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Közéleti vezető férfiak ajkán gyak
ran hangzik el. az újságok hasábjain 
sokszor olvassuk az ítéletet: „a vend
ség nem tekinthető nemzetiségnek, 
mert a vend magát magyarnak érzi 
és magyarnak vallja . Akik ezt a té
telt hirdetik, annyira magától értető
dőnek érzik, hogy érvekkel való alá
támasztását, megokolását felesleges
nek tartják és elmulasztják. Így aztán 
a megyénkben és a szomszédos Za
la megyében élő vendséget nem is
merők önkényes állításnak, esetleg 
közönséges propaganda fogásnak gon
dolhatják a vendség sorsával és jö
vőjével foglalkozók idézett megálla
pítását. Ezért érdekesnek, sőt szük
ségesnek látszik rámutatni néhány 
érvre, amelyek megmagyarázzák: 
miért nem tekinti a muravidéki ma
gyar közvélemény nemzetiségnek a 
vendséget és miért nem kezelik nem
zetiségként hivatalos körökben sem.

A bizonyításra váró tétel magva: 
n vendség magyarnak érzi és vallja 
magát.

A tételt már önmagában bizonyítja, 
logy habár ezt mi, magyarok is han
goztatjuk, de nem mi magyarok ta
láltuk ki! A megállapítás maguktól 
a vendektől származik, akik hitvallás
nak szánták és szánják ma is. Menj 
el a Muravidéken bárhová, kérdezd 
meg a mozgékony hegyvidékit, vagy 
a síkság csendesebb lakóját, mi a 
nemzetisége, mindtől azt a választ 
kanod, hogy magyar! Anyanyelve 
end. nemzetisége magyar! Hovátar- 

tozandóságát pedig az utóbbival ha
tározza meg.

Nincs vend nemzetiségi 
öntudat

A nemzeti gondolat diadalmasko- 
dásának korában szokatlanul hang
zik ez. De ne csodálkozz rajta, mert 
a történelem vaslogikával adja meg 
rá a választ. A vendség százezres 
tömegében (az egész Földkerekségen 
.em él több vend) önálló vend nem- 

~eí‘ öntudat sohasem fejlődhetett ki. 
“ i'.elta származású, de nagyon sok 
szinmagyar vérrel átitatott vend a tör- 
enelem ioiyamán csatlakozhatott vol- 
■a délszláv szomszédaihoz, vagy csat- 

ianozhatott az államalkotó magyarság- 
c?’ ,..e a néPek tengerében parányi

nak tuno száma miatt valahová csat- 
akoznia kellett. És a vendség a má
ssághoz csatlakozott. Magyar lett 
3 Je ke- anyanyelve mellett megtanult 
magyarul, a magyar népi táncokat, 
szokásokat a nagyjugoszláv igyekezet 
? megszállás alatt sem törölhette el 
v r ben. Nem szépen, de tények 

• 't,0? üjesen csengő szavak, hanem 
aizonyitják ezt. A meghamísí- 

‘•‘■sn. letagadhatatlan történelem. Ma- 
: >ar honvédnek jelentkezett a vend, 
mikor valamennyi megcsalt és fel- 

‘zgatott nemzetiségünk ellenük fordult 
a Szabadságharcban, nem magyar i 
•atonák. hanem fegyverhez nyúló vend 
•f gárok verték ki a világháborút kö- I 
vető összeomlás után a Muraszom-

i
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>t első ízben megszálló szerbeket, 
e a nagyjugoszláv elképzelés sem 
a megtántorítani. A nemzetközi 

halumegállapító bizottságot tízezres 
törvegben. a magyar Himnuszt éne
kei' e várták a vendek Jugoszlávia 
ös$ cetákolása után két évvel, de hú
szig; ikét évi nagyjugoszláv erőlködés 
utói sem változtak: egyetlen lövést 
selr adtak le a szerb katonaruhába 
bu? atott vendek a bevonuló néme-

e. Pedig nem gyávák, ezrével hal
hősi halált hazájukért. Magyar

országért a Világháborúban, a vitézzé 
avatottak egyre gyarapodó száma is 
bátorságukról beszél, Jugoszláviáért 
mepsem harcolt köztük egy sem.

történelem és a vendség törté
nelmi elhatározása örökre a magyar- 

ioz láncolta ezt a népet. így akarta 
gy akarja továbbra is. Emlékez

zünk csak vissza a felszabadítás utáni 
nényekre, amikor a vend szülő 

szmmagyar nyelvű oktatást kért gyer
kei számára. Ezzel nem anyanvel- 
tagadta meg. hiszen azt mondta : 
hon úgyis megtanul a gyermekem
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ve; ndül az iskolában pedig tanuljon 
me ’ jól magyarul, hogy jó magyar 
eríi >er legyen."
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vendség tehát magyarnak érezte 
/állottá magát mindenkor, a fel- 

■ jaditás után megnyilatkozni en- 
lett népakarat sem kért nemzeti

sé*’ bánásmódot, a vend magyar cé
lokért harcolt és harcol ma is. mert 
a magyar célt a sajátjának tekinti. A 
vérévé vált magyar nemzetiségi ön
tudatot nem tudta kiszorítania nagy- 
jug( szláv, a lélek, a földrajzi és tör
tént Imi elhelyezkedés nem engedte

ven 
tuti

| ezt.
Áemzetiségi öntudata, külön törek- 

I véj>j ma nem is lehetne a vendnek. 
* hi^en ne feledjük, sehol a világon
nincs vend állam, amelyre nemzeti
ségi elkülönülés támaszkodhatnék. A 
ve‘h J pedig nem akar államot játsza
ni' íz államban, nem akar az Alsó
leül vtáól Felsölendváig húzódó fal
vak ja zárt kisebbségi életet élni, ha- 
neh azt akarja, hogy magyarul érző 
gyp mekei magyarokként érvényesül
hessenek a magyar hazában.

Elért nem tekintjük nemzetiségnek 
a y jndet és nem is tekinthetjük 

ha engedni akarjuk, hogy 
legyen.

Veszélyt hoz-e 
esetleges asszimiláció?
jzmefuttatásunkba ennél a pont- 
újabb gondolat kívánkozik. On- 
elenül is eszünkbe jut ugyanis.

an-
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£ 
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hog/ a vendség egyes egyedei — 
m'n; eddig is — önkéntes sorsirányi- 
tá:.j folytán teljesen bele fognak ol
vadni a magyarságba. Vájjon előnyé
re válik-e ez a nemzetnek, vagy ve
szélyeket is rejthet-e magában, mint 
ahogyan veszélyt hozott a liberális 
koFban egyes nemzetiségi rétegek, 
elsjc sorban a galíciai zsidóság roha- 
m<< nyelvi asszimilációja? Vájjonnyelvi asszimilációja? Vájjon 

(Folytatás a 2 oldalon)

A muravidéki iparosok is segélyt kaphatnak
a műhellyel ellátott hentes családi házak építésére
Az iparügyi miniszter értesítette az 

Ipartestületek Országos Központját, 
hogy tárgyalásainak eredményeképen 
az Országos Nép- és Családvédelmi 
Alap Országos Szociális Felügyelő
sége elhatározta, hogy a kézműves
iparosokat is bevonja

a sokgyermekes családok ház
építési akciójába

és a kölcsönnyújtás általános felté
telei mellett hajlandó részükre mű
hellyel ellátott kertes családi házak 
építése céljából kölcsönt nyújtani.

Erről az akcióról értesítették a mu
raszombati járás ipartestületét is, mert 
a kölcsönben

a felszabadított terület kisiparosai 
is részesülhetnek. A kölcsön iránt 
érdeklődő iparosság figyelmét felhív
juk az akcióra, amelyről

részletesebb felvilágosítást
a muraszombati járási ipartestületnél 
kaphatnak. A kéréseket közvetlenül 
kell eljuttatni az Ipartestületek Orszá
gos Központjába (Budapest, VII. Er
zsébet körút 9/11.), mégis ajánljuk az 
érdeklődőknek, hogy mielőtt a kérvé
nyüket megírnák és elküldenék, for
duljanak tanácsért a muraszombati 
ipartestülethez.

Az alsólendvai leventék 
széleskörű szociális munkát végeztek
— Alsólendvai tudósítónktól —

Az Alsólendvai Levente Egyesület ' 
beszámolója szerint az egyesület szé
leskörű szociális munkásságot fejtett 
ki az elmúlt évben. Füstteíen napo
kat rendeztek a leventék, téli ruhát
gyűjtöttek

a honvédek részére,
a r. kát. és az evangélikus nőegyle
tek bekapcsolásával 57 csomagot kül
dőt az egyesület a honvédkarácsony
ra. 2 mázsa különféle élelmiszert pe
dig a zalaegerszegi kórházban fekvő

sebesülteknek
adott postára. Meglátogatták a lend- 
vai leventék

a hadbavonultak
hozzátartozóit és mindenben segítsé
gükre siettek, amiben csak lehetett.

Most legutóbb 1554 pengőt gyűj

töttek az „Apát a hadiárváknak“ moz
galommal kapcsolatban, a többgyer
mekes családanyák részére is 30*3 
pengőn felüli segélyt juttattak.

A leventeegyesület a jövőben még 
fokozni akarja minden téren nemzet
nevelő és nemzetfenntartó munkássá
gát. Levente labdarugó csapatot állí
tanak fel és

levenfezenekar
szervezését tervezik. Erre a célra már 
500 pengő áll az egyesület rendelke
zésére. Sportfelszerelésre

1.500 pengő segélyt kapott
az egyesület, amely évi közgyűlését 
augusztus 15-én délelőtt 11 órakor 
tartja az alsólendvai polgári iskolában.

Az alsólendvai leventeegyesület és 
az alsólendvai leventék munkássága 
példás és a Muravidék őszinte elis
merésére tarthat számot.

Nem tilos a burgonya kiszedése!
A tévesen értelmezett alispáni rendelet

Amikor az idén megjelent az új 
burgonya a piacon, sokszor lehetett 
tapasztalni, hogy apró, éretlen bur
gonyát is kiszedtek egyesek a föld
ből, hogy jó pénzért bocsáthassák 
azt áruba. Ezek az esetek később a 
vármegye egész területén elharapóz
tak, ezért az alispán kénytelen volt 
julius 21-én rendeletet kiadni, amelyben

megtiltotta az éretlen és egészen 
apró burgonyának a földből való 
kiszedését.

Az alispáni rendelkezés egycsapásra 
megszüntette ezeknek a burgonyák
nak a piacra való felhozatalát, sőt 
lassankint bekövetkezett az a helyzet, 
hogy a burgonya teljesen eltűnt a 
piacról.

A burgonyának a piacról való el 
maradását azzal magyarázták, hogy 
sok helyütt félreértették az alispáni 
rendeletet és egyáltalán nem szedték

ki a burgonyát a földből. Vas vár
megye alispánja most a tévesen ér
telmezett burgonyarendelet helyesen 
való értelmezése céljából értesítette a 
polgármestert, a főszolgabirákat és a 
községi jegyzőket, hogy

a burgonya kiszedése nem tilos, 
sőt egyes helyeken előnyös, hogy 
a gazdaközönség azt a piacra fel
hozza. A julius 21-iki rendelet 
csupán az éretlen és apró bur
gonyára vonatkozott.
A félreértelmezett burgonyarende

let következtében sok helyütt, igy 
Szombathelyen is. nehézségek merül
tek fel a burgonyaellátásban és az 
utóbbi hetek hetipiacaira már egyál
talán nem hoztak fel burgonyát. Az 
alispán mostani rendelkezése bizo
nyára megváltoztatja a helyzetet s a 
piacokon újból meg fog jelenni az 
annyira hiányolt burgonya.
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lelkében is magyar lesz-e az életfor
májában magyarrá váló vend ?

Érre a kérdésre a vendség törté
nelme és néprajza válaszol. A válasz 
egyszerű: 1.) a vendség lelki meg
nyilvánulásai mindenkor magyaros 
lelkivilágra vallottak. 2.) Bartucz ka
tonákon végzett vizsgálatai alapján 
antropológiai szempontból a legkö-1 
zelebb a magyarsághoz állanak a 
vendek. Nem is csodálkozhatunk 
ezen, ha a vend anyanyelvű Titánok.

i
i Hor
I dől1

A
j ala |

irárj
I egyi
lásli
tömege bizonyítja, hogy milyen érté
kes
nen.
nyej
ne i; tekintsük nemzetiségnek. Hála

záthok stb. nagy tömegére gon- I a mai viszonyok között amúgy is igen 
nk.
vendség történelme és néprajza 

ján tehát az egészséges fejlődési 
z: nem megakadályozni a vend 
deket az önkéntes magyarrá vá- 

iin. A magyarokká vált vendek

elemekkel gazdagodik velük a 
set. Másrészt pedig : a vend anya- 
zü tömeget nem tekinthetjük és

na a vcna anyanyelvű iiiunvn, 
Hárik. Gomboczok. Vörösök. Légé- Istei; 
nyék. Kávások, Vitézek. Berkék, hát'

, vend nemzetiségi kérdés nincs, 
ni magunk ne is csináljunk.

Miért lehet legdrágább í gesz Vosmegyében 
a muraszombati piac?

A hatóságilag megállapító 
szigorúan ellenőrizzék - ■ 

stridováriak Muraszombat!)
Kaptuk és szószerint közöljük az 

alábbi sorokat:

Igen tisztelt Szerkesztő ü'r!
Tekintettel arra, hogy a muraszom

bati piaci viszonyok már két eszten
dő óta közismerten kibirhatatlanok. 
kérem, hogy sok száz muraszombati 
család érdekében soraimat közölni 
szives legyen.

Nem hiszem, hogy a mai viszonyok 
között, amikor a kenyér fejadag elég 
kevés, húst csak néhanapján lehet 
kapni, teljesen mindegy legyen a köz
ség vezetőségének, hogy mi megg 
végbe a piacon. Ma amikor, a nehéz 
ellátási viszonyok mellett elsőrendű 
közszükségleti cikk lett a főzelékféle 
és a gyümölcs, a muraszombati pia
con boldog-boldogtalan

annyiért adhasson mindent, 
amennyiért kigondolja.

