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A jövőnk
\z ezeréves magyar múlt bizonyit- 
hogy a magyar a teremtő munkát, 

az alkotást, nem pedig a rombolást 
fűzte ki életcéljául. A magyar, termé
szeténél fogva, békésen igyekszik a 

ggő kérdéseket elintézni. Csak vég
szükség esetén nyúl fegyverhez és 

altkor is csak azért, hogy megtarthas
sa szabadságát, függetlenségét, jogos 
határait vagy megvédhesse az oly 

úgy szeretettel és hozzáértéssel ápolt 
- ejlesztett kultúráját, tiszta magyar
ját és a kereszténységet. De az 

■. szer megragadott fegyvert becsű
tek magyar lovagiassággal, nagy- 

-.hűséggel és emberségesen, de hő
si elszántsággal forgatja és le nem 
teszi addig, mig a kitűzött nemes célt
- nem érte. Kitartva ezeréves hagyo- 

'.nya mellett a jelenlegi világhábo-
.■-Ttján is eme nemes célok érdekében
- .u:t fegyverhez, melyhez nemcsak 
jUga volt, hanem kötelessége is.

Sok csapás érte már a magyart, de
■ ért az igazság útjáról soha le nem 

1 és mert mindig a kereszt jegyé- 
*.n küzdött, kiheverte a csapásokat.’ 
Az elpusztult falvak és városok, ieta- 
r:it mezők helyén uj élet fakadt,

mely mindig szebb és tökéletesebb 
2. mint a régi. És hogy a barbár 

.ezek által okozott romok helyén pa
jták épülhettek csak azért volt le- 

-'séges, mert az élni akarás, a te
remtő munka soha egy pecre sem 
szünetelt, mert megrendithetetlen volt 
a hit a szebb magyar jövendőben, és 

------------ ----- 1 min- 
magyar ember. Kezet 
a nemes a pórral, gaz- 

a szegénnyel, együtt, egy
mást támogatva haladtak a közös 

é. ‘elé. És eme becsületes szándék.
r-.es összefogás és megtántoritha- 

;..:an hit mindenkor meghozta gyü
mölcsét.

Sajnálattal keli azonban tapasztal
ai, hogy a mostani háborúban, mely - 

magasabbrendü erkölcsi köteles-
- -lünknek engedelmeskedve építő és 
-m romboló szándékkal veszünk 

• szt akadnak olyanok, akik az arc-
■ nal állása szerint változtatják né- 

--- áket, kishitüek, akik nem tudnak
gmaradni az egyedül járható he- 

j eu £zek el fogják játszani kis- 
ed játékukat, mert aki ma nem tart 
: becsülettel és kulturlényhez méltó 
iZ.nteséggel a magyar igazság és 

kereszténység mellett, annak a há- 
u utáni uj magyar élettérben nincs 

•'C- Nincs helye annak, akiaszta- 
gradi események hatása alatt nem 

. n | !°?adni a magyar nagylelkü- 
y ggel felajánlott vezető állást, nincs 

j n anna^’ ak* a szicíliai partra- 
-c lás, vagy inkább az ellenfél cél- 

■ ’.dc.tos hírverésének befolyása foly- 
C " a Jevente>ntézményt, mint a ma- 

■ar jövő alapkövét, nem támogatja 
legmesszebbmenőkig, noha erre 
gvan az anyagi lehetősége. Nincs 

—:ye annak, aki eme sorsdöntő idők
én nem támogatja száz százalékban 

anyagilag és erkölcsileg azt a törek- 
', VL melynek egyedüli célja a ma- 
iJtC' függetlenség, a magyar kultúra

mert a bajban egymásra talált 
den
■-goti
dag

i
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izán Vrecsics Kálmán gazdaságát, Muraszombatban a Benkó-gyárat, 
Battyánfalván pedig a téii gazdasági iskolát tekintette meg

| gazdasási munkások az idegenben megkereseti kenyér
gabona hazahozatalának lehetővé lététét kérték a minisztertől

renden délelőtt a Felsődunátuli
Mezőgazdasági Kamara gazdaértekez
let 
fő
A
vi;
vis
ba
les
leS

ét tartott, amelyen báró Bánffy Dániel 
Jmüvelésügyi miniszter is részt vett, 
gazdaértekezleten a Muravidéket 

íz Lindvay (Hartner) Nándor kép- 
elte. Szombathelyről a déiutáni órák- 
n vitéz Lindvay Nándor országgyü-1 
i képviselő kalauzolásával a minisz- ! 
és kísérete a Muravidék meglátó- j 

gajására indultak.
oáró Bánffy Dániel iöicmivelésügyi ' 

minisztert elkísérték Muravidékre : dr. ; 
Bárányos Károly földművelésügyi ál- I 
iafintiúár, dr. Imrédy Dezső miniszteri 
osztálytanácsos, dr. Lray Sándor mi- , 
ni|zteri osztálytanácsos, dr. 'gmándy 

íjniszteri titkár a földművelés
ei minisztériumból, vitéz dr. Szűcs 
zári főispán, dr. Tulok József alis- 

'.n, Wuchetich György gazdasági | 
a Felsődunántuli Mező- | 

rdasági Kamara igazgatója. Elekes 
íré m. kir. kerületi gazdasági főfe- ' 

elő, Horváth István országgyűlési I 
a Vármegyei Gazdasági : 

ja, dr. Tornyos 
örgy országgyűlési képviselő, dr.

Emil m.
üé 
Ist 
pá 
főipnácsos. 
ga: 
In, 
lüsji 
képviselő,
Egyesület igazgatói,
C-c.
Saits Zoltán vármegyei másodfőjegy- 
—1 főispáni titkár. Novak Zoltán vár- 

..., dr. Ke- 
a Felsődunántuli Állatte-

Gé

zől 
mdgyei gazdasági felügyelő,

. rék József u _____ 1______1
ny ész ők Egyesületének igazgatója, dr. 

ériégh Eleméra Felsődunántuli Me- 
jazdasági Kamara főtitkára, dr. 
ics Ervin a Felsődunántuli Mezc-

bp
ZŐ:
Sz! 
gazdasági Kamara főtitkára.

i.átog&lás Sürüházén
A földmivelésügyi miniszter és kí

sérete autókon Szentgotthárd—Felső
len 
ti útvonalon utazott a Muravidékre. 
Süijüházán állott meg először Bánfíy 1

dvc:—Perestó— Vashidegkul közöt-

miniszter. Itt jelentkezett nála dr. Ola
jos József járási főszolgabiró. dr. Der- 
zsenyi Tibor és dr. Bánki Ferenc szol- 
gabirók, dr. Détár János járási állat
orvos, Vargyay Gyula körjegyző. Ba
kó Károly igazgató-tanító, Siftár József 
községi biró, Hodoscsek Lajos gaz
dasági elöljáró, zoltánházai biró.

A földművelésügyi miniszter meg
tekintette

Vrecsics Kálmán
kisgazda gazdaságát, lakóházát és 
elismerését fejezte ki a 20 holdas kis
gazda mintaszerűen felszerelt gazda
sága láttán. A miniszter és a kísére
tében lévő urak elbeszélgettek a fo
gadtatáson megjelent kisgazdákkal,, 
utána pedig Muraszombatba indultak.

Muraszombatban
Itt megtekintették Benkó József hús

feldolgozó gyárát. A minisztert Mura
szombatba érkezésekor Lipics József 
bankigazgató, városbiró és Mórccz 
Imre községi főjegyző üdvözölték. A 
Benkó-gyárban Benkó József tulajdo
nos fogadta a minisztert és kíséretét 
és végigkalauzolta az üzemben lévő 
gyártelepen. Bánffy miniszter a látot
tak felett itt is legteljesebb elismeré
sét fejezte ki.

Battyánfalván
Muraszombatból Battyánfalvára vet

te a miniszter és kísérete útját, hogy 
megtekintsék a Battváníalvai Téli ] 
Gazdasági Iskolát. Itt került sor a tu- 
iajdonképeni

hivatalos fogadtatásra és üdvöz
lésre.

Az iskola kerti bejáratánál Siftár Imre, 
az iskola igazgatója jelentkezett a 
miniszter előtt. A miniszter és kísérői

ezután eltéptek a sorfalat álló hall
gatók előtt, majd az iskola előtt gyü
lekező ezüstkalászos gazdák, gazdák, 
mezőgazdasági munkások és a járás
ból megjelent társadalmi vezetők — 
akik között dr. Haragozó Ferenc r. 
kai.. Darvas Aladár ev. esperes, Vcgler 
György uradalmi intéző, Rhosóczy Re
zső tanügyi előadó és dr. Rhosószy 
József kereskedelmi iskolai igazgató 
is meg-jelent — csoportja előtt

vitéz Lindvay (Hartner} Nándor 
országgyűlési képviselő üdvözölte.

Üdvözlés
Az üdvözlő szavak során örömé

nek adott kifejezést, hogy a földmű
velésügyi miniszter személyében a 
visszatérés után első ízben érkezett a 
kormány egy felelős tagja a Mura- 

[ vidékre. Megköszönte, hogy Bánffy 
■ miniszter eljött és igy alkalma volt 
i megismerni a délnyugati vártán lakó. 
[ szorgalmas, dolgos, a magyar hazá- 
I hoz mindig hü vend népet. Hangsú
lyozta. hogy a vend nép szívben és 
érzésben mindig magyar volt és be
csületesen kitart ma is a magyarság 
melleit. Isten áldását kérte a minisz
ter, mint a magyar föld első munká
sának munkájára.

Ezután Kűhár István járási gazda
sági elöljáró, kamarai tag üdvözölte 
a minisztert és megköszönte, hogy a 
minisztérium támogatásával eddig

három ezüstkalászos gazdaképző 
fanfolyamot

rendezhettek a vidéken.
Horváth István gazdasági munkás 

köszöntötte ezután Bánffy Dánielt és 
kérte, hogy

tegye lehetővé a mezőgazdasági 
munkával idegenben megkeresett 
gabona hazahozatalát.
Hasonlóan kérte a minisztert dr. vitéz 

Szűcs István főispán, vitéz Lindvay 
Nándor országgyűlési képviselő pedig 

a vidéknek a ruhaakcióba való 
intenzivebb bekapcsolását kérte.

A miniszter szavai
Bánffy miniszter megköszönte az 

üdvözléseket, a kérelmekkel kapcso
latban bejelentette, hogy azok elinté
zésére máris folyamatban vannak a 
szükséges lépések és tőle tellhetőleg 
mindent meg fog tenni a gazdatársa
dalom és a földmunkások helyezeté- 
nek javítására. Ezután

a Muravidéken látottakról 
beszélt. Elismeréssel szólott a vidék 
szorgalmas, becsületes, derék népéről, 
amelynek munkája meglátszik a jól 
megművelt földeken, a tiszta, szép 
házakon. SoR jóf haUott 

már az ország különböző gazdaságai

lkereszt jelével, Szüzmáriás zászlók 
alatt kiálltak a magyarság védelmé
ben. Ismerjétek meg és tudni fogjá- 

hogy a pártütők, hazaárulók, 
be 
al

es a kereszténység megőrzése. Es 
hogy eme célunkat el fogjuk érni, biz
tosítja államvezelőink bölcs politiká
jában és egy erős Magyarország tör
ténelmi szükségszerűségében rejlő erő, 
amelynek tudatában nyugodtan né
zünk a jövőbe.

Kishitüek 1 Ha az események, de 
méginkább az ellenfél célzatos és 
következetes hírverésének hatása 
alatt nemzeti érzéstekben inogni kezd
tek. merítsetek erőt azok példájából, 
akik ellenfelüket nem gyűlölik, de 
rendületlenül hisznek a magyar igaz
ságban és ismerik azokat a hatalmas 
és tervszerűen felsorakoztatott. tör
ténelmi erőket, amelyek a magyar 
álkim i zavartalan fejlődését biztosít
ják. Ismerjétek meg a magyar törté
nelmet. Még nem késő 1 És ha meg
ismertétek, tudni fogjátok, hogy az 
Isten eddig még mindig igazságos 
győzelemre segítette azokat, akik a

i

tok, 
mindig becstelenül fejezték 
pályafutásukat, de az 
kotó és védő munkát végző Szent 
Istvánok, Hunyadiak. Rákócziak neve 
örökké él minden nemes érzésű ma
gyar szivében.

Most, eme kemény harcok során 
és nem a dőzsölésre alkalmas béke 
idején kell szint vallani, most kell 
kiállni nyíltan és bátran a magvar- 

I ság mellett. Rendületlen hittel kell 
hinnünk a szebb magyar jövőben, 
mert hit nélkül nincs élet. Mig test
véreink fegyverrel kezükben védik 
hazánkat, addig nekünk idehaza ie 
kell fektetnünk a magyar jövő alap
köveit kéz a kézben, nemes elszánt
sággal.

Dr. SARUGA RUDOLF ‘



MURASZOMBAT és VIDÉKE 1943. julius 3G2 clda!
bán dolgozó vend munkásokról és 
most látta, hogy ezek a hírek nem 
alaptalanok.

Á miniszter ezután megtekintette az 
iskolát és a gazdaságot, közben Bárá
nyos államtitkár minden egyes meg
jelent gazdával szívélyesen elbeszél
getett és sok helyi problémát hallga
tott meg.

A gazdasági iskolában vendégül 
látták a minisztert és kísérőit, majd

J
jo El __ ___
irlault a fővárosba.<4
ra
kí

miniszter ismételten elismerését fe 
de ki, elbúcsúzott és gépkocsin el

A (földművelésügyi miniszter a Mu- 
I vidék vezetőivel való beszélgetés 
zben
mí gismerkedett a vidék gazdasági 
problémáival
azok megoldásában hathatós támo- 

gl fását helyezte kilátásba.

:i >
és

Nem jutott holtpontra
a muraszombati hősi emlékmű ügye!

