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Ma ünnepeljük
-armadszor a Muravidék felszabadi- ■ 
tása óta Szent István király ünnepét. | 
hnepeljük a szent királyt és ünne- j 
éljük nagy alkotását, az ezeréves, 

szentistváni örök Magyarországot. | 
22 évi szünet után következett el I 

most immár harmadszor a nagy ál
lamalkotó emlékének ünneplése a | 
Muravidéken. A 22 évi szünet ma 
már a történelemé és ha áldatlan örök
ségét nem fedeznénk fel néha a Mu- 
avidék közéletében, szinte már el is 

•elejtenénk. És ha mi még érezzük [ 
.s. a történelem már feljegyezte és [ 

apirendre tért felette. Mint ahogyan ; 
-apirendre tért a tatárdulás. a török 
megszállás, a Habsburg elnyomás • 
••seményei fölött is. Mert bármilyen ■ 

entős is volt a trianoni korszak a ' 
iá élő nemzedékek számára, az örök 

magyarság sorsát nem dönthette el.
. nem tudta megdönteni Szent István 

rszágát a tatár és török pusztítás, 
a nem tudta elnémetesiteni népét a 

Habsburgok következetes elnyomó 
politikája, hogyan áshatta volna meg 
Írjál az elmúlt 22 év.
Sokszor ostromolták már hullámok, 

-okszor fenyegették már elnyeléssel , 
a nagy király államát, elpusztítani 
azonban sohasem tudták. Mert meg- ' 

rizte az Isten, megőrizte az emberi- i 
éy számára, amelynek szüksége van

Nem véletlen az, hogy olyan sok , 
megpróbáltatással teli a múltúnk és | 
nem véletlen az. hogy a megpróbál
tatások ellenére sem pusztultunk so- I 
ha el. Nem üres szólam az. hogy hí- 1 
t atást szabott ránk a sors, amit vál- 
alnunk kell, amit teljesítenünk kell 
és ami miatt fennmaradásunk örök.

Mindannyian szeretünk politizál- i 
vetni. Serpenyőre rakjuk az esemé- 

ket. együtt hullámzik kedélyünk5 
napipolitikával, tőle várjuk sorsunk 

jobbrafordulását, vagy a bukást. Pe- , 
dig egy nép sorsát sohasem a napi- [ 
•olitika dönti el. nyilatkozzék is az 

bármilyen hatalmas események-í 
ben. hanem mindig a nagy történél- j 
n; összefüggések és szükség szer üsé- \ 
vefe adják a jövőt. Éppen ezért emel
kedjünk a napi politika eseményei ■ 
-le Szent István király ünnepén és 

' essünk egy pillantást a múltba, hogy 
meglássuk belőle a jövőt és erőt me-1 
ritsünk belőle a ma és a holnap küz-; 
delméhez.

üstén rendelése ékelte ide a Kár- 
- tok koszorúja által alkotott nagv- 
zerü földrajzi egységet alkotó terű

re a keleti alapfaju magyarságot. i 
—a szlávtól, germántól, latintól ide-' 
• ’ vérű népet, hogy puszta jeienlé- i 

élő falként válassza el e három 
'-lí.imas fajt, elhárítsa jelenlétével l 

i'öziük az összeütközéseket és állan-1 
’ szabályozóként őrizze az európai 

egyensúlyt.
yket vert az Isten a magyarság

áé,; a germán, a szláv és a latin fa- 
.-j népek közé, amely megakadályoz- 
1 1 egyiket abban, hogy kelet felé, a 
"-•‘Sikat, hogy nyugat és dél felé, a 
harmadikat, hogy észak felé terjeszked
ők és ezzel vetélytársainak a létét in
gassa meg. A Habsburgok uralma

A vendek hitvallása
lí 41-ben tartott népszámlálás alkalmával 69.856 ember vallotta magát 
vend anyanyelvűnek, de közülük csak 20.336 vend nemzetiségűnek

Központi Statisztikai Hivatal nyil- 
sságra hozta az 1941-es nép- 
lálás alapján az első hivatalos 
:etiségi statisztikánkat a trianoni 
ok széttörése óta. A statisztika 
1 mutatja ki a nemzetiségi anya- 
'ü egyének és külön a magukat 
nelyik nemzetiséghez tartozónak

A 
vánc 
szán 
nem 
hatá 
külö 
nyel- 
vala 
vallc k számát. Így láthatjuk meg legjob
ban 
a ne< 
nyelj

A; 
val .

gon az összeíró iveken az „anyanyel
ve" kérdés melleti a „nemzetisége" 
kérdés is. így kaphattuk meg külön 
a nemzetiségi anyanyelvűek és külön 
a nemzetiségiek számát minden egyes 
nemzetiségnél. A két szám minden 
nemzetiségnél eltérő és arra mutat, hogy

több az országban a magyar ér
zésű (magyar nemzetiségű) egyén, 
mint a magyar anyanyelvű.

A 
sége 
mag;: 
éri e,

az ország nemzetiségi képét, mert 
mzetiségi érzés független az anyá

tól. sőt egyáltalán a nyelvtől is. Legszembetűnőbb ez, ha akétszám- 
1941-es népszámlálás alkalmá- adatot párhuzamosan állítjuk egymás 

zerepelt első Ízben Magyarorszá- mellé:
Anyanyelv

11,367.342 (77.05%)
719.792 (4.9%)
268.913 (1.8%)

1.100.352 (7.5%) 
564.092 (3.8%) 
127.432 (1%) 
212.348 

69.586 
57.372 

126.312
népes

magyar 
német 
szlovák 
román 

i ruszin 
horvát (muraközi) 
szerb, bunyevác 
[vend 
[cigány 
jiddis (héber nyelvű) 
mai Magyarország teljes
14,679.573 fő. A lakosság 90%-a 
ar. egyik nemzetiség száma sem

i el a magyarság számának 10%-át. 
A»két adat között a legnagyobb

különbség a muraközieknél mutatko' 
zik, ’ikik anyanyelv szerint 127.000'
en v rnnak. nemzetiség szerint azon

alatt 
Kárj 
ezze 
kele 
kelet népek érdekében, fennmaradá' 
sávd 
nak ' 
pék '

A ímagyarság honfoglalása óta védi 
Eurc|>a egyensúlyát, saját testével fog
ja fel a bárhonnét kiinduló csapáso
kat «s elveszi erejüket, puszta lété
vel Jiegakadályozza. hogy valame
lyik ’.agy népcsalád a többi rovásá
ra elíire törjön. Ma is ezért küzd a 
bolsij izmus álarca alatt bujkáló pán
szlávizmus ellen.

A Duna völgyében ezt a hivatást 
•|7 egy népnek tölteni —,az ösz- 
liöbbi nép érdekében, Es ez a 
Lsufe a magyarság lehet, éppen 
Ljí árvasága miatt, éppen a miatt, 
I nem tartozik a környező nagy 
laládok közül egyikhez sem. Ma 

< áll útjában, holnap annak, de 
U útjában áll a tulerősnek és 
*j megőrzi az egyensúlyt.
?rt hozzanak bármit az elkövet- 
évek, évtizedek és évszázadok, 

: agyarság fennmaradása biztos, 
az egész történelmi távlatokban, 
il gondolkozó emberiség tudja, 

Jszükség van rá és segíti önvédel-

szívósan védte magyarságát a 
átok koszorúja között élő nép és 
megakadályozta a germán faj 
előretörését — a szlávok és a

gátat vetett a pánszlávizmus- 
j- a germánok és a nyugati né- 
’rdekében.

be fej 
szes 1 
nép ] 
eurői 
hopil 
népei
enne 
minő 
mind

Ez 
kező 
a ír 
mer!
józaju
hogy; S—------o . —-------- -  —
mi h rcában. bárkivel áll is szemben, 

ifi. Szász Ernő.

hogy

Nemzetiség
11,881.455 (80.09%) 

533.045 
175.550

1,051.026
547.770

12.526
201.585

20.436
72.209

i 39.041

(3.6%)
(1.1%)
(7.2%)
(3.7%)
(0.1%)
(1.4%)
(0.1%)
(0.5%) 
(1%)

12.000 vallotta magát

(1.5%)
(0.5%)
(0.4%)
(0.9%)

bán csak 
vátnak. Ennek a feltűnő jelenségnek 
a magyarázata az, hogy a murakö
ziek. akik az ..anyanyelv" kérdésnél 
is tüntetőén muraközinek írták magu
kat, a nemzetiség rovatban szinte ki
vétel nélkül, egyöntetűen a „magvar" 
szót húzták alá. Ennek a körülmény
nek szinte népszavazás szerű jelen-1 
tősége van.

Majdnem ilyen szép hitvallást tet
tek a magyarság mellett a vendek is.

hor-

Légiriadó alatt —
Egyre-másra kiütközik a mura

szombatiak magatartásából, hogy nem 
ismerik az igazi háborút. Nem kap
tak még — hála Isten — Ízelítőt a 
borzalmaiból, sohasem kelleti még 
átélniük egy igazi légitámadást.

Meglátszott ez a közönség vi
selkedésén a legutóbb elrendelt légi
riadó alatt is. Megszólalt a sziréna, 
félreverték a harangokat, az emberek 
egy pillanatig füleltek — aztán nyu
godtan mentek tovább. Mégcsak , e- 
szükbe sem jutott, hogy fedezéket 
keressenek, hogy valamelyik kapu alá 
meneküljenek, sőt még az égen úszó 
bárányfelhők felé is csak kevesen 
küldtek egy egy kiváncsi pillantást.

Szinte megdöbbentő volt ez a 
könnyelmű közöny

és nagyon csodálkoztam volna rajta, 
ha az első légiriadók alkalmából nem 
igy viselkedett volna például sok pesti 
is. Bezzeg most már ők megtanulták, 
néhány könnyelmű ember a saját 
kárán, hogy nem tréíadolog a légiria
dó .. . Hát a muraszombatiak is ar
ra várnak talán, hogy egyszer eset
leg bombát dobjanak házaik közé és 
a szétfröccsenő repeszdarabok gyász-

akik anyanyelv szerint 7O,000-en van
nak. nemzetiséginek azonban csak 
20.000 vallotta magát. A vend anya- 
nyelvüeknek tehát csaknem kerek 
háromnegyed része magyar nemzeti
ségűnek vallotta magát. Valamivel 
még jobb lett volna az arányszám, 
ha nem számolták volna hozzájuk 
az ittrekedt szlovéneket, akik termé
szetesen nem vallották magukat ma
gyar nemzetiségűnek.

A legkisebb az eltérés az anya
nyelvi és nemzetiségi számoknál a 
románoknál, szerbeknél és ruténeknél.

Ezúttal nem az elhivatott vezetők, 
hanem a száraz, pontos, csalhatatlan 
számok bizonyítják, hogy nincs vend 
nemzetiség, hanem vend anyanyelven 
beszélő magyar. A népszámlálás, ame
lyen mindenki szabadon és függetle
nül írhatta meg, hogy milyen nemze
tiségűnek érzi magát, érthetően be
szél. nem kell hozzá, magyarázatéi 
fűznünk. Mindent megmond egy mon
dat : testvéri szeretettel köszönjük meg 
vend anyanyelvű magyar testvéreink
nek hitvallásukat.

felállítják a kisegítő
KARHATALMI ALAKILATOKAT

Budapestről jelentik A belügymi
niszter rendeletet adott ki. amelynek 
értelmében a közrend és közbizton
ság fokozottabb védelme érdekében 
a közbiztonság hivatásos őrei mellé 
kisegítő harhatalmi alakulatokat állí
tanak tel a polgári lakosságból.

Muraszombatban
háborítsák a községet?

A hatóságok mindenesetre hamar 
rendet teremtettek, de bizony nehe
zen ment ez. mert

sok emberrel formálisan vesze
kedni kellett, mig végre nagy váll- 
vonogatva fedezékbe húzódott.

Éppen ezért a járás főszoigabiráia el
határozta. hogy légiveszély jelzése 
esetén minden figyelmeztetés nélkül 
felírják a rendőrök -a járókelőket és

alaposan megbüntetik 
őket a súlyos kihágásért.

De nem csak rossz oldalát láttam 
légiriadó alatt a lakosságnak, hanem 
láttam jó oldalát is. Különösen jól 
esett látni a tűzoltó sapkában szol
gálatot teljesitő Urszuleszku Péter fod
rászmester erélyességét és igyekeze
tét, amivei a fegyelmezeilen közön
ség körében rendet teremtett a főut
cán. Az öreg iparos példájából né
hány tisztviselő is példát merít
hetne. akik a ..kabátos ember" fölé
nyével mentek riadó alatt az utcán 
arra számítva, hogy tekintélyük miatt 
úgysem mer rájuk szólni az egyszerű 
községi rendőr. Pedig ők érdemelték 
volna meg ezt legjobban . . .

1



2 olda' MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 1943. augusztus 20.
A Mura SE úszói képviselik Vas megyét 

a mátyás Király ország ifjúsági uszáverssnyen 
Hat versenyszámban indulnak a j fiatal muraszombati úszók

A Mura Sport Egyesület az idén 
nyáron hozzáfogott a muraszombati 
uszósport fejlesztéséhez. Nem azon
nali szép eredmények elérésére töre
kedett. hanem nagy, fiatal uszógárda 
felneveléséhez fogott hozzá. A lelkes 
sportemberek városában könnyen ment 
a munka és ma már nagy ifjúsági 
uszógárda tömörült az úszószakosz
tály vezetői. Szász Ernő és Vargha 
Árpád köré. Az úszószakosztály el
határozta, hogy az első jó munkában 
eltöltött uszóidény végén a fiatalok 
kedvének fokozására elviszi a Mura 
úszó és vizipoió-csapatát Szombat
helyre. hogy az ottani úszókkal ösz- 
szemérhessék erejüket és megismer
jék a nagyobb város régebbi és fej
lettebb uszóéletét. Ezért érintkezésbe 
léptek a szombathelyi úszás vezetői
vel. akik azonban sajnálattal értesí
tették a Murát, hogy ezidén nem vál
lalkozhatnak a verseny rendezésére, 
mert az SzSE úszószakosztályának ve
zetője katonának vonult be,

jövőre azonban örömmel fogad
nák a sportkapcsolaiok kimélyi- 
tését.
Az SzSE ügyvezető elnöke. Bartos 

Győző eg> ben nagy sportbaráti elő
zékenységgel felhívta a Mura SE úszó
szakosztályának figyelmét az augusz
tus 22-én az Északdunántuli kerület 
rendezésében tartandó

Mátyás Király országos ifjúsági 
uszóversenyre,

amelyen Szombathely úszói az előbb 
említett okok miatt szintén nem in
dulhatnak. A Mura örömmel ragadja 
meg az alkalmat és be is nevezte 
néhány úszóját a győri versenyre. Va
lamennyi úszóját nem viheti el, mert | 
még az uszógárda felének elvitele is 1 

I

Táj- és Népikutatás
A VMKE táj- és népkutatót szakosztálya közli:

IFeleletet kérünk kedves munkatár
sainktól az alábbi kérdéssorozatokra:

IV. Méhészet.
............................................... község.
1. Volt-e községünkben erdei mé

hészet (íatörzsekbe vájt mesterséges 
odúkban) és milyen erdőkben?