Ha valaki a kenyeret csak pár fillé
rei drágábban adja, az árdrágítás, — 
ha a tejet 1—2 fillérrel drágábban 
adja, szintén árdrágítást követ el. Sza
bad kérdeznem.

hát nem árdrágítás
a cukorborsót 1.50 P-ért adni kilón
ként akkor, amikor Szombathelyen 
viszonteladóknál 60—80 fillér kilo
grammja. vagy olyan messze van a 
belatinci kertészet Szombathelytől, 
hogy minden lehet ? A bolgárok az 
apróbb ugorkát 1.50—2 P-ért adják, 
ugyanaz Szombathelyen 80 fillértől 
1.20 P A paradicsom itt 1.50—2 P, 
Szombathelyen 80 fillértől 1.20 P. Ál
talában minden főzelékféle 30—40%- 
ai drágább itt. mint Szombathelyen.

A gyümölcspiacon
pedig az a helyzet, hogy általában 
minden gy ümölcsöt 2 P ért adnak ki
lónként. Hát ez mégis abszurdum. 
Mi felnőttek csak lemondunk a gyü
mölcsről. de a kis gyerekeknek fel
tétlenül szükségük van néha egy kis 
vitamintartalmú jó gyümölcsre és igy 
azt kénytelenek vagyunk 40%-al drá
gábban megvenni itt, mint Vasvár
megye bármely városában, vagy köz
ségében.

Muraszombatban rengeteg 
tisztviselő család

él aki a maga kötött kis fizetéséből 
ezt a különbözetet nem bírja el. nem 
bírja el különösen azért, mert már a 
lakásnál is olyan óriási különbség 
van, hogy már ott is a VI. lakbér
osztályú lakbér több mint kétszeresét 
kell fizetni, most hozzájön ez a piaci 
különbözet, ilyen körülmények között 
bizony nem gyönyörűség Muraszom
batban „nős", avagy „családos" tiszt
viselőnek lenni.

:t árak megtartását 
Miért adják el a 

in a gyümölcsüket? 
\ piaci kérdést
)n könnyű lenne megoldani, nem

I

i

túlterhelt muraszombati lakosságon, — 
soraim közlését megköszönve, vagyok 
kitűnő tisztelettel:

(Aláírás.)
Muraszombat. 1943. augusztus hó 11.

♦

A magunk részéről szükségtelennek 
tartjuk bővebb kommentárt fűzni a 
levélíró családapa soraihoz. Azt je
gyezzük csak meg, hogy a mura
szombati piaci viszonyok, amellett, 
hogy a község lakosságának érdekei 
ellen valók, rossz fényt is vetnek vá
roskánkra, I 

az erélyes rendteremtésre te
hát azonnal szükség van I

Ismervén a község vezetőinek szo
ciális érzését és erélyességgét, bizto
sak is vagyunk benne, hogy a legrö
videbb időn belül rend lesz a mura
szombati piacon.

HÍREK

nagj
kell jnás, mint elővenni a keddi és 
a péHteki „Vasvármegyét" 
nézr« 
goru, n kiadni a rendőröknek (esetleg 1 
sokkól hatásosabb, ha lehetne a csen- 
dőrsfj 
mem 
lezni 
tesse 
nek

és meg- 
az ottani árakat, kiírni és szi- ;

g segítségét igénybe venni), hogy 
vi az egyes cikkek ára. Köte- 
kell minden eladót, hogy tün- 
fei a cikkek eladási árait — en- 
>etartását tessék szigorúan ellen- 

őrizn. 
bán irusit. úgy kobozzák el a cikkeit 
és a 
a sz 
akar 
be a 
embe 
mert nincs meg a lehetőségük, hogy

t ilfizessenek
közsí 
sokk< 
zeleb 
ha — 
désbt 
egy l 
árut, 
kább 
mint 
kedv, 
dóvái 
mölcs 
állapi 
ámen

Rer 
lenek 
kon. <

és amennyiben valaki drágáb-

megállapított áron mérjék ki. Aki 1 
rmbathelyi piaci árakon nem j 
árusítani, az inkább ne hozzon 
piacra. Ha háború van és egyes 
■csoportoknak nélkülözni kell, I

9z Ipartestület közleményei
A járási ipartestület elegendő je

lentkező esetén mestervizsgára előké
szítő tanfolyamot szervez. Legköze
lebb szeptemberben lesz mestervizs
ga. akik tehát tanfolyamon akarnak 
résztvenni, sürgősen jelentkezzenek a 
muraszombati járási ipartestületnél.

Férfiszabók a járási ipartestületnél 
átvehetik a kiutalt bélésárut a jövő 
hét folyamán.

Kéményseprők és pékek részére 
szappan érkezett az ipartestülethez. 
A júliusra kiutalt szappant ott most 
átvehetik.

Az ipari munkavállalók 50%-os 
utazási kedvezményben részesülhet
nek. ha szabadságra utaznak. Ér
deklődni a részletek felöl az ipartes
tületnél lehet.

2000 pengő üzletfejlesztési segélyt 
kaphatnak magasabb képzettségű, de 
tőkeszegény fiatal iparosok. Érdeklőd
ni a járási ipartestületnél lehet.

Mesterek és mestervizsgára ké
szülők figyelmébe! Gumilár Kálmán 
ipartestüti jegyző vend nyelvű mes
tervizsga-könyvet adott ki. A könyv

ügségleti cikkeket és ezért má- 
I hátrányba kerülnek, akkor kö- 
) járunk a szociális igazsághoz, 
erélyesen belenyúlunk a kér- 
, mert mi történhet, — legfeljebb 
ét napig nem hoznak a piacra 
/égül belátják, hogy még in
érdemes valami 1 P-ért eladni, 
rtthon elpazaini. Csak kuriózum 
ért említem meg. hogy a stri- , .... __ ___ _ .
ak inkább idehozzák a gyű- a mestervizsgák anyagát tartalmazza 
ót. mert Csáktornyán meg van . •
va az ára. de itt annyiért adják, s nt',n csa*\ 
lyiért akarják. a levizsgázott
lélve, hogy az illetékesek segi- 
az elburjánzott piaci viszonyo- 
zzel könnyitenek nagyon sokat nál az ipartestületnél.

II——BTOK O "atWMKMMWmTT

és nem csak a vizsgázóknak, hanem 
t, régi mestereknek is 

nagy hasznára lehet jó tanácsaival. 
A könyv kapható Gumilár Kálrnán-

Táj- és Népkutatás
A VMKE táj- és népkutató szakosztálya közli: 

éti kérdéssorozatunk a régi nép- J 
feltárását célozza. Szives, lel-

; retes feleleteket kérünk az aláb-

hE
visele 
kiisme 
bi kérdésekre.

! III. A ruházat.
község.•'I' ...........................................

1. Miben különbözött a régi ruhá-; 
zat almaitól?

2. ’4ik voltak az egyes ruhadara
bok férfiaknál és nőknél?

3. Milyen anyagból és milyen sza
bássá; készültek ezek a ruhák?

4. Kiilyen volt az egyes ruhadara
bok v selési módja és díszítése ?

5. Mit viselnek még elvétve a régi 
ruhadarabokból ?

ik hozzák be a divatot és ho- 
'áltozik az? Mit mondanak a

6. F
gyan 
varrók ?

7. Milyen anyagot és díszítést ked-

veinek? Mit mondanak a boltosok?
8. Viseltek-e olyan ruhadarabot, 

amelynek viselését hiány miatt hagy
ták abba?

9. Mi az oka annak, hogy az új 
ruhadarab némelyike általánossá vá
lik. a másik nem ?

10. Megszólják-e 
és a divatozást?

11. Utánozzák-e 
tözetét ?

12. Van-e olyan 
csak ünneplőnek hordanak?

13. Készítenek-e maguk ruhát és 
díszítést? Érvényesül-e az egyéni ízlés?

14. Régente több vagy kevesebb ru
hát viseltek ?

15. Fényképezzünk régi ruházatba 
öltöztetett vendeket!

— Csendlaky Valéria muraszen
tesi tanítónőt eljegyezte Németh End
re szentpéterfai kántortanitó.

— Csepeli leventék jönnek kéthe
tes táborozásra Muraszombatba. A 
leventéket az állami gimnáziumba 
helyezik el. ahová jövő kedden ér
keznek meg. A leventecsapat 100 
főnyi lesz, zenekart is hoz magával

— Két idősebb családapa járt 
szerencsétlenül Lendvavásárhelyen 
a cséplésnél. (Lendvavásárhelyi tu
dósitónktól). Gyakoriak ezidén a csép
lésnél történő szerencsétlenségek 
Lendvavásárhelyen. Az utolsó hét le
forgása alatt két súlyos szerencsétlen
ség is történt a gép mellett. Egyik
nek Krájcsics György 50 éves 
lendvavásárhelyi gazda az áldozata, 
aki Ritocz Gábornál való cséplésnéí 
leesett a szalmakazalról és lábát tör
te. A másik szerencsétlenül járó em
ber a hatvanéves Kovács Márton, 
ugyancsak lendvavásárhelyi lakos, akt 
Hach Vendelnénél esett le cséplés 
közben a szalmakazalról. Az ő bale
sete sokkal súlyosabb, mint Krájcsi- 
csé, mert Kovács hátgerincét törte el. 
Mindkettőjüket beszállították a mura
szombati közkórházba. Szerencsétlen
ségük nagy részvétet keltett Lendvavá
sárhelyen, annál is inkább, hogy mind
ketten többgyermekes családapák

í

i
I

a régimódiságot |

más vidékek öl- ‘
Iruhadarab, amit

......................................Bálint Béla
a gyűjtő neve és foglalkozása, áll. gimn. tanár.

Almát
exportcélra vagontételben,

hüllőt almát
vagontételben vásárol
Eiland Lipót 
gyümölcs nagykereskedő 

Szombathely, Telefon: 173 
Export. Import.

Mi látta az eltűnt 
Nemec Jánost?

Nemec Jánosné, Barkóc 37 szám 
alatti lakos a következők közlését kér
te szerkesztőségünktől :

Nemec János 63 éves barkóci ia- 
kos julius 29-én eltűnt hazulról és 
azóta semmit sem tudnak róla. Nemec 
elmebeteg, középmagas termetű em
ber. Különös ismertetőjele : arcán be
gyógyult seb forradása látszik, sárga 
bajuszának fele már ősz.

Felesége kér mindenkit, aki esetleg 
látta, vagy valamit tud felőle, érte
sítse őt azonnal.

Zrínyi Miklós mondja:
„Mi, magyarok, ne építsünk sen

ki vitézségére, hanem amíg az Isten 
ép kezet, lábat adott kinek kinek, 
azon erőlködjék, hogy az idegenek 
ne legyenek szükségesek segítés
képen. mert bizonyára a mi sebünk 
senkinek úgy nem fáj, mint nekünk".

Gyomorbajos! ■ Vesehajos! |
TARTSON IVÓKÚRÁT 1 

A természetes szénsavas | 

PETANCI 
GYÓGYVÍZ I 
ÜDÍT - gyógyít

Főraktárt MURASZOMBAT f

JELEFON 68. I
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Pataky államtitkár
a magyar nemzetiségi politikáról

EN MAGYAR ÁLLAMERŐS MAGYARSÁG, FÜGÉT?
Pataky Tibor államtitkár a debre- 

nyári egyetem megnyitásakor a 
kisebbségi kérdésről igen megszivle- 
le-dő beszédet mondott, amelyből 
-odúnkban áll az alábbi fontos rész
leteket közölni:

_  4 mi különleges viszonyaink 
k zepette nemzetiségi politikánk alap-

, ős magyarság. erős, független 
-.gyár állam. Ez az a cél. amelyet 
állandóan munkálnunk kell De en- 
-ek a célnak munkálásából ki kel! 
venniök a maguk részét nem magyar- 
a ku honfitársainknak is. Az erős ma- 
r • arság és az erős, független magyar 
állam nekik épp olyan érdekük, mint 

;künk magyaroknak. Azó boldogu- 
iásuknak. fennmaradásuknak, virág
zásuknak ép úgy feltétele, mint a 
miénknek. Ennek a gondolatnak je
gyében kell kezet fognunk. Ezí keli 
közösen munkálnunk, ebben a gon
dolatban kell összeforrnunk.

\em igaziunk ie senkit
— Ezen az utón haladva, erről

s. -ra le nem térve könnyen kiküszö- 
hr Ehető minden súrlódás. Mert ez az 
ut a suum suioue útja, a kölcsönös 
megbecsülésé, tiszteleté s a szereieté. 
.4 szeretelé, amelynek jelentőségére, 
mint nemzetiségi politikánk egyik lég
ii mosabb lelki tényezőjére a minisz- 
i, elnök ungvári beszédében rá
mutatott, amidőn hangoztatta, hogy

A magyar fajtának sok minden hi
báid között van egy nagy gyönge
ege. amely azonban legszebb tulaj- 

:■ nsága is: szereti embertársát'. 
Es ugyanakkor kiemelte, hogy „Mi 
mindig szeretjük azokat a népeket, 
amelyeket itt találtunk, ide behoztunk, 
ide beengedtünk. Ez a gyöngénk, a 
m; erőnk. Mert igazán szeretni csak 
..z erős tud. A gyűlölködés, az el
nyomás. a leigázás, azok fegyvere, 
akik nem bíznak a maguk ereiében. 
Az erő önbizalmat ad, megadja a 
biztonságot a vezetésre, az egyéni 
életben éppen úgy, mint a népek életé
ben. mint a népek vezetésében Nekünk 

nincsen szükségünk a magunk 
igazának bizonyítására

a történelmi hamisítás, az ócsárlás, 
a sokszor piaci hangú gyűlölködés 
szközével élni. Elég szárazon kije- 

ie-.teni: ha mi úgy elnyomtuk, ieigáz- 
tuk volna ezer éven át az itt élő és 
ide beköltöző nem magyar honfitár- 
mnkat. amint az rólunk ellenfeleink 
hirdetik, hírmondója nem lenne nem
zetiségeinknek.