II

i
ült a gyűjtésMég meg sem inc

és máris 2.000 pengő áll az emlékmű épiiésére rendelkezésre
Több ízben irtunk már arról, hogy 

a muraszombati helyőrség minden 
társadalmi-hazafias munkában aktív 
részt vállaló parancsnoka, nemes 
Breuer Pál alezredes, zászlóaljpa
rancsnok kezdeményezésére a Vend
vidéki Magyar Közművelődési Egye
sület elhatározta, hogy Muraszombat 
és a Muravidék hősi halottai, vala
mint az 1919-i muraszombati csata 
hősi halottai emlékének a megörökí
tésére hősi emlékmüvetállit Muraszom
batban. Az emlékmű létesítése, nem
csak a jószándékon, hanem anyagia
kon is múlik Az anyagi eszköz elő
teremtésében is nemes Breuer Pál al
ezredes járt elől jó példával: gyűjtést 
rendezett a tisztikar körében a hősi 
emlékmű céljára. Vármegyénk főispán
ja. vitéz dr. Szűcs István és Benkó 
József muraszombati gyáros és a vas
lakiak is nagyobb összeget küldtek 
az emlékmű felépítésére, mihelyt a 
sajtóban értesültek a nemes tervről. 
Igen nagy összeget juttatott az emlék
mű építésére

a muraszombati honvédnap, 
amelynek teljes bevételét a hősi em
lékmű felállítására adta nemes Breuer

Pí 1 alezredes. Így önkéntes adomá
nyokból közel 2.000 pengős összeg 
ál már ma rendelkezésre.

' Az önkéntes adakozás 
további folytatódására kilátás van, igy 
tí án már az egyesület gyűjtésének 

■mr jginditásáig akkora összeg jön össze, 
:gy nagyobbrészt már
biztosítani is tudja a hősi emlék
mű felállítását.
A Vendvidéki Magyar Közművelő- 

Isi Egyesület azt szeretné mégis 
iák, ha a hősi emlékmű
valamennyi muravidéki magyar
vend fillérjeiből
ülhetne és ez jelképesen megmu- 
ná az egész vidék szere telét és 

tiszteletét hőseinkkel szemben. Ezért 
gyűjtésre kért engedélyt a belügy- 

nisztertől. A gyűjtést — aminek 
gedélvezését a közeljövőben várjuk 
a Muraszombat és Vidéke segít

őével fogja lebonyolítani, a gyűjtés 
gedélyezése után a lap egyik pél- 
nyához ugyanis csekklapokat foguk 

egyszerű

df 
cs

i 
éc 
ta

nj
en;

se
pi-

de
m dlékelni, amelyeken az egyszerű 
ehberek is hozzájárulhatnak filléreik
ké! a hősi emlékmű felállításához.

Néhány adat a vadászati tilalmi időket 
tartalmazó rendeletből

A földmivelésügyi miniszter meg
állapította a vadászati tilalmi időket 
és a hasonló tárgyban kiadott korábbi 
rendeleteket hatályon kívül helyezte. 
Az uj rendelet augusztus 1-én lép ha
tályba. Tekintettel a sok muravidéki 
vadászra, néhány lényegesebb részét . 
alább közöljük:

1. Tilos vadászni:
szarvasbikára október 16. napjától 

szeptember 1. napjáig, szarvastehén
re és szarvasbor jura február 1-től 
szeptember 1-ig;

őzbakra október 16-tól május 1-ig; 
őzsutára és gidára január 1-től no

vember 1-ig:
mezei nyulra január 16-tól október 

16-ig;
tácánkakasra január 16-tól október 

16-ig : fácántyukra egész évben ;
fogolyra egész évben;
fürjre és vadgalambra (kék és 

rös) január 1-től augusztus 1-ig:
erdei szalonkára április 16-tól 

gusztus 16-ig:
mocsári szalonkára április 16-tól 

julius 16-ig;
kis és nagy kócsagra, kanalas gém

re, üstökös gémre, fekete íbiszre, fe
kete gólyára, gólyaköcsre, gulipánra, 
bíbicre és dankasirályra egész évben ;

a kacsák minden fajára és az em
lített vizimadarakon kívül egyéb vizi- 
madarakra általában április 1-től ju
lius 16-ig;

vándorsólyomra, rárósólyomra és 
hollóra február 1-től október 1-ig;

éneklő madárra egész évben.

IA tilalmi idők alatt nem szabad 
:n a vadak fiait, sem a madarak 
szkeit szándékosan érinteni, vagy 
• ásaikat elszedni.
Madarak tojásainak szedésére a 

jdmivelésügyi miniszter ad — kizá- 
ag vadtenyésztés céljából — en-

I
se
tó
t(

fc
re

délyt. Ilyen engedélyt a vadászati 
jdi; bérlője csak a bérbeadó hozzá
ja, ulása mellett kaphat.

2. Tilos vadászni:
mindenféle vadra hajtókutyával 
;árral, kopóval. tacskóval vagy más(a;<

hajtoebbel) jan. 1-től aug. 1-ig;

VÖ-

■■■< HÍREK
»......................................... I 

— Vértessy Vilmos tanácsos pén- . 
teken búcsúzott el a szombathelyi 
vasutasságtól. Vértessy V ilmos minisz
teri tanácsos, a szombathelyi MÁV 
üzletvezetőség éléről a MÁV üzlet
igazgatósághoz rendelték szolgálat
tételre. A távozó üzletigazgatótól a 
szombathelyi vasutasság pénteken vett 
búcsút. Vértessy Vilmos négy éven 
át vezette kiválóan és mély szociális 
érzéstől áthatva a szombathelyi üzlet
vezetőséget. Üzletigazgatói működése 
alatt tért vissza a Muravidék is. amely
ről mindenkor igazi hazafias lelkese
déssel és meleg szeretettel igyekezett 
gondoskodni. Vértessy Vilmosra min
denkor szeretettel fog visszaemlékezni 
a Muravidék népe. — A szombathelyi 
MÁV üzletvezetőség vezetését Demény 
János miskolci MÁV' üzletigazgató 
vette át.

I

Értesítem
üzletfeleimet, hogy drogéria üzletem 
hatósági engedély alapján 1943. VIII. 
1-től egészen Vili. 15-ig bezárólag 
nyári munkaszünet következtében 
zárva lesz. — Kiváló tisztelettel

ANDERSCH JÓZSEF
Muraszombat.

Pesti János Magasfokra kinevezett 
helyettes tanítót pedig a gyanafaborhá- 
zai állami elemi iskolához osztotta be.

— Anyakönyvi adatok Muraszom- 
batban. Születés: Bacsics Kálmár és 
Kolossá Jolán házasságából fiú. Ba- 
gári János és Tüskei Mária házassá
gából fiú, Turner Károly és Kovács 
Katalin házasságából leány. Szecskó

! János és Meszarics Mária házasságá
ból fiú, Magdics Mihály és Fekorya 
Mária házasságából leány, Zaplatits 
József és Novák Teréz házasságából ! 
leánygyermek született. Házasságkö 

\ tés nem történt. Halálozás: Gretfel 
Ferencné, született Szever Teréz 29

■ éves, Marosa Mária 22 éves. özv. 
Kalák Adolfné, született Kőberl Mária

i 73 éves és Brünec István 48 éves
i korukban meghaltak.

— Atszökött Horvátországba egy 
muraközi fiatalember, a partizánok 
agyonlőtték. Alaposan megjárta az 
ország területéről engedély nélküli tá- 

j vozással Videcz Ferenc felsőmihály- 
falvai katonaköteles korban lévő fiatal
ember. A fiatal Videcz, akinek édes
apja a környéken jólismert, tekintélyes 
korcsmáros és mészáros, volt már 
katona a jugoszláv időben és ez év 
tavaszán csak átképzésre hívták be. 
Két hónapot le is szolgált, majd ami
kor szabadságra hazaengedték, ezt az 
időt arra használta ki, hogy átszökött 
Horvátországba és ott egy gyárban 
helyezkedett el. Nem sokáig élvezhette 
azonban az önkéntes szabadságot, 
mert a sors keze utolérte: egy parti
zángolyó fejentalálta. Szülei engedélyt 
kaptak a határ átlépésére, de a fiukat 
már csak a ravatalon láthatták. Mint, 
hogy a holttestet hazahozni nem le
hetett. a szerencsétlen muraközi fiatal
embert Horvátországban temették el

— Közalkalmazott szülők figyel
mébe! A Magyar Iskolaszanatórium 
Egyesület svábhegyi iskolaszanatóriu
mában (Bpest, XIL, Mártonhelyi ut 6.) 
70. OTBA igényjogosult tag 6—18 éves 
fiú- és leány gyenge, vérszegény, meg
erősítésre szoruló iskolásgyermeke 
nyer felvételt az 1943/44 iskolai tanév
első félévre. Orvosi indokolás eseté
ben meghosszabbítást nyerhet az isko
laév befejezéséig. A felvett növendé
kek bent az iskolaszanatóriumban 
vizsgáznak és államérvényes bizonyít
ványt nyernek az ország bármely 
iskoláját is végezzék, vagy pedig a 
Kultusminisztérium rendelete értelmé
ben az első félév után visszatérhet
nek eredeti intézetükbe. (Kivételt ké
peznek a szakiskolák: kereskedelmi, 
tanítóképző, lyceum.) A svábhegyi 
iskolaszanatóriumból tüdőbetegek ki 
vannak zárva. A szentgotthárdi iskolai 
jellegű tüdőgyógyintézetbe könnyebb 
és súlyosabb osztály van. Az összes 
kérdésekre részletes tájékoztatást nyújt 
a Budapesti Közlöny 1943. évi julius 
lO.-i 152. száma.

K.

— A Vendvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesület vándorkönyv
tárai részére a Nemzetvédelmi Propa
gandaminisztérium oOO darab Nemzeti ’ 
Könyvtár füzetet ajándékozott.

— Vogler-mama 80 éves. A köz
kedveltségnek és köztiszteletnek ör- i 
vendő, aranyos kedélyű Vogler-mama I 
pompás egészségben ünnepelte meg | 
f. hó 18-án születésnapját Vashideg- i 
kúton a teljes számban megjelent 
gyermekei és unokái körében. Dr. Óla- i 
jós főszolgabírón kívül még sokan má- ■ 
sok személyesen jelentek meg. hogy j 
jókívánságaikat kifejezhessék. Végte- , 
lenül kedves kép volt, amikor a Vog- 

i ler-mama korát meghazudtoló rugal- j 
mássággal sorban keringőzött fiaival, 
akikre szive teljes melegével boldogan i 
és büszkén mosolygott. Azonban a , 
zenészre haragudott, mert lassú kerin- 

. gőt játszott! Mi a magunk részéről is 
: örömmel csatlakozunk a jótkivánók | 
’ táborához, tartsa meg a Mindenható 
még soká erőben és egészségben 

I Vogler-mamát, aki büszke arra, hogy 
bár német származású és magyarul 
alig tud, lelkes magyar gyermekeket 

! nevelt magyar Hazájának. Vogler-ma
ma gyermeknevelő szelleme sokak- 

i nak például szolgálhat. Szike.
, — Könyves Kálmán Egyesület
i alakult Budapesten a nemzetiségi 
vidéken élő magyarok támogatására. 
Az ország valamennyi nemzetiségek 
által lakott területeiről megnyilvánuló 
komoly érdeklődés mellett alakult meg 
Budapesten a Könyves Kálmán Egye
sület. Az egyesület célja, hogy a nem
zetiségek közé ékelt szórványmagyar
ságot támogassa, iskolázását előse
gítse, segélyekben részesítse és inter- 
nátusokat létesítsen számára. — Az 
egyesület választmányában a Mura
vidéket vitéz Lindvay (Hartner) Nán
dor országgyűlési képviselő képviseli. 
Az alakuló közgyűlésen vitéz Lindvay 
ismertette a Muravidék különálló hely
zetét és annak bizonyításával, hogy a
vendség nem tekinthető nemzetiség-j 
nek, a Muravidék részére az egyesü- i 
lettől is különleges bánásmódot kért.

— Tanítói kinevezések a Mura
vidéken. Helyettes tanítónővé nevezte 
ki Simon László dr. tankerületi királyi 
főigazgató Bábel Mária okleveles ta
nítónőt a kebeleszentmártoni álla
mi elemi népiskolához. Czigány 
Margit Perestóra kinevezett helyettes 
tanítónőt a főigazgató a muragárdonyi,

i

mindennemű csülkösvadra és med
vére söréttel, vagy vágott ólommal — 
beleértve a kegyelemlövést is — 
egész évben;

hasznos vadra hajtókkal április 16- 
augusztus 1-ig!

lasznos vadra lesgödörből — kivé
ve az átvonuló vizimadarakat — 
egész évben.

tői

l

M JRA 1. - MURA 11. EDZŐMÉR- 
KÖZÉS LESZ VASÁRNAP

Vasárnap délután 5 órai kezdettel 
n'íitatkozik be a Mura újjászervezett 
és megerősített csapata. Ellenfele a 
II. osztályú bajnokságban induló Mu
ra 11. lesz. A Mura 11.-t több olyan 
játékos erősiti, akik az 1. csapatból 
maradnak ki. — A Mura vendége 
lesz augusztus 8-án a szombathelyi 
Haladás NB csapata, 15-én pedig a 

’5ri ETO NB csapata.gy

Ami a kisiparost érdekli
Nagy tanonchiány tapasztalható 

egyes iparágakban. Akadnak meste
rek, akik úgy igyekeznek tanoncot 
szerezni, hogy másik iparostársuk ta- 
noncát elcsalják magukhoz. Egy ilyen 
esettel foglalkozott legutóbb a Buda
pesti Férfiszabók ipartestületének bé
kéltető bizottsága és elvként mondotta 
ki, hogy nem szabad elcsalni egymás
tól a tanoncokat.
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Reggel fél 6-tól este 

nyitva a vegyeskeresked
r. Tulok József alispán a gazda-1 ’A 

j. - 'r.séí különleges érdekeire való 
te - intettel a törvényben biztosított fel- 1 
hAÁmazás alapján egységesen sza-
id .ezta a zárórát az egész várme- I 
e -ben: a különböző helyi érdekelt-; 
sí á L gküiönbözőbb kívánságait nem i 
v, -ífe tekintetbe.

Az alispán döntése úgy szól, hogy 
vármegye kis- és nagyközségei

ben a vegyeskereskedések reggel 
: él 6-tól este 9-ig tartandók nyitva

í) óráig tartandók 
ések szeptember 1-ig 
zombat kivételével, amikor a zár

lóra este 8 óra.
íA korábbi nyitás és későbbi zárás 

ellenében a déli zárvatartás idejét 1 
ói ától'dóráig állapította megazalispán.

iA zárószabályozásnak ez az uj 
rendje kizárólag a nyári dolog
időre érvényes: julius 22-fől szep- 
ember 1-ig tart.

