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Időszerű gondolatok 
néhai gróf Teleki Pál 
munkáiból
Anyagi veszedelmek helyett lelkiek 

azok a veszedelmek, amelyek Euró
pát szaggatják s ennek következtében 
minden nemzet vigyázzon saját lel
kére. hogy erős és tiszta maradjon.

*
A nemzetnek három főkincse van : 

a nemzet becsülete, függetlensége és 
nagysága.

♦

A magyar ember igazán és mara
dandóan azt tiszteli, aki tiszta életű 
és egyenes, akinek tehát a fegyverei 
is mindenkor tiszták.

*
A magyarnak lehetnek hibái — 

mindenkinek vannak —, de nyíltak 
vagyunk és becsületesek, szókimon
dók. gyakran nagyon is azok.

*
1 -^ak addig maradhatunk fenn a 

népek tengerében, amig történeti hi
vatásukat teljesiteni akarjuk. S amig 
e mellett kitartunk és kiállunk, ne 
tartson senkitől és semmitől az ezer
éves nemzet. *

Európát nem lehet elképzelni sem 
a múltban, sem a jelenben Magyar
ország, — sem annak tája, sem an
nak népe nélkül.

♦

Lsak azoknak az országoknak van 
léijogosultságuk, amelyek európai cé
lokat akarnak szolgálni. Mi ezer éve 
szolgálunk európai célókat.

♦
Sohasem néztünk a Duna meden- 

é én túlra, de azon belül évszáza
dokon keresztül játszottuk a gondos 
anya szerepét.

♦

A mi feladatunk ezekben a rette
netes időkben a világgal szemben az, 
hogy megtartsunk egy nemzetet a 
'• hágnak.

♦
Ki tudjuk várni, hogy az események 

megérjenek, leszűrődjenek, s megvár
juk azt nyugodtan, mert népünknek 
ez alaptermészete.

*
j örténelmünkben az erőszak min- 
•v.. más nép történelménél kevesebb 

szerepet játszott.
*

Annak idején azt mondták, hogy a 
náöorúhoz három dolog kell: pénz, 

'•rz. pénz. Mi azt mondjuk: munka, 
munKa, munka.

*
ugyanazon feladatok előtt állunk, 

mint apáink, nagyapáink és összes 
ose:nk. Ez a feladat az, hogy egy 
összetételében több nemzetiségű or
szágot vezessünk, kormányozzunk és 
oldoggá tegyünk.

♦
Az áldozatokról nem szeretek be- 

szélni, mert azok a nemzettel szem
ben nincsenek.

ő. B.

, hogy meleg szeretet- 
a Muravidék sportolóit

A komáromi UszóVerseny megmutatta 
tql öleli magához az ország népe
Muraszombati sikerek a Mátyás Király országos ifjúsági uszóversenyen
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Kollárom városból a Muravidék és 
a N 
árai 
rom 
a sport kereteken és országunk hatá
rain 
kithatatlan összetartozását jelképez- 

I ték. 
I rész

Muraszombat és Vidéke politi- kerület főtitkárához Mátravölgyi Lász-
eseményeknek szánt vezető he- 
egyszer foglalkozott még csak 

teseménnyel: labdarugóink zala- 
szegi ..lecselnikezése" kényszeri- 
erre. Ma ismét sporteseménynek 

’k az első hasábokat : úszóink 
áromi fogadtatásáról számolunk 
jk be. Ezúttal nem az önvédelem 
1 számunkra az elmúlt hét leg- 
Dsabb hírévé az említett sportese- 
yt. hanem az öröm. amit az ősi

uravidék magyar-vend népe felé 
ló szeretet miatt érzünk. A komá- 

események magasan túlnőttek

belül élő népek testvéri, szétsza-

Ezérl nem sajnáljuk a helyet, 
etesen írunk róluk, tudjuk, hogy 

minién muravidéki szive átmelegszik 
e sí rok olvasásakor.

Ajz előzmények nagyobbrészt ismer- 
igy hát csak néhány mondatottek. 

rólu k:
Aj Mura Sport Egylet úszószakosz

tály^ megkezdte ezidén működését. 
Olyan leikes, fiatal gárda tömörült 
ben ie, hogy a vezetőség elhatározta, 
hog • az úszók jutalmazására ver
sen1 
tott, ____  ______ _
Esz ikdunántuli Kerülete országos Má- 
tyáí Király emlékversenyt irt ki. Az 
úszószakosztály vezetősége elhatá- 

! rozta. hogy elviszi a legszorgalmasabb 
i fiatalokat a versenyre. Ehhez az Észak- 
| dunjántuli Kerület különleges enge- 
■ dél4e volt szükséges, mert a Mura 
i SE pkkor még nem volt a MUSZ tag- 
i ja.

Mura Sport Egylet uszószakosz-

re viszi őket. Tudomásunkra ju- 
hogy a Magyar Úszó Szövetség

-ta.
tdl<

!4e ______ =__ , .........
pkkor még nem voít a MUSZ tag- 
|\ szakosztály ezért levelet irt a 

|»
j erős mezőnyben nem vártuk 
hogy az első nagy versenyükön

lóhoz, feltárta a muraszombati hely- ellenére is biztos, 
zetet és kérte a nevezés elfogadását. 
Táviratban kapott választ, amiben 
Mátravölgyi főtitkár értesítette a mu- 
szombatiakat, hogy „szeretettel vár
ják mindannyiukat “.