— Erős magyar áilam. amelyben a 
mag;.arság a nemzetiségekkel — azok 
joeos igényeit teljesen kielégítve — 
békés harmóniában, együttél. Európa 
e részében

a béke legbiztosabb őre.

Az állameszme
A magyarság lelkében mindig 

' \ öli és élő ma is a testvéri sze-
A ei a nemzetiségek, azon népek fe- 
m amelyekkel együttélt és együttél, 

volt és élő ma is a megértő kész-

II

rum éjt likőrgyar
mindennemű szes:
Cégt. BORLAY ENDRÉMÉ

e s i t a 1 o k gyártása és eladása

SZOMBATHELY - THÖKÖLY 1MRÍ
Legkitűnőbb italok !,

sét 
és' 
ne: 
és
Há 
vo>•4nej
az<: 1

a nemzetiségi jogok elismerésére 
gyakorlati biztosítására. Viszont 

nzetiségeinkben is élő valóság volt 
az ma is a magyar állameszme, 
e részben a történelem folyamán 
ak zavaró momentumok, s ilye- 
ről itt-ott talán ma is szó eshetik, 
k csak egyes nemzetiségi szemé

lye eben, a nemzetiségi tömegek pi
cin vékony rétegében jelentkeztek, 
de nem tudták áthatni, mint ahogy 
má sem hatják át a nemzetiségeknek 
ak. rcsak valamelyes jelentékenyebb 
tömegét. Ezt hangsúlyozottan ki kell 
emelnünk, mint ahogy nyomatékkai 
ke rámutatni arra is. hogy még e 
sp< radikus zavaró momentumokat is 
so’.asem a magyar állam, vagy a 
mí!?yarság megtartása termelte ki. 
Ne ín. azok nem itt születtek, azokat 
miíidig kívülről, mesterségesen szítot
tál^} békezavaró szándékokból. Szitot- 

olyanok. akik túlzott sovinizmus- 
és vak gyűlölettől fűtve elvesz
ik a józan, reális politikai látást 
sovén elvakultságukban nem is- 
ték fel. hogy a D.ma-völgy ében 
épponti elhelyezkedésű rnagyar- 
és a vele együttélö nemzetiségek

ták:
tói.;
tét?
ési
mé
bői;.
Sd'lí-------------------- _______________________

soi'iszerüen, természeti és gazdasági 
adi
Idd 
tot|

eg>
Ias. 
vei li azok közé.
egy

ttságok miatt egymásra, egy ál
keretébe vannak utalva. De szi- 

ik és szítják olyanok is. akik örök
érj *nyü emberi igazságokkal ajkukon 
va. íjában mérget csöpögtetnek az 

más fele kinyílt lelkekbe. szétvá- 
tani akarják azokat, éket akarnak 

akik sorsszerűén 
másra vannak utalva.

Természeti erők
tagunk és mások is. akik a duna- 

. íví nemzetiségi kérdés problémáit 
| gálják. nem zárkózhatnak el a
■ >t említett természeti, gazdasági 
I i elhatározó szerepének felisme- 
1 elől. De nem zárkózhatnak el 
: másik rendkívüli fontosságú kö- 
! lény meglátása elől sem. S ez
den hamis dobi érés, hazug pro- 
anda állításával szemben, hogy e 
létén itt élő népek kzött időtálló 

I tézist, békét, harmóniát csak a 
jyar állam és csak a magyarság 
tt és tud teremteni és fenntartani, 
magyarságnak, a magyar népnek 

Ibiről hozott türelmessége és ösztö- 
-n érvényesülő magíis politikai ho- 

tntja. e tulajdonoknak a nemzeti
ekre gyakorolt hatása, a nemzeti
ek nagy tömegeinek államhüsége 
; agaszkodása a magyar államhoz, 
'< a lelki pillérek, amelyeken e 
íj tézis, e harmónia kialakult és a- 

eken az nyugszik.
áklaszilárdan hisszük, hogy ezek 

■’ ázados próbát kiállott lelkierők
■ ízallanul fognak é vényesülni a 
j agyobb viharok és veszélyek 
b itt is.

i minj
1 derri

cipéctsegéd
entéle ópészmunkára á».ast Keres. Min- 
■ipészmunká: végez azenna: munkába 

| •.]!. Raíbár Miha.y Fclsöter.dvf.. 182,
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Figyelő
5. Bálint Béla : A vendek magyar

sága, Írott Kő, 1942. szept. 1. Avend- 
ség történetén való végigvezetés kap
csán mutatja be : hogyan lett a vend- 
ség szerves része a magyar nemzet
testnek, alkotótényezője a magyar 
kultúrának. Az eredetkérdéssel kap
csolatban megállapítja: 1. a szlovén- 
eredetelmélet labilis nyelvi bizonyíté
kokra támaszkodik, melynek Bartucz 
antropológiai mérései ellentmondanak, 
2, az antropológiai adatok a kelta- 
eredetelméletet erősítik meg, melyet 
történeti bizonyítékokkal kell kiegé
szíteni. Egyébként az eredet-kérdés 
jelentősége eltörpül a vendség magyar 
ezer évének történeti tényei mellett.

6. Bálint Béla: A Vendvidék és 
népe, A földgömb. 1942. okt. 1. Tu
dományos összefoglalás eredeti térkép
melléklettel és jellegzetes táji illusztrá
ciókkal. Nagy értéke a Muravidék 
geológiai múltjának első tudományos 
kikövetkeztetése. A földrajzi adottsá
gok fonalára építi fel a gazdasági élet 
és a települési viszonyok jellegét: ter
melési, ipari és kereskedelmi helyzet, 
— hegyközség és sorfalu típus. A nép
rajzi kérdés vizsgálatánál a göcseji, 
hetési és őrségi magyar nép hatásai
ra utal: házi berendezés, különféle 
népszokások, babonák, stb. A vend 
elnevezéssel kapcsolatban Korabin- 
szky (1805) és Csaplovíts (1829) ada
taira hívja fel a figyelmet.

7. Dr. Thimm József: A magyaror
szági vendekről, horvátolflBl, bunye- 
vácokról és sokácokról, Láthatár, 1942. 
október. A vendeket kelta eredetűnek 
tartja, lakóhelyüket azonban tévesen

| a Muraköz északnyugati részébe te- 
' szi, úgy hogy rövid történeti vázlata 
I is a Muraköz területi hovatartozan- 
dóságának helyzetével foglalkozik. 

• (Mint előadás elhangzott a debreceni 
nyári egyetemen.)

8. Dr. Pavel Ágoston : Rigászás a 
Vendvidéken és az őrségben, a 
Néprajzi Múzeum Értesítője, 1942, 2. 
szám. Rendkívül érdekes cikkében a 
mesterségszerűen űzött rigószedés tör
ténetét vezeti vissza Faludiig. Leírja

i a rigászás szerszámait, mai állását és 
1 anyagi eredményeit. Bő anyaggal il
lusztrált cikkében a vendségi és őr- 

I ségi nép életrevalóságára utal.
9. Bálint Béla: A vendek sorsa, 

Vasvármegye, 1943. ápr. 16. A Mu
ravidék felszabadulásának 2. évfor
dulója alkalmával ismerteti a várme
gye közönségével azokat az elszakít-

. hatatlan magyar kapcsolatokat, ame
lyek a vendség ünnepét bensőséges
sé teszik. Sorsuk a mi oldalunkon 
van kijelölve, ahol szabad fejlődésük 

1 biztosított.
10. Bálint Béla: Vend táj, vend nép, 

' Ifjúság és Élef, 1943. jun. 1. A ma
gyar ifjúság számára készült cikk él
vezetes stílusban, eredeti tájfelvéte-

, lekkel mutatja be vidékünket és né
pünket. A vidék jól jövedelmező ál- 

i lattenyésztéséről, a nép erős ipari és 
I kereskedelmi érzékéről, praktikus élet- 
i felfogásáról, történeti és irodalmi em
lékeiről, a régi népviseletről, a vend 

' ház és udvar jellegéről, a családi élet 
tisztaságáról és a magyar családok
kal való vérségi kapcsolatokról érte
síti az ismertetés az ifjúságot.

11. Bálint Béla: A vendek földjén. 
Búvár, 1943. jun. 15. A díszes kivi
telű folyóiratban sok képpel megjelent 
cikk utazásszerű formában vezeti át 
az olvasót a vidéken az erdős, vadon 
dombvidékről a gabonatáblás halom
vidéken át a Lendva-síkság kaszálói
ra és a Mura vadregényes partjaihoz, 
a szorgalmas és békés vend csalá
dok derékszögalakú házaihoz, kere
keken futó ajtón át be a szőlőluga-

HÍREK külföldről
— A Szentatya levelet intézett Mag- 

lione bíboros-államtitkárhoz, amelyben 
a bíboros utján buzdítani szándéko
zik az összes hívőket, hogy imádkoz
zanak a békéért. Különösen Mária 
mennybemenetelének ünnepén kérjék 
áhítattal a Szüzanyától a béke közeli 

I elkövetkezését.
— Svédország megszüntette a né

met katonák és hadianyag szállifását 
vasútvonalain. A német katonák Nor
végiába mentek Svédországon keresz
tül és a hadianyag utánpótlás jelen
tős részét is ezen az országon át jut
tatták el a legészakibb védelmi vo
nalakba.

— Péter jugoszláv exkirály és az 
emigráns kormány Londonból 
Kairóba szándékozik áttenni székhe
lyét. Az angol kormány már jóvá is 
hagyta az exkirály szándékát.

— Törökországban újabb kiütéses 
tífusz megbetegedések történtek. A 
borzalmas ragály csirái minden védő 
intézkedés ellenére ott lappanganak 
a lakosság között.

— Berlinből kitelepítik a gyerme
keket és a nőket, mert a város eilen 
fokozott légi offenzivát várnak.

— Egyiptom és Irak miniszterel
nöke tárgyalásokat folytattak, amely
ben egy tervezett arab államszövet
ség létesítésének lehetőségét vitat
ták meg.

— Spanyolországban borzalmas 
hőség uralkodik. Sevillában napon 50 
fok meleget mérnek I

— Kanadában az utóbbi hetek alatt 
több, mint ezer üzemet kellett leállí
tani szénhiány miatt. Az idén télen 
a templomok, az iskolák és a színhá
zak nem részesülnek szénellátásban.

— Olaszországban a gabona át
vételi árát 280 lírában állapították meg 
métermázsánként.

— Angliában is panaszkodik a la
kosság a tejhiány, a bőrhiány és a 
fahiány miatt. Legutóbb az alsóház
ban több felszólalás is hangzott el 
e miatt.

— A menedékjog megszüntetését 
kérték a szövetkezeit nemzetek a sem
leges államoktól. A menedékjog meg
szüntetése esetén a semleges államok 
nem adhatnának otthont a politikai 
menekülteknek, hanem azokat ki kel
lene szolgáltatni a szövetségeseknek, 
hogy mint „háborús bűnösöket" bíró
ság elé állítsák őket. Svájc és Török
ország már eddig kijelentette, hogy a 
menedékjogot nem hajlandó meg
szüntetni.

— Indiában Vianiagar városát ha
talmas árvíz öntötte el. Több, mint 
ezer ember életét veszítette.

— Az amerikai hajógyárak julius 
hó folyamán 158 kereskedelmi hajót 
építettek, mint ezt Washingtonból 
jelentik.

— Newyork néger negyedében 
súlyos zavargások törtek ki. mert egy 
fehér rendőr le akart tartóztatni egy 
néger nőt. 1000 rendőrt kellett a rend
csináláshoz kivezényelni.

dis Előfizetőinknek
faStéfaú ügyes-bajos dolgaiban szive- 
Swfcíí sen szolgálunk tanáccsal! Kér

déseiket levelezőlapon Írják 
meg és küldjék be a Muraszombat és 
Vidéke szerkesztőségébe.

sos udvarra és az értékes mondakincs 
felelevenítésére serkentő falbaépített 
kemence kockájához. Átfuthat az ol
vasó képzeletben Muraszombat kö
vezetlen utcáin, ahol azonban nagy 
gazdasági és kulturális erő dolgozik.

(Soroki.)
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HÍREK az országból I .EV NrKE
— Grősz József kalocsai érsek 

augusztus 22-én szenteli fel a szom- 
bathely-szőllősi templomot.

— Az evangélikus gyülekezeti kö
zösségek országos találkozója és kon
ferenciája ez évben augusztus 20—22- 
én lesz Békéscsabán. Összes 
költség 2 P jelentkezési díjjal .14 P 
és reggelihez harapnivaló. Éleimi- 
szerjegyek, vagy adagok nem kelle
nek. Azonnali jelentkezéseket kér, 
részletes programmot küld az Ev. 
Igazgatólelkészi Hivatal Békéscsabán. 
Vasúti kedvezményért folyamodtunk. 
— Felvilágosítást az E. I. Sz. is ad 
(Bpest. I.. Verbőczy-u. 28.).

— A vasmegyei Alsóság község
ben nagyon sok szabálytalanságot 
fedeztek tel a cséplésnél. A csendőr
ség razziát tartott és 21 óra alatt Í18 
gazdától 998 métermázsa „fekete" ga
bonát kobozott el.

— A szombathelyi ipartestület 
Szombathely alapításának 1900-adik 
évforduló; . alkalmából 
rendez.

— A nagykanizsai 
két ismeretté;, nő ellen 
ientés érkezett. A két i 
volt é.s sok pénztárcát emelt ki a re- 
tikülökbói.

— Körmend 73 legmódosabb pol
gára másfélmillió adóalapot képvisel.

— Pápán Rátkai Lajos földbérlő 
értesítette a had havon ültük hozzátar
tozóit. a hadiözvegyeket és hadiár
vákat, hogy termésüket saját cséplő
gépével és üzemanyagával teljesen 
díjtalanul elcsépeli.

— Letenyére helyezte át dr. Somos 
Ferenc zalaege szegi szolgabirót Za
la vármegy e főispánja.