Szeptember 1-től kezdve a kis- és 
nb?vközségekben is újra életbelép az 
o’ízágos viszonylatban egységesen 
m< gállapitott kereskedői záróra.

Táj- és Néokutatás
A VMKE táj- és néprajzi

i

va

szakosztálya közli:

t, babonáit, köszöntőit, közmor.dá- 
t. játékait, dalait, stb.
’. Feleljen az alábbi — hétről-hétre 
takozó — kérdéssorozalra:

I. Házasság

e; v í 
szó 
Pi-í 
njfC'

10

Mmden vidékünket szerető és né- 
i . nk sorsáért aggódó muravidékit ké- 
j -k. hogy a Muravidék táj- és nép
lazának feldolgozását segítse elő a 
következőképen:

1. Szolgáltasson be minden birto
kában lévő, bármily nyelvű könyvet, 
í . irat- és újságcikket, ismertetést 
, - tanulmányt, amely a Muravidékről 
t- a vend népről szól.

_. Küldjön falujáról készült, bármely 
ic 'bői származó fényképeket és ké
pes levelezőlapokat az ábrázolt táj, 
•• let vagy tárgy, stb. megjelölésével. 

Maga is fényképezzen régi idő-
I származó templomokat (Nagytól- i

I. Velemér. Mártonhely, Bántornya, 
FMerhegy, Csendlak, stb.), főúri kas- 
t- okát, templomi falképeket, emlék
lé. Fákat. érdekesebb régi háztipuso- 
kat. kapukat és bútorokat, régi nép- 

seletbe öltöztetett vendeket, érde
kesebb muravidéki népszokásokat és 
játékokat eredeti öltözetben (pl. ven- 
déghivó, fenyőlakodalmas, stb.), régi 
gazdasági eszközöket és építménye
ket ‘pl. ientiloló, méhkas, eke, sajto- 
ló, fazekas kemence, stb.), népi ábrá
zoló motívumokat (házon, edényen, . 
ruhaneműn, stb.), valamint magas 
he? röl felvett faluképet és tájképeket.

4. Küldje be a birtokában lévő nép
rajzi tárgyakat.

5. Jegyezze le faluja meséit, mon- í
Nem tudtak minden

a büttyánfalvai kisgazdaasbíonyképzö tanfolyamra

.1...............................................község.
1 i Hogyan kerülnek össze a fiatalok ? 
2.i Milyen volt a közvetítés régen és 
ma ? 3. Mik a párválasztás okai ? (pl. 
szerelem, vagyon, stb.) 4. Van-e ro- 
kö íok közti házasság ? 5. Csak hely- 
b!‘iek házasodnak-e össze? 6. Ho- 
g'-an ismerkednek meg másfalubeli- 

tel ? (pl. búcsú, vásár, stb.) 7. Meg- 
Jják-e a legényt, ha másünnen hoz 
t? 8. A szegényebbek vagy ajobb- 
duak házasodnak másünnen? 9. 
nnyi a vegyesházasság száma? 
Mennyi a magyar-vend összeháza

sodások száma? 11. Mik a házasság
gá kapcsolatos szólás-mondások? 
1'2 Sok-e a válás és melyik feleke- 
zénél? 13. Mennyi a családban a 
g1, rrmekek átlagos száma? Egykéz- 
npr-e, s mi az oka ennek? 14. A 

gyár, vagy vend családoknál van 
/esebb gyerek? 15. Házassági szó
sók (pl. fenyőlakodalom, vendég- 
ó. stb.) leírása.

t

a
............................ Bálint Béla 

d'jjtö neve és ío^lalkozása. át!, gimn. tanár, 
jduraszombat. 1943. jul. 30.

lentkezőt felvenni

Jövőre megismétlik «ji tanfolyamot
csolatos teendők okos és célszerű 
eloltására.

A újságunkban megjelent hir alap
jár rövid idő alatt ötvenen felül akadt 
je < ntkező a tanfolyamra, oda pedig 
est k 30 leányt lehet felvenni. így a 
jelentkezők egy részét vissza kellett 
utasítani. Siftár Imre, a téli gazdasági 

rla igazgatója azonban megígérte 
isszautasitott jelentkezőknek, hogy

£ tanfolyamot jövő márciusban 
j legismétlik

az idén visszautasított jelentkező

iegirtuk már, hogy a földmivelés- 
üryi minisztérium támogatásával a 
Ec.üyánfalvai Téli Gazdasági Iskolá- 
’ n hónapos kisgazdaasszony képző 
tamolyamot rendeznek az ősszel. A 
ic.“folyam hihetetlenül nagy kedvez- 
' ! ?.yt nyújt a résztvevőknek, hiszen 

a három hónapra összesen 100 
pengőért kapnak az iskolában tel
es ellátást, ráadásul ingyért ta

nulhatnak.
*-■ anfolyam egyébként is nagy hasz- 
o.a lehet valamennyi résztvevőjének, 

■’rt a legsokoldalúbb kiképzést nyújt
ja a leányoknak a háztartással kap-

isk 
a \

és
két előnyben részesítik.

„SÜB9HIÍ1 II

rum és iikőrgyár>>

z e s i t a 1 o k gyártása és eladásamindennemű szes
Cégt. BORLAY fNDRÉNÉ

E UTCA 71. - TELEFON: 10-68.
Legpontosabb kiszolgálás

SZOMBATHELY - THÖKÖLY iMf 
Legkitűnőbb italok .

A Mura hullámai ezidén is megkö-
I vetették már az áldozatukat. Mura- 
i helyre ment kirándulni Lapeine Laíos 
; 18 éves muraszombati fogtechnikus 
: segéd két kisebb öccsével együtt. A 
! fiatalember egész délelőtt a Murában 
volt, a folyó szigetei között úszkált. ,,z

; Délután 5 órakor történt a halálosvégü
i szerencsétlenség.

Murába és egyik

A Murába fulladt egy fiatal muraszombati 
fogtechnikus segéd

úszni. Két öccse egyszer csak rémül
ten vette észre, hogy bátyjuk merül- 
dözik c-s nem bir a sebes vízzel.

Szemük láttára sodorta el az ár 
a szerencsétlen fiatalembert.

— Lapeine Lajos halálát valószínű
leg az okozta, hogy az egésznapos 

már kifárasztotta és elfogyott az 
Lapeine beugrott a ereje, miközben a rohanó árra! kellett 

sziget felé kezdett volna megküzdenie.

Csak a felét írták a mázsakönyvbe 
az elcsépelt gabonának, eltiltották őket 

a csépléstöl
mindkét bércséplőnek azonnal meg
tiltotta a cséplést. Egyben megindult 
ellenük az eljárás és

mindkettőt rendkívül szigorúan 
meg fogják büntetni.

Azt a gabonamennyiséget pedig, 
amelyet a mázsakönyvbe nem 
be. büntetésből elkobozzák a 
dáktól.

Skrabán Ferenc korongi és Vucsák 
Sándor murahalmosi bércséplők 2 
gazdánál szabálytalanul csépeltek. 
Nem írták ugyanis be a mázsakönyv
be a teljes elcsépelt gabonamennyi
séget, hanem annak csak felét. Ezzel 
meg akarták téveszteni a hatóságokat.

A szabálytalanságra rájöttek és a 
muraszombati járás főszolgabirája

írlak 
gaz-

l

Mussolini lemondott
A német-orosz háború kitörése óta I ségesek -:el, ezért a tűz és acél 

■ Mussolini lemondása a legérdekesebb I 
I világpolitikai esemény. Ezért az ese- 
I mény a mi vidékünk népének érdek- 
I lődésére is fokozott mértékben tart
hat számot, ezért szokásunktól elté
rően nem csak újságunk vend részé- I 
ben számolunk be róla, a külpoliti- 
kai események között, hanem alább | 
közöljük a hivatalos jelentések lé- i 
nyegét.

Vasárnap este jelentette az olasz . 
hírszolgálati iroda Benito Mussolini 
olasz kormányfő lemondását. A le
mondást Mussolini

megrendült egészségi állapotával 
okolta meg. A király és császár el
fogadta a lemondást és Mussolini 
utódjául Badoglio tábornagyot ne
vezte ki.

A király és császár egyben kiált- . 
ványt adott ki, amelyben hangsúlyoz
za. hogy Olaszország meg fogja ta
lálni az ujrafelemelkedés útját vala
mennyi polgárának elszánt akarata ' 
révén.

Badoglio 
i is kiáltványt tett közzé, amelyben le
szögezte a tényleges helyzetet, amely 
szerint a „háború tovább folyik . Ki
áltványában azt is hangsúlyozta, hogy 
Olaszország „hűséggel kitart az adott 
szó mellett“. Felhívta a lakosságot, 
hogy tömörüljön a király köré, aki 
példakép mindenki számára.

Olaszországban
a belpolitikai változás, amely az ál
lam legfőbb irányítását ismét

a király
kezébe helyezte, nagy lelkesedést kel
tett és a lakosság mindenütt nagysza
bású tüntetéseket rendez a változás 
feletti örömében.

Németországban
hivatalos helyen kijelentették, hogy 
nem éreznek aggályt az uj olasz kor
mány magatartása felett, a tengely 
változatlanul fennáll, Mussolini le
mondása az olasz belpolitika fejle
ménye, amelyhez nem fűznek meg
jegyzést.

Churchill angol miniszterelnök
— a Magyar Távirati Iroda amszter
dami jelentése szerint — kijelentette, 
hogy az olasz kormány eddig még 
nem keresett összeköttetést a szövet-

ára
datát tovább zúdítják az olasz kato
nai célpontokra. Arra törekszenek 
azonban, hogy az olasz nemzette’ 
egy általános megegyezésre jussanak. 
Churchill ezután Németországot jelöl
te meg. mint a szövetségesek első 
számú ellenségét.

*

Mussolini lemondásának jelentő
sége teljességében még nem bonta
kozhatott ki. de a legközelebbi jövő
ben mindenesetre gyors események
ben fog megnyilatkozni. A magunk 
részéről az eddigi nyugalommal és 
biztonságtudattal szemlélhetjük a világ
politikában. lejátszódó eseményeket, 
hiszen a történelmi szükségszerűség 
hatalmas és legyőzhetetlen ereje biz
tosítja államunk megrázkódtatás nél
küli, nyugodt fejlődését. •

Akkor pedig, amikor Mussolini, két 
évtizedes korlátlan hatalom után el
vonul a világpolitika színpadáról, szere
tettel és hálával gondolunk rá. mint 
Magyarország őszinte barátjára és 
nagy segítőjére. 0 volt az első politi
kus. aki felismerte és tudtára adta az 
egész világnak, hogy Magyarország 
téljes erejének helyreállítására az 
európai egyensúly, az európai rend 
és tartós béke szempontjából van 
szükség.

Az olasz nemzette! egész történel
münk folyamán igazi, mély barátság 
fűzött össze. Az első világháborúban 
sem magyar-olasz, hanem osztrák
olasz ellentétek állítottak bennünket 
külön táborba. Magyarország ésOlasz- 
ország mindig karöltve járt.I

ELSŐ *U%Z1 

Szövődé r. t. 
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50
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Központi iroda : BU DAr EST

!

Mészáros, vagy pincér
tanoncnak

elmenne jobb házból való Hu. Cim a kiadó
hivatalban. 2I
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HÍREK az országból j
— Magyarország külügyminiszte

révé Gichy Jenőt nevezték ki. Giczhy 
Jenő eddig is a külügyminiszter állan
dó helyettese volt.

— Szombathelyen vasárnap tartót- I 
ták az Országos Nyomdászkongresz- 
szust és nyomdászkiállitást, amelyen i 
dr. Tóbiás Kornél, az iparügyi minisz
ter helyettese nagy beszédet mondott 
a nyomdaipar fontosságáról.

— A kőszegi kórház kibővítésére 
100.000 pengő MABI kölcsönt vesz 
fel a vármegye.

— A marosvásárhelyi bányakapi
tányság eddig 150 kutatási engedélyt 
és csaknem 5000 zártkutatmányi bizo
nyítványt adott ki azok számára, akik 
Erdélyben szén, arany, ezüst, ólom és ; 
mangánkincs után kívánnak kutatni. ' 
hogy uj bányákat fedezzenek, fel.

— Székelyföldön az ősszel nagy- 1 
szabású repülőnapot rendeznek. A 
magyar repülés hatalmas seregszem
léjével az erdélyi fiatalság figyelmét 
kívánják felhívni a repülésre.

— Győrben nagyarányú fekete-piaci : 
tevékenységet leplezett le a rendőrség. 
Már sok letartóztatás történt, de még 
további őrizetbevételek várhatók.

— Kézdivásárhely főterén csator
názási munkálatok közben őskori te
metőre bukkantak. Sok ember- és ló
csont került napvilágra a sírokból, sőt 
különféle házi ha ználatra szolgált tár
gyak is. Az ásatásokat fokozottabb 
erővel folytatják.

— Sopron város a múlt évben 
.32.300 pengőt fizetett rá a házilag ke
zelt mezőgazdaságra. A jövőben a 
város földjeit bérlőknek fogják kiadni, 
hogy elkerüljék a ráfizetést.

— Plébániaalapitásra hagyta egész 
vagyonát a nemrég elhunyt Németh 
János szentszéki tanácsos. Az új plé
bániát Nemes-Gulácson keli felépíteni.

— A Kassa melletti gombospusztai 
uradalomban aratás közben az egyik 
aratónak, Martinkovics Jánosnak ka
szájába csapott be a villám. Az arató 
súlyos sérüléseket szenvedett.

— 1200 kisgazda ellen ir.duit el
járás Szentesen azért, mert nem tettek 
elegei kukoricabeszolgáltatási kötele
zettségüknek. Csongrád vármegyében 
pídig összesen -1000 kisgazda ellen 
indult eljárás. S60 szentesi gazdát 
200—1200 pengőig terjedő összegre 
büntették meg. A gazdák által befize
tendő büntetés 300.000 pengőt tesz ki.

— Sárvár mellett a Rábái szabá
lyozzák. A község újabb 8.000 pen
gő segélyt kapott a munkálatokra.

— Grősz József érseken, a Mura
vidék apostoli kormányzóján sikeres 
fogtályog műtétet hajtottak végre. Az 
érsek elhagyta a klinikát.