2. Használtak-e odvasfából bödön- 
kasokat. milyen fából, milyen eszkö
zökkel készítették, mekkorára, hogyan 
és hol helyezték el ?

3. Hogyan hívták a bödönkasok i 
egyes részeit ? Rajzoljuk is le!

4. Készítettek-e fakéregből vagy fe
nyőfából abronccsal összefogott dé
zsaszerű dongás vagy kéregkasokat?

5. Használtak-e gúlaalakú vagy em
beralakú ládakasokat, milyen méret
ben, kik készítették és milyen fából ?

6. Használtak-e-vesszőből font ka
sokat, miből és hogyan illesztették 
bele a fogantyút és mivel tapasztot
ták be?,

7. Voltak-e szalmából, gyékényből 
font méhkasok ? Kik készítették és 
hogyan fonták ?

8. Ma milyen típusú méhkasokat 
használnak ? Fényképezzük le I

9. Hogyan védik a hideg és a kár
tevők ellen a kasokat?

10. Milyen babonák és hiedelmek 
fűződnek a méhészethez ?

!

V. Világítás.
...................................... község

1. Szokásos-e valahol, vagy emlé
keznek-e tűznélküli világításra?

n<k’y anyagi áldozatba kerül és csak 
mffiány lelkes muraszombati sport- 
bfjlát támogatásával történhetik meg. 
mlgis hat számban indít versenyző
kig 
kiA Muraszombat Vas vármegye úszóSH és ezzel méltóképen képviseli a

Vi

Ví

tér

jele: 
száj

írtját a győri versenyen.
ízász Ernő szakosztály vezető a kö- 
kező úszókkal indul Győrbe :
Iw méteres gyorsuszás : Jezovsek 
ídimir Ili éves. Lainscsák Miklós

1 <3 éves.
S0 m. gyermek mellúszás: Szraka 

Stefánia 12 éves. Cimpermann Majda 
14jéves.

kW m. ifjúsági mellúszás: Muszter 
M^dós 17 éves.

DO m. ifjúsági gyorsuszás: Kra- 
pei ’ András 15 éves.

i 0 m. gyermek gyorsuszás: Ring
hat ler Rudolf 12 éves.

- X/00 m. ifjúsági gyorváltő: Musz- 
Krapec, Lainscsák. Jezovsek.

Muraszombatban jól tudják azt, 
hq y a fiatal uszógárda első szárny
bő togatásakor még nem élhet el kü- 
lör [S eredményeket az országos ver
sei t’ben. Nem is eredményekért,

&inem tanulni és nagy versenyt 
Süni

vis:4k el a fiatalokat Győrbe, akik 
lelkes igyekezetükkel megérdemlik 
ezt} Mindazonáltal nem lehetetlen, 
ho(4y egyes számokban meglepetést 
okfiznak a tehetséges fiatalok, igy 
pélBául a 4X100 méteres gyorsváltó 
eléj tekintünk várakozással.
—i-----------------------------------------------

-j - Gépkocsi vezetői vizsga Mura- 
szci mbatban. Muraszombatban 1943. 
sze] itember közepén gépkocsivezetői 
viz; ga lesz. A vizsga iránt érdeklődők 

ítkezzenek azonnal az Elefánt 
óban.

használtak és 
láng gyújtá-

2{ Mit tudnak a világitó gombafaj- 
tákibl ?

31 Milyen tűzhelyeket 
használnak ma lobogó 
sáhbz ?

4.1 Milyen mozgó fényforrásokról tud 
a nftp, pl. fuvarozásnál, keresésnél 
sötétben, éjjeli madarászásnál vagy 
másj munkánál ?

matlomóval való világítást? Mivel 
világítanak be a kenyérsütő kemen
cébe?

au munkánál !
5 j Használják-e a rozsé vagy szal- 
aclomóval való világítást? Mivel 
láfí

„obá?
6. |Világitanak-e és hogyan hasított 

faszjlánkkal, és hogyan hívják ezt?
7. ) Ismertek-e falbavájt világító fül

kéket és mit égettek ebben?
8. ]...................................

valói
9.

gyeriyát? Mi a legkezdetlegesebb gyer
tyatartó készülék? Milyen a formája? 

li* Milyen babonák ismeretesek a 
gyerjyavilággal kapcsolatban ?

111 Hogyan világítanak faggyúval és 
olajjal? Mik a mécslartó formák?

12| Ki és mióta világított a faluban 
először petróleummal? Milyen lámpa
fajtádat használnak?

Milyen a fakéreggel és szurokkal 
ii világítás ?
| Készítenek-e és miből házilag

a gyűjtő neve és foglalkozása.

Kt rdéssorozatunkat egy ideig lezár
juk, hogy munkatársaink feldolgoz
hass' ik az 1.—V. számú kérdőívek 
anye gát. Ismételten kérjük a falu ve
zetőiek támogatását! A népismeret 

magyar tudomány erős bástyája!
Bálint Béla 

j áll. gimn. tanár.
I

a

HÍREK
VÉRTESSY VILMOS MINISZTERI 

TANÁCSOS,
a szombathelyi MÁV üzletvezeíőség 
üzletigazgatója, mint megírtuk már a 
minisztériumban kapott beosztást és 
megvált az üzletvezetőségtől. Távo
zása alkalmából a lapok felsorolják 
az üzletigazgató nagy érdemeit. Ki
emelkedik közülük, hogy olyan nagy 
gonddal vezette az üzletvezetöséget, 
hogy az irányítása mellett eltelt négy 
esztendőben egyetlen forgalmi bale
set, vagy szerencsétlenség nem for
dult elő. Mély szociális érzéssel sie
tett mindig a vasutascsaládok támo
gatására. A Muravidék visszacsato
lása idején szinte napok alatt kap
csolta be állandó helyszíni jelenlété
vel és ellenőrzésével ezt a vidéket 
az Államvasutak vasúti hálózatába 
és — akárcsak a többin — ezen a 
vonalrészen is minden bővítés, javí
tás, építkezés az ő nevéhez fűződik.

*
— Dr Olajos József járási fő

szolgabíró megérkezett szabadságáról 
és ismét átvette a járás közigazgatá
sának vezetéséi.

— Vitéz Lindvay Nándor ország
gyűlési képviselő a hét elején .Mu
raszombatban tartózkodott, ahonnét 
Budapestre távozott hivatalos ügyek 
intézésére. A képviselő jövő héten va
lószínűleg szerdán és csütörtökön lesz 
ismét Muraszombatban.

— Mórocz Imre Muraszombat 
nagyközség főjegyzője szeptember 
4-ig szabadságra távozott. Távolléte 
alatt Romhányi Ferenc közigazgatási 
jegyző helyettesíti.

— Muraszombati anyakönyv. Szü
letések: Radó Mihály és Binder Mar
git házasságából leány, Számec József 
és Sávéi Anna házasságából leány. 
Jerebicz István és Morcsics Teréz há
zasságából leány, Miholits Jenő és 
Mencigár Vilma házasságából fiú. Raj- 
nár Lipót és Gergorits Jolán házassá
gából leány, Zvér István és Végics 
Katalin házasságából fiú. Antalics 
István és Szeredi Margit házasságából 
fiú. Vlaj Lajos és Császár Irma házas
ságából fiúgyermek született. — Há
zasság: Lavicska Ferenc és Fiiszár 
Anna örök hűséget esküdtek egymás
nak. — Halálozások: Mikola Jozefa 
65 éves korában. Bezsán Iván 60 éves 
és Klojcsik Ignácné. született Vrata- 
rits Mária 59 éves korukban meghal
tak.

— A szombathelyi törvényszék 
szerdán Muraszombatba szállott ki. 
A tárgyalások a lapzártakor még 
tartanak, az érdekes perekről jövő 
számunkban adunk hirt.

Almát
exportcélra vagontételben.

gyümölcs nagykereskedő
Szombathely, Telefon: 173

Export. — Import.

„SSEÍlHin rum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

SZOMBATHELY - THÖKÖLY IMRE UTCA 71. - TELEFON: 10-68.
Legkitűnőbb italok! Legpontosabb kiszolgálás
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A HADÜGYMINISZTER 
NÉMETORSZÁGBA UTAZOTT
Budapestről jelentik : Csatai Csatay 

Lajos vezérezredes, honvédelmi mi- 
; niszter az eddigi szokásoknak meg
felelően a német hadvezetőség meg
látogatására utazott.

5.000 PENGŐ PÉNZBÜNTETÉSRE 
ITÉLTÉLTÉK AZ ALSÓLENDVAI 

POLLÁK ESERNYÖGYÁROST
Alsólendváról jelentik : Pollák Emil 

az alsólendvai Hungária esernyőgyát 
' igazgatója leállította gyárában a mun
kát. annak ellenére, hogy megfelelő 

1 mennyiségű üzemanyaggal rendelke- 
l zett. A munka leállításáért az alsó
lendvai járásbíróság előtt vonták fe
lelőségre. A járásbíróság 5.000 pengő 
pénzbüntetés fizetésére Ítélte Pollákot.

— Öszeverekedtek a murameler- 
cei korcsmában a legények. Csólik 
András adorjáníalvai lakos is a vere
kedők közé keveredett, akik eszme- 
letrenre verték keritésléccel. A mura
szombati közkórházba szállították a- 
hol augusztus 8 óta még csak most 
kezdi visszanyerni eszméletét. A fe
jén sérült meg legsúlyosabban.

— Vukán Kálmánná tiborfai lakos 
leesett a cséplőgépről és bal lábát 
törte. A muraszombati közkórházban 
ápolják.

— Levágta a gőzfürész Hári Fe
renc kaporr.oki lakos kisujját és gyű
rűs ujját a jobkezéről. A muraszom
bati kórházban ápolják a szerencsét
lenül járt fiatalembert.
- MAGYAR-VEND és VEND

EM AGYAR SZÓTÁR kapható HÁHN 
IZIDOR papirkereskedésében Mura
szombatban.

— Bántornyán vasárnap Bántor
nya—Beiatinc levente barátságos lab
darugó mérkőzés volt szép számú 
közönség előtt. Belatinc 2: 1 arány
ban nyert.

— Falrengető kacagás lesz ma 
a Városi moziban a „Behajtani tilos 
cimü film előadásán.

— A nemzetvédelmi keresztes 
Könye Lajos kinevezése. Könye La
jos kebeleszentmártoni, alsólendvai 
járási fiatal magyar, aki a szomorú 
elnyomatás idején is hü maradt ha
zájához és szolgálni kívánt ne
ki, amiért a volt jugoszláv hatóságok 
kétévi {egyházzal jutalmazták, amit 
Mitrovicán töltött ki. A felszabadulás 
után, hűségéért a Nemzetvédelmi 
Kereszttel tüntették ki, most pedig 
arról értesülünk, hogy Letenyére ut- 
biztosi kinevezést kapott. Tántorítha
tatlan hűsége hazájához és nemzeté
hez elérte méltó jutalmát és szolgál
jon például mindenkinek.

hüllőt almát
vagontételben vásárol
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6.000 ember seregleit (össze a Muravidék 

minden részéből a bucsv
Bániornyára az első

asárnap, Nagyboldogasszony nap- I
- búcsút tartottak Bántornyán. Bán- 

ftrva a Muravidék egyetlen bucsu- 
járó'helye, nemrégiben nyilvánították 
Vrvatalosan azzá. A megszállás alatt 
a -uravidékiek a jelenleg Németor
szághoz tartozó Szv. Trojica-ra járták 
búcsúra, a Muravidék leiületén nem 
y volt hivatalos bucsujáró hely.

A vasárnapi bántornyai búcsúra 
rengeteg ember sereglett össze a 
vendek által lakott vidék minden 
részéről.

Már szombaton délután megérkeztek 
a oucsusok első csapatai és

a távoli vidékekről 
-_rü egymásutánban követték ettől 
lógva egymást az ájtatos hívők cso
portjai. Este későn érkeztek meg a . 
Bántornyától mintegy 60 km távol- ünfneplő Bántornyát.

int

Meg akarta-e vesztegetni a határőrt 
az igazolványt hamisító Benkics Ferenc vas- 

hidegkúti munkás l
Ügyének tárgyalását elnapolta a szombathelyi törvényszék

I

Szombathelyről jelentik: Benkics 
Ferenc vashidegkuti 28 éves napszá
mos az elmúlt év decemberében Né- 

országba akart menni, hogy oda- 
á‘ munkát vállaljon. Volt határátlé- 

ési igazolványa, de avval csak na- 
onkínt lehetett átjárni. Ha valaki 

hosszabb ideig nem vette igénybe, 
érvényét veszítette. Benkics ezért sa
játkezűié bejegyzésekkel látta el az 
igazolványt.