— Csáktornyán befejeződött a négy
hetes muraközi nyelvű tanítói tan
folyam. A hallgatók szép előmenetelt 
mutatnak tel a muraközi nyelvben.

— Zalaegerszegen 310 gyümölcs
termelőnek összesen 1550 kilogramm 
cukrot utalt ki a közellátási miniszter.

— Körmenden — statisztikai kimu
tatás szerint — a legutolsó 48 év alatt 
annyian hunytak el. mint amennyi 
lakosa jelenleg van a községnek. Je
lenleg 7 ’"l lakosa van Körmendnek.

— Forró vízzel telt fazekat tett 
le a takaréktűzhclyről a földre Láng 1 
Józsefné hosszuvölgyi asszony. Az ' 
udvarról beszaladt a kisfia, aki a íor- 
róvizes fazékba esett. A nagy kanizsai 
kórházba súlyos sebeibe belehalt.

— Tiltott műtét miatt tizhónapi bőr- I 
tönre Ítélte a sepsiszentgyörgyi tör-1 
vényszék Müller Irma nagybaconi , 
szülésznőt.

— Uj helyiségének felszerelésére 
6000 pengő államsegélyt kapott a nyír
egyházi népfőiskola.

— Oldalkocsis motorkerékpárjá
val hazafelé menet Singer Sebestyén 
bonyhádi cséplőgéptulajdonos neki- 
rohantarobogó vonatnak. Fiával együtt 
szörnyethalt.

— Járási mezőgazdasági kiállítást 
rendeznek Topolyán, amely szeptem
ber 26-án nyílik meg.

— Cséplés közben a csépszekér 
dobjába szédült Papp Anna 17 éves 
helyesfai leány. Súlyos sérülésekkel 
vitték a pécsi sebészeti klinikára.

— Kitűnő sikerrel fejeződött be 
Kalocsán a tíznapos vezetőképző tan
folyam, amelyet falusi leányvezetők 
számára rendezett a Kalász.

— Agyonsujtotta a villám. A bor- 
sodmegyei Gelej község fölött nagy
zivatar vonult végig. Kiss István föld- 
mives a mezőről hazafelé igyekezett, 
hogy elkerülje a vihart. Útközben vil
lámcsapás érte, ami agyonsujtotta.

iparos-napot

hetivásáron 
i számos felje- 
nő zsebtolvaj
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\smerd meg nemzetedet!
I
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I

Habsburg önkényuralom. 
Zrínyi Miklós.

A békében is továbbtartó török har- 
c;ii<, a némettel vívott .meg-megújuló 
küzdelmek, ha biztosították is a ma- 
g; írság szabadságát, de mindmeg- 
a.iiyi magyar vérbe kerültek. Az Al- 
fö I és peremvidékének pusztulása 
ut: n a Felvidék is elszegényedett az 
ö: c >kös hadjáratok következtében, majd 
a század közepén az eddig jólétben 
él{: Erdélyt is feldúlták a török-tatár 
csapatok. Magyarországnak egyetlen
ért vidéke, tája nem volt, amelyik 
nt | sirathatta volna megölt és rabság
be hurcolt lakóit, felgyújtott falvaik 
le:lázolt vetéseit.

.Másfélszáz év kegyetlen küzdelme 
őrölte a magyarság erejét s most. 
;y Erdély hatalma is semmibe fosz- 
, a császár-király elérkezettnek látta 
időt aira, hogy a magyarságot 

: szén megtörje.
I ,z volt a sorsa a század, de az 
; sz magyar történet egyik legkima- 
1 ióbb alakjának : Gróf Zrínyi Miklós

nál! is. Őrségi főnemesi családból szár- 
m^kott. családja nemzedékeken át 
sz|vós harcban védte a pogány ellen 
a r íuraközi végeket, dédapja pedig, 
a másik Zrínyi Miklós, Szigetvárnál 
cici át áídoztr hazájáért a török harc-

. A család hagyományai termé- 
essé teltek. hogy a korán árván

__ Lfi*
mák nevelték. Már egész ifjan 
geket vezet a hanyatló török el- 
s mert Bécs soha nem segítette,

fe> 
he 
lo 
az 
eg

égi
ga.‘

bér
szt*

radi Zrínyi Miklóst ugyancsak km:
tor
se:
ler
saját pénzén fogadott zsoldosokat. 
Bébsnek azonban nem volt Ínyére 
nagv harciassága, ők békét akartak 
a törökkel, nem háborút s a E„i_I 
hordát bánt, ahol csak tehették, el- 
gá.i

t

I

I ni a nagyobb rutint és tudást. A Ha- 
| ladás nem ambicionálta túlságosan a 
j góllövést, annál inkább a tervszer- 
| csatár játékot. A Haladás csatárok

a régi szombathelyi futballt
i játszották, elejétől végig lapos, rövid 
I átadásokkal közelítették meg a Mura 
I kapuját.

A Mura
egész csapatát dicséret illeti az elért 
eredményért. A csapat fejlődése biz
tató, sok sikerre tarthat még a mura
szombati gárda számot, ha tovább 
halad a megkezdett utón. Legjobbja 
az önfeláldozóan védő Jandl volt 
de kitűnt Kukanja, Próbajátékos li. és 
Kolossá játéka is.

A Haladás nem a régi, fiatal csa
tárai azonban nagy jövőre számíthat
nak. Különösen a jobbösszekötő Varg- 

I ha okos játéka tetszett. Kiss nagy 
' rutinjával okosan irányította a fiata
lokat. a védeimben pedig Tölgyesi 
rombolt nagyszerűen.

Valent jól bíráskodott.
Nyilatkozatok:
Lelovich Gyula Haladás : Az ered

mény reális. A Mura sokat fejlődött, 
rokonszenves, sok siker előtt álló 
csapat.

Péterke Rezső Mura: Kis szeren- 
i csévél még szebb eredményt is érhet
tünk volna el. (Sz.)

MURA 11. - KÖRMEND 1:0 (0:01
F. hó 8-án Körmenden játszott a 

Mura 11. barátságos mérkőzést az új
donsült 1. osztályú K. L. E. ellen es 
megérdemelten győzött. A győzelem 
aránya sokkal nagyobb is lehetett 
volna, azonban a helyi játékvezető 
a Mura II. egy szabályos gólját nem 
adta meg. azonkívül sorra elnézte a 
körmendiek emberre menő „durva" 
játékát, amiben sajnos a volt Mura 
játékos Várhegyi vezetett. A Mura li. 
mindegyik játékosa kisebb-nagyobb 
„körmendi emlékkel" jött haza, de a 
sebek hamarosan begyógyulnak, a 
szép győzelem emléke pedig sokáig 
dicséri majd a fiatalokat, akik Cság
rán vezérletével igazán elismerésre 
méltóan szerepelnek.

Sokszor hangoztattuk annak szük
ségességét. hogy a fiatalokat be kell 
nevezni a bajnokság II. osztályába, 
mert ott állandóan játékban vannak 
és igy legjobban megoldják a Mura 
utánpótlásának kérdését. Szívből örü
lünk a Mura 11. első nyilvános sike
rének és további folytatást remélünk.

A jó Mura II.-bői is külön ki kell 
emelnünk Cságrán. Benczik 11. Des
kovits II., Klainscsek és Kovács játékát.

*
Vasárnap f. hó 15-én a Mura két 

csapattal Csáktornyán vendégszerepe . 
Az első csapat mérkőzése fél 6-kor, 
mig az eiőmérkőzést játszó 11. csapat 
mérkőzése fél 4 órakor kezdődik

A Csáktornyái csapat annak idején 
Muraszombatban nagyon tartalékosén 
szerepelt, otthonában kompletten na
gyon veszélyes ellenfél, amit előkelő 
NB. III. helyezése is bizonyít. A Mu
rának igen össze kell szednie magát, 
nehogy a csáktornyaiak „törlesztési" 
szándékai valósággá váljanak

Reméljük, hogy a Mura már jobban 
fog játszani mint a Haladás ellen és 
igy szép mérkőzésre van kilátás.

*
A Mura vezetősége fokozott gonddal 

■ készül az őszi szezonra. Bemelegítő 
i mérkőzéseit úgy állította be, hogy a 
; legkényesebb szurkolók igényeit is 
I kielégítse. Augusztus 20.-án. Szent- 
istvánkor a Nagykanizsai Vasutas S. 
E. NB. csapata jön Muraszombatba. 
Aug. 22-én egy könnyű mérkőzést 

i játszik a Mura, mig 29-én ismét NB 
I csapat szereplése valószínű. Szept. 
5-én pedig már a bajnokság kezdő- 

I dik. - (v)

Zrínyi fájdalmában és tehetetlensé
gében a magyar nemzethez fordult és 
híres kiáltványában, a „Török Áfium- 
ban" megdöbbentő éleslátással mutat 
rá a magyar kibontakozás egyetlen 
járható útjára. Ne számítsunk senkire, 
— mondja — csak magunkban bíz
zunk. Térjünk vissza őseink erényei
hez, ragadjunk fegyvert, s magunk 
erejével vívjuk ki országunk szabad
ságát és függetlenségét.

Hiába volt azonban minden, hiába 
volt Zrínyi lángszavu riadója, a nem
zet fáradt volt, már nem ugrott sza
vára, hogy szétzüzza a „török sár
kány" fejét. Vezetőhelyre, országos 
tisztségre Zrínyi nem juthatott, Lipót 
császár nem engedte nádorrá válasz
tatni s élete örök időre példázza a 
semmittevésre kárhoztatott magyar 
tehetség sorsát. A század legnagyobb 
magyarjának élete hiába volt: Látta 
a kibontakozás útját, de nem vezet
hette arra nemzetét. Halála után pe
dig hosszú időre teljessé vált a sötét
ség. a fáradt magyarság senki és 
semmi ellen nem védekezett.

A magyarságra sohír nem látott 
mértékben zúdultak a szenvedések, 
Lipót mindenben szembehelyezkedett 
a nemzet vágyaival és törekvéseivel. 
1671-ben az ország legelső mágnásai 
szövetkeztek a nádor vezetésével az 
uralkodó ellen, csupa olyan, aki mind
eddig hű embere volt az udvarnak. 
A szövetkezést felfedezték s most 
már jogcímet találva a nemzet hűtlen
ségében, tömegesen vonták vérpadra 
a magyarság legjobbjait. A nemzet 
kétségbeesésében egészen törökpár
tivá lett s Thököly Imre felsőmagyar
országi fejedelemsége nyíltan a török 

in
dult a török hadsereg nagy hadjára
tára, 1683-ban. hogy Bécset elfoglalja.

fiatal ol^l^óba ajánlotta magát. Ekkor i

isolták tervei véghezvitelében.

S-P-O-BT
fyényeleji játékot, de változatos, élénk küzdelmet

i 1 n.. i i r i ü/f o ' 11 r
I

zotl ______ ______ _ __ ____________
baltielyi Haladás NB csapatának ven
déi szereplése vasárnap délután. Kel
len < 
né;
j«4( r$

láttunk a Haladás—Mura SE találkozón
HALADÁS-MURA 5:2 (4:1)

A II. félidőben
a Haladásban Tóth, a .Murában Kü- ' 
lics lesz a balszélső.

A félidő elején a Mura nagy lelke
sedéssel támad, a Haladás kissé le
fékez. Alaposan meg is szorítják a 
szombathelyieket, támadásaik befeje
zésére azonban már nem elég a Mu
ra csatárok ereje. Lövéseket a keve
sebbet támadó Haladástól látunk 
csak. Az első negyedóra után fölény
be kerül az NB csapat, csatárai szé
pen „gurigáznak" és csak

Jandl bravúros védése
menti a hazai hálót újabb góloktól. 
A 20. percben mégis megszületik a 
gól: Németh—Vargha a labda útja 
és az ügyes jobbösszekötő védhetet- 
lenül lő a hálóba 5:1. A Mura nem 
adja fel a harcot, aminek meg is van 
az eredménye, a 35. percben Zelkó 
lövését Büki csak kiütni tudja, a 
kipattanó labdát pedig Sárközi gólba 
vágja. 5:2. Több gól nem is esik, ha
bár mindkét csapainak bőven volna 
még alkalma a gólszerzésre.

Bírálat.
A mérkőzésen látszott, hogy az idény 
legelején járunk. Mindkét csapat játé
kosai sokat hibáztak, de nagyon sok 
szép akció is megszületett. Az ered
mény megfelel a mutatott játéknak, 
habár a Mura csaknem annyit táma
dott. mint NB csapat ellenfele, len
dülettel kísérelve meg kiegyensulyoz-

^katlanul nagy nézősereget von- 
ki a Mura SE pályájára a szom-

s. jó futbaliidőben. mintegy 1.000 
előtt Valent dr. játékvezető sip- 

? így állott fel a két csapat: 
í/adds.- Büki — Kovács 111.. Töl

gyes; — Rábavölgyi, Kalotai, Németh 
— 1 > ’.abó. Varga. Kiss. Németh, Újvári.

ira : Jandl - Kolossá, Erdősi - Des- 
its. Kukanja. Próbajátékos 1.1 - Zel- 
encik. Próbaj. 1.,Próbaj.II.,Sárközi 
szélyes Mura roham után a Ha- 

.; lendül támadásba és már a 3 
jen megszerzi a vezetést a Ha
tnak V arga. 1:0. Sorozatos szom- 
;lyi támadások után a Mura is 
élyeztet. hátvédhibából mégis a 
dás ér el újabb gólt a 20. percben. 