Így indultak el 21-én, szombaton es
te ifj. Szász Ernő szakosztályvezető
vel a következő úszók a verseny szín
helyére, Komáromba : Lainscsák Mik
lós, Krapec András. Ringbauer Rudolf. 
Muszter Miklós, Jezovsek Vladimír. 
Háhn Tibor, Szraka Stefánia és Cim
permann Mayda. Egész éjszakai vidám 
de fárasztó utazás után reggel ért a 
kis csapat a verseny színhelyére.

A versenyuszodában már várták a 
muraszombatiakat. A rendező egye
sület. a Komáromi Atlétikai Klúb tit
kára fogadta őket a legmelegebb ba
rátsággal, azonnal gondoskodott ké
nyelmes és jó elhelyezésükről és fel
ajánlotta szolgálatait, bármire lesz is 
szükségük a muraszombati fiuknak. 
Déltájban megérkezett a kerület főtit
kára, Mátravölgyi László dorogi fő- 
tiszviselő, bemutattatta magának a 
muraszombati versenyzőket, elbeszél
getett velük és biztosította valamen
nyit, hogy

nagy örömmel és szeretettel lát
ják Komáromban a távoli Mura
vidék felszabadult sportolóit.
Délután a Dunántúl minden részé

ből összesereglett úszókkal ismertette 
össze a főtitkár a muraszombati fiu
kat, majd mintegy

10 város 90—100 legjobb ifjúsági 
úszója 

megkezdte a versenyt.

Váratlan muraszombati sikerek
A 

azt, 
szer >plő muraszombatiak számbajövő 
sikejt 
volt_ _________
oszt ilyának másik vezetőjével, Varg
ha Árpád gimnáziumi tanárral együtt

t érhetnek el. Annál nagyobb 
az örömünk a Mura uszószak-

— í'ki a versenyre érkezett Komá- 
___ >a, — amikor valamennyi mura- 
szor ibati úszó komoly versenytársnak 

lyult és az erős mezőnyben né- 
■ nagyszerű eredményt ért el.
100 méteres gyorsuszásban Je-

rom

i

bizo
hán1

A______________
zovr ek csak egy gyengébb karcsa- 
pásíal lett a harmadik 1 perc 15.2 mp 
idöv 
még 
lásn 
lett I

A
bán
rekit| tartó nagy küzdelem után szo
rult Vsak az ötödik helyre. Verseny
társai 2—3 évvel legalább idősebbek 
voltak.

Al 1O0 méteres női mellúszásban 
Cimbermann szintén nagy küzdelem

, el. Á cél előtt néhány méterrel 
a második volt, pedig az indu- 

i íl kissé lemaradt és hátrányt kel- 
aehoznia.
400 méteres ifjúsági gyorsuszás- 
a fiatal Krapecz az utolsó méte-

után lett a negyedik az erős me
zőnyben.

Az 50 méteres gyermek gyorsuszás- 
bán Ringbauer 2 tized másodperccel 
marad a második helyezett mögött s 
lett harmadik. Ideje : 38.4 mp. Háhn 
a másik csoportban úszott, ahol nagy 
fölénnyel lett első, de nem szorították 
jó úszók, igy ideje gyengébb lett.

A 200 méteres női mellúszásban 
Cimpermann 3.49 p-es idővel máso
dik lett.

Az 50 méteres leány mellúszást a 
muraszombati Szraka Stefi nyerte 41 
mp-es idővel. Az egész komáromi kö
zönség a muraszombati kislánynak 
szurkolt, aki elkésett az indulásnál, 
de nagyszerű úszással nemcsak utol
érte, hanem meg is előzte valamennyi 
versenytársát.

A Mura csapata nyerte a verseny 
egyik legszebb számát, a négyszer 
100 méteres gyorsuszó váltót. Ez a 
szám nagy izgalmakat hozott, mind
járt az indulásnál három város csa
pata ugrott az élre: Komárom, Fűzfő, 
Muraszombat. A muraszombati úszók

szinte végig vezettek és a nagy harc 
ián n> érték a versenyt 

5 perc 25.2 mp-es idővel. Második 
a Kac 5 p. 29.4 mp. harmadik a 
F a k 5 p 38.8 mp. A Mura csapata 
a következő összeállításban úszott ; 
Krapec. Muszter. Lainscsák, Jezov
sek. Mind a négy fiú egyformán ré
szese a szép sikernek. Ezt az ered
ményt este a rádió is bemondta sport
hírei között.)

Verseny után Mátravölgyi László 
i főtitkár maga köré gyűjtötte a mura- 
‘ szombati versenyzőket és szép sza- 
I vak kíséretében emlékérmeket nyuj- 
' tott át nekik. A versenyen nyert 5 
i arany, 1 ezüst és 2 bronzérmet az 
[ Országos Sportközpont utján kapják 
majd meg hivatalosan a győztesek.

Alkonyaikor Mátravölgyi László fő- 
. titkár összehívta ismét a muraszom- 
■ bati sportolókat és a Komáromi Atlé- 
j tikai Klub vezetőive; együtt hossza- 
1 san beszélgetett velük a fehér asz
talnál. Egy asztalhoz ült a muraszom
bati fiukkal Fiedler József kormány
főtanácsos. gyáros, a KAC elnöke, a 
híres sportmecénás is. aki szintén igen 
meleg érdeklődéssel beszélgetett a 
muraszombati sportviszonx okról.