A határőr észrevette a hamisítást, is 
elvette Benkicstől az igazolványt és 1 po

ikadályozza meg Anglia, hogy az oroszok 
lejussanak a FöldWözi-tengerhez

A nemzeteket nemcsak hagyomá- 
r.yos barátság kapcsolja össze az 
érdekközösségek józan felismerése 
alapján, hanem sokszor évszázados 
ellentétek választják el egymástól az 
ércek területeksúrlódása és a politikai 
■i.".yvonalak összeütközése követkéz- hal almi állasa szempontjából létkér- 

déli, fagymentes kikötőhöz 
•on. Megjelenése az Egei-tenger- 

azonban veszélyezteti Anglia 
i hegemóniáját. Anglia

tében. Az angol-orosz ellentét is két
száz éves múltra tekint vissza.

'Oroszország a középkor századai
ban nem vett részt alakitóan az eu
rópai élet irányításában. Mivel Bi
zánctól vette keresztény műveltségét, 
mar a .XI. században elszakadt a 
nyugati keresztény művelődéstől. Har
madfél századon keresztül pedig a 
mongolok igáját nyögte. Mióta a Ru- 
rÍK-űinasztia utolsó nagy uralkodója, 
rettenetes Iván, az első „cár" állan- 
' j^aseregéyel, a sfreiicekkel meg- 
syzdte Szibéria meghódítását, mind- 
jpboan ázsiai szellemmel telítődtek. 
Érmen eredményeképen az orosz nép 

■nasem lett egészen európaivá, s 
r énelmük szélsőséges forradalmak

ba. és véres lázadásokkal van tele.
Az irodalomban és a zenében azon- 

Ea.~. nagyot alkottak azóta, amióta a 
onianov-csalad hatalmas cárja. Nagy 

- -ter. a XV.—XVI. század fordulóján 
saját szavaival élve „emberré tette 
eromcsordáját“. Nagy Péter óta Orosz- 

crszág szava mind jobban érvénye- 
'■ az európai politikában. Ö jelölte 
meg végrendeletében (1725) az orosz 
k politikának máig is elsőrendű cél-

tjárchellyé nyilvánított 
búcsú alkalmával

gAi8<lK
után vend búcsúra.

ra fekvő Szolnokról a bucsusok.

1. megszállás alatt nem lévő szent- 
tthárdi vend községek hivei érkez- 

ezuttai első ízben a világháború 
mii venu uucsura.
jVasárnap reggel
’a környékről

öaönlött Bántornyára az ájtatos sereg. 
E;>rek és ezrek lepték el a 11 órakor 
kt’zdődő misén a templom körüli te
rei. a mise után pedig 

jvégelláthatatlan sorban
vattek részt a körmeneten. A legrnér- 
téktartóbb becslés szerint is lehetett 
legalább 6.000 hívő a nagy bántor- 
ndai búcsún.

14 körmenet végeztével a bucsusok 
zcsne azonnal felkerekedett és meg
indult gyalogosan visszafelé. Este 
hagyták el az utolsó bucsusok is az

I

ne n engedte át a határon. Erre a 
fia alember zsebéből pénzt vett elő 
és 
ad
sa
ve:

gél
zel 
zo 
SZI

átadta a katonának azzal, hogy 
a vissza az igazolványt és bocsás- 
át Németországba. Benkics ellen 
íztegetés miatt eljárás indult.

főtárgyaláson tagadta bünössé- 
azzal védekezett, hogy úgy kép- 

:e : pénz! kell fizetnie az elkobo- 
I igazolvány kiváltásért. A törvény- 
k a határőr társának megidézését 
lrer.delte és a iőtárgyalást elna- 

ta.

iát 

tok“
lan
elh

kijutni Konstantinápoly birtokba- 
ilével a Földközi-tengerre!
.z a cél. amely azóta sohasem vál- 
ott, s amelyről sohasem voltak haj
lók lemondani, az angol-orosz 
ntét meg indít ója. Oroszország nagy'-

dé^ hog
jut
be -----------
íö'afeőzí-íengeri 
kezdettől fogva gátolta is ezt a törek
vés 
elit 
vei, 
ha 
vol 
szá 

, s e miatt Oroszország állandó 
iségévé vált, s csak akkor kötött 

ideiglenes jellegű szövetséget, 
a másik ellenség. Németország 
veszélyesebb. Viszont Oroszor- 

! is gyakran orientálódott Német-
őrs; ág felé, hogy az angol nyomást 
ellensúlyozza. Ezért a két nép soha- . . » » * 1 *hitt egymás barátságában, s vé- 

re Hatódott egymás gyűlölete. Ez 
ülőiét pedig sokszor véres ösz- 
sapáshoz vezetett.

5 A „keleti kérdés"
időn a Konstantinápoly felé 

nyúló orosz törekvés II. Katalin

seri 
rúfe 
a g 
sze^

í

irá- 
cár 

idejében hatalmasan nekilendült, a 
Balkánt a belső bomlás miatt hanyat
ló Török-birodalom uralta. A birodal
mat 
vez 
kap 
leti <érdés"-nek hívjuk.

II 
tette

..Európa betegemberének ne- 
ék, a balkáni orosz törekvéssel 
rsolatos problémákat pedig ..ke-

Katalin 1774-ben a Dnyesztert 
a két birodalom határévá. Ez a

halár állandósult a nagy európai for- 
| radalmak idején, s ezek lezajlása után, 

1854-ben I. Miklós cár elérkezettnek ; 
látta a pillanatot, hogy a „beteg em
ber" örökségére rátegye kezét. Pál- ■ 
merston, Anglia külügyminisztere azon-1 
bán nyomban akcióba lépett, s szö
vetséget kötött a franciákkal a cár 
ellen. A szövetségesek hajóhadai a 
Krim-félsziget felé vették útjukat és j 
Sebastopol ostromához fogtak. A cár , 
kénytelen volt megígérni, hogy a Fe
kete-tengert semlegesnek tekinti, s ■ 
annak partjai erődítéseket nem léte- i 
sit. Ekkor már 11. Sándor volt a cár, 
akinek látnia kellett, hogy a hagyo
mányos orosz politikát az angol be
avatkozás gátolja'

Uj eszköz:
a pánszlávizmus

A krími vereség után Gorcsakov 
orosz miniszter csendben újra szer
vezkedett Anglia ellen. Hogy balkáni 
törekvéseit törvényessé tegye, eszkö
zül a pánszlávizmus eszméjét hasz- 

i nálta fel. E szerint Oroszország, a nagy 
szláv állam segíti és védnökség alá 
veszi a Balkán kis szláv népeit. Se
gíti őket elsősorban a török uralom 
alól való felszabadulásban. A balká
ni orosz izgatásra Szerbia és Monte
negró megmozdult, mire kezdetét vet
te az 1877.—78. évi török-orosz há
ború. Az oroszok csikorgó télben már 
átkeltek a Balkán-hegység gerincén, 

I s Konstantinápoly felé közeledtek, de 
| Anglia most is közbelépett és hajó- 
I hadat küldött a Boszporusz bejáratá- 
i hoz. Oroszország ismét kénytelen volt 
I elismerni a berlini kongresszus (1878) 
döntését, amely megszabta a Balkán 

I új rendjét. Oroszország csak Bessza- 
i rábiát kapta meg, törvényesítették Gö- 
i rögország felszabadulását, független
né, mind a török, mind az orosz be
folyástól mentessé tették Romániát, 
Szerbiát és Montenegrót, felszabadí
tották Bulgária egy részét is, Bosz
niát és Hercegovinát pedig az osztrák
magyar monarchia szállta meg.

A balkáni szláv népek azonban 
orosz támogatással továbbra is lá
zongtak Törökország ellen, úgyhogy 

i a Balkán-háborúk folyamán Angliá
nak ismét akcióba kellett lépnie Orosz
ország ellen. Mivel az orosz befolyás 
Szerbiában volt a legerősebb, Albá
niát független állammá tették, nehogy 
Szerbia és igy Oroszország déli ten
gerparthoz jusson.

A téve Ikeíeten
A „keleti kérdés" és így az angol

orosz ellentét távolkelelen is elmér
gesedett. Az oroszok ugyanis meg
kezdték előnyomulásukat Anglia fél
tett kincse, India felé is. Terjeszke
désük iránya keleten az Amur vidé
ke, nyugaton Perzsia és Afganisztán. 
Anglia azonban nehéz harcok árán 
megvetette lábát Beludzsisztánban is, 
s itt is megakasztotta az oroszok tér
foglalását.

Az orosz nagyhatalmi törekvések
nek tehát kétszáz év óta Anglia áll 
útjában. Oroszország ezt az örök aka
dályt a múltban a pánszlávizmussal | 

i akarta legyűrni, az utóbbi évtizedek
ben pedig a bolsevizmust használta 
fel eszközül. A jelen helyzetet nem 
vagyunk hivatottak megítélni, kisded 
kombinációinknak is csak a történe- 

i lem ismeretére építve van valószínű
ségi értéke. Bálint Béla.
—

Sntelligsnte Uungere deuttehu 
Mádchen

werden zu Kindern gesucht. Placierungsbu- 
rean für Eiziehungskriiíie, Eigentüwerin Frau 
v. TULOK. Budapest, Csengery u. 58. Licht- 

bild erwünscht.

HÍREK külföldről
— A német katolikus püspökök ér- 

i tekezletet tartanak Fuldában, amelyen 
, a légibombázással is foglalkoznak.

— Argentiniában szigorú intézke
déseket tettek a komunizmus ellen. 
A komunistagyanus egyesületek, szer- 

1 vezetek és újságok ellen vizsgálatot 
: indítottak, a komonista vezetőket le- 
l tartóztatták.

— Indiában árvíz pusztított. Az 
! árvíz Radcsputana vidékén 150 négy-
■ zetmérföldnyi területet öntett el. 
3.000 ember elpusztult.

— Olaszországban újabb vonat
korlátozásokat léptettek életbe.

— Indiában nem engedik meg eb
ben az évben, hogy’ Mekkába zarán
dokoljanak.

— Francia politikai körökben azt 
várják, hogy Laval hamarosan újjá
szervezi kormányát a nemzeti egység 
alapján.

— Ausztráliában képviselőválasz
tásra készülnek. A választási hadjá
rat során több helyütt zavargásra ke
rült a sor.

— Horvátországban mozgó mező
gazdasági tanfolyamokat rendeznek 

j a parasztinak számára. A mezőgaz 
j dasági oktatást mind a férfiak, mind 
, a nők részére kiterjeszteni szándé
koznak.

■ — Németországban egyik vegyi
gyár 40 fokos és iparilag már fel nem

1 ' használható vízmennyiségét zöldség-
■ föld táplálására fordította. Az ered-
■ ménv szenzációs: ötször adott ter- 
: , mést egy év alatt az ipari vízzel táp

lált föld.
— A törökök 1 millió kilogramm 

gyapotot vásárolnak indiában.
— Rómát az olasz kormány nyílt 

városnak nyilvánította.
— Péter jugoszláv exkirály egy 

csonka szerb kormány kinevezésével 
, gyorsan megoldotta a kedden kitört 
kormányválságot, még mielőtt na
gyobb arányokat öltöttek volna a lon- 

, doni szerb, horvát és szlovén emig- 
i ránsok közötti ellentétek. Az új minisz
terelnök Purics volt párizsi és nép
szövetségi megbízott. A hadügyminisz- 

' tér Mihajlovics tábornok maradt, 
ami arra vall, hogy a Szovjet kíván
ságait az új jugoszláv emigráns kor
mány sem óhajtja teljesíteni. A Szov
jet tudvalevőleg mindig azt követelte, 
hogy a szélsőséges szerb nacionalista 

1 Mihajlovicsot távolítsák el a kor- 
I mányból.

— Török-német katonai ünnepség 
zajlott le Isztanbulban Goltz tábornagy 
szöletésének századik évfordulóján.

— Csunkingkinában 1 millió em
ber halt éhen a Tribüné cimü angol 
lap értesülése szerint.

— Görögországban olyan nagy a 
nyomorúság, hogy minden egyház 
szociális segítőközponttá alakult át. A 
nyomorúságot mutatja, hogy mig 6 
hónappal ezelőtt csak 20.000 ember 
kérte a napi levest, jelenleg 500.000- 

' en kérik azt. A templomok látoga- 
i tottsága egyre nő. Az egyház az or
szág első erkölcsi tekintélyévé vált 
és a közvetítő szerepét játsza a nép 
és a megszálló hatóság között.

— Az angolszász sajtónak junius 
i 10. óta tilos a hajóveszteségekről ir- 
I ni. A tengeralattjárók elleni harcról 
nem adnak ki a jövőben hivatalos 
jelentést.

— A szófiai gyorsvonatot 30 főből 
álló kommunista banda megtámadta 
és a postakocsiban szállított 12 millió 
lévát elrabolta. A tettesek nagy részét 
elfogták. 10 millió léve eddig megkerült.

— Bulgáriában elrendelték, hogy 
az összes iparvállalatoknak legalább 
hetente egyszer meieg ételt keli ki
szolgáltatniuk munkásaik számára.
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— Szolnok város — mint ismere
tes — Horthy István emlékére szo
bor felállítását határozta el. A monu
mentális szobor felállítását Szent Ist
ván napjára tervezték, de a munká
latok elhúzódása miatt őszre halasz
tották.

— Zala vármegyében nyolc já
rásban működnek egészségörök, akik
nek feladatuk az. Jyigy fertőző beteg
ségek után kutassanak. ' valamint az 
udvarok, piacok tisztántartására fel
ügyeljenek

— Sopron vármegye területén je
lenleg 56 napközi otthon működik.

— Fehértó -gy őrmegyei községben 
feltörte a templom két perselyét és 
onnan elvitt 54 pengőt Négyes Ká
roly 19 éves hónaposmunkás.

— Győr. Komárom. Székesfehér
vár. Budapest és több alföldi magyar 
város evangélikus gyülekezetét láto
gatja meg a finn Saarisalo Ábel 
egyetemi tanár.

— Az egyetemi és főiskolai ifjú
ságot az idei nyáron is önkéntes 
munkatáborok gyűjtötték egybe. Az 
önkéntes munkaszolgálatosok a nya
rat két részre osztották, a táborozások 
első időszaka junius 28-tól julius 28- 
ig tartott. A második időszak pedig 
augusztus 2-től szeptember 5-ig terjed.