-Újvári a labda útja. Jandl kény
kifutni, Újvári azonban okosan 

i feje felett a hálóba a bőrt. 2:0. A 
rcben a Mura csatársora vezet for- 
támadást. tapsot is kap. Büki

A 1 
skctv 
ko.if

ei 
lad'á 
peit 
ladl 
bath 
vesz
Hajadé
Kist —
tel3r k
emk
251 < 
má 
azokban tisztáz. A 26. percben azon
ban
Kis:|
heteljlenül íveli a hálóba a labdát. 3:0. 
A í .
ereSít meg nagy lövést. Büki azonban 
bravúrosan véd. A 40. percben Ku- 
kan.í 1 l-esből szépít. 3:1. A 44. perc
ben
szernlfüles Újvári a Mura védők kö
zött a hálóba céloz. 4:1.

nár a Haladás támad és Vargha- 
akció után a középcsatár véd-

. percben a Mura középcsatára

íolossa elnéz egy labdát és a



1943. augusztus 13. MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 5 oldat
Tároljuk a gabonát

A 111.00-1943. K. M. sz. rende
let 14. §-ának (4) bekezdése értelmé
ben : .Ha a megvételre felajánlott 
gabona mennyisége a 40 q-t megha
ladja és az eladónak a gabona rak
tári zására megfelelő és nélkülözhető 
i-plviséae var., a kereskedő kívánságé az eladó a vételi jegy kiállítá
sától számított legfeljebb 6 hónapon 
át a megvásárolt gabonát megőrizni, 
szakszerűen kezelni és tűzkár eseté- . 
( biztosítani köteles. Ilyen esetben 
a gabona x ételárát a kereskedő — 
ellenkező megállapodás hiányában — 
a vételi jegy kiállításától számított 15 
nap alatt köteles megfizetni".

Az idézett szakasz (5) bekezdése 
pedig akként intézkedik, hogy „Ha 
a kereskedő a gabonát az 1943. évi 
október hó 1. napja után vásárolja 
r eg. vagy ha az október hó 1. napja 
után veszi át. köteles az október hó 
1. napjától az átvétel napjáig eltelt 
időre raktározási, kezelési, biztosítási 
költség és kamat címén az eladónak 
költségtérítést fizetni. A költségtérítés 
összege az 1943. évi október hó 1. 
és 15. napja között métermázsánként 
25 fillér s ez az összeg minden hó
nap 16. és 1. napján métermázsán- 
kint 25 fillérrel növekszik. Ha a ga
bona vételárának kifizetése előbb tör
ténik. mint a gabona átvétele, a költ
ségtérítés összege a fizetést követő 
1 -gközelebbi l-tolvagy 16-átóI kezdve

Mintasertésól
A Kamara előterjesztése alapján a 

Földmivelésüg; i Minisztérium hozzá- 
i.-.iult ahhoz, hogy Felsődunántulon 
k sgazdák részére mintasertésólépitési 
akció legyen lebonyolítva. A Kamara 
szakértő építésszel elkészítette két 
féle változatban a mintasertésól ter
veket. A mintaólak 4—4 kutricából. 
etetőfolyosóból és kifutóból állanak. 
Az ólak megfelelő világítással és szel- 
i jzéssel vannak ellátva. A mai épi- 
tési anyagárakat tekintve, egy-egv ilyen 
mintaól cca 25<X) pengőbe kerül. Az 
építési anyagoké l az építtetőknek kell 
gondoskodni. 4yent a Kamara nem 
tud sajnos biztosítani.

A borok helyes kezelése szempont
iából igen rontom a pince.

A bort eltartani csakis jó. arra al
kalmas pincében lehet. Á jó borpin- 
cének legelső és legfontosabb kelléke 
az, hogy az állandó hőrmérsékletü 
legyen. Téli és nyári hőmérséklete 
között az ingadozás ne legyen több, 
mint 3—4 ( nyáron, mikor a pince 
í-grnelegebb. ne legyen hőfoka 12-nél 
pagasabb. de télen se hüljön le 8— 
e C° alá. Ennek elérésére a pince 
lc?Ye.n e^g mély. mert csak vastag 
i dréteg mellett tudjuk elérni azt a 
F , j ,.n°sy a nyári és téli hőmérsék- 
c. közt ne legyen nagy ingadozás. 
Lehet a pince .nőmérsékletét kettős 
szcilmaionak. ajtóval, vagy a földfe- 
; oldalaknoz támasztott kukorica- 
,zar-lélékkel és szalmás istállótrágyá
val szabályozni.

Pincénk ne legyen nedves. Nedves 
'■cékben a hordók gyorsan romla- 

ak és rendbentartásuk igen sok 
‘-inkát, időt kíván. A nedves pince 
— egője tele van penészgombával és 

nek spóráival, melyek a reájuk néz- 
' kedvező környezetben gyorsan 
szaporodnak.

Fontos, hogy a pince levegője ál- 
andóan tiszta legyen. Ezért a pincét 

olyan szelelőlyukakkal lássuk el, me
lyeket nyitni és zárni lehet.

Az ászokfák egyenlő vastagok le
gyenek, hogy a hordó rajtuk nyugod
tan álljon. Célszerű őket valami tar

i

minden hónap 1. és 16. napján mé- 
>'t jrmázsánként csak lo fillérrel növek
szik. Ha a kereskedő a gabona vé
telárát külön megállapodás szerint 
részletekben fizeti ki, a fenti rendelke- 

Si-* *~seket  megfelelően kell alkalmazni".
A várakozáson felül megjavult ga- 
matermés azonban előrevetíti a ke- 
skedőknél való raktározás nehéz- 
geit és igy fölötte fontosnak látszik 
, hogy a gazdák az eladásra fel- 
ánlott gabonával ne egyszerre ro- 
inják meg a kereskedőket, hanem

t. vagy annak egy részét igyekez
nek a gazdaságban tovább tárolni. 

■Unnék érdekében megjelent a 115.000 
-1943. K. M. sz. rendelet, amelv az 

e lőbb idézett 110.000-1943. K. M. 
mz. rendelet 14. §-a (5) bekezdésének 
módosításával raktározási költségtérí
tés nem október 1-től. hanem már 
szeptember 1-től esedékes.

Ez a módosítás igyekszik a gazdá
dat arra ösztönzi, hogy gabonájukat, 

’ijagy annak egy részét saját kezelés
ien visszatartsák, mertilymódon szept. 
l|e után 25 fillérrel. 15-e után 50 fil
lérrel, okt. 1-e után 1 pengővel és igy 
’ninden hónapban 25 fillérrel tovább
emelkedő árat kapnak.

j A fenti ismertetett rendelkezésekből 
li thatjuk, hogy azok, akik tovább tá
rolják a gabonát kedvező költségmeg- 
t*  ritésben részesülnek.íí pitési akció

A mintasertésól akció lebonyolitá- 
tra a Kamara a Varmegyei Állatte- 
> csztő Egyesületek Sertéstenyésztési

s
U
S jakosztálvait (Szombathely Erzsébet 
k ‘ ‘ ■
9
i;

í 
d 
t'
r.< 
t.

rályné-u. 14., Veszprém Rákóczi tér 
, Sopron Ferenc József tér 3. és Szé- 
ísfehérvár Bazilika tér 1.) kérte fel. 

Íj evezett szakosztályok szolgálnak bő- 
x] ;bb felvilágosítással és ugyancsak 

Szakosztályok adnak építési tervet 
r anyagszükségleti kimutatást. Épi
si segélyben csak olyan kisgazdák 
szesülnek, akik sertésállományukat 
rzskönyveltetik.
A mintaólakhoz a Kamara 500 pen- 
j építési segélyt nyújt.g
pince

I l sitó anyaggal átitatni, hogy ne kor- 
H adjanak el és a penész ne teleped
je n meg rajtuk. Az ászokfákat úgy he- 
l.l ezzük el. hogy a hordók mögött még 
e 
ölhordókat köröskörül tisztogathassa, jr • _________ \
Ffcyen tej. zöldség, burgonya, káposz- 

' t;l|. mert rajtuk szaporodnának a bort 
I diphositó penészgombák.

1 HAT NAPOS BAROMFITENYÉSZ

n meg rajtuk. Az ászokfákat úgy he-

jy ember kényelmesen eljárhasson és 
‘[hordókat köröskörül tisztogathassa. 
i| Fontos, hogy a borospincében ne

té 
té 
A
k. 
n*  
kJ

TÉSI TANFOLYAMOK
A földművelésügyi minisztérium a 
folyamán hat napos barom fi tenyész

ni tanfolyamok tartását engedélyezte, 
tanfolyamokat elméletileg és gya- 

>rlatilag képzett szakemberek fogják 
ígtartani és az elméleti tudnivaló- 

... n kívül a gyakorlati tennivalókat 
is bemutatják.

Tanfolyamot olyan községbe lehet 
k< rni. ahol legalább 30 hallgató je
lé itkezik. és ahol a községi elöljáró
ság a tanfolyam megtartásához szük- 
S' ges helyiség biztosításáról, annak 
VÍ L-a______  _______
lé rul gondoskodik. Az előadónak min- 
d> ’ “ ’ ...............
m 
se 
fii - 
dí pest, 
kft

ágitásáról valamint fűtéséről dijta-

n kiadását az államkincstár téríti 
?g, igy ez nem terheli sem a köz- 
get. sem a résztvevőket.
Tanfolyam tartása végett a Barom- 
ínyésztők Országos Egyesületét (Bu- 

Rottenbiller-utca 31. szám) 
II megkeresni.

I GAZDATANÁCSADÓ
i Neveljünk sok őszi csirkét!

A baromfitenyésztés terén igen nagy
jelentőségű, gazdasági, de közélelme
zési szempontból is különösen figye
lemreméltó az az irányzat, amely

■ nemcsak tavasszal, hanem ősszel is 
berendezkedik csirkenevelésre. Ná
lunk eddig túlnyomó részben csak

i tavasszal foglalkoztak a gazdák csir
keneveléssel és csupán egyes vidé-

■ kékén keltettek nyár végén és ősszel 
: csirkét, pedig már a háború előtti 
‘ években kitűnően leheteti értékesíte

ni a külföldi piacokon is a kirántani
I való őszi csirkét. Ma különösen gaz
daságosnak ígérkezik az őszi csirke
nevelés. mert ezek nevelésével és 
eladásával a gazdák jelentékenyen 
fokozhatnák őszi baromfi bevételeiket. 
Köztudomású, hogy az őszi csirkékkel 
a gazdák igen sokat könnyithetnek 
terménybeszolgáltatási kötelezettségü
kön is. Az úgynevezett „kétasszony- 
napi vagy ,,tarlócsirkéket“ augusztus 
15. és szeptember 8-ika közötti idő
ben ajánlatos keltetni, mert ekkor 
hasznosítják leginkább az ingyen ta
karmányt. az újra zöldülő tarlókat, 
szántásokat, szérüskerteket és egyéb 
gazdasági területeket.

Őszi csirkékkel azért is hasznos 
foglalkozni, mert igen jó kelési sike
reket lehet elérni. Augusztus derekán 
már szűnni kezdenek a nagy mele
gek. a tavaszhoz hasonló és a csir
kenevelésre igen kedvező időjárás 
kezdődik. A leszántott tarlók kizöl- 
dülnek és rajtuk a magokon kívül bő
ségesen jutnak a csirkék füfélékhez 
és rovarokhoz. A kotláson átesett tyú
kok a vitaminokban gazdag fűfélék 
segítségével ismét értékes keltető 
tojást tojnak, továbbá a különbö
ző fűfélék biztosítják a csirkék 
gyors fejlődését és tollasodását. 
A gyommagvakat és egyéb rostalja
kat is kitűnően hasznosítják ezek a 
csirkék, de nagy szerepük van a ro
varirtásban s ezzel is hasznot hajta
nak a gazdaságnak, mert kipusztitják 
azokat a rovarokat, amelyek egyéb
ként kikelnének és veszélyeztetnék a 
jövő évi termést. Ha a fertőző beteg
ség pusztítaná ki baromfiállományun
kat. az őszi csirkékből is nevelhetők 
tojástermő állatok. Ha a jó magyar 
tyúkok csirkéinek nevelésével foglal
kozunk. akkor az állatok már nyolc
tíz hetes korukban levághatok s fi- 
nomrostu pecsenyéjük ízes, lédus. 
Ezek a magyar csirkék nagyon szor
galmas élelemkeresők és igy nagyon 
olcsón felnevelhetők. Egy nyolc-tíz 
hetes csirkének felneveléséhez alig 

I három kg takarmány kell, amelynek 
l nagyrészét a szabadon kapirgáló csir
kék maguk gyűjtik össze.

Befőzés cukor nélkül
A mostani háborús, tehát cukorhi

ányos világban jó tudni, hogy mik 
azok a gy ümölcsök, amelyeket cukor 
nélkül is be lehet főzni. így nagyon 
alkalmas a cukornélküli befőzésre az 
egres, vagy pöszméte, ribizke, málna, 
cseresznye, meggy, szilva, alma és 
körte, továbbá a fekete és vörös áfo
nya. Az egrest, ribizkét, málnát, áfo
nyát szárától megtisztítva jól átmos
suk szükség szerint több vízben is, 

' azután beleöntjük az előre elkészített 
[ befőttes üvegekbe, közben erősen 
rázogatva. hogy minél több férjen be
léjük. A gyümölccsel megtöltött üve
geket pergament papírral jól lekötjük 
és kigőzöljük.

A gőzölés úgy történik, hogy az 
üvegeket nagy lábosba, vagy fazékba 
állítjuk deszkalapokra, vagy a szoká
sos szénabélésbe, hideg vizet öntünk 
rá és a fazékba lévő viz forrásától 

! fél órán át benne hagyjuk. A málnát 
csak 20 percig forraljuk. Azért kell 

i ily hosszú" ideig forralnunk az ilyen

Augusztus 13-án, pénteken 20.3U .
14-én. szombaton 20.30 c- 

15-én. vasárnap 11.15. 15, 17, 20.30 ó-

A dicsőség ára
C D i E S E L 3 

WILLY BI R G E L leghatalmasabb 
alakítása. - Felejthetetlen élmény.

Augusztus 19-én. csütörtökön 20.30
20-án. Szentistván, 11.15, 15. 17 és 21'30 o.II

A legkacagtatóbb magyar burleszk.

módon tartósított, gyümölcsöt, mert, 
ha már cukor nincs benne, legalább 
a nagy hőnek legyen elég ideje a 
baktériumok elpusztítására. A főzési 

i idő elteltével levesszük a fazekat a 
j tűzről és mikor az üvegek langy osak 
huzatmentes helyre állítva, letakarjuk.