Vacsorán egyik legelőkelőbb ko
máromi étteremben.

Fiedler József látta vendégül Mu
raszombat úszóit

és minden jóval elhalmozta a mura
szombat! fiatalokat, ami csak kapha
tó volt. A kitüntetően baráti hangu
latban eltöltött este után szívélyesen 
búcsúztak a muraszombatiaktól Fied- 
ler kormányfőtanácsos. Mátravölgyi 
főtitkár és a megjeleni komáromi sport
vezetők és megiyérték. hogy a baráti 
kapcsolatokat rövidesen

muraszombati látogatással 
mélyítik ki.

Általában megállapíthatjuk, hogy 
mióta a Mura SE Jenáit, barátibban 
és nagyobb szeretettel sehol sem fo
gadhatták sportolóit, mint Komárom
ban. A meleg szeretet, a nagy jóindulat 
és segíteni akarás pedig elsősorban 
nem a fiatal sportolóknak, hanem a 
felszabadított magyar-vend testvérek
nek szólott.

A komáromiak megmutatták, hogy 
az igazi magyar társadalom mi
lyen őszinte szeretettel öleli ma
gához a Muravidék népét.

Muraszombatban mindig emlékezetes 
lesz magatartásuk.

Azt jegyzem még csak meg, hogy 
a muraszombati uszócsapat valameny- 
nyi tagja olyan sportszerűen és fegyel
mezetten viselkedett mindvégig, hogy 
a legnagyobb elismeréssel nyilatkoz
tak róluk a dunaparti városban

(ifj. Sz. E.)
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2 oldal MURASZOMBAT és VIDÉKE 1943. augusztus 27.
Penteken áldoz az or«s?ág’ a. hősi halott

Xormányzohelyette Ur emlékének
Az augusztus 20-i Szent István nap 

miatt_a következő pénteken, augusz
tus 27-én emlékezik meg az ország 
népe a szovjet fronton hősi halált 
halt vitéz Nagybányai Horthy István 
Kormányzóhelyettes Ur emlékéről. Az 
évforduló alkalmából a muraszombati

Most már biztosan Muraszombatban lesz 
az 1944 évi ifjusé

A Mura SE belép
I erőKedden este választmányi ülést tar

tott a Mura SE. Péterbe Rezső főtit
kár bejelentette, hogy a kerület lab
darugó ifjúsági edzőtábora 1944-ben 
Muraszombatban lesz. — Dr. Valent 
Gusztáv ügyvezető alelnök bejelen
tette, hogy a 11. csapatot is benevez
ték a labdarugóbajnokságba és meg-

pat >t. — Ifj. Szász Ernő titkár beszá- 
mo t a komáromi útról. A szép fo
gáé tatás híre igen nagy örömet oko
zott 
har i 
az

Az ország legkiválóbb tudósai Írják
a „Délvidék Mo.

telej
mir

Értesítjük olvasóinkat, hogy a Dél
vidék. Muraköz és Bácska hősi múlt
járól, kulturális és művészeti teljesít
ményéről, geológiai alakulásáról, ipa
ri. kereskedelmi és mezőgazdasági fej
lődéséről egy mindent összefoglaló, 
jelentős munka készül: a Délvidék. 
Muraköz és Bácska .Monográfiája. E 
jelent s. komoly munkái a magyar 
társadalmi, tudományos és művészeti 
körök egyhangú kívánsága indította 
el a megvalósulás utján, hogy ebből 
a műből a muliak tanulságait levon
va nagyobb tudással, edzettebb lélek
kel építhesse fel a boldogabb és szebb 
jövendőt. A hatalmas anyag feldol
gozása már megkezdődött, az adat
gyűjtés és szervezés folyamatban van. 
E műben az olvasó nemcsak a Dél- I 
vidék. Muraköz és Bácska városai- ( 
nak. hanem a legkisebb községeknek ;

Csepeli leventék
Uj szint, pezsgőbb életet hozoit ma

gával a nyári Muraszombatba a 100 
itt táborozó csepeli levente. Szívesen 
hallgatjuk esténként kitűnő zenekaru
kat, örömmel szórakozunk társasá
gukban a strandon, büszkén nézzük 
fegyelmezett csapatukat, amint végig- | 
vonulnak az utcán, örülünk, hogy itt 
vannak a felszabadított Muraszom
batban és megmutatják, hogy milyen 
ifjúságot nevel a mienknél már kifor
rottabb anyaországi levente-intézmény.

Nagyszerű tábortüzet is rendeztek 
a csepeliek. Ötletesnél-ötletesebb szá
maik. szép zenedarabjaik, tréfáik 
mindenkinek tetszettek. Örömünk 
mégsem volt zavartalan, amikor a 
tábortüzet néztük. A „Csajágaröcsö- 
gei szoborleleplezés" cimü müsorszám 
szomoritott el minden jóérzésü ma
gyart. Nem értjük a csepeliek veze
tőit, hogy ezzel az ízléstelen és a 
felszabadított Muraszombatba egyál
talán nem való műsorszámmal miért 
engedtek clyan sokat lerombolni ab
ból a jó hatásból, amit a csepeli ma
gyar fiuk nálunk keltettek.