— Perlakon gazdanapot tartottak, 
amelyen ünnepélyesen megalakították 
a Perlaki Gazdakört.

— Csáktornyán augusztus 6-ra 
virradó éjjel betörő járt Vugrinec Já
nos üzletében, ahonnét 6-7U00 pengő 
értékű finom szövetet, bélésárut és 
nyakkendőt vitt el. Másnap elfogták 
a pályaudvaron a tettest, aki éppen 
Pestre akarta vinni egy csomagban a 
lopott árut. Az. iiiető Tersztnvák Gusz
táv 22 éves alsómuraközi fiatalember, 
akinek több hasonló bűn terheli lelki
ismeretét.

— Perlak község elhatározta, hogy 
900 holdas legelőjéből 3-400 holdat 
gyümölcsfával ültet be. — A község
ben befejezték az emeletes község
háza tatarozási munkálatait.

— Kőszegen egésznapos ünnepsé
get rendezett augusztus 15-én a Vi
tézi Rend

— Cenken megnyílt a 111. honvéd
hadtest levente-ifjuvezető képző tábo
ra. amelyen Muraszombatból is sok 
levente vesz részt. A megnyitáson 
Gombás István főhadnagy, táborpa
rancsnok buzdító beszédet mondott 
az ifjúsághoz.

— Még az évi tízezer pengős költ
ségvetési keretet sem éri el közsé
geink jelentékeny része. Közel kéte
zer községünk gazdálkodik ilyen sze
rény keretek között, tehát a községek 
42 százaléka. A többi község évi 
költségvetése tízezer és ötvenezer pen" 
gő között váltakozik. Az egész or
szágban csak 14 olyan község akad, 
amelyben az adózó lakosság évente 
300 ezer pengőt teremt elő arhelybe- 
li közösségi szükségletekre.

Búza, rozs és őszi árpa 
magot osztanak

Báró Bánffy Dániel földmivelésügyi 
miniszter intézkedésére az idén is na
gyobb mennyiségű nemesitett és után- 
termesztett búza, rozs és őszi árpa 
vetőmagot osztanak ki. Az igénylése
ket az illetékes vármegyei gazdasági 
felügyelőségeknél vagy a növényter
melési hivatalnál lehet bejelenteni. 
A nagy érdeklődésre való tekintettel 
a gazdák saját érdeke, hogy5 az igény
lést a legsürgősebben jelentsék be. 

ls\nerd meg nemzetedet!
• Az ország felszabadítása

A török seregek németországi nagy 
tám idása mégegyszer felrázta a ke- 

tény világ lelkiismeretét, s a pá- 
(érésére lengyel király hatalmas

rész
, pa
sereggel mentette fel a szorult helyzet
be jitott Bécset. A tekintélyes győze
lem a külföldi segélyhadak, meg a 
páp i fáradhatatlan unszolása egyszere 
törő (ellenessé tették Lipót császárt s 
had li a menekülő pogánvnak nyomá- 

zegődve megkezdették Magyaror- ba
száj felszabadítását.

IV ihelyt a magyarság meggyőződét 
róla) hogy a császár komolyan veszi 

"' ok háborút, minden nemzeti sé- 
é felejtve, csatlakozott a felmentő 
jek zászlai alá.
felszabadító háború íizenhatévi 
eszitett küzdelem árán elérte cél- 
az ország nagy részét kiragadta 
íny karjaiból de a nemzetnek nem 
oka volt örülni. A felszabadítás 
rínék túlnyomó részét neki kellett 
nie és eltartania az idegen hada- 
njelvek sáska módjára mindent 

>1 tak. Ellenség és jóbarát, mind a

i
i ....a to
1 reln
I sere

A
meg 
ját: 
pog. 
sok 
terh 
vise 
kát.
letaioltak. Ellenség és jóbarát, mind a 
mag yarságot pusztította s igy esett, hogy 
Macyarország a XV11I. szazad végére 
nag: óbb részében kietlen sivataggá vál
tozó 
dott
fels/ abaditás ulán erre vetődött utazó 
Budiitól Szabadkáig egyetlen falut 
sem
haladniaz embermagasságu bozótban.

I

t, melyben csak imitt amott hüzó- 
megegy-egy nyomorúságos falu. A

talált, s lovaival alig birt előre-

I

11. F ákóczi Ferenc szabadsagharca
Li aot és tanácsosai elérkezettnek 

k az időt a magyarság végleges 
örésére. Zrínyi Miklós mondása rály nagy ügyesen úgy 
vált csak igazán válóvá: senki közintézményeket, meg a közigazga- 
kedvünkért nem '. eszi vissza or- tást. hogy abban a magyarság igazi 

szág unkát. Bizony súlyos árat köve- vezetői ne juthassanak szóhoz.

vélte 
meg 
mos 
a m

■=

Muraszombatban lesz az északdunántuli kerület 
jövő évi edzőtábora

A k rrületi elnök rövid időn beiül látogatást tesz a Muravidék székhelyen

S • P • O • R • T

Gj őrből jelentik:
A;; MLSZ és kerületei néhány esz- 

tend 
bőre , ___ ____
a szorgalmas, tehetséges és arra ér
dem 
osztjuk be az egyesületekből. Az ed
zőtáborban való részvétel azonban 
nem :sak érdemek jutalmazását jelenti, 
hant

az 
m|ny is,

ahol 
ta fe I magára a figyelmet és akiknek 
azut’m az útja innen indult el a na
gyobb lehetőségek irányában.

Aí 
tábo 
duní 
évrő -éivre kitűnő edzőtáborokat. Sop- 
ronb in, Győrött és Veszprémben tar
tottá : eddig az északdunántuli kerü
let ií usági edzőtáborait és valameny- 
nyi ti legnagyobb erkölcsi és sport
beli 
hogy 
táboi

:
lai
Kdi 

Műre 
visszatért Muravidéknek ez a legna-

5 jóta bevezették a nyári edzötá- 
sast. Az ifjúsági edzőtáborokba

>t szerzett ifjúsági játékosokat

m
edzőtábor komoly sportintéz- 

nem egy tehetséges játékos hiv-

országos jellegű ifjúsági edző
ok mellett különösen az észak- 
ntuli kerület szervezett most már

feiker jegyében zajlott le. Aiig- 
,| befejeződött a veszprémi edző- 
i».

a kerület vezetősége már a jövő 
évi edzőtábor szervezésével fog
lalkozik.

pora jött ebben a tekintetben a 
Sport Egyesület kérelme. A

telt a császár-király is. A visszavett 
földeken alig néhány magyar kaphat
ta vissza jogos birtokát, azt idegen 
uraknak ajándékozta Lipót. Meg kell 
szelídíteni a magyar-vért, hirdette, 
hogy ne lázadozzék örökké, erre pe
dig legbiztosabb mód az, ha idege
nekkel rakja tele az országot. Az al
kotmányt elkobozta, a vallás gyakor
lását eltiltotta s tűzzel vassal néine- 
tesített.

Bármennyire áléit állapotban volt 
is a nemzet, annyi életerő volt benne, 

i hogy a fejedelmi önkényuralom ilyen 
■ mértékére egy minden eddiginél na
gyobb fegyveres felkeléssel válaszol
jon. A legeszményibb magyar szabad- 
sághős, II. Rákóczi Ferenc vezetésé- 

, vei nyolc éven át tartott a változó 
I sikerű, de kemény szabadságharc, 
(1703—1711), — a magyarság mégsem 
verhette le a hatalmas császárt. A 
külföld egy része ugyan nagy jóaka 

I rattal kísérte a magyar szabadsághar
cot. igazi segítséget azonban megint 

I hiába várt a nemzet bárhonnan is. 
Ahogy nyugaton szűntek a háborúk, 
a császár egyre több katonát küldhe
tett Magyarországba s végre is győze
delmeskedett a fáradt kuruc serege
ken. A szatmári béke biztosította az 
ország alkotmányos különállását, Rá
kóczi mégsem fogadta el. Óriási bir
tokait odahagyva, földönfutóként buj
dosott Franciaországban, majd Török
országban s oti is halt meg késő öreg
ségében a Márvány-tenger partján.

A kuruc szabadságharc utolsó fel- 
lobbanása volt a sok vért vesztett 
nemzetnek, mindenki a békére vá
gyót. Az ország is romokban hevert, 
itt volt a legfőbb ideje pótolni a sok 
háború mulasztását. III. Károly allatt 
meg is indult az újjáépítés, de a ki

szervezte a

I

gyobb sportegyesülete felajánlotta az 
északdunántuli kerületnek, hogy az 
1944. évben hajlandó — a kerület 
támogatásával — megrendezni az ed
zőtábort. A kerület vezetősége a leg
nagyobb örömmel fogadta a mura
szombatiak előterjesztését és mivel a j 
kerület vezetői egyébként is a legna- i 
gyobb megelégedés hangján nyilat- ! 
koznak a Mura SE vezetésének pon- | 
tosságáról, sportszerűségéről és arról | 
a nagy rendről, amely az egyesület 
futballéletében messzeláthatóan meg
nyilvánul. —

illetékes közlés szerint semmi 
akadálya sem lesz annak, hogy 
az 1944. évi kerületi ifjúsági ed
zőtábor Muraszombatban üsse 
fel a sátorfáját.
Értesülésünk szerint Czopf Ferenc 

dr., a kerület elnöke, rövidesen láto
gatást tesz Muraszombatban. Ezt az 
útját a Mura SE vezetőivel való sze
mélyes megismerkedésen kívül arra 
is felhasználja, hogy a jövő évi edző
táborral kapcsolatos előzetes megbe- 

j széléseket a helyszínén lefolytassa.
Azokon a szempontokon kívül, 

amelyekről fentebb szólottunk és 
i amelyek a kerület elnökét és veze
tőit arra hangolják, hogy a jövő évi 
edzőtábor Muraszombatban legyen, 

I — a vidék szépsége, az edzőtábor 
‘ kitűnő elhelyezési lehetősége, vala-

Italmérö és 
italárusító

viszonteladó cégeket 
értesítem, hogy

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

megnyitottam

punt- és liöőrgyáFflmar.
Tisztelettel ajánlok mindenféle égetel: 

és édesített szeszes-italt.
Tisztelettel

KINCS MIKLÓS
3 rum és likőrgyáros.

mint az idegenből jövő labdarugók 
iránt megnyilvánuló nagy szeretet es 
megbecsülés is amellett szól, hogy a 
Muravidék székvárosában kell meg
rendezni 1944-ben az északdunántuli 
kerület ifjúsági edzőtáborát.

Mura—CsZTE 3:1 (1:1)
A „Mura" kitűnő játékkal megér

demelten győzte le otthonában 
a Csáktornyái csapatot

Vezette: Óvári, Csáktornya.
Kellemetlen, szeles időben került 

sor a Mura visszavágó mérkőzésére 
vasárnap Csáktornyán. A hangulat 
azonban igen jó volt, mindenhol a 
pályán amerre a Mura elhaladt, azt 
a bizonyos „hetet-nyolcat emlegették 
amivel „megetetik" a Murát.

Nem igy történt hála annak, hogy 
tudunk futballozni! Ha eitogulatlanul 
megállapítjuk, semmit sem túloztunk, 
ha azt mondjuk, hogy a Mura a 
győzelmét feltétlenül megérdemelte 
A második félidőben az agyonázott 
talajon szinte úgy játszott a rutinos 
a Csáktornyái együttessel, mint „apa 
a fiá' al” I Hogy a győzelem aránya 
nem lett nagyobb, az köszönhető an
nak, hogy a 20—25 percig tartó erős 
zivatar kényszer-szünete miatt 13 perc
cel előbb végétért a mérkőzés, mert 
a Mura autóbusza már a pálya elé 
ért és csak éppen villámöltözködésre 
volt idő.

Az első gólt a Mura érte el Sár
közi lövéséből, melyet a félidőben 
Csáktornya egyenlített. A második 
félidőben aztan Zelkc és Kolossá gól
jával 3:1 lett az eredmény.

A jó Murából különösen Jandl a 
Kukanja. Deskovits L, Deskovits 11. 
halfsor, Zeikó és Sárközi vált ki.

♦

Pénteken. Szent István napján délu
tán 5 órakor szenzációsnak Ígérkező 
mérkőzés lesz a Mura Sportpályán 
a nagykanizsai Vasutas T. E. Nagy
kanizsa reprezentatív NB. III. oszt, 
csapata látogat el hozzánk és mér
kőzik a Murával. A Nagykanizsai 
csapat kitűnő játékerejét mi sem mu
tatja jobban, mint éppen most vasár
nap a székesfehérvári Máv. Előrével 
idegenben elért döntetlenje.

*
A Mura II. pénteken Alsólendván 

játszik a Move ASE ellen.
♦

Vasárnap aug. 22.-én délután ket
tős mérkőzés lesz a Mura sportpá
lyán. D. u. fél 4 órakor az itt nyara
ló Csepeli Leventék futballcsapatával 
játszik a Mura Levente, mig utánna 
fél 6 órakor a Mura a Move ASE-t 
látja vendégül. (v.)

— Halálra gázolta Kisszabadka 
és Csáktornya között közlekedő vo
nat Pák János fiatal csendőrt, aki 
nem vette észre a közeledő sze
relvényt.
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Kenyérgabonái helyett

et beszolgáltatni
i. ■ •

más terményt is lel
A kormány minden eszközzel elősegíti 

a mezőgazdasági gépszövetkezetek alakítását
A közeliátásügy! miniszter legújabb v. tőmagszükségletét. vagy sertéshiz- 

' " Icjáts utján háztartási zsirszükségletét 
fedezni nem tudná, kérheti, hogy a 

myérgabona-beszolgáltatással tehes- 
n. eleget beszolgáitatási kötelessé- 
nek, vagy ha kenyérgabonafelesle- 

nincs. szabadválasztásu termé
kekkel teljesíthesse beszolgáitatási 

k< telességét.
A gazdálkodó köteles kérelmében 
jgjelölni azokat a terményeket, ame- 
íP.et árpa, vagy kukorica helyett

i

rendeletével módot ad a gazdálko- I 
dóknak arra ha a Háztartási vagy 
vetőmagszükségletük figyelembevete- 
lével kenvérgabona beszo gallyasuk
nak nem.’ vág., sak részben tudnak 
eleget tenni, nyilvántartó hatóságok 
utján az illetékes közellátási kormány
biztostól kérhetik, hogy zsírbeszolgal- 
tatási kötelesség teljesítésébe beszá
mítható terményeket szolgáltathassa
nak be kenyérgabona helyett. Ha a 
gazdálkodó zsirbeszolgáltatási ter
ményt sem tud beszolgáltatni, azt is 
kérheti, hogy szabadválasztásu ter
ményekkel és termékekkel teljesíthes
se beszolgáitatási kötelességét.