— A győri vagongyár modern kul- 
turházat épített. Színháza süllyeszt
hető fallal van ellátva. Konyha is áll 
a munkások rendelkezésére, ahol min
den munkás ingyen egytálételes ebé
det kap.

— Csáktornyán a kereskedelmi 
középiskola növendékeit 2000 pengő 
tanulmányi segélyben részesítette a 
kultuszminiszter, a község lakossága 
pedig 3000 pengőt adott össze hason-. 
ló célra.

— Sepsíszentgyörgyön 5 munkást 
internáltak, mert a szerződésben vál
lalt munkájuk elvégzését munka köz
ben megtagadták.

— Magyarországon a közbizton- i 
ság fokozattabb védelme érdekében 
a belügyminiszter önkéntes jelentke
zőkből kisegítő karhatalmi alakulato
kat szervezhet.

— Halállal bűnhődik a legújabb 
rendelet szerint az, aki légitámadás, 
vagy más háborús eredetű zavar ese
tén lop. vagy rabol.

S • P • O • $ • T
ifj'isági házi iiszóversenyi rendez vasárnap a Mura

A Mura Sport Egylet úszószakosz
tálya augusztus 1-én vasárnap délu
tán 3 urai kezdettel házi uszóversenyt 
rendez. A 12—14 éves gyermekek 
33. -3. a 15—16 évesek 66.66. a 17— 
19 ívesek 100 méteren indulhatnak.

A versenyen a fenti korhatáron be
iül nindenki indulhat. A rendezőség

íj avezési lapot 
ad, ki. s ennek kitöltésével vehetnek

az úszók részt a versenyen. .Nevezési 
lapot a strand pénztáránál díjtalanul 
kaphatnak a versenyzők. A kitöltött 
nevezési lapokat a strand pénztárá
nál szombaton délután kell leadni.

A legjobb versenyzők augusztus 
hónap folyamán a szombathelyi és 
nagy kanizsai ifjúsági uszóxkal mérik 
majd össze erejüket
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levenlecsap aton 
az uj bajnokság megkezdése élőit 

tudásukat. A tavalyi csapatot néhány 
helyen megváltoztatják, igy azok a 
játékosok, akik képességüknél fogva 
már a Mura csapatában is szerepel
hetnek. a leventék bajnokságában 
nem vesznek részt.

Muraszombat. s:_orttái sada.ma sok 
sikert kivár, u lever.tecsapat szerep
léséhez.

változtatást eszközölnek a

Muraszombati Levente Egyesü- 
oenevezte labdarugó csapatát az 
i—-14 évi levente labdarugó baj
sárra. Az egyesület vezetősége 
lo! akar adni a fiatal labdarugók- 
. hogy komoly mérkőzésen vehes- 
*k részt.
z elmúlt bajnokságban a balsze- 
•se megakadályozta leventéinkéi, 
y a döntőben is megmutathassák

/í

HÍREK külföldről
— Argentínában a kormány er.g ■ 

délvt adott arra, hogy 500.000 tonr.a 
lenmagot és 2.000.000 tonna búzátI lenmagot és 2.000.000 tonna 

' fűtésre használjanak fel.
rp 1 1 - I— 1 eheranban a sastcajaras 

küzdelem kérdésé! vitatják meg eg- 
kongresszuson. A kongresszust az 
iráni kormány rendezi. A meghívott 
között van négy szovjetorosz, e_- 
egyiptomi és az afganisztáni ügyvivő is.

— Finnországban súlyos zivatarai, 
voltak az uttóbbi napokban, amelyek 
sok helyütt emberemlékezet óta 
dátlan hevességgel pusztítottak A 
villámcsapások sok embert megöltek 
és több iakó- és gazdasági épületet 
elhamvasztottak. Sok kár esett az er
dőkben is. Hatalmas jégdarabok estek, 
melyek átmérője az öt centimétert is 
elérte. Helyenként teljesen elpusztítot
ták a vetést és beverték az ablak
táblákat.

— Szerbiában kivégeztek egy .- 
drágilót. akit a valjevói rögtönitélő bíró
ság halóba ítélt. Sztojan Petrovics 
éves cipészsegéd ugyanis árdrágitáser. 
kívül betörést és sorozatos sikkasztá
sokat is elkövetett.

— Svédországban igen nagy tá
mogatásban részesítik a finn gyerme
keket. A svéd bizottság jelentése sze
rint jelenleg mintegy 13.000 finn gyei- 
mek élvezi a svédek vendégszeret í-t. 
Maga a sv éd állam kétmillió svéd 
koronával támogatja a finn gyerme
kek ellátására és gondozására alakult 
bizottságot, az országos gyűjtés pedig 
négy és félmillió koronát eredmény .- 
zett. A Svédországba érkezett finn 
gyermekek az előzetes orvosi vizsgá
lat jelentése szerint két százalékban 
tüdőbajban szenvednek.

— 300 milliós uj államkölcsön jegy
zésére hívja fel — zágrábi jelentés 
szerint — a horvát hivatalos lap a 
közönséget.

— Szófiában és Bulgária nagyobb 
városaiban a kávéházakban és mula
tókban nagyszabású razziát rendeztek 
és azokat a személyeket, akik nem 
tudták kellően igazolni, hogy rend
szeres munkát végeznek, munkaszol
gálatra kötelezték. Ezeknek a nap - 
lopóknak részt kel! ver.niökaz aratási 
munkálatokban.

— Romániában halállal bünteti; 
______ akik szabotázst kísérelnek meg.

— Bulgária fővárosában, Szófiá
ban tűzharcra kerüit a sor rendőrök 
és terroristák között.

— Szlovákia Csatlós nevű nem
zetvédelmi minisztere beszédet mon
dott. amelyben kifejtette, hogy a bol- 
sevizmus a szlávság elpusztitója is.

— Görögországban hihetetlen nagy 
a drágaság. Egy kiló hús például 8— 
12 ezer drachmáért kapható. Ez a 
hivatalos árfolyam szerint mintegy 25'.' 
pengőnek felelne meg. Úgy látszik 
Görögországban elértéktelenedik tel
jesen a pénz.

— Amerikában kimutatták. hogy 
csak a Dél-Amerikát átszelő Amazon 
folyam völgyében 500 millió embei 

' találhat megélhetést, viszont alig él 
i ott egv-két millió. A világ túlnépese
déséről tehát szó sem lehet.

— A Svájci evangélikus bibliatár- 
| sulatok két ’ esztendő alatt 300.0< T 
bibliát nyomtattak

I — Franciaországban meddő harc 
folyik a hatalmasan virágzó feketepia: 
ellen. Három hónap 1.238 esztendei 

t szabtak ki a bíróságok zug
kereskedők ellen.

— A Balkán félszigeten, különösen 
a volt Jugoszlávia területén partizán 
bandák igyekeztek az aratást meggá
tolni és a termést elpusztítani. A né
met megszálló csapatok sikeresen tisz
tították meg tőlük a vidéket.

merd meg nemzetedet!
Bocskai István szabadságharca

ráz esztendő minden szenvedése 
rarca közepette a magyarság állta 
arcot. Egy pillanatra nem adta tel 
a a reményt, hogy egyszer még 
ri a pogány törököt, s amikor az 
1-as évek végére a török ereje 

/gyengült, hatalmas íámadóhadjá- 
i an igyekezett kiszorítani az or
rból. Erdély és a királyi Magyar- 

ág egyszerre fogott a támadásba 
rt oldalról szorították a meglepett 
íséget. Báthory Zsigmona hadai 

1 Havasföldön hatalmas csapást 
lek a pogányra, a császár azon- 
rr.egint nem küldött elegendő se-

és 
a 1 
sor 
klv 
151 
me 
rali 
szó 
őrs 
s !•’ 
elír 
len 
me 
bar 
gits igét s Mezőkeresztesnél a három
nál 
ma ;yar-német seregek. Erdély 
sze

os csatát eivesz’ették zz egyesült
, egy*

re lehetetlen helyzetbe került. Fe- 
e, Zsigmond, meggondolatlan-jedflm

sácíoól egyik bajból a másikba sodorta 
s éik eddig virágzó államon török és 
tata r
hó, apra a kegyetlen oláh vajda uralma 
alá
nyc,
szíj
igá
tóv

csapatok rohantak keresztül. Tiz

került, hogy végül, minden remé
től megfosztva, nagyon sok vért vé
ré. viselje Básta császári generális 
út. A nyomor és a szegénység kiál- 
i lett s a nép. mert jószága nem volt, 

ma ja húzta az ekét, a „Básta szekerét".
.■>.z uralkodóház eddigre teljesen 

elic egenedett a magyarságtól, magyar 
emAer ország ügyében, katonaságnál 

t ető nem lehetett, az idegeneknek 
ig kisebb gondjuk is nagyobb volt

V0c
pec
a magyarság megsegítésénél.

rz elégedetlenség azonban csak 
?ié izzott mindaddig, amig az ek- 
többségében református 
vallásgyakorlatát nem

bei
kor
ság
erőszakkal megakadályozni.

I ,hhez járultak azután a

magyar-
kezdték

birtokel- 
kobzások. A kincstár ugyanis, hogy 
gyár jövedelmét gyarapítsa, hamis vá
dakkal felségsértési perbe fogatta a 
leggazdagabb magyar urakat, a fej és 
jósiágvesztésre ítélt birtokait pedig 
megszerezte magának

negka-
azonban katona 
Megnyerte ma- 
visszaüzte a rá- 
Az általános el-

: LEVENTEÉLET :
holt vádaksaú nogy 
parinihassa. B--l.ai 
volt, r in menekült, 
gának a hajdúkat, s 
támad! császáriakat,
keseredés mellé állította az egész 
magyarságot. Ltja diadalmenet volt 
végig a Felvidéken s a császári csa
patok egy-kettőre kiszorultak az or
szágból. Erdély fejedelmévé válasz
totta. a szultán pedig királyi koronát 
küldött neki. Bocskai azonban nem 
koronáztatta meg magát, mert célja ; 
csak az volt, hogy biztosítsa a ma
gyar alkotmányt és vallásszabadságot.

Hosszas tárgyalások és huzavonák 
után létrejött a király és Bocskai kö
zött a béke Bécsben (1606). Biztosí
totta a magyarság alkotmányát, a pro
testáns vallás szabadságát, de ami a 
legfontosabb a későbbiekre, elismerte 
az önálló és független erdélyi fejede- _
lemséget. Bocskai ugyanis nagyon jól azo[-af
tudta, hogy a magyarság jogait addig 
tartják tiszteletben amig van. aki ér
vényt, szerezzen azoknak, ha szüksé
ges. Erezte, hogy nagy szükség lesz 
még az önálló Erdély magyar kato
náira és magyar fejedelmeire.

Megszűnik a HOMBÁR
Az 1943—44. év; terményértékesí

tési rendszerben tudvalevőleg a mező
gazdasági termények forgalmát a köz
ellátási kormányzat az újonnan élet- 
rehivott áruközpontok utján szabályoz
za. Ennek következtében a gabona- , 
forgalom hatósági jellegű irányítását 
és ellenőrzését a Gabonaforgalmi Köz- i 
pont veszi át a Hombártól.

I

I

egszerezie maganan.
Az elkeseredés a véksőkig fokozó-

............................. •dott, s ahhoz, hogy a lázadás kitör
jön1. csak a vezér hiányzott. A király
nál^ ezt is sikerült előkeritenie. Az 
edrfig mindig királyhű Bocskai Istvánt 
tánfadtatja meg erdélyi váraiban ko-

Gyomorbajos! - Vesebajos! |
TARTSON IVÓKÚRÁT !

A természetes szénsavas |
F
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Főraktár: MURASZOMBAT
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Felvétel a baítyáníjalvai m. kir0 téli 
gazdasági jskolába
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Az ipartestületek bekapcsolódnak 
a zugforgalom elleni harcba

A battyár.íalvai m. kir. téli gazda
sági iskolába felvételért ez év szep- 
tember 30.-ig lehet folyamodni.

Az iskola célja a muraszombati és 
szentgotthárdi járás kisgazdáinak gyer
mekek hazafias, valláserkölcsös ne
velésben részesíteni, a korszerű gaz
dálkodásra kiképezni, hogy az iskola 
elvégzése után szerzett tudásukat a 
saját vagy szülőik gazdaságának ok
szerű kezelésére fordíthassák és igy 
a környezetük, falujuk, gazdasági szín
vonalának emelésében jó példával 
járnak elől.

A tanulmányi idő
- tanév, amely két elméleti és két 
gyakorlati félévre oszlik. Az elméleti 
félévek alatt — november elejétől már- 

ius k zepéig — a tanulók az iskolá
ban elméleti oktatásban részesülnek.

A gyakorlati félévek 
alatt a tanulók saját vagy szülői gaz
daságában munkálkodnak és ez idő 
alatt az iskola tanárai otthonukban 
részesítik őket gyakorlati oktatásban.

A felvétel kellékei:
1. íöldmives családból való szárma
zás, 2. betöltött 15 éves életkor, 3. le
galább az elemi iskola IV. osztályá- 

-. felvételt az iskola

GABONAFÉLÉK:
búza 1943 évben termelt 2o/° keve

rék bármely feladó állomáson 40 P, 
rozs 71 kg-os 1943. évben tér 37 P, 
kétszeres r„ minden keverék 1943. év
ben termelt 31 P. takarmányárpa I. r. 
(65 kg) 1043. évben termelt 36 P. sör
árpa P, kopasz árpa 1943. évben 
tér. 50 P. kukorica szemes 23.50 P, 
zab 'i kg-os. 1943. évben tér. 40 P.

HÜVELYESEK:
Bab, fehér hosszú és lapos, göm

bölyű és hosszú fúrj- és egyszínű szí
nesebb 93o/° tisztaságú 85 P, fehér 
szokvány és gyöngybab 98u/°-os 80 P, 
tarka vegyes és egyéb bab 98r/°-os 
77 P. Lóbab 9oo/° szokvány 64 P. 
Borsó, sárga (viktória) 98o/°-os 65 P. 
zöld (express) 98o/°-os 60 P. takar
mányborsó 94o ’-os tiszt. 75 P. tavaszi 
és őszi csicsere borsó 65 P. Lencse, 
kisszemü 95o/°-os élőzsizsikmentes 
középszemi. (mely 35—55o/°-os6 m/m 
vagy ennél nagyobb szemet tartalmaz) 
élőzsizsikmentes 95v/°-os 100 P, nagy
szemű élőzsizsikmentes 95o/°-os 120 P. 
Bükköny 96o jós szöszös 160 P. pan
non 9ó0 o-os 70 P. tavaszi 96o/°-os 72 
P. Csillagíürt édes, 96o/°-os 45 P, ke
serű 96o/°-os 36 P.