A csepeliek valamennyi megmoz
dulását örömmel üdvözöltük eddig és 
örömmel üdvözöljük a jövőben is. 
A „Csajágaröcsögei szoborleleplezés" 
formájú szellemeskedéseket azonban 
— kérjük őket — hagyják el a jövő
ben legalább nálunk. Muraszombat- 1 
bán. (Szász.) 

kat >likus és evangélikus templomok
ba r
iste* .tiszteletek tartásáról a muraszom
bat 
lók 
bér

gyászistentiszteletet tartanak. Az

állomásparancsnokság a hivata- 
és egyesületek vezetőit körlevél
értesítette.

i

gi edzőtábor
a MUSZ-ba
átélték uj játékosokkal az 1. csa

a választmány tagjai között. Egy- 
gu lelkesedéssel elhatározták, hogy 
egyesület belép a MUSZ-ba.

iográfiáját‘s
pülési történetét is megtalálja majd, 
dazokat az érdekes eseményeket, 

küzdelmeket és erófesziréseket. me- 
lassan fokozatosan a mai Dóilye

vid “két. Muraközt és Bácskát kiala
kít^ tták.

lint érdekességet, meg kell 
azt is említenünk, hogy a szerk 
bizottság határozott kívánságára a mü 
min 
kés 
kiv: 
szó 
zi ( 
rok

F 

1 még 
kaszto

dén vonatkozásban a Délvidéken 
jül. Az országoshirü tudósokon 
i! a mű egyes cikkeit a helyi vi- 
íyokat ismerő délvidéki, murakö- 
s bácskai irók, szakírók és taná- 
irják.
isszük, hogy az ilyen komoly és 

ala >os előkészület meghozza gvü- 
möcsét és a megjelenését a Muravi
dék ?n is nagy érdeklődéssel fogad
ják majd.

c
Ká 
szó'

A miniszterelnök 
rádiószózata

zent István ünnepének előestéjen 
lav Miklós miniszterelnök rádió- 

ózatot intézett az ország néphez.
. nagy király iobbja mögött ma 
mondotta — egységesen sorako- 
fel a magyarság, s ma erőseb- 

. mint bármikor !

tanús
ván mindenkor nemzeti nagyko-

kor erőt ahhoz, hogy a magunk

zik
bér

Í-. teljes nemzeti szabadság mellett 
a t “Ijes vallásszabadságot is Magyar
őrs :ág mondotta ki először, 
feoc 
rúsígunkról. Ez adott nekünk min
det;
magyar életét éljük. Ezután is így 
akt
serikinek, de meg nem alázva senkit.

Ffártok vannak ma is, mert kelle- 
. Nem akarom egyenruhába öl- 
etni a magyart, a lelkét akarom 
esíteni! Szolgává nem teszünk 
kit. de mindent a nemzet szolgá
ba állítunk. Tudom, hogy így

írunk élni, meg nem alázkodni

nel 
töz 
égi 
ser 
lat< 
vai jól.

Magunk felelünk magunkért, a mi 
segítségünk sohasem a határon túlról 
jötti. Ma megint máglyákat rakott a 
viiAg. Mi sem vagyunk képesek elol
tani, de a saját portánkra vigyázunk 
és meg nem ijedünk soha!

A világ népei a lenni, vagy nem 
lemi óráit élik. Az egyesnek mega- 
dai ik a választás joga, a nemzetnek 
ne; n. Az első király választott, mi 
kö“ etjük, — a magyar él és élni fog.

t- - - - - - „- - - - - .— y —- - - - ——.—
Dr. Skrilecz Mihály

ny. kórházi igazgató főorvos 70 éves 
korában meghalt. Az elhunyt nem
csak Muraszombat társadalmának, 
hanem a magyar közéletnek is nagy 
vesztesége. Muraszombati születésű, 
izig-vérig magyar mentalitású egyén 
volt, képviselője azoknak a muravi
déki típusoknak, akik semmiféle kö
rülmények kőzett nem tértek és nem 
térnek le a magyar áilamhűség és 
népük, vidékük rajongó szeretetének 
útjáról. A kiváló sebészorvos 40 évig 
működött mély hivatástudattal kisért 
pályáján. A világháború hősi magyar 
katonáinak lelkúletével négy évig tel

HÍREK
— Pintér Mikiós. a Muraszombat 

és Vidéke kiadóhivatali tisztviselője 
vasárnap, augusztus 29-én vezeti oltár
hoz az alber'i-irsai evangélikus temp
lomban Németh Ilona állami tanító
nőt.

— Ifi. Szász Ernő, lapunk szerkesz
tője Komáromban megbetegedett, ezért 
hétfőn és kedden a szerkesztői teendők 
ellátásában Bálint Béla gimnázium ta
nár, a Muraszombat és V idéke tudo
mányos cikkírója helyettesitette.

— Rendes tanári kinevezések. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter 
rendes tanárokká nevezte ki Balint 
Béiáné Szatmári Ilona. Merkly Gizel
la. Szép Gabriella. Dr. i árczy Miklós- 
né Dr. Keresztes Márta és Varga Ár
pád gimnáziumi tanárokat.

