni i fészt potégno zsnyega i nazáj ga je na szto djao. Gda szó pá szvatov vínomNa tó je veliko hohotanye, kiketanye nasztanolo, vö sze je szklűvalo, ka je tó mogla t'csiniti nisterna szramezslíva vojka, stera je goriponűcala kmico i sala sz' djála n;Zgódilo 'sze je pa tak próti pönócsi, gda sze szpád s zsenca

j: persze szramezslivo dőli glédo szi je zakrio, na cejlom gosztíi-io, obráz szi je z róbeom zakrio, niscse né za hűdo drzsao, ár je tó priúzneháj zse tak sega bila. Zaman ponüjali, né je jo, né pio niedne
znőva vuzsgali szvécso, je na vszé veliko csüdo pintasnyi glazs z iá szrédi szkléce vu kasi sztao.
je zsí, szamo ka je v szili döbro meszto glazsa.

de- vti- né
: póleg návade te növi pár na pod i'prevodi; táksega lupa je mlado- natí tüdi segó méla blíizi primládor pari szpati, csi bi sze kaj tákse- naisjega modroga szküsenyá i tanácsa na po- mócs ná bidti.Szprevédní szvatovje szó pa, ka naj szneha stero jtj tak je zjdaj Csaláren Peti z szvekrivov i z mladbzse'ncom na pódi bio.Vsze

o zgoditi, da nyima póleg szvo-
íecdszkocsi, vkraj vzéli lesztvico, pá postüvanya vrédna návada,
dugoné sze je zácsao doj prosziti, ka nyerni nika trbé i doj more idti. Szamo, da je lesztvica vkraj bila vzéta, je z

mosztníc nacsi né biló mogöcse dőli prídti, ka szó oni strik, na sterom szó ( segó meli gvant szühsiti, dőli odvézali, oköli szó nyé ga téla (sznehé, tou je tó ! Petivi) pod pazdjami zvézali i dőli szó 1 ga píisztili.Tak je biló! Csaláren Peti sze je po mladozsenci doj dao píisztiti i povedao nyerni je, ka gda de cukati zácsao strik, i ga naj nazáj gori potégne.Na te bodócsi, okóli gléda, kakso sálo ' má naréditi ? Napamet je vzéo ednoga kózjega baka pri stalé dveraj sztojécsoga ; strik nyerni je oköli roglóv zvézao i potom je odísao.Ali bak sze je oszloboditi steo strika, [ ' mladozsenec pa je miszlo, ka ga sznéha j cuka i tak je kózjega baka potégno gori na mosztnice.— Ti Gyíitka? — právi mladozsenec, [ kak baka gori potégne i ga v nárocse ■ vzeme, ali zácsao sze je csíidüvati nad nyegovim znásanyom. Kmica je bila né je vido nika, zácsao je slátati, ali vsze, za koj je prijao, nyerni je csíidne míszli ! zbűdilo vu glávi od zárocsnice.— Mati, — pregovorí k koncovi, né . sze je mogao pomiriti. Jeli szte ví tüdi j stiri nogé meli, gda szte sznéha bili.— Persze, ka szem méla, ti nőre, szamo szpi! brumbra ona v szne.— Mati! — pá znóva pregovorí. — i Jeli szte ví tüdi meli dvá roglá, gda szte mozsá vzéli?— Meo ti je ocsa, bedák, vé bős ga ti tüdi meo! — odgovorí nazáj razdra- sztsena, rájsi zapri öcsi i szpi.Mladozsenec je zdaj prijao zastrik i ga privézao za rozsenico, szám sze je pa za- kopao v szenou i frkajoucs je globoko zászpao.

Csaláren Peti je med tém zvedo, ka szvatovje scséjo piti medeno víno, za steroga volo z szószeda rojév naménijo ednoga odneszti. Napré sze je tá pascso i podivnyáka. zasztrsom sze je v eden bo döcsi veliki prázen kosár notri potégno.Vsze dugó né prídeta dvá decska, zdi- gávata kosáré, steri je zsmetnési, k tiszto- mi pridócsa, v sterom je Peti bio, da je té bio nájzsmetnejsi szta miszlila, ka je pun medü, szta szi tóga odébrala. Na dvá krája szta potisznola koleke v kosárne prilocse, na plécsa szi ga zdigneta i po glózsdji i trnyi domó zsnyim.Csaláren Peti je zdaj vö vtégno edno nogó i v zádnyico je fészt brszno onoga decska, steri je napré só. Té je pa tak miszlo, ka ga je pajdás brszno i nazáj je szkrícsao: — Ne brszaj sze öcskös, ár csi vöpotégnem ete drog, te tak po- gládim zsnyim, ka de te escse mati saj- nálivala! — Té sze je priszégao, ka sze ga je niti né tekno. Peti je zdaj pá ovo nogó vövtégno i tóga zádnyoga brszno V csrvó.— Oh, v tvojem Ábeli! — szkicsí zdaj pá té. — Ti brszas éti, ali csi jász po- tégnem vö ete drog, escse bős sze i tam skrábao, gde te nede szrbelo.Peti je zdaj na ednók obádvá brszno, nyidva szta pa doj lücsila kosár, vö szta potégnola drogé i tak szta eden ovoga szpalérivala, ka nyima je na trí tjedne zadoszta biló.Peti sze je med tém vő potégno z kosára i domó je drdrao, nazáj szi je od- méno z sznéhov gvant i ka náj ednók za vsze vcsinyene peszeríje dobi gréhe, szi jo je za zseno vzéo.
K O N E C.

Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában, Muraszombat. Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidék, Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Marínért Nándor.