OLAJOS.MAGVAK:
Repcemag, káposzta, vagy répa 88 
vad repcemag 60 P. Lenmag, olaj- 

gyartasra Í00 P. rostlenmag 90 P. Nap- 
talorgó teher, szürke, csikós 70 P. 

okmag 90 p. Szójabab, legfeljebb 
p / vizt 30 P. Ricinusmag I. a. 120 

' riciousmag 11. a. 90 P. Olajözön- 
oag 96o/°-os_53 P. Kendermag, szok- 
vanyszerü 150 P. magasnövésü bel- 
toldi vetőmag 200 P, ólomzárolt rozs- 

I

Szirouve kouise
od divjácsine (od domár le mácske, pizsmovke, tora, veverce, 
jázbeca, domácsega i diajoga závca, liszice, vidre itd.) kak 
tüdi vszakso dlako küp ih po nájvisisoj cejni.

Szász István
I

Lendva utca 21.
, Muraszombat

j
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pzgatóságánál levélben, vagy szemé- 
Lsen kell kérni. A felvétel alkalmá
ul a születési anyakönyvi kivonatot, 
t utoljára elvégzett iskolaévről szóló 
zonyitványt, valamint a községi va- 
'cni bizonyítványt be kell mutatni.
A tanítás ingyenes.

tanulók tehát behatási-, tan- és 
zsgadijat nem fizetnek.
A tanulók lehetnek bejárók és bent- 
kók. A bentlakó tanulók az iskola 
inulóotthonában nyernek elhelyezést, 

teljes ellátást és ezért fizetnek a 
li félévre 225.- (kettőszázhuszonöt) 

Ídfengőt.
Az iskolába vasúton bejáró tanulók 
'dvezményes tanulói havi bérletjegy 
íltására jogosultak.

Az előirt tankönyvek, formasapka 
át, valamint az ifjúsági gazdakör 

tagsági diját minden tanuló sajátjából 
k ítélés viselni. Ezek a költségek ez- 
ií őszerint az egész ianévre mintegy 
2 i—30 pengőt tesznek ki.

Az iskolát sikeresen végzett tanulók 
l zonyitványt nyernek és az „Arany
ki i!ász“ jelvény viselésére, valamint 

' • ..Aranykalászos gazda" cím nasz-

a: „Aranykataszos „
r? Halára jogosultak.

Részletes felvilágosítást készséggel 
i a battyánfalvai m. kir. téli gazda- 

gazgatósága.
a
s'igi iskola L

terményárak
jnder vetőmag 250 P. Mák. kékura-
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EGYÉB MAGVAK:
ustármag. fehér 100 P. Mustármag 
kefe 100 P, Ánizsmag 360 P. Kori- 

£ ndermag 100 P, Köménymag 300 
. Hajdina 60 kg. hántolailan 10 P 
omborkamag 96%-os 70 P. Csibe
ír 96%-os óriás 70 P. Csibehur ap- 

r iszemü 60 P, Cirokmag 95%-os, 
s jprőcirok 38 P, Cukorcirok 50 P, Kö- 

s, fehér, vörös, szüike, japán, ros- 
.11 üszökmentes 40 P.

HEREFÉLÉK:
ucernama nyersarankás 90% 500 P. 
óheremag nyers 1% arankás 90% 

yjszt. 300 P, Baltacinmag hámozatlan 
)% 140 P. Biborheremag 95% tisz- 

thságu 450 P, Komlóslucernamag 95% 
’, Korcs (svéd) heremag 94% 

P. Nyúlszapuka 90% 260 P. Som- 
jórómag, fehér 94% 240 P. Szarvas- 
erepmag 94% 320 P.

FÜFÉLÉK:
(somosebir 265 P, Franciaperje 300 

Olaszperje 280 P. Réticsenkesz 280 
Rétikomocsin 280 P. Angolperje 

li 
It
L
e.< /ti í iv i . íjiuurneremag »u”/o usz 
tpságu 200 P. Fehérheremag 94°, o fisz 
I —' * 
,1)0 P. 
tpo P
| 
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í, _ .
230 P, Juhcsenkesz 400 P. Rétiperje 
5

Ijcsepázsit 500 P. Sovány perje 500 
(I, Arauy zab 800 P. Magyar rozsnok

I

,90 P, Tarackostippan 400 P, Ligeti- 
ípjerje 800 P. Taréjoscincor 480 P. Réti 

nOO P Snvánv n^rip dOÍ)
$00. Tarackos, vörös. csenkesz 360 P,
Muharmag 50 P. Szudáni fűmag 80 P.
GYÖKÉRNÖVÉNYEK MAGVAI: 
sikórépamag 300 P. Takarmányré- 
amag 200 P, Tarlórépamag 250 P-

f
I
í

Lz árak 100 kg. után értetendők.
1

A háborús gazdasági élet szöve
vényessége és a különböző gazda
sági ágazatok együttműködése csak 
akkor vezethet sikerre, ha az állam 
beavatkozása mindenkor számot vet 
a gyakorlati élet tapasztalatai alapján 
kialakult gazdasági szervezetekkel. 
Amikor az állam a termelés irányítá
sába beavatkozik, akkor ezt csupán 
abból a célból teszi, hogy megmu
tassa azokat az irányokat, amelyekre 
törekvéssel a termelés és a termelői 
munka a legmesszebbmenően a köz
érdek szolgálatába áll. A. gazdasági 
élet irányításánál is elég csupán a 
keretet megadni, mert azt tartalommal 
a gyakorlat fogja megtölteni. A kö
zellátás uj rendje a különböző ter
melői ágazatokban a gazdasági füg
getlenség megvalósítására törekszik. 
.Az elmúlt években sok szó esett ar
ról. hogy az állam éppen a közellá
tás terén megköti nemcsak a fogyasz
tót, de a termelőt is. A közelmúltban 
életbelépett uj terménybeszolgáltatás 
már bebizonyította, hogy nem akarja 
béklyóba verni a mezőgazdát, nem 
avatkozik bele a termelésbe s nem 
áll elő olyan követelményekkel, ame
lyek megbontanák a mezőgazdasági 
termelés eddigi rendjét. A gazdára 
bízza a termelést s a gazdára bízza 
mindazon termékek értékesítését, 
amelyek nem esnek beszolgáltatás 
alá. De a gazdára bízza a beszolgál
tatás lebonyolításának ellenőrzését és 
végrehajtását is. Ezt célozzák a köz
ségi és vármegyei közellátási bizott
ságok. amelyeknek feladata az. hogy 
az esetlegesen felmerülő vitás kérdé
seket saját hatáskörükben rendezzék.

A mezőgazdasági termelés autonó
miáiénak megőrzése és további fenn
tartása után most a kézműipar terén 
is sor kerül bizonyos kérdések ren
dezésére. A közellátásügyi miniszter 
nemrégiben leiratot intézett az ipartes'- 
tületek elnökeihez, amelyben meg
állapítja. hogy egyes iparosok nem

A Roieíláíás, miniszter 
iekatot intézett 

az ipartestUieteK elnökeihez
A Közellátásügyi miniszter a kö- 

zeilátásra vonatkozó jogszabályok 
betartása céljából leiratot intézett az 
ipartestületek elnökeihez. A leiratban 
megállapítja a közellátásügyi minisz
ter. hogy egyes iparosok nem tartják 
be lelkiismeretesen azokat a rendel
kezéseket. amelyek a közszükségleti 
cikkek forgalmát szabályozzák és igy 
meg nem engedett előnyökre tesznek 
szert iparostársaikkal szemben. Ezek 
az iparosok azonban nemcsak meg 
nem engedett előnyökre tesznek szert, 
de káros tevékenységükkel súlyosan 
veszélyeztetik az ország közellátási 
érdekeit is. Éppen ezért a miniszter 
felhívja az ipartestület elnökének fi
gyelmét azokra a jogokra és köteles
ségekre. amelyek a jogszabályok alap
ján az ipartestületi széket megilletik.

A törvény rendelkezései értelmében 
az ipartestületi széknek kötelessége 
minden olyan esetben, amikor az 
ipartestület tagjai között az üzleti ver
seny tisztességét érintő szokás alakul 
ki. vagy a tagok egyike az iparűzés 
tisztességét sértő módon jár el, a ta
got eljárásának helytelenségére fel
hívni, illetőleg őt az illetékes ható
ságnál. vagy bíróságnál feljelenteni.

A miniszter leiratában felkéri az 
ipartestület elnökét, hogy az ipartes
tületi szék a jövőben fokozottabb 
mértékben ellenőrizze azt, vájjon a 
testületi tagok betartják-e a fennálló 
rendelkezéseket. Amennyiben az ipar
testületi szék figyelmeztetése nem 

tartják be lelkiismeretesen a köz. ' i- 
tási rendelkezéseket s ezzel meg n m 

i engedett előnyökre tesznek szert ipa
rostársaikkal szemben. A zugforgalom 
cselszövényei lehetetlenné teszv; azt, 
hogy a hatóságok minden egye ■ ipa- 

i rost állandó ellenőrzés alatt tartsanak.
Éppen ezért szükségesnek látszott,' 

: hogy az egyes ipartestületek hatók:- 
nyabban éljenek mindazon jogaikkal,

■ amelyeket számukra a törvény b.zto-
■ sít. Az ipartestületekről szóló tö.. ény 
' felhatalmazza az egyes ipartest hete
ket arra, hogy külön szervük, az ugy-

. nevezett ipartestületi szék utján eljár
janak azokkal a tagjaikkal szemben, 
akik között az üzleti verseny tisztes
ségét érintő szokás alakul ki. Az ipar
testületek egyik legfontosabb feladata 
az, hogy tagjaik gazdasági érdekeit 
felkarolhassák és hatékonyan szol
gálják. E célkitűzésből önként követ- 

I kezik, hogy az ipartestületnek elsc- 
I rendű kötelessége fellépni mindazok
kal szemben, akik e célok elérésé
ben gátolják s a fennálló gazdasági 

i rendet megzavarják. Amikor a mi- 
' niszter ezzel az intézkedéssel harcba 
szólította az ország valamennyi ipar- 

I testületét, segítőtársul hívta maga mel
lé az iparosokat, hogy támogassák őt 
a zugforgalom elleni harcban. Az ipar
testületi szék hatékony segítséget ké
pez a hatóságok számára, mer' 'agá
ban áll, sőt kötelessége magukról meg
feledkezett tagjait eljárásuk helytelen
ségére felhívni, ha pedig a megir.tés- 
nek,vagy megfeddésnek nincsen hatá
sa. úgy a tagokat az illetékes hatóság
nál. vagy bíróságnál feljelenteni.

A hazafias érzésű magyar iparos
társadalom kétségkívül örömmel fo
gadja a közellátásügyi miniszter leira
tát, amely minden rendőri, vagy egyéb 
eljárástól függetlenül a becsületes ipa
rosok összességére bízza a közellátás 
ellen vétő iparosok, vagy kontárok 
felkutatását, káros működésűk meg
szüntetését.

; volna elegendő, gondoskodás történik 
arról, hogy az ipartestületi szék fel
jelentése alapján a rendelkezéseket 
be nem tartó iparos megfelelő meg
torlásban részesüljön.

Traktortanfolyam
Kellő számú jelentkező esetén folyó 

évi augusztus hó 9-i kezdettel trak
tor- és egyéb mezőgazdasági gépke
zelői tanfolyamot rendezünk Székes
fehérvárott a m. kir. gr. Széchenyi 
István Ipari Középiskolában.

Részvételi szándékot augusztus hó 
1-ig kell bejelenteni a Felsődunántuli 
Mezőgazdasági Kamaránál (Szombat
hely, IV. Károly király u. 1. sz.1

Tandíj 30 pengő, amelynek befize
téséhez a jelentkezés után a Kamara 
postatakarékpénztári befizető lapot 
bocsát rendelkezésre.

A tanfolyam időtartama 3 hét.
Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamara

Kukoricagóré akció
Felhívjuk a 6—100 kát. holdon 

gazdálkodók figyelmét, hogy részükre 
1943. évben is folytatódik a kukori- 
cagórék építési segélyezése.

A segély összege köbméterenkint 
14 P, 12 illetőleg 10 P. attól függően, 
hogy milyen típus szerint épülfelagóré.

Jelentkezni lehet a Felsődunántuli 
Mezőgazdasági Kamaránál (Szombat
hely, IV. Károly király u. 1. sz.)

Az érdeklődők részére a szükséges 
tudnivalókat, tipusmintákat és jelent
kezési lapot a Kamara megküldi.



MURASZOMBAT és VIDÉKE 1443. julius 30.6 oldal
Petőfi Sándor

v segesvárszkoj bojni

napszámosa nüco, ka szta nyerni po- 
mágala rust delati. Zdaj je pa zse 
grád. na sterom sze trüdi 31 leit, ma- 
lonej gotov. ali popunoma ga je nej 
mogao szkoncsati, ár ga je pá bojna 
zadrobisala i nemre k materiáli priti.

Pred 94 lejtami júliusa 31-ga je 
doitekla segesvárszka bojna v dniki 
pouleg Nagyküküllő vodíne. Med 
vnougimi vogrszkimi vitézkimi hon
védami je tü vzéo gór junásko szmrt 
tüdi nas. po cejlom szvejti nepozáb- 
r.i szpejvnik vogrszkoga bója za szlo- 
boscsino, Petőfi Sándor.

Szmrt ga je tak doszégnola, kak je 
tou nyegova nemrtelna düsa zselejla. 
Nej v poszteli med blazinami, stera 
miszeo ga je prevecs bantüvala. nego 
vöni na bojiscsi. Med grmécsimi i 
ogeny dávajoucsimi stükami i pük-
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Po ssyeiti
Na brütive szó metali bőmbe zád- 

nyifart angolszászi v Nápolyi, stere 
szó razrüsile znamenite kripte na pog- 
piorealeiszkom cintori.