— A muraszombati állami nép
iskolában a pótbeiratásokat 1943. 
szeptember 1-én és 2-án 8-12 óráig 
tartjuk. Felhívjuk azokat a tanköteles 
gyermekek szülőit, akik még eddig 
gyermeküket nem íratták be. hogy tör
vényes kötelezettségüknek tegyenek 
eleget. Minden szülő személyesen tar
tozik gyermekét beíratni. - Igazgatóság.

— Az „l szóiskola" beirt növen
dékei okvetlen jelentkezzenek a vár 
udvarán hétköznapokon ValO órakor. 
A polg. leányiskola más úszni nem 
tudó tanulói még beiratkozhatnak 
Hammel Vilmosáé tanárnál.

— Csaba József, Péterhegy kör
jegyzője nagyon értékes néprajzi mun
kásságot fejt ki a VMKE táj- és nép
rajzi szakosztályának keretében. Leg
utóbb nagy hozzáértésről tanúskodó 
néprajzi fényképfelvételeket küldőit. (B

— Muraszombati anyakönyv:Szü
letések; Fráter István és Persa Mária 
házasságából fiú. Dervarics József és 
Vogrincsics Mária házasságából fiú, 
Szapács István és Bánfi Anna házas
ságából fiúgyermek született. — Ha
lálozás : Bukovec Ferenc 43 éves ko
rában meghalt. — Házasság nem 
történt.
- MAGYAR-VEND és VEND- 

MAGYAR SZÓTÁR kapható HÁHN 
IZIDOR papírkereskedésében Mura
szombatban 

Stiván Ernő,
Muraszombat

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

jesített harctéri szolgálatot. Számos 
vitézségi érem és kitüntetés tulajdo
nosa. Kimagasló szerepet töltött be 
Muraszombat társadalmi életében > 
Egyike volt a VMKE alapitó tagjai
nak. melyben hosszú időn át a dísz
elnöki tisztséget viselte. Állandó tagja 
volt a Polgári Kör, Kaszinó és a volt 
Dalegylet választmányának is.

Halálát kiterjedt rokonság és ez 
egész muravidéki magyar társadalom 
gyászolja. Dr. Skrilecz Mihály teme
tése szerdán délután 6 órakor volt a 
muraszombati temetőben igen nag\ 
részvét mellett. (B.)

— Emeletes sarokházai vásárolt 
Budapesten Siftár Lajos muraszom
bati fehérnem ügyáros. Az „Újság 
cimü budapesti napilap „Budapest in
gatlanforgalma" cimü rovatából érte
sülünk. hogy Siftár Lajos muraszom
bati fehérnemügyáros Naphegy utca 
7-a, Lisznyai utca 2-4 sz. alatti bér
házat 1 millió 132.000 pengőért meg
vette özv. Becsey Vilmosnétől.

— Háborús kockázati szállitmány- 
biztositások. A kormány kívánságá
ra megalakult Háborús Szállitmány- 
biztositási Irodában egyforma érde
keltsége van a Gazdák Biztosító Szö
vetkezetének és az Első Magyar Ál
talános Biztosító Társaságnak. Hábo
rús kockázatú szállítmánybiztosítások 
a pénzügyminiszter által megállapított 
dij és feltételek mellett a két intézet 
bármelyike utján feladhatók az iroda 
részére.

Értesítés.
Igen tisztelt evőközönségein tu
domására hozom, hogy a Főszol
gabíró úr 5349 1943. sz. engedélye 
alapján üzletemet, alkalmazotta,rr. 
szabadságolása és sürgős üzleti 
bevásárlásaim miatt

szeptember hó 4.-tol bezá'öiag 
szeptember hó 11.-ig zárva tartom.

ÁRVÁI VINCE
Muraszombat.

Hz 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, nyolc napon belül jelent
kezzenek a muraszombati járási ipar
testületnél.

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

műszaki nagykeresdedés 
Telefon 39.

OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szerszámáru és mindennemű felszerelés. 
GOLYÓSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron.
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Novemberben kezdhetik az iskolai év

A Budapesti Közlöny vasárnapi i 
számában a vallás- és közoktatásügyi 
miniszternek rendelete jelent meg az 
iskolaév kezdetéről. A rendelet sze- 
jirt az iskolaév középiskolákban kö
zépfokú iskolákban, tanfolyamokon 
és népiskolákban

november 3-án kezdődik.
A beiratás október 28-ika és 30-ika 
kozott lesz. Rendes időben, tehát szep
tember elején kezdődik a tanítás a 
falusi jellegű népiskolákban. Azt, hogy

A nyári szünet meghosszabbodásának 
ellenére is megélénkülnek az iskolák 

nyári életeAz iskolák

Az idén a szokottnál korábban vette 
kezdetét az iskolák nyári szünete. Ta
nár és tanítvány egyaránt igyekeztek 
kihasználni a vakáció nyújtotta lehe
tőségeket. Sok tanuló állást vállalt a 
vakációban, hogy jövő évi iskolai 
költségeit megszerezze. Többen felke
resték az anyaországi falvakat és vá
rosokat. hogy magyar nyelvi tudó
ikat tökéletesítsék. Ezek mellett az 

előrelátó, okos tanulók mellett azon
ban számosán akadnak olyanok is, 
akik csak strandolással és semmitte
véssel töltik idejüket, sőt magyar nyel
vi tudásukat sem fejlesztik. Ezek 
számára nagy nehézségeket ígér a 
a teljes két hónappal megrövidült új 
iskolai év. Azon kellene lenniök. hogy 
az elmulasztottakat a hátralévő két 
hónap folyamán pótolják, mert az is
kola sem lehet már harmadik évben 
kegyelmes azokkal szemben, akik 
nem fordítanak gondot magyar nyet- 
vi tudásuk gyarapítására.