A gazdálkodó köteles kérelmében 
megjelölni a kenyérgabona helyett 
beszolgáltatni kívánt terményeket, vagy 
terméket. Ezekből annyit kell beszol
gáltatni, hogy -zek összesített buza
egység száma egy enlő legyen a Ke
nyérgabonával V etőmagszükséglet- 
ként — ka! Holdanként — búzából 
120 kg-ot. rozs és kétszeresből 110 
kg-ot, háztartási szükségletként min
den személy után 240 kg számítható.

Ha a gazdálkodó zsírra vonatkozó 
beszolgáitatási kötelességét csak árpa, 
vagy kukon a beszolgáltatásával tud- 
á teljesítem de ebben az esetben

Hogyan tegyenek cíeget a gazdák 
a gabonabeszolgáltatási kötelezettségüknek?

Xz 1943 évi termésű gabona csép
i-őse tárgyában kibocsátott közellátás- 
úgyi miniszteri rendelet előírja, hogy 
a gazdálkodó beszolgáitatási köteles
sége alapján beszolgáltatandó kenyér
gabonát 'zabot, vagy a közellátási 
kormánybiztos 'főispán) által adott 
'►.ülőn engedély alapján árpát) a csép- 

•■s befejezésétől számított 15 napon 
beiül köteles aiamely vásárlásra jo
gosított kereskedőnek felajánlani.

Azt a körülmény*, hogy a gazdál
kodó kenyérgabonabeszolgáltatási kö
telességének eleget tett-e. a nyilván
tartó hatóság ellenőrzi s ha ez az 
előirt határidőre nem történt meg. fel
szólítja. hogy a beszolgáltatandó ter
ményt három nap alatt ajánlja fel 
megvételre valamelyik vásárlásra jo
gosított országos, körzeti és helyi ke
reskedők nevét 'cégét), telephelyét a 
közellátási kormánybiztos (főispán) a 
Gabonaforgalm Központ értesítése 
2 lapján tesz: közhírré a községi elöl
járóság (polgármester) utján.

Azokban a községekben, ahol vá
sárlásra jogosított kereskedő nincs, a 
Gabonaforgalmi Központ gondoskodik 
arról, hogy valamelyik vásárlásra jo
gosított kereskedő kéthetenkint előre 
meghirdetett helyen és időben vásár
lási napot tartson.
. Abban az esetben, ha a gazdál
kodó a nyilvántartó hatóság eladá- I

óolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
dangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

?.’P badacsonyi es egyéb balaton- 
■n^lléki borok szolid áron nagyban és 
‘“csínyben állandóan kaphatók

Htán János
»rnagykereskedőné! — Kisssombat.

k<
S(

s< 
n-

m 
ly
ki/án beszolgáltatni. Ezekből a ter- 
rr ínyekből annyit kell beszolgáltatni. 
h.1 ' 
rn 

>g:y azok összesített buzaegység szá
lfa egyenlő legyen az árpa, vagy ku- 

k< ri ca buzaegység számával. A gaz
di li odó háztartási és gazdasági szük- 
sé gletét. az 1943. évi termésének ered- 

inyét, valamint egyéb számításba 
'ő körülményeket mérlegelve kell 

m igállapitani azt az árpa vagy ku- 
k< rica mennyiséget, amely helyett a 
gEtdálkodó más terményt szolgáltat
ta t be.

A kenyérgabonára vonatkozó ké
met — ha a cséplést már befejez- 
— a rendelet megjelenésétől, kü

lönben a cséplés befejezésétől számi
tól! 15 nap alatt, de legkésőbb szep
tember 20-ig kell előterjeszteni. Árpá- 

és kukoricára vonatkozó kérelem 
íptember 30-ig nyújtandó be.

I 
m’ 
jö

re 
te

ra
sz

a vonatkozó felszólításának három 
> alatt nem tesz eleget, a főszol- 
)iró (polgármester) a beszolgálta- 
i kötelesség teljesítése iránt — 
:tieg karhatalom igénybevételével —

sái 
na 
ga 
tá. 
es 
intézkedik.

/an olyan gazdálkodó, aki tavasz
iáját. nemesített vagy utántermesz- 
kenyérgabonavetőmagját a m. kir. 

Növénytermelési Hivatalnak eladta 
az igy eladott mennyiség beszámí

tásával összesen több kenyérgabonát 
szí Igákat be. mint amennyi a kenyér- 
ga' Kínára vonatkozó beszolgáitatási 

elessége. Ebben az esetben a köz- 
itásügyi minisztertől kérheti a több

let Kiszolgáltatásnak megfelelő meny- 
ségü étkezési kenyérgabona ki
lósát.
la a gazdálkodó a kenyérgabona- 
izolgáltatási kötelességét árpával 

a közellátási kormány
bú tcps (főispán) engedélye alapján — 

erre szánt árpamennyiséget köte- 
a cséplés befejezésétől számított 
napon belül valamelyik vásárlásra

bu 
tét

és

kö 
el!

ny : 
utí

be
is fcljesitheti

az
les
15
jog isitott kereskedőnek megvételre
fel<

i
1

fő
sz c
gál .í
ga; <

jánlani.
lint már említettük, zabból az ara- 
és cséplőrészt nem szabad termő
iben kiszolgáltatni. A ki nem szol- 
atott arató- és cséplőrész címén a 
dálkodó zabtermésének 15°/o-át 

kői eles a cséplés befejezésétől szá- 
miijtt 15 nap alatt valamelyik vásár
lás a jogosított kereskedőnek rnegvé- 
teli e felajánlani. Ugyancsak 15 nap 
ala t kell eladni a más címen beszá
mít :atni kívánt zabot is.

.>i. beszolgáitatási kötelesség telje
síti sébe beszámittani kívánt kölest.

y hajdinát legkésőbb 1943 októ- 
_ _ 31-ig kell valamelyik vásárlásra 
jog xsitott kereskedőnek megvételre 

jánlani.
1 la a gazdálkodó az eladott gabo- 

.._ a kereskedő felszólítására nem 
adj i át, a kereskedő köteles azt az ille
ték ;s főszolgabírónak (polgármester
nél ) bejelenteni, aki a gabona átadá- 
_ ránt — szükséghez képest karhata- 
lon igénybevételével — intézkedik.

vat 
be;

feli

ná!

sa

Szakkörök már régen megállapítot
ták. hogy különösen a nagyobb me
zőgazdasági gépek — traktorok, ve- 
tőmagtisztitók, stb. — kihasználása 
csak akkor gazdaságos, ha a kis- i 
gazdák társulattá, vagy szövetkezetté 
alakulva, közösen használják és ja- ■ 
vittatják azokat. A Magyar Vidéki 
Sajtótudósitó budapesti jelentése sze
rint a földművelésügyi minisztérium 
a vételár 50 százalékáig támogatja az 
ilyen nagyobb gépek vásárlóit, ha 
szövetkezetté alakulnak. E célból a 
szabályzat tervezetét is kidolgozta és ■ 
a gépszövetkezetek alakításával meg- I 
bízta a Mezőgazdasági kamarákat. 
Értesülésünk szerint igen nagy az ér
deklődés a gépszövetkezetek alakítá
sa iránt. A gépgyárak szállításai és 
a rendelkezésre álló összeg kereté
ben mintegy 160 gépszövetkezet ala

A réti széna és a széna
prések igénybevétele 
Rendelet jelent meg, amely szerint 

a közellátási miniszter a termetötől 
rétterületének minden kataszteri hold
ja után két mázsa rétiszénát vehet 

■ igénybe. Az átvevő kereskedőket a 
minisztérium jelöli ki. Ugyancsak 
igénybeveheti a közellátás miniszter 
a rétiszéna préseléséhez szükséges 
prést is honvédelmi szolgáltatást cí
mén térítés ellenében. A beszolgáita
tási kötelezettség még abban az eset
ben is kötelező, ha a rétiszéna be- 

' takarítása részes munkával történt.
Ha a beszolgáltatandó rétiszéna meny- 
nyisége összesen 50 kilót nem tesz 

i ki. ez a mennyiség az igénybevétel 
alól mentesül. A gazdálkodó, ha réti
szénája nem termett, más szántóföl
di természetű szénát, továbbá takar
mányszalmát és alomszalmát is be
szolgáltathat. Más szénából ugyan- 

i annyit, takarmányszalmából másfél
szer annyit, alomszalmából pedig két- 
szerannyit kell beszolgáltatni. A ha
tóság elrendelheti azt is, hogy a gaz
dálkodó, ha rétiszénája nem termett. 

; ehelyett egészben vagy részben zabot 
szolgáltasson be. Ilyen esetben 2 és 

1 fél métermázsa széna helyett 1 mé
termázsa zabot tartozik beszolgáltatni.

Gyomorbajos! - VesBbajos! |
TARTSON IVÓKÚRÁT f 

A természetes szénsavas | 
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kulhat már meg a folyó évben. A 
gépek elosztása a termelés szükség
leteinek szem előtt tartása mellett egy 
bizottság döntésétől függ, amely az 
Országos Mezőgazdasági Kamara ke
belében alakul a minisztérium kikül
dötteinek részvételével. A mezőgaz
daság gépszükségletének kiszámítá
sára is szakbizottság létesül, amely 
elméleti alapokon is ellenőrzi a gép
szükséglet mértékét gazdasági kate
góriák es művelési ágak szerit:-. Ha
marosan sor kerül a Mezőgazdasági 
Géptulajaonosok Szövetségének meg
alapítására gazdakamarai kerületen
ként. E szövetségek különösen az irá
nyítás. alkatrész és üzemanyag-be
szerzés. javítások, stk. stb. terén ját
szik majd szerepet mezőgazdasági 
gépszakemberei utján.

GAZDATANÁCSADÓ
Mit vessünk a tarlóba T

Az aratás lassanként befejeződik 
Itt az ideje, hogy a tarlóba valamit 
vessünk, hogy őszig a földet kihasz
nálhassuk. — Kevés a takarmányunk, 
tehát a legjobb, ha a tarlóba takar
mánynak valót vetünk.

A tarlórépa a kalászosok, illetve 
esetleg még a repce és a len után 
is vethető. Kevés meleg kell neki 
Szereti a mélyebb fekvésű, jó erőben 
levő talajt. Holdanként 2—3 kg mag
ra van szükség, mert a magja nagyon 
kicsiny. 40 cm. sortávolságra vessük, 
2 esetleg 3 cm mélyre. A vetőgép 
előtt sima hengert járassunk, utána 
tüskés boronát, majd ismét sima hen
gert. A magot szárazi homokkal ke
verik, hogy a vetés egyenletes legyen. 
Ha a vetés esőt kap, gyorsan kikel 
Utána kapáljuk meg. A sorokban ké- 

j sőbb 15. 20—25 cm-re egyezhetünk.
Az egyezést követi a második kapá
lás. Á taracktól és a repcsényretek- 

1 tői tisztítsuk állandóan a földet. Kát.
holdanként a termése 100—150 má
zsa répa és 30—50 mázsa répalevé!
De a termés kevesebb is lehet, ha a 
táj, ahol vetjük a tarlórépát rovarkár
tevőkkel van tele. Ugyanúgy szedjük, 
mint a takarmányrépát. A tarlórépa 
gyökere és a levélzete egyaránt etet
hető. 10 kg takarmányrépát kb. 13 
kg tarlórépa helyettesíthet. Fejős te
henekkel tarlórépát naponta és fejen
ként csak 10—15 kg-ot etessünk, mi
vel a répa mustárolajat tartalmaz. A 
tarlórépalevél pedig gyengén hashaj- 
tóhatásu. A szedés útán a tarlórépa 
levelét szedjük le, a tarlórépát pedig 
kisebb kupacokba vermeljük el és 
hamarabb etessük meg, mint a takar
mányrépát.
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Na Stevan královo
Vszakse leto augusztusa 20-ga, na 

Stevan kralé dén sze vszáka vo- 
giszka dúsa z hválezsnim szrcom 
szpomina na prvoga vogrszkoga kralé 
Szvétoga Stevana (997—1038), ki je 
v etom nasem Vogrszkom országi, 
steri je z iejpim vencom Kárpátov 
nctri zagrajeni, szpelao notri prvi ré- 
der. orszacski zsitek i réd sz tém, ka 
je prelomo vszakse vezalo sz pogan- 
sztvom i je na krscsanszko verő pri- 
peiao vesz národ.

Géza poglavár i nyegovi pomagá- 
csi szó szamo zacsnoli okrscsávati i 
na krscsanszki zsitek vcsiti nas ná
rod. vendar szó pa szvojega dela nej 
mogli dokoncsati. Tou delo je csa- 
kalo na nyegovoga szinü Stevana. ki 
je zse v popolnoma krscsanszkom 
dűhi bio vzgojeni. Taksa je bila tüdi 
nyeguva zsena, Gizella, ki je bila 
vnukira nemskoga caszara.

Stevan krao je bio vladnik zseléz
ni rouk. zvünrédno dober organizátor 
í zapovednik, vitézki vojszkovodja i 
vérén krscsanszki borec v ednoj 
oszobi.

V zacsétki szvojega vládanya je 
sz krepkov rokouv razbio poganszki 
sereg Kopánva i poszili pokrscsano 
vesz národ. Po tóm je pa zacsno z 
organizáció vogrszkoga állama i cér- 
kve. Za tou szvoje delo je po tiszti 
navádi doubo od II. Szilveszter pápo 
apostolszki dupliski krizs i zláto ko- 
rouno. sz sterov sze je 1000. leta dao 
v Székesfehérvári za kralé koronü- 
vati.