Vatikanszki rádió je po vszej je- 
zikaj osztro protesterao zavolo bom- 
bardejranya Rima, na steroga je 500 
bombnikov okouli 700 tón bomb zme- 
talo doj.

Horvacski kormány je na potpi- 
szüvanye nouvoga 300 milliomszkoga 
államszkoga poszojila pouzvao gori 
horvacski národ. ;

Törszki rdécsi krizs je greskomi 
rdécsemi krizsi doszta zsivezsa posz- 
lao, steroga je eden svédszki gőzös 
pripelao v Pireus.

Bolgárszki detektivi szó edno dob- | 
ro organizerano szovjetszko spionszko 
bando zaszledili, stera je v Plovdivi 
i Várni rádióállomásé mejla.

Szovjeti szó nezadovolni z angol- 
szászami, ár je ne pomágajo pri 
sztroski i tüdi sztáro bojnszko skér, 
stero szó v Afriki zse vöznücali, nyim 
dávajo nameszto nouve.

V Nemskom országi na leto 450.000 
; tonn cinka szprávijo naprej. Od té 
kolicsine na szvejti szamo Amerika 
vecs pri pouva.

Na nasoj zémli zsivé dvá pa 
i pou milliárd lüdi. Po racsuni ednoga 
becsinszkoga profeszora nasa zemla 

j pri vezdásnyem pouvi 5.3 milliárd 
persoun lejko nalejci táhráni. Csi bi 
pa pouv zvéksali, bi tüdi 13 milliárd 
lüdi na'ejci zsivelo na zémli.

Z psenicov körijo v Argentiniji. 
Po cejloj Argentiniji szó drva i stein- 
kol na najgi. Záto je argentinszki kor
mány dao dovolejnye, ka od premi- 
noucsi lejt osztányene 2 millión tón

9.:; Petőfiom dao piszati. Pa nej sza- 
o Bem, nego vszi ovi honvédi szó 

ftntrasno radi meli szvojega szpejvni- 
kr-majora, ki sze je vednoma med 
n ami louto v tábori i je vogrszko vi- 
féztvo med nyimi nájlepse dicső.

Med masejranyom je escse pred- 
rudnévom prisao glász. ka ruszi z 
iksim seregom idejo prouti. Bem je 
isaszi vödao zapovid. ka sze z se

rt ga more vcsaszi napraviti bojnszka 
rmácia. Za ednomalo sze je sereg 

r< jszan szrécsao z ruszami. stere szó 
napadnoli z mocsnov sturmov i po- 
Á iravili z grmécsim stükovszkim og- 
,i/om. Ruszi szó zse v bejg síi i z i 
kelkov nerédnoscsov razcsrcsali na 
y?ze sztráni. Boj je zse gvinani bio. j 

izlejdnyom hipi ne bi prisla ■
_____1_______ ___L „j z sztráni j 
odzajaj napádnola honvédé z bi- I 

3strimi konyami i dúgimi szpicami.
V zmeslingi szó sze gori obrnola 

ti idi kocsija szejroga Bem generálisa. ■ 
U i 
sam i igricami kre Kükülőja szkrio. 
t ejla dnika je bila puna mrtvecov.

k
I

sami, med vdérjajoucsimi konyami i 
na spijei sturmajoucsimi vogrszkimi I p 
honvédami je dao nazáj szvojo bláj- 
zseno vogrszko nemrtelno düso Sztvo- 
riteli.

Bem generális, prejdnyi zapoved- 
nik erdélyszkoga vogrszkoga serega, 
steroga je té szpejvnik z dna dűse 
lübo i od steroga je „Bem ocsa je nas 
vezér" znánov peszmov vekivecsen 
szpoumenek posztavo v szrcáj vogr
szkoga lüdsztva, je Erdély te zse 
ocsíszto od osztrácki seregov. Ali na 
pozványe osztráckoga caszara je na 
szprotolejtje 1949-ga leta prislo prejk 
Karpátov 200.000 ruszov. Eden velki 
tao ji je tüdi v Erdély prislo. Bem. 
ki je bio zvünrédno zmozsen vezér, 
je z cejlov düsov i z vsze pámetjov 
szlűzso na pomoucs vogrszkoj bojni 
za szloboscsino. sze je pá szrécsao 
z szvojim sztárim nepriátelo.n ruszom. 
Ár je poznao dobro i szlabo sztran 
ruszov, je hladnokrvno glédao zoucsi- 
voucsi nepriáteli. vüpajoucs sze vu 
vitéstvi i zvünrédnoj batrivnoszti vo- 
grszkoga honvédszkoga serega. Mi
szlo szi je, csi je dojzbio osztráké, 
dojzbije tüdi rusze. Ka naj szvoje 
nakanejnye doszégne, je mogao za- 
vrejti zdrüzsenyé velki ruszuszki se
regov, ki szó notrivdrli.

Té cio ga je vodo, gda je z sere
gem v dniko Küküllő sou pred ru
szuszki sereg, steroga je báron Ska- 
riatin vodo.

V tisztoj lejtasnyoj szpárnoj vrocsi- 
r.i je zse nas honvédszki sereg pred 
zorjov zacsno gorimasejrati. Vezér sze 
je z szvojim stábom naprej zdrzsávao. 
Ved nvimi je bio tüdi major Petőfi, 
koga je Bem kak szvojega szinüj lü
bo. Pa nej ka je té legendárni junák- 
vezér Petőfi-ja szamo lübo, nego ga 
je tüdi visziko prestimao. Nyegove 
verse je v táborszkoj stampariji dao 
vozostampati i med honvédami i pá- 
verszkim lüdsztvom dao raztálati.

Ár je Bem nej znao dobro vogr
szki. e piszma Kossuthi i kormányi

I
V
ebe v szlejdnyom hipi ne 
epna brigáda kozákov. ki je

I I

I

sze je pa med mocsvárasztim sá-

Prvo pitanye po szkoncsanoj bitki 
tou bilou, gde je Petőfi major, ár 

igrszki sereg má doszta batrivni vi- 
ali Petőfi-a szamo ednoga. 

uszárje szó pa nika nej znali po- 
dati od Petőfia. Szledi sze je zved- 

, ka je Petőfi v nájvéksoj nevouli, 
a szó kozáki sturmali. sz honvé

dami vréd mocsno szírejlao na vdér- 
íiijoucse kozáké, stere szó pa nej 
jfnogli zasztaviti, ár je sztrejlanye z 
>jksami, stere szó naprej mogli na- 

jati, pomali slo.
Kozacske szpice i po divjem vdér- 
joucsi vecsjezér kozacski konyov 
poklaszilo nyegov máli sereg.

Pokápanye mrtvecov szó zdaj zse 
rravili gvinajoucsi ruszi. ki szó vsze 

rnetali v eden szküpen grob. Odtej 
>: ouszti lüdi sze je nej moglo csa
ti iti, ka bi med mrtvimi tejlami szpo- 
nali nasega nájvéksoga szpejvnika- 

junáka Petőfi Sándora.
Vogrszka lüdszk.a dúsa sze je du- 
lejta nej mogja v tou pomiriti. ka 
zgübíla Petőfia. Nisterni szó celou 
ili. ka szó ga ruszi kak zgráble- 

iga plazejranca odpelali v Szibéria, 
ügi szó pa pá pravli, ka szó ga 
ed bejzsanyom Bujli na vougre mr- 

ztcsi románi. Ka je z tóga isztina, 
nej znáno, ali edno je pa isztina. 
je v segesvárszkoj bojni vogrszka 
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igrszki szrcaj, nász v teski bojaj 
dió i nam szlűzso za kázsipout.
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Rádiókés . kék
— akkumulátorok tö'iésc. Modern ja- 
vitóműhely — gyors k szolgálás.

Mo.

psenice i 500.000 tón lenovoga sze- 
mena za körjenyé lejko pcnücajo gori.

Cejli Balkán sze mocsno potrdjá- 
va. Kre Csarnoga mourja nahájajou- 
cso nemsko i bolgárszko vojszko szó 
zdrüzsili pod nemskov komandov. Pri 
potrdjávanyi racsunajo z dvöma mozs- 
nosztama: ali osztáne Törszki ország 
nadale tak. ka sze nede mejsao nej 
eszi i nej tá i rácsának: z tem. ka 
prevrzse k angolszászam.

Svédszkiva professzora Tiseiius i 
Gard szia vözbrodila baci'.us, steri je 
zrok detecsega paralizisa. Bacillus je 
sztougezerr.i tao milimeira veika mála 
nit. stera sze z nesznág i csatonszke 
vode hráni. Tak je zvünrédna veika 
csisztoucsa nájboukse vrásztvo tóga 
betega.

Anglesko bojnszko vődávanye sze 
i je na 15 milliárdov povékseto. \ szaki 
frtao leta sze eden milliárd fonsterlin- 
gov potrosi na bojno.

Vallinma finszkoga cüspeka szó 
kommunisti bujli v sztaroszti 51 lejt. 
Püspekje po lapp-szkoj zemli oprávlao 
pasztérszko szlüzsoo. gda ga je edna 
bolsevisk-a patroula z vszejmi nazou- 
csi bodoucsimi oszmrtila.

I
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10.45 ’.4.25 117.55 é Nagykanizsa Korona sz. i • 5.10 4.35 ? 18.151 10.55 -.4.35 • 1S05 é Nagykanizsa pu. i í 5.00 '4.25 :18.05

e Muraszombat—Szarvasiak a ? e
: 10.20 19.10 1 Muraszombat Korona sz. é • 6.00 ’ 6.55 •' *3
: . .25 19.15 i Muraszombat pályaudvar é *5.55 : — i 13..0
• .''...7 •20.07 i •Vashidegkut i S5.04 :6.04 • 12.29

1 • i ’ .45 20’35 é Szarvasiak i : 4.35 : a.35 : _. V)

Xh
i 
i 
é 
é 
é

pályaudvar 
Korona sz.

é 
é 
i
i 
i

15.35
16.35

X
7.15
7.25 

,8.25 
: 9.35 
•9.40

gx
5.55
*00
4.55

Muraszombat—Felsőlendva—Szentgotthárd

; 19.00
: 19.15
•20.15

14.20
13.20

: 12.10
: 12.05

: 55
: 5.75

Muraszombat
Muraszombat
Felsőlendva 
Szentgotthárd 
Szentgotthárd pályaudvar

Pcrlak—Belica—Csáktornya—Stridovár 
t

Grád, steroga s. 
szám szamár

:i je zozídao
Korona sz.

Csi sze od Székesfehérvára prouti 
Balatoni pelamo, sze vszaksemi okou 
r.ehotécs zglédne prouti ednomi lej- 
pomi nouvomi kasteli i sze radüje nad 
nyegovov lepotov. Csi szpitávle cslo
vik. ka csido je tou, dobi odgovor: 
tou je Bory-ov grád. Ár je sztem ni
ka doszta nej povejdano, moremo 
bole naténci zvedávati, ka blizse pri- 
demo i zarazmimo, ka ka je tou za 
nájnovejsega gráda, v sterom je 35 
szob. eden 30 m visziki tőrén i dosz- 
1a básty.

Nigda szvejta je na tóm meszti tü
di bio eden znameniti grád z drági- 
mi histouricsnimi kincsami i z dosz- 
iimi knigami, ka szó pa törki 1600.

?n cslovik
1<
Ví

I

a z grádom vréd vsze vr.icsili i 
éksi tao Bory-ove íamilie. cside lászt 

bio grád. tüdi prepravili.
Dg té familie je pa osztála edna 
jka. z stere je escse vezdaj zsivou- 

Bory Jenő tanár budapestinszke 
pzőmüvészeti Akadémie. On szi 
goridjao. ka na szpoumenek szvo- 
héresnye familie szám szamárén 
tisztom meszti goriposztávi eden

VJ
C i
K< 
i« 
í<
n<? _ .
g1 id. Grád je zacsno zidati 1912-ga 
k*ta i ga je escse nej dokoncsao. ár 
sí
4 

ldj
na
rrlo vcsászi za velko szilo

s.;o
9.32
9.50

0.30
10.19
10 30

14.55
16.17
16.35

1 Periek é
i Belica i
é Csáktornya Zrínyi tér

17.00 • 19.20 i Csáktornya Zrínyi tér é
17.49 .20.09 i Muraszelmárton községh.

| ; 20.20 é Muraszentmárton fürdő i
18.10 • 20.55 é Stridovár j

8.00
6.59
6.40

.00

t
14.10
1..49
12.30

18.00
17.11
17.00

a nyerni delo zse dvej bojni závrli. 
prvoj je celou ;zam mogao stiri 
ta tao vzéti. Zamerkanya je vrejd- 

ka té grád on szám dela i je sza- 
eden-dvá

MEGJEGYZÉS:
K Muraszombat—Letenyc között csak hétköznap.
X csak hétköznap közlekedik.
d- Alsólendva—Nagykanizsa között csak hétköznap.
a- Muraszombat—Szarvasiak csak kedden, csütörtökön, vasár-és ünnerr.ap közlekedik. 
!- Muraszombat—Szarvasiak csak hétfőn, szerdán, péntek és szombaton közlekedik.
e Muraszombat—Szarvasiak kedden és csütörtökön nem közlekedik. 
g—Muraszombat—Felsőlendva csak kedden, csütörtökön, vasárnap és ü--.etnap.
h Muraszombat—Felsőlendva csak hétköznap hétfő, szerdán, pénteken és szombaton. 
X=Felsö!endva—Szentgotthárd között csat hétköznap.

gx -Felsőlendva—Muraszombat iárat először a pályaudvart érinti.
c- Csáktornya—Pcrlak között csak hétköznapi hétfőn, szerdán és pénteken. 

Csáktornya—Stridovár között minden hétköznap közlekedik.
v Csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.

i
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Krátki glászi

— V trgovszkoj souli v Mura- v 
szombati ne bodeta dvá prviva 8® 

..............................................'p¥ 
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kiásza. Na konci preminoucsega Ieta, 
■da je doszta diákov nej moglo biti 
notnszpiszano v prvi kiász szrednye 
trgovszke soule v Muraszombati, sze * 1 * * * V 
je gúcsalo ka sze odpréta dvá kiásza. 
Zdaj szmo pa zvedli ka je tou nej 
mogoucse zavolo poménkanya taná- 
rov i tüdi presztora nega zalou vecs.