Kultuszminiszteri rendelet értelmé
ben az iskolák igyekeztek a nyár fo- j 
barnán is összefogni növendékeiket 
kirándulások alakjában. Idáig a pol- i 
gári leányiskola Bogdán Ilona tanár
nő vezetésével Felsőlendvára, a gim- . 
názium pedig Bálint Béla tanár ve
zetésével Péterhegy — Tótkeresztúrra 
rándult ki.

A javító-, különbözeti- és magán
vizsgálatok ideje közeledik, az iskola 
tájéka a további szünet ellenére is ' 
megnépesül, érdeklődő szülők adják 
egymás kezébe akilincset.slassán a ta
nári karok tagjai is hazaszállingóznak.

A tanárok a pihenés mellett szak- 
máásuk fejlesztésére is gondot fordí- | 
tottak a különféle tanfolyamokon. So- I

— t 0

A kereskedelmi miniszter erélyes figyelmez
tetése az udvariatlar

A kereskedelmi miniszter a követke- 
zc leiratot intézte a budapesti Keres
kedelmi és Iparkamarához:

— Számos panasz érkezeit hozzám, 
hogy a kereskedők és alkaímazottaik 
0 vásárlókkal szemben udvariatlan 
magatartást tanúsítanak.
, — Feleslegesnek látszik hangsú
lyozni. hogy ez a magatartás kellemel-

am.

Gyomorbajos I - VcsBbajos! 
tartson ivókúrát 

.4 természetes szénsavas 

PETÁNCI
GYÓGYVÍZ i 
ÜDÍT — GYÓGYÍT jj 

Főraktárr MURASZOMBAT 
TELEFON 68. H

cfik az iskolai év 
yill községben levő népiskola fa- 
jellegü. — a tankerületi királyi 

azgató állapítja meg. Az őszi ja-

me 
lus 
főit 
vit< vizsgálatokat, a magánvizsgála
tok at, valamint az érettségi vizsgála
tokat is a rendes időben tartják meg, 
tehát ezeknek a vizsgáknak az idő
pontja nem változik. Hasonlóképpen 
nen változik az egyetemeken és a 
főiskolákon a tanulmányi idő kezdete 
és a beiratások, valamint a vizsgák 
idő aontja.

ka: i meglátogatták a nyári egyeteme- 
is. A kereskedelmi iskolából Ka- 
János, a gimnáziumból Scher- 

■ nn Ede, Kolenkó István és Kolenc 
i ene vettek részt leventeoktatói tan
áron Kőszegen. Jákob Károly 

tan ár Budapesten tartózkodik rajztan
án on. Bálint Béla tanár pedig az

két 
zár 
ma 
Fei 

foh 

foh L. ...__ __ _____ _____ o______
Áll im udományi Intézet nagyszőllősi 
né[ ra zi táborában vett részt. A to
vábbi két hónapot 
vei isi előadások tartására fordíthatnák.

Á nyár folyamán a gimnáziumból 
Bá int^ Béláné Szatmári Ilona, Varga 
Árpáa. Szép Gabriella, Merkly Gizella 
és Dr. Tárczy Miklósáé Dr. Keresz-

a tanárok népmü-

inl*. Béláné Szatmári Ilona, Varga

ziu

nái

tes Mhrta rendes tanárokká nevez
teti skjki. Schermann Ede tanár még 
mindife katonai szolgálatot teljesít az 
orcsz fronton.

Azt iskolák igazgatói is kivették 
sze hódságukat. hogy egész évi fára- 
da maikat kipihenhessék. A gimná- 

•nij igazgatót Varga Árpád tanár 
hei yefesítette. aki felügyelt az intézet 
épületének tatarozási munkálataira is. 
A kereskedelmi iskolában az új igaz
gat 5 megérkezéséig Kazár János ta- 

helyettesitett.
A nyári tapasztalatok felhasználá- 
és az erők érvényesítése tanárok 

és tanulók részéről most fog követ
ni. Dr Törnár Ede igazgató máris 
n fárad, hogy a megrövidült tan
munkálatait zökkenőmentessé te- 
. Bálint Béla tanár kárpátaljai út

járól az írott Kő hasábjain számolt 
a rutén kérdés megvilágításával. 
•ga Árpád tanár és Hammel Vil- 

mqsné tanárnő az ifjúság sportéleté- 
megélénkitésén dolgoznak.

I

sa

ké: i
azt 
év i 
gy<

be < 
Va

nel-

t kereskedőkhöz
hatást vált ki a közvéleményben, 

a mai rendkívüli 
. onyok fokozott nehézségeket há-

a

ten
Kétségtelen, hogy 
viszonyok fokozot. ________
ritahak a kereskedőkre, de nem sza
bad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek 

r ehézségek a lagtöbb esetben még 
fok izctttabb mériékben sújtják a vá
sár óközönséget Felhívom ezért a ka- 
ma át,-hogy az érdekképviseletek ut
ján nyomatékosan figyelmeztesse a ke
resi edőtársadalmat a vevőközönség
gel szemben kötelező udvariassági 
sza rályok megtartására.