On je doj zdejvao fundament ka- 
toiicsanszki gmajn po cejlom országi, 
na sterom fundamenti i vezdaj szto- 
jijo. V nyegovom csaszi szta sze na- 
sztavile lüdi gmajni o Alsólendvi i 
Bántornyi. On je zrendelüvao, ka sze 
vu vszaksoj véksoj vesznici more zo- 
zidati cérkev i ka je vu cérkev vszak
si duzsen hoditi. Nasztavo je püspe- 
kie. érsekié, v Esztergomi pa herceg
prímása csészt. Vsze té püspekie, 
stere escse i vezdaj sztojijo. je ob- 
darüvao z velkimi imányami, ka szvo- 
je delo lejko brez teskoucs oprávlajo. 
Ele nas kráj je vtálao v győrszko 
púspekio.

Z ednákov vrejlosztjov i moudro- 
sztjov je tüdi dojzdejvao fundament 
orszacskoga ravnitelsztva i vojszke. 
Te sze je vöodloucso réd nemesnyá- 
kov. ki szó mogli szpunyávati szol- 
dacsijo i sze bojnati. K nyim szó bili 
vtálani goszpocsinári. ki szó mogli 
placsüvati porcio i vszáko deszéto 
krb'acsc pripouvanoga zrnya na grnaj- 
no dati.

Velko delo Stevan kralé je escse 
v nyegvom zsítki bilou szádarodno 
Szpoznao je od vogrszkoga bozsega 
bicsa bojécsi záhod, ka je Vogrszki 
ország, od steroga szó doszejgamao 
frepetaii. grátao edna mocsna opora 
krscsansztva. Zdaj szó vecs nej meli 
zroka sze bojati, ár szó sze prejk dú- 
gi sztotin lejt ogvüsali. ka szó je sza
mo vougri sz szvojov krvjouv lejko 
obránili pred ráznimi divjákami, ki 
szó sze trli prouti záhodi. da bi vni- 
csi'i krscsansztvo.

Ha Budapesten jói és 
otthonosan akarja érezni 
magát, keresse fel

A&DREICS ftAftOUY 
vendéglőjét

BUDAPEST Vili.. Kerepesi ut 5. 
Keleti p. u. érkezési oldallal szemben.

A „VENDEK TALÁLKO
ZÓ HELYE". Jo magyar 
konyha, finom fajborok.

Krátki glászi
6
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— Obejsziía sze je. Augusztusa 
ga v ráni vöraj sze je razneszo 
ász. ka sze je v Nemesdi obejsziía 

Zadravec Franciska, 25 lejt sztara 
z .ena Gáber Józsefa. Gáber József 

ipszámos, domá z Zsidahegya. je 
c dugsi csasz na deli v Francus- 

n 
b 
kim országi, gde^sze je tüdi szpoz- 
n

I

io z Zadravec Franciskov. domá z 
Bányavára v Medgyimurji. Odtisztec 
s. ta sla na delo v Nemski ország i 
s;;i tak priszlűzsila lejpe pejneze. 
Rávno pred ednim letom szta sze 
zdalá i szi küpila v Nemesdi hizso 
z<i 8.000 pengöjov, k steroj sumi je 
ti di ona dála szvoji 2.000 prisparani

pravilo. Naprej tóga zsalosztnoga 
téva szta na hizsi poprávlala sztre- 

i sze tüdi pri toj príliki postükala. 
toj zsatoszti pa, gda je on odísao 
masíni, sze je neszrecsna zsena

ki je keszno vecsér prisao

zá 
F ' 
p trtgőjov. Zákonszki zsitek nyima je 
b o pun nevoul. Vecskrát szta sze 
p >stükala, ka jo je vszigdár v jocs 
Sz 

d 
je 
V 
k
o tejszila. Tak jo je najsao nyéni 
rr ouzs,
d imou od masina. K szrecsi nemata 
nyse familie.

I— Na 5.000 pengöjov strófa je 
obszojeni Pollák Emil ravnitel marel- 
szfke íabrike v Alsólendvi, ár je delo 
vtf fabriki dojzasztavo zavolo pomén- 
kanya blagá, steroga je pa obiászt 
etcse povouli najsla.

— Národno-obrambni krizs je 
doubo Kőnye Lajos z Kebeleszent- 
m írtona, ár szó ga szlávi zavolo vo- 

>zke zagvüsanoszti pregányali i za 
i roga volo je bio tüdi dvej leti v 
I trovici zaprejti.

et

grt 
sít 
M

Od kédna de kédna
i— Velka angleska zgüba na 
urji. Nemsko zvünrédno bojnszko 
panilo. je dalou racsun od onoga 
koga eroplánszkoga napáda, ste- 
k-f szó napravili nemski europláni 
[eden angleski hajouvszki karaván, 

tóm zvünrédnom naznanili je 
r eroplánszki ezred napadno sz

m<l
na] 
vei 
rod 
na 
Po 
edt 
tor; tedojami eden hajouvszki karaván 
i pptoupo 32 angleski hajouvov sz 
17i.'“ ’

I
.000 bruttoregiszterszkimi tonami. 
ri bombardejranyi petrolejszki 

vrqtin v Romániji szó angolszászom 
PO < j' j . "
Ián rv vnicsili. Vecs eroplánov je obri 
Bo! járije i Törszke bilou prisziljeno 
doj ízejszti. Z bombardejranyom szó 
v Floesti sz tém napravili nájvékso 
skodo, ka szó porüsili edno temlico, 
v s
pa

c ;jlőj pouti vszevküper 87 erop-

Pre 1 
jugt s
vált .
nikt
vac

eroj je bilou bujti 63 robov. 60 
•anyeni.

Nouvi jugoszlávszki exkormány 
je posztávleni. Z Londona glászijo: 
Pre 1 nisternimi kédnami nasztávleni 
jug( szlávszki exkormány je dojzah- 

'. Szrbszki minisztri szó nájmre 
nej scseli csüti od kakse hor- 

: ;ke ali szlovenszke autonomie, za 
ster) szó sze tej potegüvali. Szrbszki 

[rántszki voditeli ne popüsztijo z 
. ka ne bi meli oni cügle v rokaj.

emi
togí
Elm k nouvoga kormánya je Purics 
Bozsidár. ki je obednim tüdi bojnszki 
i zv

z u 
ioojx 
szn , .
rasejz pa je bilou zodszeljeni okouli 
900.

ünésnyi miniszter.
tima szó vöszpakivali okouli 
0 decé i je znaszelili po ve- 

taj. Z vszej drügi taljanszki vá-

X’Ó decé.
P > amerikanszkom naznanili je 

bilo i potrejbno 3.000 hajouvov 14.000 
eurcplánov, 1.300 stükov. 600 lartkov 

).()00 szoldákov. ka sze angol- 
száfziipri Szicília szigeti lejko prisli 
na Izüjo.

M|'úde horvacske oficejre sze na 
sészimejsjecsnom kurzusi v Nem-

i 18

zacsüo.
na kérte. Od augusz-

— Zsalosztna szmrt. Zseleznica 
med Csáktornyo i Kisszabadko je 
razdrűzgala mládoga zsandára. Pák 
Jánosa, ki je sou po streki i ropout 
zseleznice nej

— Zselezo 
tusa 15-ga de sze nisterno zselezno 
blágo na kérte odávalo. Tákse zsele
zo szó od 3 mm debelejsi platlini, 
obroucsi. okrouglo zselezo. péra za 
madroce, drót, cveki, drodani plout, 
sinye i potkouvno zselezo.

— Sz koszouv je zarezo brata. 
Zsalosztna tragédia bratovszke szvá- 
je sze je té dni odspilala v Strido- 
vári. Brata Belovics János i Ágoston 
szta na ednom fundusi vküper vör- 
tivala, vendar je pa med nyima zse 
dugsi csasz szvája bila, stera je pa 
zádnye dnéve do konca prikipejla. 
Od rejcsi do rejcsi szta sze tak szpo- 
szvadila, ka je János popadno kolek 
i tak sou na brata, Ágoston je pa z 
kiina koszou zgrabo i tak vküper zre- 
zo brata, ka je mrou. Belovics Ágos- 
tona szó pri törvényszéki záprli.

— Csrncsec Imre z Hétvezéra v 
Medgyimurji je scseo podmítiti határ- 

i vadásza ka ga naj püszií prejk gra- 
| nice. Nájprvle nyerni je ponüjao 10. 
natou pa 100 pengöjov. Törvényszék 
v nagykanizsi ga je za volo tóga 

! oszoudo na 3 mejszece temnice.
— Velki pásnik v Perlaki, ki meri 

900 plügov. z tála zaszadljo z szád- 
nim drevjom. Za té veski szadov- 
nyák szó odloucsili okouli 400 plügov.

skom országi vövcsili. odkec szó zdaj 
prisli domou.

V taljanszkom kormányi je zvün 
minisztereinöka escse stiri generálisov
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MEGJEGYZÉS:
K Muraszombat—Lctenye között csak hétköznap.
X csak hétköznap közlekedik.
ö Aisóiendva—Nagykanizsa között csak hétköznap.
a Muraszombat—Szarvasiak csak kedden, csütörtökön, vasár-és i:.:r.ep-.£.' közlekedik, 
í Muraszombat—Szarvasiak csak hétfőn, szerdán, péntek és szómba:;- közlekedik, 
e- Muraszombat—Szarvasiak kedden és csütörtökön nem közlekedik.
g= Muraszombat—Felsölendva csak kedden, csütörtökön, vasárnap és .ir.-.eznap. 
h Muraszombat—Felsölendva csak hétköznap hétfő, szerdán, pénteké-, és szombaton. 
X=-Felsölendva—Szentgotthárd között csat hétköznap.

gx Felsölendva—Muraszombat járat először a pályaudvart érinti.
c Csáktornya—Pcrlak között csak hétköznapi hétfőn, szerdán es pénteken, 

Csáktornya—Stridovár között minden hétköznap közlekedik.
T -csak vasárnap és ünnepnap közlekedik.

.00 7.25 :
1 7.45 ;
.49 | ;
.40 8.40 :

Muraszombat—Aisóiendva—Nagykanizsa 1
d i

18.20 21.35 I
21.16

1735 I
i 6.40 20.20

K d
10.40 14.35

I 14.55
11.29 |
12.20 15.50

i Muraszombat Korona sz. é 
Belatinc
Lendvavásárhely

é Aisóiendva

X
• 8.55 10.05
5 | 9.46
•8.10 i
t .15 8.50

8.45 : 12.25 :15.55 i Aisóiendva e : 7.10 .6.35 5-0.15 |
9.55 13.35 :17.05 Letenye •6.04 15.29 • 19.09

10.45 14.25 5 17.55 é Nagykanizsa Korona sz. : •5.10 4.35 5 18.15
10.55 14.35 :1805 é Nagykanizsa pu. : 5.00 4.25 5 18.05 1

e Muraszombat—Szarvasiak a t e
: 10.20 19.10 i Muraszombat Korona sz. é 5 6.00 5 6.55 : 13.25
: 10.25 19.15 i Muraszombat pályaudvar é •5.55 : — : 13.20 j
• 11.17 20.07 i Vashidegkut i 5 5.04 ;6 4 • 'D *?q
: 11.45 20’35 é Szarvasiak i : 4.35 :5.35 5 12.00

Muraszombat—Felsölendva—Szentgotthára
X h g gx h X
7.15 —.- 5 19.00 i Muraszombat pályaudvar é • 5.55 • — - —.—
7.25 • 15.35 :19,15 i Muraszombat Korona sz. é ! 6.00 5 5 14.20
8.25 :16.35 :20.15 é Felsölendva i : 4.55 : 5.55 13.20

s 9.35 :- t— g Szentgotthárd Korona sz. i —.— — - 5 12.10
: 9.40 - .— —.— é Szentgotthárd pályaudvar i — -•12.05

Perlak - Beiica—Csáktornya—Stridovár
c + c t c T c f

8.10 14.55 i Perlak é • 8.00 14.10
9.32 16.17 i Beiica i 5 6.59 : 12.49
9.50 16.35 é Csáktornya Zrínyi tér i :6.4ü J---30 p

: 9.30 17.00 • 19.20 i Csáktornya Zrínyi tér é j6.10 ;9.í'5 5 18.00
: 10.19 17.49 5 20.09 i Muraszetmárton községh. i 5 5.21 5 8.16 51711 i
: 10.30 | ; 20.20 é Muraszenlmárton fürdő i : 1 :8.05 : 17.00

18.10 520.55 é Stridovár i *5.00 >7.30 •••

po pozványi notri. Tej szó: Sorice 
Curten. Sangalli i Favagrossa.

Nemsko bojnszko naznanilo je 
jáko pohválilo vogrszke eropláne, ki 
szó té dni na ruszoszkom fronti pre- 
ci nepriátelszki eúroplánov dojsztrej- 
lili v zrácsnom boji. Eden repülőszá
zad je 45-krát gvinao ned ruszuszki- 
mi europlánami, eden szám nas eu- 
roplán je pa dojszfrei’o 8 jágerszki 
eúroplánov.

Pri Bjelgorodi. Vjazmi i Oreli 
szovjeti ne zaprávlajo vecs tak vnej- 
mar szvoje lüdsztvo. kak pa doszej
gamao, pacs pa delajo bole z bojn- 
szkov skerjouv, kak glászi nemsko 
bojnszko naznanilo.

Pri drügom anglejskom napádi 
na Rim, ki je bio v zádnyom kédr.i.
je bila naprávlena preci velka skoda 
Bilou je 218 mrtvi i 560 ranyeni ál- 
dovov.

Kak szó mocsni Törki? Törszka 
vojszka sze racsúna na 1,250.000 lü
di, stera je vtálana v 13 divizij sz 
32 pesácskimi i edno tankovszko bri- 
gádo. Prvolinijszki eropiánov májé 
800—1000, hajouvov pa -19 sz 63.60) 
bruttoregiszterszkimi tonami.