. Nouvi miniszter zvünesnyi dél. 
Kak je znáno, je poszle zvünesnyega 
minisztersztva zse dugsi csasz szpu- 
nyávao dr. Kállay Miklós miniszterel
nök. Nas Kormányzó szó zdaj vöime- 
nüvali Ghyczi Jenőja za minisztra 
zvünejsnyi poszlov. Nouvi miniszter. 
je sztár 50 lejt. Kak konzul je bio zse 
v Kölni, Becsi. Prági. Szófiji, Belgrá
di i Berlini. Zádnyivi dvej leti je pa 
pri zvünesnyem minisztersztvi PO"‘ 
ticsni kiász vodo, gde je zviinrédno 
velko zmozsnoszt szkázao vö.

— Letosz de vszaksi vármegyőv- 
szki Gazdasági Felügyelőség vö tálao 
po faiejsoj cejni vékso kolicsinodobre- 
fajte kokoute za plemen. Za edno
malo té rendelet k rijtaram pride, gde 
sze vszaksi lejko zglászi.

— Za nouve kukorscsnyáke, csi 
de je stoj pouvao. sze dobi podpora 
od Felsödunántuli Mezőgazdasági Ka- 
mare po 10. 12 i 14 pengőv za vszaksi 
kubicsni meter. Persze csi sze po nyúvi 
plánaj posztávijo gori. Pláni i priglász- 
nice sze odtisztec morejo prosziti.

— Serédi Jusztinján hercegprímás 
je 500 ranyeni honvédov pogouszto 
z obedom. ki szó sze z Budapesta v 
Esztergom na kirándulás pripelali z 
hajouvom.

— Na Horthy-spici v Radnai ha
vasai, steri je 2.305 m visziki, na dén 
Stevan kralá eden velki zselezen krizs 
posztávijo gori. Tou delo, stero je ne- 
varno tam gori. gde fúrt sznezsni vi- 
hérje vdérjajo. nasi turiszti posztávijo 
gori. Krizs de 3 metre visziki z 40 
cm kusztoga zseleza i ga v szkalo 
zdubéjo. pa z cementom zalijéjo notri. 
Ka de nyim delo lezsej slo. szi tu
riszti pri Mosolygó-jezeri 600 m pod 
Horthy-csucsom satorszki tábor po
sztávijo gori.

— Vasvármegyővszki Tűzoltó 
Szövetség je za szvojega elnöka dr. 
Tulok József alispána, za alelnöka pa 
dr. Mayer-Guary Guidó vármegyőv- 
szkoga főjegyzőja posztavo.

— Grdo je goríplácsao mládi decsko 
Videcz Ferenc z Felsőmihályfalve, ár 
je brezi dovoienya tünyao szvojo 
domovino. Mládi Videcz, koga ocsa 
je vszeokouli poznáni posteni mészár 
i kresmár, je zse za csasza szlávov 
szpunyávao szoldacsijo. Letosz na 
szprotoletje szó ga pa na mujstre 
pouzvali notri na dvá mejszeca, otkec 
szó ga ednouk na szabadság püsztili. 
Decsko szi je domá nika zmiszlo i na 
Horvacsko cukno, gde je v ednoj fab- 
riki doubo delo. Nej je pa mogao tü

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

finom badacsonyi és egyéb balaton- 
rnelléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
bornagykereskedőnél — KiSSiombal. 

1 dugó delati, ár ga je neszrecsen sors 
de; szégno: partizánszka krugla ga je 

’lavou zadejla. Túzsni sztarisje szó 
vecs nej mogli viditi, ár szó ga 

é pokopali.
— Orszacska Páverszka Zadruga 
pouvanye i odávanye sze je na- 

ávila v Budapesti po dánszkoj 
nti.
— Kormányszki rendelet je dáni 
, pouleg steroga vszi grüntni vérti 
d 15 katasztráliski velki plügov 
>rejo 7o/°-ov z indusztri rasztlinami 
szejati. Nad 300 plügov véksi vérti 

morejo escse dvá procenta cukrne 
>e pouvati. Szeménye sze na pou- 
do ali po znizsanoj cejni dá vö.

Od gda je tá nouva velka bojna 
vövdárila, szó grüntni vérti prisli ma- 
lonej pod tútorsztvo kormánya. Z ve- 
szeljom szó znásali tou tútorsztvo, ár 
szó vszi znali, ka ka kormány csini, 
csiní szamo zavolo národove dobrou- 
te. Csi sze nam ide za zsitek ali 
szmrt, za mirovsesino i gvüsen ob- 
sztánek, te je dúzsnoszt kormánya 
sze pobrigati za dobro vojszko, nyoj 
dati dobro skér, oblejcs, sztrosek itd. 
Csi szó nas Kormányzó za gvinanye 
bojne aldüvali szvojega szinüj, te ! 
vszaksi kmet dobro zná, ka tüdi éti 
domá more biti vsze v dobrom rédi, . 
ár sze szamo tak lejko borijo za nász 
nasi szinouvje dalecs na frontaj.

Pa je niti nej bilou i nega niksega 
mrmranya, ár je vszaksi pameten i 
trejzen cslovik szprevido, ka ka od 
kmeta za vesz národ zselejo, je tou 
tüdi nyerni szamomi na haszek. Csi 
je bila kaksa nevola za volo zsive- 
zsa, je tá nevola nej bila za tóga 
volo, ka je kormány nej szpuno szvo
je dúzsnoszti, nego záto, ka je pou
leg bojne tri lejta poszpouloma bila 
szlaba letin.a, ka sze je tak pn kme- 
taj, kak pri oni, ki szamo te lejko 
pridejo k vszákdenésnyemi krüji, csi 
je pouv obilen i réd tálanya nikaj ne 
mouti.

Dojdávanyi szmo sze zse privadili, 
ár známo, ka je tou rész szoldacsije, 
nepreszkrbleni delavcov, sterim je nej 
vszeedno, ka kelko plácsajo za krüj. 
Ki je na fronti, sze more bojnati, ki 
je pa domá, more delati za one, ki 
sze bojnajo. Sto bi sze bojnao i de- 
lao za vsze nász, csi bi znao, ka 
nyegova família domá sztráda. Or- 
szacsko delo pa kak tam vöni, tak 
éti domá more po szvojem capási 
rédno naprej tecsti.

ifid LrÁíina dn kpdflQ Réd dojdávanya je nej szamo pri 
UV I\VV411C* nász, nego po cejlom szvejti i kak 

Zakaj je zahválo doj Mussolini? histouria szvedocsi, je vszigdár bio te, _ — - - - - _ M •* • * 9 I I — Z“V W * Z“X I
\ Rimi szó vödáli szlüzsbeno naz- 
r anilo zavolo zroka, zakaj je Musso
lini doj zahválo. Znáno je, ka je 
Mussolini zse dugsi csasz szám szpu- 

yávao delo péti minisztrov, ka je 
a ednomi csloveki obri 60 lejt pre- 
ecs naporno.
Neinski eroplánszki ezred, stero- 

a Hrabek alezredes vodi, je na ru- 
zuszkom fronti do júliusa 7-ga vsze- 
küper 6.000 szovjetszki eroplánov 
ztrejlo doj. Za tém ezredom pride

báró

Viszki gouszt 
v Muraszombati

Nas poledelszki miniszter, 
Banfíy Dániel, sze je po szlüzsbenom

szli müdio v Szombathelyi. Tou 
iliko vöponücavsi, je zdajsnyo 
rejdo prisao tüdi v Muraszombat, 
e szi je pogledno Benkovo fabriko 
tmécsko zimszko soulo v Battyán-

faivi.
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V Mőri sze je zalejao
Lapájne Lajos 18 lejt sztár zobár- 

s-.ki detics z Muraszombata sze jev 
idelo v Mőri pri Muravárhelyi kou-n

pao. Ednouk je z brejga szkocso v 
g!P
íq

íobocsino tak, ka sze je vecs nej 
tkázao i szó ga na drügi dén va- 
uvje pri Ráckanizsi zaneszli v eden 

ziivoj, gde szó mrtvo tejlo vözgrabili. 
"ieszrecsni sztarisje, ki szó nájszta- 
’jsega szinüj zgübili. szó escse sza- 
1 o na drügi dén zvedli za tou tuzs- 
13 neszrecso.
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I löldersov ezred, steri je 5.500 ero-
1 lánov vnicso.

Nápoly szó do júliusa 19-gaangol- 
szászi 82-krat napadnoli z lüíta.

Eitel letálszki főhadnagy je nad 
íziciliov szám 121 angolszászki ero- 
F lánov vnicso.

Okouli Orela i Bjelgoroda trpécsoj
ojni szó szovjeti doszejgamao okrog- 

1) 4.000 tankov zgübili, ka odgovár- 
i tankovszkomi racsúni 40-im szov- 
itszkim tankovszkim brigádam.
V Touloni szó taljanszki búvári 

özdignoli eden tao progrozseni fran- 
uski hajouvov. Té hajouve vöpo- 
rávlajo i je za ednomalo kak mor- 

znouva goripo-

l

j 
i

c
i - - - i
sizko bojnszko skér
nücajo.

Amerikanci szó znáno divje in- 
ijszko plemen sioux vtálali notri v 
63 ezred.
Japáni szó v zádnyem csaszi mo- 

sno napadnoli amerikance i szó 
yim potoupili 41 hajouvov i doj- 
ztrejlili 200 europlánov.

V Belgrádi szó vsze cukrázde szpo- 
áprli, ár sze je vözvedlo, ka szó 
ukrázdam vövtálani cuker na „csar-

1.
< i
: o“ dalé odávali.

Polodelsztvo v boinszkom csaszi
lüdi szamo sészt zsivé z polodelsztva 
i med tejmi sesztimi trijé ne pripou- 
vajo telko, ka bi nyim zadoszta bi
lou. V bojnszkom csaszi tüdi vsze 
fabrike delajo z punov parov. steri 
delavci oprávlajo teska dela i tak ne
mrejo biti pri szlabom sztroski Tak 
sze te ne nüca szamo zrnye. nego 

| pacs vszefelé zsívezs. ki je potrejben 
rédnomi zsítki.

Réd pa more biti vu vszem áron 
drzsi gori vesz szvejt.

(VÁROSI MOZIMURASZOMBAT

gda je národ prisao v kakso nevolo. 
Dozdajsnyi réd dojdávanya je za 
kmeta nej bio prakticsen, ár je nig- 
dár nej znao, ka kelko more dojdati. 
Vszemi tömi szó pa bilá nájvecs kri- 
va zádnya tri lousa lejta. Znati pa 
tüdi moremo, ka od vszaksi deszét

t

Ob izgübi nase dráge mame

vd. Kerécz Ivánove
rój. Zakócs Teréz•

ki nász je júliusa 3-ga v 64 lejt szta- 
roszti navöke tü nihála, izrázsamo top- 
lo zahválo vszem, ki szó nam [izrázili 
szozsalüvanye, jo szprevodili na zádnyi 
pouti. kak tüdi domácsim ognyegászcom 
ino vszem. ki szó darüvali vence i ko- 
rine.

Vidorlak, 1943. jul. 23-ga.

Zsalüvajoucsa drüzsina.

2'2-*
S2S

Q,
S2íS 
«<
U.U.U. 
J-JJ 
<<<

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.

Julius 31-én, szombato.-. J 30 ó. 
aug. 1.-én, vasárnap 11.15. 15. 17. 20.30 ó.

augusztus 2.-án. héttőn 20.30 ó.

MÉLTÓSÁGOS- 
ASSZONY

Sziporkázó vígjáték.
HANS MOSER legkacagíatób'o alakítása I

Augusztus 4-én. szerdán Jl.jl) ó. 
augusztus 5-én, csütörtökön 3 .3' >.

augusztus 6-án pénteken 2 30 ó,

CSÁKÓ ÉS KALAP 
katona vígjáték. Csupa kacagás 

Simor E„ Csortos, Bilicsi, Latabár.

Duga predga.
Eden dühoven pasztér je tou né

vadó meo, ka je jáko dugó segou meo 
predgati. Nej poldné, nego popoldné- 
vi szó komaj prisli domou lüdjé. csi 
je je on pred szébe doubo.

Na eden riszálszki szvétek je tudi 
edno to nájdugso predgo vzéo naprej. 
Zse szó poldné odzvounili i on je es
cse itak obilno delio szvéto rejcs

Vernikov eden tao je zse mirovno 
szpalou, nisterni szó ogládili, gori szó 
sztanoli i domou szó síi. ti drügi za 
nyimi, nesztanoma szó odhájali. tak 
da je zse drügi nej bio tam. szamo 
céhmester.

Té escse eden csasz csáka. posz- 
lühsa z globokov poníznosztjov na 
Ámen, ali da vidi, ka dühovnik vszig- 
dár bole ino bole sze notri vtoni vu 
recsí bozse razláganye, nej ka bi sze 
pascso vöprídti zsnyé — on tüdi po- 
ménka — gori szkricsí na predganco :

— Goszpon dühovnik' Éti szem 
nyim dőli djao klücs. gda do domou 
síi, proszim ji naj doj zapréjo dveri.

Zsítka moudroszt
Trí krave je meo cigan.
Vu krajíni sze je küga pobudíla i 

z-cigána kráv je edna tüdi zgínola.
Szouszedje ga troustajo. ali on nyim 

segavo odgovorí:
— Tisztomi giné, sto má!
Szpádne i ta drüga, zdaj sze je pá 

etak troustao:
— No itak je edna osztála.
Koncovi je prisla i ta trétja krava, 

na stero szi z-polejhsanim szrdcom 
zdejhne:

— Hvála Bougi, minoula je küga

I



MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 1943. július 30
Muttolini ne d^ixahvá^e

V nedelo je taljanszki krao III. Vik- ‘ 
tói Emánuel na znánye vzeo, ka je I 
Benito Mussolini miniszterelnök doj- 1 
zahválo. Krao je za nyegovoga na- 
szlednika Badogiio generálisa imenü- j 
vao vö. Racsúna sze. ka je tá szpre- j 
memba prisla zavolo Mussolinijovoga 
betega.