-- Hangsúlyozni kívánom, hogy 
am< nnyiben ennek a figyelmeztetés

eredménye nem lenne, minden nek
rendelkezésre álló eszközzel oda fo
gokgok hatni, hogy a vevőközönséggel 
szebben nem megfelelő magatartást 
tanúsító kereskedővel szemben meg- 
felelöe’n hatékony megtorlóintézkedé
sek ^eszközöltessenek.

Tájékoztató az 1943-44. 
iskolai évre

A muraszombati m. kir. állami gim
názium igazgatósága az 1943/44. is
kolai év megkezdésével kapcsolatban 
közli az érdekeltekkel:

1. Szeptember első 4 napján lesz
nek a javitóvizsgálatok és magánvizs
gálatok. Még pedig:

1- én 8 órakor jelentkeznek az igaz
gatói irodában, átadják a végzett ol
vasmányok (magyar, latin, német 
nyelvből) jegyzékét és a készített dol
gozatokat, lefizetik a dijakat az összes 
magántanulók.

10—12 óra között jelentkeznek 
ugyancsak az igazgatói irodában, át
adják a Tanulmányi értesítőt és fizet
nek 25 P-t, azok a tanulók, akik egy 
tárgyból buktak és javitóvizsgálatot 
óhajtanak tenni

2- án 8 órakor kezdődnek a javitó
vizsgálatok.

3- án 3I\8 órakor kezdődik az összes 
különbözeti magánvizsgálatok és ma
gánvizsgálatok írásbeli része.

4- én 3,'t8 órakor folytatódik a ma
gánvizsgálatok írásbeli része és ugyan- 
akkorkezdődnek a szóbeli vizsgálatok.

2. Október 28-án d. e. 8 órakor lesz 
az alakuló értekezlet. 9 órakor kezdő
dik az itt járt tanulók folytatólagos felvé
tele és beírása. 9—1 óráig iratkozik 
a II. 111., IV. osztály, d. u 4—6 óráig 
a VI.. VII., VIII. osztály.

29-én 8 órakor kezdődik az I. oszt, 
tanulók felvétele és beírása. Első osz
tályban, bár párhuzamos lesz, több 
férőhely nincsen. A már eddig jelent
kezettek szíveskedjenek minél előbb 
beadni az iratokat.

Október 30-án 9—1 óráig más in
tézetből pályázó tanulók felvétele és 
beírása, ha még lesz férőhely.

November 1-én x/z9 órakor gyüle
kezés az intézet udvarán, istentiszte
let, évnyitó és osztályrendezés. Min
den tanuló köteles tiszta, rendes diák
sapkában megjelenni.

November 3-án 8 órakor rendes 
tanítás.

Nyomatékosan figyelmeztetem a ta
nuló ifjúságot, hogy az Évkönyvben 
előirt tankönyveket köteles beszerezni.

November 1-én tartandó istentisz
teletre és évnyitó ünnepélyre a m. t. 
szülőket is tisztelettel meghívja az

Igazgatóság.

Litvinov visszahívása Ameri* 
Icából - súlyos csapás
Az egyik amerikai hírszolgá

lati iroda, mint a Stockholm 
Stiddningen londoni különtudósitója 
komoly megrázkódtatásnak minősiti 
Litvinovnak washingtoni nagyköveti 
állásától való felmentését. Az ese
mény szenzációként hatott és bom
baként robbant Washingtonban. Dip
lomáciai körökben az eseményeket 
még nem lehet áttekinteni — mond
ják Washingtonban — és arra haj
lanak, hogy a Moszkvához fűződő 
szövetséges kapcsolatok helyzetét 
rosszabbnak minősítsék. Egy másik 
jelentés a következőket mondja: 
Amennyiben Ljtvinov nem kap vala
mi különleges megbízást, a visszahí
vás csalhatatlanul megmutatja, milyen 
magatartást foglal el a jövőben Moszkva 
az angol-amerikaiakkal szemben.

„SflBflRIÍlurum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

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

HÍREK külföldről
— A Vatikánban a szeniatya nagy

fontosságú művön dolgozik, amely a 
háborúval és a háború utáni esemé
nyekkel van kapcsolatban.

— A berlini Das Reich című na
pilapban Göbbels bejelentette, hogy 
a légiháború ellen Németországban új 
támadó fegyver van kialakulóban.

— A spanyol lapok Budapest eset
leges bombázásának oktalanságáról 
írnak. Budapest gyakorlatilag nyilt 
városnak mondható.

— Zágrábban meghalt Mehmed- 
bazics Mohamed, a Fekete kéz elne
vezésű szerb titkos szervezet moha
medán banditája.

— Japánban óriási autóutat építe
nek Tokio és Szingapore között.

— A testvéri finn nép napilapjai 
mind megemlékeznek Szent István 
napjáról. Redíthetetlenül hisznek a 
magyar állam nagy jövőjében.