V Zádnyi trej kédnaj szó ruszi 
gorialdüvali 7.000 tankov i 2.500 eu- 
roplánov. ka szó Őrei i Bjelgorcd 
nazáj mogli vzéti.

Na Hrvacskom i vSzrbiji 
vmárjajo partizáni

Kak z Zágreba glászijo. na vecs 
mesztáj zsétvo i mlatidev tüdi cse- 
sztnicke oprávlajo. One csesztnike pa. 
ki zsétvo i mlatidev prouti pázijo, 
vecskrát partizáni napádnejo. Tak szó 
té dnéve bujli tüdi dvá birouva. dr 
Rizsnara i dr. Szlobcdo.

Partizáni pa tüdi po Szrbiji zavé- 
rajo zsétvo i mlatidev. V Belgrádi 
szó zdaj pokopali Dusán Lokics ka- 
pitána i dvá szrbszkiva policája, ki 
szó szpadnoli v boji sz partizánami 
te, gda szó scseli sztrmeno gorivu- 
zsgáti.
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Róimo p-e ednim tetőm, augusz
tusa 20-ga. ie r bojnszkom pouti 
gorialdüvao szvoj zsítek za naso Vo- 
grszko domovino. Kak letálszki fő
hadnagy je zvünrédno bah ivén, 
pri szpunydi r ■' szvoje dúzsnoszti 
pa nedoszeg'í"- pajdáski i junáski 
példodávaiou.'•> o’icejr. Znyegovoga 
zsítka szi iejk' • zájmlemo v teski csa- 
szaj verő, moucs i pomoucs. ár nam 
je pokázao. :ak moremo szlűzsi- 
I: nasoj domoviv. i tüdi mrejti za 
nyou. Nyeg .’ -zpoumenek szi ove- 
kivecsimo v ras- szreáj.

Zádnyi glászi
Taljáni szó Rím vöpovedali za 

odprejti varas ár szó ga angolszászi 
vszeedno bombardejrali. csirávno je 
Roosevelt papi piszmeno oblübo, ka 
Rím pri méri püsztijo.

SzoVjetszka ofenziva zse 6 kéd- 
r.ov trpi. Szredína té bitke je júzsno- 
vzhoudno >d Bjlelgoroda, okouli 
• harkova i Brjanszka. Nega gucsa, 
ka szó v sesz'i kédnaj naprejprisli 
za 60 km tak. ka szó neverjétno do- 
zta szoldacs i bojnszke skéri vrgli 

v ogeny. Velki zgübícsek nyim pa 
ikak ne pok: . a oni máli falájcsicsek 

zemlé. stero szó rtazájvzéli. Tak szó 
a példo v 4 dnévaj zgübili 9000 

tankov, ka nyim na dén vise po200 
tankov ide zbougom. Pitanye je zdaj. 
ka kak dugó de mogao rusz tou lá- 
dati i kak hitro zlenta? Gvüsno je 
pn tou, ka gda >ze szovjeti vöszfu- 
dajo, te pride á nemska proutiofen- 
ziva.

Szicilio szó nemei i taljáni popu- 
’oma vöszprázr.iii i prejkdáli angol
szászam. Kak zádnyi cslovek je vö 
sou z nyé szám generális, ki vodi 
boj z angolszászami.

Júliusa je szovjetem prejslo 3016 
eroplánov. Té zgübicsek je med 
vszejmi mejszeci nájvéksi. Tak szó v 

rvoj polojr.i letosnyega Ieta zgübili 
164 europlánov. od zacsétka bojne 

t a vszefküp r 43.642 eroplánov. V 
lom zgübicski sze nejde telko za eu- 
ropláne, nego za vönavesene piloute.

ZSEBELEMEKBŐL
ÖSSZEÁLLÍTOTT

PRAKTIKUS

fluódtelEp_.
110-120 v

Jábokai szó tüdi fertik, ali szó je pa zgra- 
ili
|V kanádszkom prejdnyom várasi 

'uebecki zse pár dni tanacsüjeta 
hurchill i Roosevelt sz pomocsjouv 

tbá vezérkara. Tüdi Sztalina szó csa- 
ali tá, ki je pa nej prisao.
Angleski delavci hajouvszki fab- 

:k|v Liverpooli szó zacsnoli strájkati.
Nas honvédszki miniszter Csatay 

ajos vezérezredes sze je odpelao 
ja prijátelszki obiszk k nemskomi 
qpjnszkomi voditelszlvi.

Angleski kormány je 35 milion- 
s '.ko 3 procentno bojnszko poszojilo 
dao vö za podpisüvanye.

Szrbszki policáji lovijo okouli Bel- 
•áda iüdi takzváne szalonszke ko- 

n uniszte, ki delajo tam neprílike. 
ak szó zgrabili tüdi Jovanovics 
yorgya tanára i escse 14 drügi. ste- 

szo vsze dojzosztrejlali — kak tou 
rznánya „Vreme". Vszi tej komu- 
sz.i, pise „Vreme", szó nájvékse 
rmenküvanye v tóm trpeli. ka szó 

n *j meli kölnszke vödé i púdra.
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Rédni lejtni gyülejs 
i Szrbszke Matice 

v Újvidéki
Szrbszka Malica je v Újvidéki 

dazsála szvoj rédni lejtni gyülejs, 
stercj priliki je nyéni voditeo
IJjtllíj Pál z lejpimi recsámi opíszao 
dt igqlejtno mirovno zsivlejnye vogr
szki fczrbov pod vougrami, sterim szó 
v.’zi^dár vsze pravice i szlobouden 
kitltejrni zsítek bio zagvüsani szamo 
v| Vogrszkom országi. Pravo je, ka 
ss e je szamo vogrszkomi kormányi 
le ke* zahváliti. ka sze je Szrbszka 
Vatica v 117 lejtaj tak mocsno na
pi ejfjomogla.

< 
I
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Nemei szó od Lemberga prejk Kri- 
i-RÍoga i Dnyepropetrovszka pa do 
talwiovo varasa napravili ceszto. 

cészta je dúga 1.100 km i szó jo 
rgli* po toj cejloj duzsini sz trdim 

fu idéjmentom vönapraviti. Delo je 
ve dilti nemsko drüstvo Todt, z nüca- 
ny jm! frtao millión delavcox' i 25.000

Po szveiti

bráne i sztucsene na vagoné küpüje

EILAND LIFOT
veletrgouvec szádja

SZOMBATHELY - Telefon: 173.
Import. Export.

j

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

VÁROSI MOZIMURASZOMBAT
Augusztus 21-én, szombaton 20.30 ó-

22-én. vasárnap 11.15. 15. 17, 20.30 ó.
23-án, hétfőn 20.30 ó.

legényvásár
Ragyogó kiállítású zenés-revüs vígjáték.
RÖKK MARIKA •

leghatalmasabb szerepe

Augusztus 26-án. csütörtökön 20.30 ó.
27-én pénteken 20.30 ó.

28-án, szombaton 20.30 ó.

Nászút hármasban 
Paul Hörbiger és Theo Lingen 

főszereplésével.

NASE CSTENYÁRE
opomínamo na lejpi román, steroga 
szmo zacsnoli z denésnyov numerov 
priobesávati na zádnyi sztráni. Román 
je tém zanimivejsi, ár szmo ga zse 
vidli tüdi na filmszkom plátni pod 
iménom „Szent Péter esernyője".
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/ Jyrátkom goriposztávijo prvi 
ed nouve francuske ármie. V

1 dzredi do
ci,?steri racsun de okouli 3.000. 
mqndánt tóga ezreda je Dérién

, edj's. Té ezred de sze racsunao
1 jeiro nouve francuske vojszke.
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/ 10 szekundaj 36-krát lejko düne 
sétzt^pjvna nouva nemska bojnszka 
sk- :r, 
ali 
je 
z :

szarni francuski dobro-

NEDELA
JE VU TJÉDNI NÁJJAKSI DÉN 

((Piszao FLISZÁR JÁNOS) Med dnévami je jeli bár Nájjaksa nedela ?Vszáka dúsa v cérkev hiti, Szvetí i nedela.Vu csiszto zapránom gvanti Neduzsne dekline, Krsesáke, prszi junákov Sznájzsijo korine.Zvonőv niilo donécsi glász Vu cérkev zezáva,Verne dúsé, vréle dúsé K csészti Bozsoj szprávla.Bozsa hizsa sze napuni Vsze z pobozsnini lüdsztvom: Zsenszke, mozski, sztári, mládi, Vszi z pokornim szrdeom.Na oltári med rözsamiSzvécsice gorijo,Gór’ na kórust' orgoleI peszmi donijo.Na predganci pa dühovnikVcsí, trósta i kára, —Te szlabe i krhke dúséV szrdei navdiisáva.

Pk 5300-1942. sz.

Árverési hirdetmény.
1943. évi augusztus hó 24-én Véghely köz

ségben Hunyadi János u. 2 házsz. aiati '/all 
órakor 3.000.— pengő becsértékü eszterga lu
pád. 11 órakor Szapári László u. 70 hsz. alatt 
400 pengő becsértékü üsző és '/212 órakor 
Szapári László u. 29. hsz. alatt 400 pengő 
becsértékü üsző bírói árverésen a legtöbbet 
Ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, azonban 
a becsár 2/3-ad részénél nem alacsonyabb 
vétélárban elárvereztetik. — Simor.ka Sándor, 
s. k. végrehajtó helyettes.

Pk 4562/1942. szám

Árverési hirdetmény
Batlyáníalva községben 37. házszám alatt 

1943. évi augusztus hó 19. napján d. u. 15 
órakor 1.100 pengő becsértékü 1 csikó es 2 
éves üsző bírói árverésen a legtöbbet Ígérőnek, 
készpénzfizetés ellenében, azonban a bee sár 
2/a részénél nem alacsonyabb vételárban el
árvereztetik. Simonka Sándor sk.. bírósági 
végrehajtó h.

Pk 3770/1942. szánt.

Árverési hirdetmény
1.020 pengő becsértékü motorkerékpár. -_gy 

tehén, egy anyadisznó, egy emse, 8 malac. 4 
hordó Ferenciek községben 1943. évi augusz
tus hó 24-én d. e. 8 órakor bírói árverésen a 
legtöbbet ígérőnek, készpénzfizetés ellenében, 
azonban a becsár V3 részénél nem alacso
nyabb vételárban cl fogom adni. — Simonka 
Sándor s. k.. bir. végrehajtó h.

Pk 3424/1942. szám.

Árverési hirdetmény
3.200 pengő becsértékü kancaló és csikó 

Mezővár községbe 59. [házszám alatt 1943 
évi augusztus hó 28-án d. e. 11 órakor bírói 
árverésen a legtöbbet ígérőnek, készpénzfize
tés ellenében, azonban a becsár 2A részénél 
nem alacsonyabb vételárban el fogom adni. 
Goricski István sk., bir. végrehajtó h.

Vízimalmai bérbe adom.
Szorgalmas molnárnak forgalmas helyen t v - 
vő vizimalomat bérbe adnám. Császár János 

malomtulajdonos. Csekefa.

Malomépitésre
alkalmas telek Kisfalun eladó. Császár Jár is 

malomtulajdonos, Csekefa.

Korcsmát nyitok
Nagytótlakon. A korcsmamegnyitás folyó ho 

22-én, vasárnap történik.
Zdaj v nedelo odprém v Nagytótlaki kresmo. 

Sze priporácsa :
SZABOTIN VILMOS, NAGYTÓTLAK.

Négyjáratu vízimalom
' forgalmas helyen bérbeadó. HÁR1 VIKTOR 

Tótkeresztur.

Friss tojást és tyúkot
minden nap vásárolok a tótkereszturi. péter- 
hegyi és őrihodosi körjegyzőségekben megha
tározott helyen. A nekem eladott tojás és 
tyuk beszámít a terménybeszolgáltatásba I 

ABRAHÁM ERNŐ, ŐRIHODOS.

Jjvna nouva nemsKa DojnszKa 
<i sze imenüje „Nebelweríer 
glosztrejlec. Tou nouvoorozsje 

ea efajte stük na lejki potácsaj, 
teriiga sze na elektricsno moucs 

jáko aitro lejko sztrejla gránát z zse
léz niil droberjem, ki po eksplodejra- 
ny nfjprávi jáko velko meglou.

Szcjvjeti szó vsze szvoje T-34 minte 
tarkelmogli predelati, ár szó nyim 
plftlirie nemski tankolomécsi stüki 
na ejc| prelüknyali. Predelali szó je 
nal Míjso sztejno z ocela zlijánimi

Pobozsnoszt láda vu szrdcáj, Gde csesztíjo Boga, Ka céli tjeden pomócs dá Szvéti dén nedela.

Kaphatók: HÁHN IZIDOR könyv- 
és papirkereskedésében.

Frlske blllce I kUre
I v búza egységi notri jemlé v hodoskoj, pet- 
I rouvszkoj i krizsevszkoj notarosiji vszáki dén 
I na doloucsenom mesztt ÁBRAHÁM ERNŐ 

küpec bilic i kür v Sálovci.

Ob izgübi nase dráge zsene i szesztre

KLOJCSN1K 1GNÁCOVE 
rój. VRATARICS MÁRIA 

ki nász je augusztusa 9-ga v 60 lejt 
sztaroszti navöke zapüsztijla. izrázsamo 
toplo zahválo vszem. ki szó nam iz- 
rázili szozsalüvanye, jo szprevodih na 
zádnyi pouti, ino vszem. ki szó darü- 
vali vence i korine.
Muraszombat. 1943. augusztusa 11-ga. 

Klojcsnik Ignác, mouzs.
Vratarics János, Ferenc i Iván 

bratje.
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Csiduzse sze vecs szelekcdonerane psenice 
pouva na vogrs dloj zemli

V nasem országi je po légi grünta 
psenica vszigdár dobro rászla i je 
szkouz jezero lejt povouli mele bilou. 
Lejko právimo, ka polojno nasega 
lüdsztva sze z polodelsztvom louti, 
vendar szmopa dugó nej miszlili na tou, 
ka kak bi lejko na toj zemli vecs pou- 
vali i sziták lezsejsizsitek osznouvili.