Badogiio generális je zse sztár 72 1 
leti i je zse 1897. leta vzéo tao v 
eritrejszkoj, 1912-ga v tripoliszkoj, 
1914-ga v prvoj szvetszkoj, 1933-ga 
v airikanszkoj i 
szvetszkoj bojni. 
je v< saszi vödao

il;na szmrt csáka na vszákoga, ki 
j csinio prouti domovini. Bojna 
ale tekla.
doglio je tüdi nouvi kormány 
avo vküper, v sterom je Rafael 
glia grátao miniszter zvünejsnyi 

Králevszka szoldacsia je 
réd za goridrzsánye vzéla v

szmij.
bi kJ 
de d

Ba 
poszt 
Guar 
poszt ov. 
vesz 
szvo e rouke, pod stere komando je 
posz 
do z 
jega 
per 
rozsj 
Vsza 
legiti

1

Díka Bőgi na

BENKŐ JÓZSEF
HÚSÁRU ÉSKONZER V G Y Á R

zdaj pá v drűgoj 
Na taljanszki národ 
naznánye, ka ne-

ávlena cejla milicia. Od mráka 
>rje niscse neszmi povrcsti szvo- 
akása. Po .cesztáj je lejko vkü- 
nájvecs szaaio tri person. Za 
■ vödáni engedélyi szó nevaláni. 

i csi cslovik more nosziti pri szebi 
náció.

Sürgöny: 
BENKO.
Muraszombat

Posta, ak,.'ékpénz-
tári csekkszámla 
7400.

viszini!
j___________

PRI OBILNOJ ziSÉTVI
‘•Guta: Hódi k-nam bozsi Düh szvéti. / I)a latna: Jövel Szentlelek Ur Isten.. Díka Bogi na viszíni" Szpévajmo v-szrdci ponízni, Ki je vsze, ka jeszte sztvöro: Xebo, zemlö, vsze tak ntődro; Travo. drevje ino cvétje, Szunce, mészec vnőge zvézde, Tíhi hlád i grozen vihér, Nyega dícsi i mórja vdér: Díka Tebi sztvoriteli!Bőgi, ki btagoszlov dáva, Sze naj szpéva díka práva! Od nyega vsze dobro szilája, Z-nébe k-nam dőli prihája. Vsza dobra tiam li on dáva, ’.’-obilnoszti nadeljáva;On hráni, telő ódévá, Paszé dűso, naszitsáva: D:ka blagoszlova Bőgi!Szpévajmo mi'oscse Bőgi, Ki je zdenec dobrőt vnógi! Ki je Jézusa k-nam poszlao, Szvét tak visziko prestímao. Oh miloscse globocsína,

Blájzsen je, ki v-nyé prebíva! Ocsa, — Tve velke lübézni Neprerazmi szin zemeiszki: IjMolimo Te klecsécs v-práhi!I On je rrnra Bőg veliki, . Szpévajmo nyerni vu díki! ;'On, zbríse z-őcs britke szkuze, 1 Vrácsi düse tcske rane."iVodi nász po szvojoj récsi. Kai: po trősta právoj szvécsi, Stera, liki nébe rosza:
iI I í

□zsiváva csléka szrdca, ;a molítev pobüdjáva 1
IDíko Bőgi vekvecsnomi, szpévajmo v-szrdci velkomi!! 2si sze bár v-grob pogrozímo,■ >ri nyem szlálen dóm dobímo, j Zsi tü z-Jezusom zsivémo,I 'Javeke mi nevmerjémo,I <ak on, vszi z-grobov sztánemo, 'snyím pred Bőgöm posztánemo.Díka Bőgi na viszíni!

Fiiszár János

Za szmej
Mrzlo nyerni je i lacsen je

Cigan je od mraza dregetao i la
csen je bio.

Ka bi ráj, móré? — ga pítajo — 
jeli bi sze ráj szegrejvao, ali pa kaj jo?

— Nájráj bi pri ougnyi szlanino 
jo...

Cigan vu bojni.
V bitji je bio cigan.
Ednouk zácsa cejli sereg, pred gra- 

nátov i srapnelov szipávanyem bej- 
zsati, szamou od szébe sze razmi, ka 
je cigan tüdi nej osztao na meszti.

Kak bezsí, jájvkajoucs kricsí za- 
nyim eden oranyeni:

— Nepovrzsi me éti pajdás, vzemi 
me na plécsa, vkraj szó mi sztrejlili 
nogou. ne niháj me tü vesznoti.

— No hódi — právi cigan i na plé" 
csa szí ga vzeme i bejzsati zácsa 
zsnyim.

Medtém priletí edna drüga krugla 
i odneszé ranyenomi glavou.

Cigan je tou nej vzéo na pamet i 
kak za sánec príde, gde szó rane 
zavezsüvali, on szvojega tüdi tá pri- 

; neszé k-doktori:
— Ni eto tüdi jeszte eden, naj ga 

zavézsejo goszp. doktor.
— Ka naj zavézsem na nyem ? —

’ píta doktor, — vej néma glavé.
Cigan sze zadrezne.
— No glédaj ti ga. na gauge va

lón, kak ti me je napelao, meni je 
pravo, ka szó nyerni nogou sztrejlili,

Nika je pravo
Eden diák je jáko rád vino pio, 

gdasté szó nyerni ponüjali, je je vzéo. 
escse i te, gda je lacsen bio. Med 
vecsim je ednouk na koline bio pc- 
zváni i da je pred obcdom tüdi rád 
kostávao víno. ga eden poznáni gouszt 
obercsé:

— Priátel, kakda dönok morete 
pred obedom piti ?

— Goszpon, — odgovorí diák — 
nyim bi tüdi porácsao. naj tecsasz 
pijéjo, dokecs szó lacsni, ár esi szó 
sze zse naszitili, víno nede meló me- 

; szta pri vász.

II Egri bikavér, vörös és fehér borok,

■ származási bizonyítvánnyal besze-

I rezhetők. Veszek szárított vargánya 
g gombát és boroshordókat.
|| LÁNG NÁNDOR szőlőbirtokos, Eger.

Motorkerékpár
100 cm3 N. S. U. jó gumikkal azonnal eladó.

Motorbicikt
100 cm3 N. S, U. v dobrom sztá-yi sze . csaszi 

odá. — ZELKO JENŐ. Szentszebestyén.

C

I

Trí poteknenya
Piszao: Jókai Mór.

F-sz’ove.ncso: Fiiszár János vp. vucsitel.Cigan sze je ednök vöneszao v-lög, oüzajaj je na konya poszádo ciganjcseka, tojka. Dokecs je rojko konya pászao, je on gori szplezo na rászt, na edno véko je sztőpo i zácsa jo pod szebom szekati.Tamtá ide eden páver i kak v pamet vzeme, ka cigan dela, nyerni gori kricsí:— Ti .töri dadé! Vcsaszi dőli szpádnes z-dréva. — Cigáni je nikak né slo v-glavö zakaj bi nyerni trbelo dőli szpádnoti? I dalé je szekao véko. Ednök szamo szprascsi véka i zsupsz, cigan z vékov vréd dőli pőcsi.— Né szem ti pravo, ka doj szpádnes — nyerni právi práver, ali cigan ga csüdü- vajöcs zíja, nemre prerazmiti, kakda je mo- gao tő páver napré znati, ka on dőli szpádne.Ví szte véndar prorokov gyagode jeli, da tak znáte proroküvati ? Edno vász proszim, povéte mi szamo tő, gda jász vmerjém ?Páver je odgővoro: gda sze ti kony tríkrát potekne. Cigan je zdaj zse i tő znao, gda vmerjé, jáko zsaloszten, szi je gori szeo na sztáro harino, rojka je nazáj za hrbtt djao i zácsao je pröti dőmi potüvati.Escse je né vö z-lőga prisao, ka sze je kony v-eden vösztojécsi korén potekno.— No zdaj je zse szamo dvá poteknenya moj zsitek — právi zsalosztno cigan. Kak dalé baktatniva, kony sze je pá na ceszti v-eden vösztojécsi kamen potekno : — no zse je szamo edno poteknenye moj zsitek, — szi je escse zsalosztné zdéhno.K koncovi na eden szpodréti möszt pride í kak kony na brvno sztöpi, sze je tak potekno, ka je szpadno.— Vkraj szem, mrö szem, ájjáj, totá

iszem;szlobyd vzeme od rojka, naj gj je OC'
— jávcse cigan, doj ide z-konya, gori nyerni dá iszi rodbini i znancom, ka nyerni jv mv > i mrö, potom je pod möszt só i znák | zi je iégao med rogoz i igrice, csá- , kaksa májo bidti nebésza?i vécsari zácsajo zsabe i korátjekajöcsPrő brekki :ati; szamo popévajte nebeszki an- gelje,; trávi cigan, znam, ka meni popé- vate, k li kak nyerni je eden koratics, té zeléníi angelcsek na ohráz szkocso, ga je popad to i na dvöje vcseszno, köstati ga je stej U-’ r“ mantn jeli je jZd4 i rávr, sterim od sz i kántc;

angelcsek na ohráz szkocso, ga je

i

rád bi znao, kaksi zsmajh má an- gelszko mesző? Tak je szpoznao, ka je né zaj jeszti Ali glád ga je * vsze bole 5, szamo od tóga ie né bio ogvüsani, m mrtvim szlobodno jeszti,ali pa né? zacsüje, ka po ceszti mrtveca pelajo <i po tóm möszti idejo prék, pod je on lezsao. I da gvüsen scsé bidti ajega dela, napré plézi od möszta a, kíz ptmoga grla popévá obercsé: — Naj mi povéjo goszpon kántor, jeli je návfda tim mrtvim jeszti dati ?. Kántor razdraf’tseni, popádne palico i z-méri ci- gána íirbet zsnyöv tak mocsno, ka bi szkorcjjil znák szpadno.ij, lehko szem kaj hiidoga pove- - píta cigan, szahszivsi sze kak bi praviti? — proszim ji, naj nedodao? ?- mogacícsemer,! i goszpon kántor, naj mi nezamérijo.— priigocs tak mores praviti, — od- govorít— í őg nyerni düsi dobro dáj.Cigidalésao,gan
kov

kántor, vucsécsi ga:
Kgilie szó rávno szvinyő prazsili;sz,t
P<>

l

1 je zahválo dobleno vcsenyé i1 só zsnyim, i k-ednoj nyivi je pri- 
ci- je k-prázsarom pridrüzso i z-vel- íiznosztjov zácsa praviti: ög nyerni düsi dobro dáj!MesHrjt szó stímali, ka sze norcsáriti 

scsé zsnyimi cigan i tak po spájszi szó ga z-ozsékom zpráhsili.— No Bőg drági, ka szem sze pá pre- gréso ? — píta cigan z-kiszilim obrázom.— Bibasz, tak bi mogao praviti: Na hrcsek nyé naj tecsé vö mászt.Cigan szi je tő dobro zamerkao i dalé je mandigao, i prisao je vu edno vész, gde sze je szrécsao na gosztíivanye időcsimi szvatmi, zse őzdalecs je doj vzéo z-gláve krscsák pred napré idöcsim drüzsbanom, ki je z-korinami okincsano palico drzsao vu röki i tak segavo sztápao z-kordovánszkimi csízmami, kak da bi milüvao nogé.Cigan sze je navelki nanizo pred nyim govorécsi:— Na hrcsek nyé naj tecsé vö mászt.No, escse szó ga nigdár né vdarili z- kornátov palicov, rávno szamo zdaj. Ali tüdi frisko je szkocso za eden sánec, tak da ga je drüzsban szamo edt ők vdaro, te öve je v-píszmi poszlao za nyim— Elváló daj, ka nőve csízme mám, ár bi za tebov bézsao.— Ali najme navesíjo, kak morém drü- gőcs praviti, esi tak, ka je etak né dobro ? — sze odpovedáva z-ovkraj sanca.— Csi csedno scsés guesati, etak pra- vi: — povnözsaj vász fé vszemogőcsi! Szvatovje szó sze szmeliáli, cigan dalé időcs szi je slátao rébra i né sze je szmehao.Do szöszedne vészi je nesztanoma gu- csao tő szlédnye pozdrávlanye, stero sze je od vdárca návcso, tam je rávno velki ogen bio. Ka kelko hizs je pogorelo nevem, lüdjé szó z hákli, z-védrami szemtá drkali.Kak je cigan tá prisao, obercsé pred nyega pridőcse:— Povnözsaj vász Bőg.Ali tü sze je uprav naszádo, malo je íalilo, ka bi ga v-ogen lücsili i té tanács 

i szó nyerni szkukli z-pesznicami vu glavö, naj drügőcs popádne védro vödé i pascsi | sze gasziti.Zdaj szi je pá té tanács zamerkao i kak je v-drügo vész prisao. je zagledno dvé zsenszki pri sztüdenci, sterivi szta sze za niksega kokosecsega süméta volo szvadile, doj szó djalé vedre, pa popadnole szó sze ■ za viaszé i zácsajo edna to drügo trafuniti, I szkübszti, tepszti, nakeliko szó li mogle.— No éti uprav vdérja ogen, — szi je miszlo i voda jetüdi blüzi bíla, hitro zgrábi edno védro, napuni jo z-v )döv i doj po- lijé obé zsenszkiPogasene zsenszke zdaj püsztíjo edna te öve viaszé i popádnejo cigána kecske i dokecs nyírna je on razlozso szvoje zmoténye, tecsasz szó ga one povöli sztep’e I za kondrave, duge viaszé, med szebom szó sze pa zmirile, nyerni pa zatö, ka je I je vö ziniro té tanács dalé, ka drügőcs, ' csi de vido koga sze biti, naj ji nepolé- va z-vodöv, nego naj lepő mednyé ide i I z-mirovnimi recsámi tak tömi ednomi, kak tömi drügomi právi ino je toli:— Nihájte, ne bantüjte Jutka mati i ví tüdi ne bantüjte Örzsa mati te öve.Cigan nyírna je za dober, lépi tanács roké küsno i sö je. Szkösz po ednom lögi idöcsi, csüjj tröblenye, tamtá ide i vára, ka sze dvá vuká med szebom grozno grizéta.Po doblenom tanácsi verno tá ide szi- romacsek nevolák, prímíe vuká za viiha i rázno je razprávla:— Ne bantüjte Jutka maii, ví tüdi ne bantüjte Örzsa mati eden tóga ovogaDivjivi zvirini szta né razmile té recsí, edna je.to drügo bár püsztíla, ali obédvé szta cigána. popadnole i sto bi znao po- vedati: v-kaksoj dobi sze má sziromák dadé vcsakati gori sztanénya dén.
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszoml* at.

.1 Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Hart.ner) Nándor.