Ugyanígy’ tehetjük el a meggyet. 
! cseresznyét és szilvát.

Az üvegbe rakott gyümölcsre nem 
i öntöttünk vizet, ez fölösleges is. mert 
; ezek a gyümölcsök elég laza húsúak, 
' a gőzölésnél elegendő nedvet enged- 
■ nek, a gyümölcs tehát saját levében 
I áll el.

*

Az almát, körtét akkor tesszük el 
; befőttnek, ha sok a hullott gyümöl- 
esünk és a hibás, férges részek eltá- 

' volitása után még elegendő használ
ható cikket kapunk. A cikkekre vá
gott gyümölcsöt szorosan berakjuk az 

I üvegbe, felforralt, de lehűtött kútvizet 
: öntünk rá. Csak olyan kút vizét hasz- 
i náljuk erre a célra, amelyikből jó 
ivóvizet is kapunk. Az üveget leköt
jük és gőzöljük, még pedig első na
pon félóráig, aztán a harmadik na- 

| pon kihozzuk a kamrából és megint 
i fél óráig gőzöljük.

Ha nagyon sok a hullott almánk 
másféleképpen is eltehetjük, s az igy 
tartósított almát leves, mártás készí
téséhez, lepény, vagy rétes töltéséhez 
használhatjuk. A hullott almát meg
hámozzuk. kivágjuk az ütődött és 
férges részeket és káposztareszelőn 
lereszelve, azonnal üvegbe tömjük és. 
viz hozzátöltése nélkül lekötözve, mi
nél előbb gőzöljük fél óra hosszat 
Mig nyers, természetesen megbámul.

I de ha gyorsan dolgozunk vele, akkor 
‘ a gőzölés után visszanyeri világos 
| színét.

Az őszi munkák elölt...
Az aratás, betakarítás és cséplés 

befejezése után minden gazda hoz
zákezd az őszi szántáshoz. A mun
kálatok megkezdésével kapcsolatban 
illetékes helyről felhívják a gazdák 
figyelmét arra, hogy a terménybe
szolgáltatás mai rendje a jövő gaz
dasági évben is érvényben marad. 
Éppen ezért a gazdák úgy készítsék 
el számvetésüket és szántóföldjeiket 
úgy osszák be, hogy a kataszteri 
tiszta jövedelem alapján kivetett bu- 
zaegységeket be tudják szolgáltatni. 
Nem lehet ugyanis szó arról, hogy’ a 
beszolgáltatási kötelesség mértékét a 
kataszteri tiszta jövedelem helyett 
már most termelési kataszter alapján 
állapítsák meg, mert az ehhez szük
séges adatok és tapasztalatok a do
log természeténél fogva még nem 
állhatnak rendelkezésre. Minden gaz
da úgy kezdjen tehát hozzá az őszi 
munkálatokhoz, hogy szántóföldjének 
gondos megművelésével megkönyitse 
a maga számára a beszolgáltatási 
kötelességek teljesítését.
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Sztalinova szkrivna zapouvid

i sztljáni nazlük vödáni zrendelüvany.V nemske roké je prisla edna Sztá
linévá szkrivna zapouvid. stera je tou 
leto íebruára mejszeca bila poszlána 
vszem trem ármijszkim komandántom. 
V szkrivnoj zapouvidi szó trijé zna- 
rr.eniti táli. Prvi tao gucsi od nazáj- 
idejnya vojszke zavolo preszlabe pri- 
právlenoszti, drügi tao pa od tóga, 
ka sze fasizmus more z szovjetszke 
unie vösztrejbiti i tak pridemo do 
hétjega tála, gda sze proletárszka 
szvetszka rebericia lejko zacsne. Ne 
dajte sze zapelati od kaksi z nase

ZAN/MIV0SZTI
Trieszt. Na szvejti nájzsmetnejsi 

cslovek je tálján Angelo Uppal iz 
Trieszta. ki vága 250 kil. Zsmécso 
szvojega tejla je escse zdaj med 
bojnov znao zdrzsati. Tou pa tüdi 
moremo povedati, ka má v Trieszti 
nájvékso mesznico.

Berlin. Od tisztoga csasza, ka szó 
nemei prejkvzéli francuski ország, 
novine vecskrát písejo kakse lüsne 
zgodbice. Nej dugó je v edni nemski 
novinaj bilou napijszano od ednoga 
írancuskoga szoldáka, ki je mrou 1801. 
leta májusa 21-ga. Francuska aka- 
démija je dobila pred 100 leti eden 
pák po posti v sterom je bio szpaki- 
vani eden puncsok Na akadémiji szó 
miszlili, da je nikák napravo niksi 
spajsz. ka nyim je poszlao tak velki 
puncsok Szledkar, gda szó duzse 
glédali píszma, stera szó bilé cuj 
szpakivana. szó vidli. ka je tou nej 
spajsz. nego práva isztina. Puncsok 
je bio ednoga írancuskoga szoldáka, 
po iméni Jean Baptiszte Brechin, ki 
je v 21-tom leti sztaroszti mrou. Té 
szoldák je bio 238 centimetrov viszi- 
ki. vágó je pa 150 kil. Nyegov pun- 
csol szó poszlaii na akadémijo, naj 
ga denejo v lüdszki muzeom v Pa
ris. Krozsina podplata je mejrila ráv
no eden meter, duzsína puncsola je 
pa bila 50 centimetrov. Té cslovik bi 
dnesz tesko doubo kárto za podplate.

Vöpodrejto drejvo sze je szamo 
nazáj goropravilo. Na Nemskom 
plüzi várasa Goszlár je vihér vöpoudro 
edno velko topolo. Topola je szpád- 
nola prejk ceszté i tak ceszto doj- 
zaprla. Priti szó mogli delavci, ka bi 
Icpolo kak nájprvle szpravili z ceszté, i 
da nebi zavérala prometa. Kak szó i 
pa tou kujse veje dojzoszekali, sze j 
je zgodijla veika csüda. Zsmetno veje 
stero je topolo doj potégnolo, je od 
sztebla vkraj prislo i topola sze je 
száma nazáj gorposztávila, ár sze ko- 
renyé nej sztrgalo. szamo zsmetno 
veje je drejvo dojvleklo. Na tou to
polo. stera je od szmrti znovics gor
sztánola, szó zdaj edno táblo djáli 
za szpoumenek.

Ocsále za biké. Podivjani bikouvje 
szó prevecs nevarni za csloveka. záto 
szi je eden kmet v Svájci zmiszlo, 
ka bik szamo te napádne, csi glavou 
doj drzsij prouti zemli i je napravo 
szvojemi pejoucsemi biki ocsále. 
Ocsále szó tak naprávlene, ka csi 
bik rédno drzsi glavou. te dobro vidi 
i sze tüdi lejko paszé, kak hitro pa 
glavou dojpüsztij i sze priprávla na 
pejanye, sze v ocsálaj dojpüsztí edno 
zselezo, tak ka bik vecs nika ne vidi 
i te vecs nej nevaren za csloveka.

Szrecsa pouleg neszrecse. Pred 
30 letami je Arne Nielszen kak dejte 
pri koupanyi szkocso v plitvo vodou. 
Pri tóm sze je tak poneszrecso, da 
je na lejvo okou oszlepno. Zdaj po 
treszti lejtaj sze je tüdi koupao i pri 
szkoki v vodou sze je rávno tak 
vdaro. kak prvics. K szrecsi pa je 
té vdárec bio tak szrecsen, da je na- 

I

I

z s eri sze tak vidi, ka bi mi never
ni f;rátali do nasi komuniski plánov. 
— právi nadale zapouvid. Nas cio naj 
boc tou, ka sze po cejlom szvejti z 
ret> jriciov more proletárszka diktatú
ra 'pelati notri. — Nemske novine 
zda dokazüjejo, ka szó oni v tóm 
szk ívnom parancsi szvedousztvo naj- 
sli one velke ciganije, z sterim szó 
léte ;z májusa szlejdnyega oszlepáriti 
SCS( li vesz szvejt z tém. ka szó nazlük 
konunisko internacionálo razpüsztili.

i.

záj doubo pogléd i po 30 lejtaj znou
va indi na okou.

Dejte z dvema jezikoma.
Bai,t
leti____ ___ ______________________
zavolo betega. Doktor je pa pri tóm 
preií ledüvanyi opazo. ka má dejte 
dvá'

Sí 
gáriji raszté doszta malin, 
tam 
i vi

. V
eloni szó k doktori prineszli dve 
sztaro dejte. náj bi je pregledno

jezika.
ouf z malinine szkourje. V Bul- 

Ár je pa 
tüdi velko poménkanye pamuka 
ne, szó vözbrodili. ka sze z ma

linké szkourje dá napraviti mocsno 
stof 
edn 
prá1 

i stof 
i tí 
zalö 
bólé 
v q 
dele.

i tüdi« 
I ga )

tno blágo. Za té cio szó zozidali 
> velko fabriko. v steroj lejko na- 
ijo na leto 20.000 tón táksega

ránt z papéra. Ár sze je vöszká- 
ka je gvant z papéra doszta 

mocsen. kak pa z műrosta, szó 
iniji notriszpelali, ka do zácsali 
i gvant z papéra. Té gvant má 
tou velko prejdnoszt, ka sze 
ájmenye 12-krát lejko zaperé.

MBMMBilTI TflHBBE HPENZTÜB H. 
T.

lefon: 19
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Krátki glászi
— Zaroucsila szta sze Csendlaky 

Valéria vucsitelica z Muraszentesa i 
Német Endre kántorvucsitel z Szent- 
péterfa pri Szombathelyi.

— Nemeski Breuer Pál alezredes, ! 
komandánt garnizie v Muraszombati 
je povisani za ezredesa.

— Mrtelnoszt. Auguszta 7-ga szó 
k zádnyemi pocsinki polozsili v Vas
hidegkuti Pitz Jakobo. — Aug. 9-ga 
je po krátkom betegüvanyi mrla Klojcs- 
nik jgnácova z Muraszombata. Vno
zsina národa jo je 11-ga t. m. szpre- 
vodila k zányemi pocsinki. — Naj 
pocsivata v méri!

— V Batyándi szó v nocsi notri 
scseli vdrejti neznáni rouparje na 
szamocsini sztojécso hizso Krancsics 
Károlya. Zse szó pri kiejti kriske pre- 
zsagaii, gda sze je prebüdo szám vért, 
ki je touvaje nagno.

— Nasi delavci, ki szó na deli v 
Nemskom országi v Malchov várasi, 
szó sze szpoumnili z Vogrszkoga Rdé- ; 
csega Krizsa i szó nyerni poszlaii 94 
márk. Pejneze je vküpernábrao Le- 
posa Kálmán delavec. Vszi darüva- 
joucsi delavci szó lepou szkázali vö 
szvojo neszkoncsno vernoszt do na
sega Vogrszkoga országa i drügim 
lejko szlüzsijo za példo.

— Pri mlatidvi szó svindlali. Pred 
pár dnévami sze je zvedlo, ka ma- 
sinszki vértovje v Alsósági szlabe vá- 
ge májo, pa vszeedno doszta résza 
zaszlüzsijo, steri pa vszegavecs ne 
pride v knige. Tak szó zsandárje pri 
118 vértaj okrouglo 1 vagon táksega 
zrnya najsli, stero je nej bilou notri- 
szpelano. Vsze zrnye je obiászt doj- 
zadrzsála.

— Budapest váras má 30.738 his, 
vszega lüdsztva pa 1,216.726.
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Vu cérkvi peszem doni.(Píszao: Lapért László. Pcszlov. Fiiszár Já-- ) Peszem doni, peszem zuní Z-hizse Bozse gór’ k-nébi, Vréle dú'se jo szpévajo, Vszáki glász ide k-Bőgí,Hódi notri! Hódi notri 1 Dveri szó ti odpréte, Naklekni sze, vűszta odpri Na molítev, szpévanve.Pasztér predga, csréda szlíhsa, V-szrdce jemlé récs Bozso,Dícsi, hváli i zvisáva Velkoga Boga Ocso.Vu szrdcé zapri vszáko récs, Szprevájajte do groba;Stero csíijes zsnyegovi vú'szt, V-nyé Bozsi düh prebíva.Ámen ! Ámen 1 blagoszlov dá, Míli pasztér ponízno, Steri doj z-nébe prihája, Kak rosza na travínoÁmen ! Ámen ! idi k-dőmi Verna dúsa vú'paj sze. Vu tóm vervajőcsem szrdei, Szvéti Bozsi düh jeszte.
— V Kolozsvári sze je od 1940- 

ga leta podvoujo racsun rojsztev.
— \' Géni k rdécsemi krizsi sze 

je odpelao glávni zavüpnik nasega 
rdécsega krizsa, Kövér Gusztáv, ki 
szi tam pogucsi od mogoucsnoszti i 
íorme zavolo dcpiszüvanya nasi 
zgráblencov z dományimi.

Od kédna do kédna
Kozáki sze krepko bojnajo prouti 

szovjétam. Kak je znáno, je velki 
tao kozákov do guta szit z bolsevi
kami. Med tejmi pa nájbole donszki 
i kubánszki kozáki, sterim szó komu
niszti tüdi grünte vkrajszpojémali. 
Záto sze ji je vnozsina szamovolno 
priglászila kre riemcov i sze bojnajo 
z komuniszticsnov bojnov skerjouv, 
stero szó nyim vkrajszpojémali. V 
oblejcsi sze szamo telko loucsijo. ka 
májo szvoje eksztra kozácske skrepe, 
na golejri pa za znák dvej kozács- 
kivi spici. V boj'je vodijo sztári kc- 
zacski oficejri, ki szó sze escse za 
cára bojnali.

Peter, szrbszki ekskrao i pobeg- 
nyeni kormány sze z Londona v 
Kairó pakiva. gde sze nahája tüdi 
grcski krao i kormány. Kak z Lisza- 
bona glászijo. sze tá szelitev zse v 
krátkom zgodi.

Ka naj Svédszki ország szvojo 
nevtrálnoszt kak nájbole obvarje. je 
kormány prepovedao. ka sze nemsko 
blágo prejk nyúvoga országa neszmi 
prevázsati.