V zádnyi dojpretecseni pétdeszeti 
lejtaj je polodelszki zsitek zsmetnejsi 
grátao, ár je nasoj ocelnoj vogrszkoj 
psenici. stera je po cejlom szvejti 
znána. velko konkurenco delala eszi 
oosztávlena amerikanszka psenica, 
stero szó velki farmaj prevecs Iái 
pouvali. Cejne nasoj psenici szó sle 
doj, ár szmo nej znali i je nej mogli 
tak iái dati na trzsni piac.

Prerazmili szó vogrszki kmetje té 
sztális, ka szamo tak lejko obsztojijo, 
csi bougse i vecs pripouvajo i tak 
lejko konkurejrajo z tühinszkov pse- 
nicov. Állam je zse 1906-ga leta zacs
no psenico z nájbougsimi lásztnosz- 
tami vöodebérati ali szelekeionejrati.

Tou vöodebéranye psenice, ka sze 
naj k právoj fajti pride, je vecs de- 
szetin lejt trpelo, ár sze je moglo 
miszliti na dobre i szlabe. lejke i tes- 
ke grünte, pouleg tóga pa ka naj bo
de prouti szinivoszti odporna, naj má 
trdo szlamo, ka ne polézse i mraz 
prenása. Z tem teskim i müdnim de- 
íom sze je trápilo sészt velki maroíov 
v Bábolni, Kompolti, Mezőhegyest, 
Hatvani. Kisvárdi i Alsózsuki, Po 
dúgi lejtaj sze je tém marofam po
szrecsilo ztiszakrajinszke psenice szé- 
kácsovo i bánkutszko. z vogrszke, 
somogyszke i diószegeske goule pse
nice pa hatvanszko psenico pripovati.

Kak zvünrédno dobre fájté psenic 
nas állam prejk vármegyővszki kmécs- 
ki drüstev vötála : Bánkuti 1201, Bán- 
kuti 1205. Fleischmann 431, Diósze
gi. Diószegi 777, Székáss 1055, Hat
vani 5612, Odvasi 241.

Héresnyo bánkutszko psenico pou- 
vajo poprejk po cejlom vogrszkom 
országi i je tak tüdi za nas kráj, náj
bole pa po ravnici pouvanye jáko 
priporocslivo. Fleischmannszka pse- 
nica je za szlabejse grünte po Go- 
ricskom. Felvidéki i Erdélyi jáko do- i

D^ószegeska psenica sze je náj- 
o|ncszla po Kisalföldi. Kárpát- 
tkdi po Felvidéki. Székácska

bra. 
bole 
alji 
psericá je nájbole rodovitna kre dí
sze 
gouljt 'ajta pa dobro obrodí vu váp- 
ni sxrrúaskoj zemli. kak v Somogy, 
Vasji Zala vármegyővaj. Odvaska 
psenjcsyia fajta je pa tüdi za Erdély 
i KárpAtaljo vöszprobana.

Z íoía sze vidi, ka za nase boug
se g|üi*te nájbole bánkutszka psenica 
paszp, za szlabejse pa zaednouk 
íleisclhr-iannszka. Obej tejvi fajti szia 
sze 4 zjidnyivi dvej leti jáko razsirile 
i doprrl vöszkázale. Vármegyővszko 

> drüstvo je té dnij goripou- 
rejk notarosij vsze nase grünt- 

ka sze naj priglászijo za 
szemenszke psenice. stera 
opunoma zdrava i csíszta 
Nas járás dobi okouli 6 va- 
psenice za szemen. Pascsi-

ro:. lapornoj zemii. Hatcanszka

t ■árt . 
q
>zp 
ejhrtannszk
4 zjidnyivi 

i dollrH vöszká 
kmédsll) 
zvak| [j 
ne vfrti. 
tou flijt-* 
de síé 
vötálnli 
gonov 
te szí?

I
szó

mske podmornice 
eszkrblene z nouvimi 

tcrivniml aparátami
ie znáno, szó nemske pod- 
juliusa mejszeca szpotoupile 

per 94 nepriátelszki hajouvov 
z 550.^ I bruttoregiszter tonami.

Nepn; ka szoldacska komanda je 
u i gledoucs vöoznaníla. ka je té 

csun potopleni hajouvov sza- 
obanye onoga bojnszkoga de- 

?r; ga lejko doprineszéjo nemske 
oí tice. Nemske podmornice szó

Kaki 
mornicr 
vszeyik

r<
na te 
velki 
mo v >p 
la. st 
podrr
nájm e orizmontejrane z nouvimi apa- 
rátarr i, sz pomocsjouv steri ji nepriátel 
nemrA
k vsz j.ksemi hajouvi lejko priblízsajo.

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

Stiván
u r a s z o m b a t

O 5 műszaki nagykeresdedés
Telefon 39.

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

Za szmej
Vu velikoj sztrahoti

Dokecs je hlápec na hébaj (na hi
zse poudi) z sziljom napunyene zsak- 
le vézao. je híapica z poszvejtom 
pred nyim sla. mímo sztoupi i tak 
dőli düne ino sze vdári, kaje omed- 
lejla.

Oh, ti Margya! — nyoj právi szle
di vért — Zakaj szi nej krícsala, da 
bi ti na pomoucs síi?

Hja. vej bi jász tak krícsala. sza
mo. ka szem dugó nej znála za szé
be. jeli szem jász szpádnola dőli, ár 
je János hlápec tüdi na kébaj bio.

Székhelyszke zsenszke.
Ednouk je v ednoj székhelyszkoj 

vészi ogen bio i brez pomoucsi je 
pogorejla cejla vész.

I székhelyszke zsenszke, ka szó 
obránile z ognya?

Nika drűgo nej, kak mozsouv rozsjé!

Jeli je pszícs?
Vu Vác várasi z edne trétje kon- 

dignácie hizse obioka dőli gléda eden 
poklavűjaszti máli peszícs.

ers vadbőröket
iházimacskát, pézsmát, görényt, mókust, borzt, mezei nyulat, 
házi nyulat. rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle állati 
szőrt a legmagasabb napi árban veszek.

ász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

SZVETOGA PETRA DE^SDZSÉVNICALISZÁR JÁNOS, r. vuc<tc!Piszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. — Poszlovencs, :
Román. — I. T íl

Tá pelajo málo Veroniko.Vdovica skolnikojca je rrirla v-Halápi.Csi skoinik vmerjé, zsédni osztánejo gyámarje. Témbole pa, csi nyegova vdovica odhája za nyim. Né je nihála za szebom sziróta nika drűgo, kak edno ko- zico, edno napő vöpodkrmleno gőszko i edno dvé leti sztaro deklicsko. Gőszko bi escse szamo eden tjeden trbelo sopati, ali kak sze vídi ni tó je né mogla zadobiti sziróta skolnikojca. Na gőszko gledócs je rano, ali na deklino gledócs keszno pre- minóla. Toj szirótici bi bógse biló, csi bi niti ne bi porodíla. Bár bi jo te vzéo k-szebi te goszp. Bóg, gda mozsá. (Moj Bőg, kak lépi glász je meo on). Té mali zavrzsek sze je po öcsé szmrti ali né doszta szledi, nájvecs tak na dvá mészeca. Bóg me vari, ka bi kaj hiidoga miszlo, vréden bi bio, naj mi jezik odré- zsejo, csi bi kaj táksega miszlo ali gúcsao.Dobra, postena zsenszka je bila — ali nyé je trbelo zse té posztrüzsnyek ? lezsé bi odpotüvala na ov szvét, csi bremen szebom povrgla. k-tomí^Bóg mi

naródo,
zakaj Kém bi tó je tüPató sze nyé je zse niti skolnikovi zse velkoga színá meli, steri je zse káplán bio. Tak bogme, ednoga 1

odneszla, kak paza gréh ne vzerni, né sikáló. Vént szó

I — Nini kuma. právi eden tamtá 
idoucsi székhely tömi ovomi, kakse- 
ga csűdnoga obráza goszpodicsina 
gléda z inoga obioka dőli.

— Nej je tou goszpodicsina, kuma 
nego pesz.

— Ka bi tou pesz bio1 No. csi od- 
nut doii náide szpádnoti. nigdár nede 
zsnyega cslovek.

Dvouji dobícsek.
Spej je vkradno szoldák na piaci 

i ednoj kofi ga je oudao za trí rajhn- 
ske. Kak je pejneze v zsebko djao. 
nazáj sze je povrno k-onoj. od stere 
je vkradno, erkoucsi:

— Mamica. csi mi dáte tri rajhnske 
pokázsem vám. gde je vas vkrádnye- 
ni spej.

Mamica je rada dála tri rajhnske 
i szoldák je pokázao gde je nyéni 
spek. gde ga je óva kofa zse odá- 
vala; potom je hitro potégno. Nej je 
csakao, ka de sze godílo nadale.

Cigan pred krizsom.
Cigan sze neszé na hrtasztom ko- 

nyi. Kak kre krizsa gejzdi. sze pre- 
stimano vövtégne, z nogámi konya 
vküpsztíszne i eresé:

— Hej ti Jézus, tak bi sze neszao 
ti na konyi i nej na szomári v-Jeru- 
zsálem, kak méné vidis.

Komaj je tou vö povedao i kak je 
konya malo z-nogámi sztiszno, steri 
je scsegetlivi bio. malo sze je sztepao 
i cigan je doj szpadr.o. kony je tá 
bejzsao. cigan sze je pa komaj vküp 
poubrao i pokouro csinécsi eresé
- Oh ti Jezusek. szin Bozsi. da 

szi sze frisko nafücno.

sztevrloga gao m cse szán tam da no, bli je faro d obo v-G!ogova vészi, i; ce eden z nos, stt pogóni od ster odürnoRávn nikelikc moglaTak nezbüdil gi scsém [ láp vés#), nyé téli) Csi je illíl na pokijp na, naj osztála.

Bozse módro ravnanye je, ka da eden zsitek vgaszí, driijgoga obarvati zná, tó verte, ka vu nebeszke protokulome szó neme sztvaré rávno tak notri szpelane, kak te szpametne, i na nyé je rávno tak velika szkrb, kak znábidti na kralé i hercege.Te szvéti vísoszti Bóg je vszegavécs dober, móder i zsmozsen — ali goszp. biró uram (rihtar) je tüdi né kai premáloga. Zapovedao je preci po pokopáliscsi, ka tó málo Veroniko morejo porédi od hizse do hizse hrániti, máli rihtar jo more do vérta neszti, gde dobiti.pa kak dugó de tó

Odpovedávala szta sze. ka etak, pa ovak, z póti nyima szpádne. nepríliko, nevolo ta méla z detetom — ali vsze je zaman biló, szentencia ie vö bila povédana, moglo sze je szpuniti. Zapoved je zapoved. Edno szrédo szó gori djáli z sziljom napunyene zsakle 11a Billegi ocso kóla edno saro, v nyé Veroniko i gósz, stera, je nyéna herbija, sze more z nyóv pelati. Z gornye vészi zsenszke szó gacse, fanke i vrtanke szpekle toj szirótici na pót, edno turbó szühi szlív, grüsek i oréhov szó napuniie i zsnyim dalé v tó veliko tühíno. Kak szó sze zsmetna kóla z meszta genola, szó sze vszi zácsali szkti- ziti za tóv mulicskov Veronikov, stera névé kama jo pelajo i zakaj, szamo je telko vidlo szirocse, ka cuze zácsajo idti — i ona sze niti negene z vréhka kői v kosari, ali hizse, ogradje, nyíva, drevje, té sze vsze bole priblizávajo.(Nadaljávanye pride)

ná; skoda, ka je escse té mo- pomágati, ár je sziromák es- kaplan bio pri ednom plebánusi, nindri v-Szlovákiji, ali nédáv- od dvé tjednov, kak sze csüje, 1 zvánoj máloj in Iri tam med Selmec i Beszter- imqnü/animi brezsinami. Náide sze r cslovek vu vészi Kapiczátív Jajé, gda je rio, ednók hodo vu tisztoj thk právi, ka je ednogi ezdó.: daj, da bi nyé zse n i pomóca bio nyéni a: nyé zse z-niksov alitnentáei vri niscse, szamo escse telko i iti (na postenyé naj bode Ha- ka szó tó dobro düso, (bole z-postenim tálom tápohránili. né zadoszta pejnez prislo vküp iscse, teda je escse i koza odá- t oski vö vdárijo, ali gósz je ; mo da je kukorce né biló, je grátala, stero je : ; é r;.vno né szta lezsé szi je odiihávala i etno hodila, nazáj je dobila :ócso, z-recsióv ugnola sze je triigoga zsítka mrtelnoszti.

ec > zi
l ív ri

)

escse gyüncsárszki vészi, bojdikaj
zit 5ta mati, skolnikoj r. I
r ■■

mogocse szin, je mréti.
a'

szí>z; nazáj lő >ad<né tak fisskódilo,prvéso t szmrti po
Nyomatolt Vendvidéki Könyvnyomdában, MuraszomhJt.

vszáki dén od vérta posteni sztrosek má— Goszp. rihtar, tak moglo bidti ?Szó nítali vcagajőcs ti napréhodécsi.Dokecs sze mi nede vidlo nacsi szkoncsali — odgovorí nakráci Nagy' Mihály rihtar.Tak je teklo delo edno deszét dní, zdaj je naednök glász zísao, ka ta Billegi Matyó i Kocka Ferko v Besztercebányo pelala psenico naodajo (ár tak guesíjo, ka szó prej tam escse né zsidovie, kak prinasz).Tó priliko je popadno rihtar.— No, csi ta odpelata tó déle v Giogovo. Tak tá vész.— Ka bi bila sze teva protivíla.— Tamtá more bidti; — razvíje rihtar.
tá pelala zednim k je nindriv tisztom kráji, — szta

natelko csedniNagy Mihályszilje, te naj: brati, k popiv tisztom kráji

ko- da od- po

Felelős kiadó és szerkesztő mint a v endvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay sHartner) Nándor.