Od szobote na nedelo noucs szó 
angolszászi Torino i Genovo bombar- 
dejrali. V Torini szó tri. v Genovi pa 
őszem cérkvi z tála, ali popunoma 
porüsile bőmbe. Vesznolo je tüdi 
doszta histouricsni drági kincsov i 
doszta palacs.

NEODOVEJDNO SZÓ SZTEJL1L! 
DOJ ZSENO TÖRSZKOGA KON- 

ZULÁTUSKOGA TITKÁRA
V Rimi sze je okouli pounoucsi pe- 

lao z automobilom na szvoj lakás tit
kár törszkoga konzulátusa z zsenouv 
i máterjov. Po ceszti hodécsa taljan- 
szka patroía ga je pozvála, ka naj 
autó hejnya. Ar je pa titkár tóga nej 
csüo, je v edno mér.so ceszto zavüo. 
Patrola te sztrlila za autóm i je edna 
krugla szmrti bujla zser.o konzulátus- 
koga titkára. Mrtvo tejlo té neszrecs- 
ne zsenszke szó v nedelo odpelali v 
Törszki ország, gde jo pokopajo.
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Antal István národno-obraínbni miniszter:

Ncfmski szoldacski krouzs v nasz- 
ajoucsem dá kejp od zádnye 

stirikbdenszke szovjetszke bojne: 1. 
nemska 
namej-

Ndmc..._______ ____ ____
ledüjai ..
stiriked
Z gibcsnov obrambov je 
szolqacsia znouva i znouva 
rila íja nepriátela. 2. Teska nemska 
skér ív zse szkrájsani linijaj doszta 
vecsídoszégne, kak prvlé. 3. Szovjeti 
szó '! mrtvecaj. ranyencaj i zgráblen-

„Sztára vogrszki zemla v Erdélyi 
ie nigdár nei l

Preminoucsi tork szó vsza drüstva 
v Kolozsvári v vármegyővszkoj hizsi 
szvoj szküpen gyülejs drzsale. na 
steroga je prisao tüdi dr. Antal István 
národno obrambni miniszter i pri toj 
oriliki drzsao znameniti gucs.

V zacsétki szvojega gucsa sze je 
dotekno velke potrebe cele vogrszke 
mocsí. stere moremo zdruzsiti na vszej 
linijaj. ciiou pa v Erdélyi, ki ma szvo
je poszebne probleme. gde szamo 
vküprazmejnye, konszolidácia 1 cim- 
prajoucse delo lejko prinása szád. 
Vogrszko dugoványe nikse neprilike. 
niksa nevarnoszt nemre doszégnoti, 
csi trejzno. hladnokrvno. mirovno i 
batrivno glédamo prouti vszem do- 
goudkam i mocsno sztisznemo v pr- 
giscso vogrszko rozsjé. Tá zapouvid 
more valati po nasem cejlom országi, 
ciiou pa v tóm erdélyszkom kükli, 
gde mi vougri z velkov pazlivosztjov 
poszlüsamo vszaksi glász. steri sze 
prejk Karpátov eszi csüje. Odkrito 
moremo priznati, ka szó tej glászi 
nájblizsányega szouszida nej táksi, 
steri bi bodoucsnoszt Europe na mi- 
rovnom fundamdnti zidali. Zse dugsi 
csasz potrplívo znásamo té glásze. 
steri szamo hecajo prouti nam, ali I 
nej szmo reagejrali na nyé, ár szmo ' 
nase dúzsnoszti za opcsinszki európ- 
szki sors za naprej valón drzsali.

Zádnyiíart je pa v Nagyszebeni na i 
ednoj szoldacskoj parádiji táksi gucs ' 
sou prouti nam. mimo steroga nem- 
remo ifi. Vesz gucs je edna példa, 
ka kak sze dá pri románaj zaszük- 
noti histouricsna isztina.

Znanoszt je nájmre naténci vöpo- 
kázala. ka szó románi vecs sztotin 
lejt szledi prisli v Erdély kak pasz- 
térje z albánszki krajin i szó sze 
szpravili v one kráje. gde szó vougri 
szpokapali v bojaj za krscsansztvo.

Erdélyszka zemla je nigdár nej 
bila románszka i tak szmo mi od ro- 
mánov nigdár niti grüde zemlé nej 
vzéli vkraj.

Jezerolejtno vogrszko zemlou je 
i rianon ocsonklao. stere eden tao je 
zse nazájszprávleni. drügi tao pa es
cse nej Eden jezerolejtni právi vért 
lé zemlé sztojí prouti dvaj.sztileitnomi 
krivicsnomi vérti. Tou je práva iszti
na. isztinszka pravica, zavolo steri 
jussov je vszaksi szin ete zemlé gda- 
stécs priprávleni v boj sztoupiti. Vel
ki tao pod románszkom zsivoucsi 
vougrov nesztrpno csáka szvojo gori- 
oszloboditev i zdrüzsitev z vogrszki- 
mi bratami.

Prevecs intereszanten je drügi tao 
nagyszebenszkoga gucsa. gde právi, 
ka szó románam v kmici nouzs po-

bijla románszka**
rinoji v szklücseni hrbet, Románia je 
pa iáksega szmicanya nigdár nej 
csinlla.

Hát ka sze nász tícse. je pravo dr. 
Ant.iil István miniszter, szmo mi nej 
Roniániji, niti drügim nigdár nej za- 
hrbtpo nouzse tiszkali. Nazájdánye 
ednoga tála Erdélya je nej ..szmica- 
nyejz nouzsom", ár je tou becsinszki 
szop 
bo 
mám proszili.
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S^ovjetszki zgübícsek v stiri kédnai

I tak szkoncsao, steroga szoud- 
mo pa nej mi vougri. nego ro-1

Zádnyi glászi
Zá rodno od Orela sze je vszáko 

naka lejnye bolsevikov. ka bi nemsko 
linio .
zgüb cskom. Okouii Vjazme bolseviki 
z ná véksov mocsjouv napádajo. Tü 
szó k Dncentrejrali doszta tankov. szta- 
linov 
szó i 
pa b
szédi odbili z velkimi zgübicskami. 
Szarr o zádnyi pondejlek szó nyim 
vnics li 215 tankov i dojszirejlili 119 
eroplánov. Pri bitkaj kre Bjelgoroda 
i Ordla szta szpadnola tüdi 2 szov- 
jetszljiva generálisa. Apar.assenkov i 
Gunj<m.

predrli. poneszrecsilo z velkim

orgol i bombnikov. sz sterimi 
eprehényeno napádali. vendar 
ez szrecse. ár szó je vszepov-

zádnyi pondejlek szó nyim 
li 215 tankov i dojsztrejlili 119

JÍ á b o k a
bránp i sztucsene na vagoné küpüje

eiJland lipót
i veletrgouvec szádja

SZÓ! 1BATHELY
Impo t.

Telefon: 173. 
Export.

ZSEBELEMEKBŐL
ÖSSZEÁLLÍTOTT

praktikus

V iziciliji szó za hrbtom nemsko- 
. taljap izke linie z europiánov szpü- 
; sztili! D0—400 angolszászki szoldákov, 
vendí r szó pa nikaj nej mogli na- 

I pravii . ár szó je za ednomalo v kout 
sztiszaoli i je szpolouvili. Sz tem szó 
scselfledno streko nemcam presze- 
kati, I.

I csilo.f
Sztelin je pa sz touv angolszász- 

kov üj
I i prál 
j „spioj
racsúí 

• onim 1 
, ruszi 1

Jug| 
mány 
preszt

5 London- 
nahájijt 
kotrigf t

, ár szó je za ednomalo v kout

l.a sze nyim je pa nej poszre- BENKO JÓZSEF

KAPHATÓ

NEMECZ JÁNOS
RÁDIÓSZAKÜZLETÉBEN 
MURASZOMBAT

Rádiókészülékek 6 hónapos jótállással 
— akkumulátorok töltése. Modern ja
vítóműhely — gyors kiszolgálás.

Rmocsjouv nikak nej zadovolen 
B ka sze v Sziciliji té bojnszki 
| nemre za drügo frontno linio 
lati, ár je prej tou nika nej prouti 
[Lelkim áldovam. stere morejo 
Boprineszti.
bszlávszki emigrántszki kor- 
,. v Londoni, steri bi sze mogao 
Hiti v Kairó, je. kak glászijo z 

ta. dojzaválo. V kormányi sze 
íjoucse szrbszke i hrvacske 

kotrigf szó sze nájmre zse dugsi csasz 
med szebom pejale. ka je pa zdaj 
prislo ,do kormányszkoga krizisa.

Ovak p tákse „szmícanye z nou- 
zsom dobro poznamo z histourie. 
Dobro sze szpominamo na

iOI6. leto, gda je Románia szmek- 
nola nouzs v hrbet szvojim zavéz- 
nikom — Nemskomi országi i Mo- 
narhiji — te, gda szó bili v náj- 
véksoj nevarnoszti i je té orszá
gé, sterim sze má zahváliti za 
szvoj obsztánek ino moucs, ne- 
szmileno napádala. Priszpodoubno 
je tüdi szledi od nouvoga pajdá- 
sa Rusza k szebi pogrbala Be- 
szarábijo Tákse szmícanye sze 
rejszan szamo románom pase. — 
Erdély je pa vszigdár vogrszki 
bio i vogrszki tüdi osztáne na 
veke — je djao miniszter.

Italmérö és 
italárusító 

viszonteladó cégeket 
értesitem, hogy

KÖRMENDEN, Rákóczi-utca 2. 
szám alatt (Korona Szálló) 

megnyitottam 

rum- és libőrgyáramat.
Tisztelettel ajánlok mindenféle égetett 

és édesitclt szeszes-italt.
Tisztelettel

KINCS MIKLÓS
4 rum és likőrgyáros.

V

caj zgübili blűzi 600.000 lüdi, ka sze 
pa nindri more poznati.

Szovjetszke sztrelszke i tankovszke 
divizie szó v skéri i moucsi poteple 
60 %-ov. Nemska szoldacsia i „SS" 
sereg je v zádnyi stiri kédnaj vnicso 
nad 7.800 tankov. Tou sze telko raz- 
mi, ka je fertik 130 ruszoszki tankov- 
szki brigád.

COMBBA-------—

Goszpoud i szobarica
— Ti, Ancska! — právi goszpoud 

szvoji szlüzsbenici — v zádnyem 
csaszi nájdem vecs lübézni v tebi. 
kak pa v tvoji goszpej.

— Vej mi je inas tüdi tou pravo, 
odgovorí szlüzsbenica.

Hitler je na szvojem bojnszkom 
kvartejri drzsao fontosko tanacsüva- • 
nye z civilnimi i vojaskimi vodite- i 
lami. .

Roosevelt i Churchill sze nindri 
pá moreta szrécsati. Právijo, ka bi 
tüdi Sztálin mogao príti na tou tana- 
csüvanye.

Nemski miniszter Göbbels je vö- 
povedao. ka sze deca. sztarci i zsen- 
szke morejo zavolo bombardejranya 
vözodszeliti z Berlina.

Taljanszki králevszki pár je da- 
rüvao 5 millión lir kak prvo pomoucs 
neszrecsnim v Nápolyi, ki szó zavolo 
bombardejranya od vszega prisli.

Trisztou lengyelszke decé sze je l 
pripelalo z Ruszie v Irán.

V Indiji je od letosnye povoudni 
vesznolo okouli 5.000 lüdi.

I

Ne lücsajte tá
makove sküfke!

Vsze vertinye sze pozávajo, ka naj 
prázne makove sküíke ne zlücsajo tá, 
ár do je nasi leventi vküppobérali. 
Z tej sküfk nájmre Alkaloida Kémij- 
szka íabrika ópiumalkaloid zváno 
potrejbno vrásztvo dela.

Intelllgente jungere deutiche 
Mádchen

werder. zu Kindern gesucht. Piacierungsbu- 
rean tűr Erziehungskráfte. Eigentüwerin Frau 
v. TULOK. Budapest. Csengery u. 58. Licht- 

bild erwünscht.

megérkeztek
Kaphatók : HÁHN IZIDOR könyv

es papirkereskedésében.

Pk 5476-1942. sz.

Árverési hirdetmény.
Görhegy községbe 65 házsz. alatt 1943-év; 

augusztus hó 17-én d. e. 8 órakor 1.250 P. 
becsértékü ingóságokat közöttük 2 drb. 18 hó
napos tinó. 1 tehén. 1 üsző. 1 drb. 4 hóna
pos tinó bírói árverésen a legtöbbet ígérőnek, 
készpénzfizetés ellenében, azonban a becsár 
2/3-ad részénél nem alacsonyabb vétélárban 
el fogom adni — Simonka Sándor, s.k. vég
rehajtó helyettes.

Négyjáratu vízimalom 
forgalmas helyen bérbeadó. HÁR1 VIKTOR. 

Tótkeresztur.

Molnártanoncot keresek,
18 év körülit, ellátással, fizetéssel. Födelmes 
malomtulajdonos. Vámoscsalád. Vas megye.
!■■■««■■■■■«■
Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen: í

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — Kissxombat.

H U S Á R U ÉS KONZERVGYÁR

Sürgöny: 
BENKÓ.
Muraszombat

rostatakarékpénz
tári csekkszámla
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Mohi - Mohács Trianon
Vend-szlovenje v bojni pri Mohácsi

Í
auster posztávi gori v Alsólendvi. ' 
nedelo. augusztusa 26-ga, tak 

vno 3 dni je prvlé prisao tá z ! 
vojim seregom.

neszrecsne bitke, t. j. augusz- 
I 29-ga szó nyerni konya presztrej- 

je tak on z nyim vréd vküper- 
adno. Tou vidivsi nyegov pidentar 
ács Sándor, je k nyerni szkocso 

je hitro goriposzádo na szvoje- 
konya, szám je pa sou peski. Tak 
je rejso nas Bánffy János, nye- 

bga pidentara Bakács Sándora szó 
örki zgrabili, otkec ga je nej szá
lka za dráge pejneze odküpo, ne- I 
lyemi je v Baltavári v Vasvárme- 
i escse edno velko szvoje imá- 
tásenkao za zahválnoszt. Té Ba- 

k Sándor je sztanovito eden nas 
li vend-szlovenszki cslovik bio.

7v szrecsno reseni Bánffy János 
je pa pouleg szvoje oblübe v Alsó
lendvi prouti határi Hosszufalve pod 
velikov cesztov cérkev i klouster dao 
po^taviti gori, gde szó sze pálos
ba)ritje drzsali.

Bojno pri Mohácsi szmo zgübili, ár 
je iám deszétkrát telko törkov bilou. 
Tanji 
dzsundzs nasega országa i tüdi nase ' 
krajne. Krao sze nam je pa v Csele 
potc uki zalejao. ár je scseo prejk 
nye >a vujti. Törki szó pa nájboga- 
tejs. tao nasega országa pod szébe 
szk< pali i cecali nas národ neszmi- i 
lene 
nárc 
leve >ina. ország sze nam je pa 
tálé 
vou ;re nej pozábo i je pá prisao 
csas s gorisztanejnya.

Vszi tej trijé állomásje szó v csa- 
ren slár povili naso vogrszko histou- 
rio. Pri Mohi-ji szó tatári, pri Mohá
csi törki, pri Trianoni pa kommunisti 
z Benesovov bandov scseli vnicsiti 
nas drági jezerolejtni vogrszki ország. 
K tem trem állomásain escse szlisi 
túdi Világos, gda szó nam osztrácke 
z ruszuszkov pomocsjouv pogázili 
szloboscsino. Histourio vszej tej stiri 
állomásov je dúzsen naténci znati 
vszaksi nas cslovik, koga hráni i tá 
pohráni eta doszta trpécsa vogrszka 
zemla, stero szó gázili vszeíelé div- 
jáki, ka bi vnicsili záhodno kulturo.

Poglednimo zdaj Mohács. Divji oz- 
máni-törki szó szi goridjáli, ka more-

ELSo N'UR^ÖZI 

Szövődé r. t. 
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50
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0 ft S

*

Központi iroda :BUDAPEST

liousi 
j ne 

riunc 
srvoji

Nd dén 
tus., 
lili i
szp 
BaB 
i gJ 
ga j 
sze; 
goy 
pa 
mo1, 
go Ír 
gywi 
nye( 
kácj 
vrel

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

«< 
U.L.U,

<<<

Stiván Ernő, műszaki nagykeresdedés
Muraszombat Telefon 39.

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

jo krscsanszko verő v Europi vöpre- 
praviti. Csi gli je Hunyadi János pri 
Nándorfehérvári (Belgrádi) posteno 
narezao_ törke, vendar je pa tá bitka 
szamo 70 lejt lejko gorizadrzsála té 
divjáke. Mohamed je 1526-ga leta z 
velkim seregom sou naprej i po krát- 
kom prászkanyi notrivzeo Pétervárad. 
Pout ga je zdaj pelala prouti Budi. 
II. Lajos je zoubszton proszo szvajü- 
vajoucse nemesnyáke i zemelszke 
goszpoude na pomoucs. nej szó pri
sli. 1526-ga leta augusztusa 29-ga je 
nas krao komaj szpravo vküper 28 
jezero vogrszki szoldákov, med ste- 
rimi je tüdi

doszta nasi vend-szlovenov bilou 
pod zásztavov Bánffy Jánosa, len- 
davszkoga zemelszkoga goszpouda, 
ki sze je prvlé, kak je z doumi 
sou, zalübo, ka csi szrecsno i zsív 
domou pride z Mohácsa, cérkev i

. Pri Mohácsi je buknola 
dna szloboscsina, národna

raztrgno. Ali Boug je na

nasa
krá- 
na 3 
nász

Za szmej
Tát vu sekrestíji.

Dvá lacsniva cigána szta sze rekvi- 
rálivat napoutila, stero bi mi po nasem 
jezíki tak pravli, ka szta krádnot sla.

Edne hizse pod (mosztnice) szta vö 
szpoiszkala i nika drügo szta nej 
naisla, szamo eden püntlics orejov. 
Té szta szi z-szebom vzelá. Szamo 
ka je tou jáko malo k zvelicsanyi; 
ednomi od nyidva je na pamet pris- 
lo, ka szó vu vészi pri ednoj hizsi 
klali, dobro de tá poglédnoti, tam sze 
zagvüsno náide, kaj malo meszá i 
szlanine itv.

Tak szta szi poguesávala, ka sze 
pri szekrestiji vküp pocsákata, stere 
preklat je vszigdár odprejti; blüzi je 
brütiv i tamtá po nocsáj niscse nehodi.

Z-pintlicsom orejhi sze je te eden 
notri szkrio v szekrestijo, ali da je 
pajdás dugó nej prisao nazáj, navo- 
lo sze je, odvézao je zsákéi i zácsao 
je orejhe trejti i z gedrouvjom namali 
trüszkao.

Med tém, ne vém odkec, z-kolin 
ali pa Boug zná odkéc domou ide 
céhmester, kak kre szekrestíje ide, 
csüje trüszkanye od znoutra.

Szirouve kouzse
od divjácsine (od domácse mácske, pizsmovke, toré, veverce, 
iázbeca, domácsega i divjoga závca, liszice, vidre itd.) kak 
tüdi vszakso dlako kupim po nájvisisoj cejni.

Hajda bejzsati zácsa prouti íaroíi, 
gori zdranfa plébánusa : — Naj gori 
sztánejo goszp. plébánus. nika jeszte 
vu szekrestiji, rávno tak. da bi stoj 
orejhe trou, zagvüsno je vrág, ár sto 
bi vrág drügi prisao zdaj okouli pol- 
noucsi tá orejhe trejt?

— Vzemte eden koiek i poglednite 
tá, — eresé pop.

— Goszpon plébános, naj sze nyim 
nezamejrim: vragá zganyati je nej 
moja mestríja. — Sze je céhmester 
odpovedávao. — Nerazmim jász k- 
tomi, naj idejo z menőm.

— Jaj moj szin, de me pa tak nou- 
ga bolt, ka sze nemrem za vesz szveji 
na nyou odpraviti. \'-obema koleno- 
ma me grozno rejzse szmíca, tak da 
zvejzde vídim od bolezni.

— Jász ji goszp. plébánus na plé- 
csa vzemem i neszao bőm ji. Od 
méné sze vrág nebode bojao. ár ne- 
vém latinszki, ali od nyíri de sze bo
jao i odbezsí, csi ga posztráhsijo.

Sziromák plébánus je kaj nej vedo 
drügo, gori sze je zavlejkao na céh- 
mestra plécsa, v-rouke szi je vzéo 
edno velko linio i tak oborozsenoga 
je céhmester neszao proti szegrestiji.

Cigan je nemirovno csakao pajdá- 
sa i kak sze vö zglédne vu kmico 
vídi, ka nikák nikaj neszé na plécsaj. 
je miszlo. ka ov cigán szlanino neszé 
i pascsi sze prouti nyerni, je szkrícsao

— No neszi zse ednouk. neszi! Naj 
szi eden falat drapnem zsnyé.

— Deszkurde ! plébánus je nej vzéo 
za spájsz; zsnyega szi bogme niscse 
nede rezao falata : doii je szkocso z 
céhmestra plécs i domou bejzsao i 
csi bi ga rávno bolele nogé, bi nye
rni bolezen vö zsnvih odísla.

Kak szta sze dvá tozsca 
zglihala i zmirila?

(Isztinszka pripovejdka)

Dvá goricsanca od krajine Gráda 
sze za niksega máloga süméta volo 
sztrahsno szvádita i eden tóga ovoga 
z neprebránimi recsmí pozdrávla. Delo 
nemre tak osztáti míszli zburkajoucs 
te eden. Rávno tak te drügi tüdi. Ve- 
Jiko csrbino, stera je na nyegovom 
postenyej vcsinyena, nemre prenosziti, 
vö jo more dati zbrűsziti. Ideta tak 
touzsit eden drűgoga. Tou je escse 
za sztáré právde bilou, gda je birouv 
nej pouleg pravdeni paragrafusov, ne
go pouleg szvojega pravicsnoga pre- 
videjnya szoudo. V tisztom vrejmeni 
szó szlovenszke krajine birouv Sohár 
bili i v Márkisavci szó meli szvojo 
domovino. Te je escse birovia nej 
mejla glávnoga meszta, kak zdaj, bi
rouv sze je vszigdár tam drzsao, gde 
je szvoje imánye meo. 1 tüdi je nej 
bilou vecs, szamo eden birouv. ali 
tüdi je nej bilou teliko tozsbé kak 
vu vezdásnyem vrejmeni.

Sohár szó jáko dobroga szrdcá cslo- 
vek bili i nájvecskrát szó vözglihali 
escse i te nájvékse nepriátele, nájmre 
gde szó previdili, kaj sze zatoga volo 
nej vrejdno bilo touzsiti i szvajüvati 
i kaj obá pravico (ali pa eden nej) 
máta.

Pléd szoud prideta nasiva tozsca, 
birouv nyidva z prijaznivimi recsmi 
nagiívárjajo, naj odpüsztita eden drü- 
gom^ nej je vrejdno, ka bi sze kak 
szot-lzeda szvajüvala itv. Ali nyidva 
szta jiej poszlűhsala csedne recsi bi- 
rouva, vszáki je trdo, kak nedúzsno 

boko je zbantüvani, on nemre 
jsztiti, ráj . . .
pj nyima birouv právijo : „dobro 
k edno vöro nazáj pridta notri. 
sz de vájni szoud krédi i ka

i glöj 
odpij

Zd
je, zl
tecsapz uc vájni sauuu lueui i na 
vam.i naj nede dúgi cajt, idita na 
drvo|;án i szekajta drva, moj hlápec 
várn i szekere dá. Eden je nej vüpao 
proul praviti. ár csi nede bougao, te 
zagvisnozgübi právdo. Szejkata, eden 
od tr'ga drügoga nikak nescse zaosz- 
táti, ir zná bidti de tou vsze pri szou- 
di n.i vágó djáno. Okouli deszéte vö- 
re nuidva notri pozovéjo i pitajo:

„Lthko szta sze zse vözmirila?" 
,,'IÁu nede. nede goszpon birouv!" 

odgOjj orita obá ednáko, „nemre bidti!“
Rávno na tou pride eden goszpoud, 

ki szilen poszel má z birouvom i 
nemr|> csakati, ka bi oni prvlé z go- 
ricsarici odpravili, vö jiva je pouzvao 

va duzse moreta csakati. Da je 
mrzlo bilo i zobszton cslovek 

■ bidti, te eden sze pá szprávi 
szekat, ali te drügi sze tüdi

i nyúl 
vönej 
nemr 
drva 
nescs; müditi i pá verno szejkata. 
Zácsí 
va pí

poldné zvoniti, po obedi nyid- 
notri pozovéjo i pitajo:

„János pa Stevan kak szta, nej 
szta sze zmirila?"

„Tou nede, nemre bidti' odgovo- 
rita obá.

„No escse szi miszlita pou vöre i 
te notri pridta".

Pou vöre pretecsé i nyidva li vrej- 
lo szejkata. Pretecsé edna vöra, ali 
eden je nej steo prvlé gori hejnyati 
tecsasz. dokecs nyidva nedo zváli; 
lacsniva szta bilá zse tüdi i vrejmen 
je zse okouli dvej bilou popoldnévi, 
gda prideta domou ? Birouv szó nyid
va na künyszko okno vecskrát vö- 
poglednoli. jeli szi kaj guesita ali nej? 
Tou szó vidili, ka sze zse tak ne pas- 
csita. Dersze zse szta ogládila, obtrű- 
dila. Pokésznics pregovori János:

..Meni sze tak vidi, ka nájni szoud 
nede gotov tecsasz, dokecs té drva 

, vküp ne zoszejkava. Zsene szi zdaj 
zse domá miszlijo, ka szó náj notri 
záprli ali pa na pouti sze nama kaj 
zgoudilo".

Na tou Stevan nad nyega vdariv- 
si eresé:

„Zagvüsno szva bedáka, ka éti lacs
niva i zsédniva cejli dén. niti za Boug 
pláti nej, drva szejkava, hodva i po- 
vejva, ka szva sze zmirila. Tak sze 
je nej vrejdno za tóga volo szrditi, 
ali da szi ti vszigdár tak zaleténi bio. 
Trbelo je nama tou ospotanye?"

Doj szta djalá szekere, pomali i 
i neszrámno ideta pred birouva, steri

je velki din püsztsávao z pipe i nyid
va pita:

„No vö szta sze zmirila?"
„Tak je goszpon birouv. vö szva 

sze zmirila, zadoszta nama je bilou 
zse" (szekanye).

„No vista!" velijo birouv. „idita le- 
pou domou i zsivta vu miri i bougse 
de, csi ta szebi szekala drva. kak 
drűgomi".

Popárjeno i szramotno ideta. kak 
szta li mogla domou. nej szta szi 
doszta zgovárjala, nej záto. kaj bi 
sze duzse szrdila. nego pred szami- 
ma nyidva je szram bilou. Domá szta 
dugonej ovadila. kak szta obhodila 
ali záto szó vescsarje zvedili i csi szó 
sze sáliti steli z ednoga, ali z drügo
ga, szó pilali:

„Gda bős pá sou v Márkisevce 
drva szekat? . . ." F. J.

Cigan, gde je pa závec?
Eden goszpoud je szvojemi prijáteli 

na nyegov dén pozdráv poszlao vu 
piszmi i tüdi ednoga závca po cigáni. 
Cigan závca szráni i szamo písmo dá 
tá i odidti scsé. Goszpoud nyerni er
esé: „Csákaj malo odgovor bős na
záj neszao!" Kak piszmo precsté, prá
vi cigáni : „Móré, v piszmi escse zá
vec tüdi jeszte !" „Na hvála Bougi, ka 
je li tam, zse szem sze teliko csed- 
nio, csi je prejsao i z tém tüdi ci
gána nega vecs.
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