— Bernben az elmúlt színházi 
évadban a legnagyobb tetszést Ma
dách : Az ember tragédiája aratta.

— Argentínában tüzelőszernek 
használják a lent, búzát és kukoricát.

— A romániai Tauria vidékén élő 
bolgárokat a bolgár kormány haza
telepíti.

— Franciaországban a fosztoga
tókat a jövőben halállal büntetik.

— A törökországi Izmirben tar
tandó leventei nemzetközi vásáron 
Magyarország is képviselteti magát.

— Japán területeket engedett át 
Sziámnak.

— Quebecben a szovjet sürgeté
sére nagy szövetséges támadást ha
tároztak el Nyugat-Európában.

— Az olasz kormány gyors ütem
ben folytatja Róma kiürítését. Az olasz 
csapatok eltávolítása már befejeződött.

— Berlinben Sertorius százados, 
német katonai szakértő rámutatott ar
ra, hogy a védekező hadviselés, me
lyet Németország csaknem egy éve 
folytat, alkalmas kedvező erőviszo
nyok teremtéséi, melyekkel alkalmas 
pillanatban újra támadásba lehet len
dülni.

— Lipari és Stromboli szigeteken 
az angolszászok semmiféle erődítést 
nem találtak, a két szigetnek nincs 
is hadászati jelentősége.

— A madridi angol nagy követ meg
beszélést folytat Francóval.

— A szicíliai harcok befejezése 
után egész Olaszországban gyászna
pot tartottak.

— Németországba eddig összesen 
800 ezer németet telepitettek haza.

— Mexikóban Tampico helység 5 
ezer olajfinomító munkása sztrájkol.

— Argentína helyettes államelnö
ke franciskánus barát lett.

— Svájcban az erdőket tűzvész 
fenyegeti a nagy szárazság miatt.

— Szicília kiürítését végrehajtó 
Hűbe tábornok a sztálingrádi harcok
ban is résztvett.

— Délangliában az angol hatósá
gok az utóbbi időben nagyobb terü
leteket zártak le és ürítettek ki.

— Horvátországban rendes időben, 
szeptember elején kezdődik meg a 
tanítás.
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HÍREK az országból LEV

— Szent István király ünnepe al
kalmából a német kancellár és a ja
pán császár szívélyes hangú távira
tot intézett Magyarország kormány
zójához.

— A budai várban hagyományos 
fénnyel tartották meg a Szent Jobb 
körmenetet.

— Békéscsabán „Vitéz Horthy Ist
ván telep’ -et avattak 60 családi házzal.

— Országszerte hadnaggyá ava
tási ünnepségek voltak Szent István 
napján.

— Budapesten, az ereklyés ország
zászlónál Magyarország iránti hűsé
gükről nyilatkoztak a szlovákok.

— lljvidéken a Cecília egyházi 
énekkar 50 éves jubileumát ünnepelte.

— Kolozsvárott újabb római korú 
leleteket találtak.

— Szombathelyi tárgyú előadás 
a jubileumi évre való tekintettel mind 
több szerepel a magyar rádió műsorán.

— Csáktornyán Tersztenyák Gusz
táv csavargó 14 lakásba tört be.

— Máramarosszigeti Simon Péter, 
aki már ötször ült lopásért, 7 órakor 
szabadult legutóbb és 9 órakor már 
újra lopott.

— Budapesten, a Magyar Műve
lődés Házában a megzenésített Szó
zat 100 éves jubileémát ünnepelték.

— A kecskeméti piacokról megin
dult a híres magyar őszibarackszálli- 
tás naponta átlag 60—65 vasúti ko
csival.

— Ungvárott legutóbb alumínium
ból készült szobrot állítottak fel. de 
az időjárási viszontagságok miatt már
is elváltozások történtek rajta.

— A vasvári nagytemplomban be
török jártak, elrabolták a szentség
tartót is.

— A soproni „Munkahét" alkal
mával nagyszabású kiállítást rendez 
a város.

— Kiskunhalas homoktengerén az 
uj magyar gazdasági honfoglalás nagy 
léptekkel halad előre. A gyümölcs
termelés óriási méreteket öltött.

— Hajdúszoboszló hőforrásának 
fölös vizével kávé- és teaültetvénye
ket próbálnak meghonosítani.

— A legutóbbi népszámlálás az 
ország agráripari jellegét igazolta.

— Debrecenben véget értek a nyári 
egyetem nemzetiségi előadássoroza
tai. A Vendviket Mikola Sándor fel
sőházi tag képviselte.

— Pécsett harminchárom sokgye
rekes anyát tüntettek ki. Huszonöt 
anya pénzjutalomban részesült.

— Kaposvárott ismeretlen tettesek 
felgyújtották Horváth József sörnagy- 
kereskedö hatalmas gabonatábláját. 
400 kereszt kicsépeletlen gabona 
elégett.

— Az őriszentpéteri csendőrség 
nagyarányú gabonaelrejtést fedezett 
fel. A cséplőtulajdonos a gazdákkal 
játszott össze, s az elcsépelt gabonát 
nem jegyezte be a mázsakönyvbe.

— Alsóságon is több cséplőtulaj
donost internáltak visszaélés miatt. 
A csépiési munkák váratlan ellenőr
zését tovább folytatják.

i
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Szövődé r. t. 
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

T E L i 3L
* O N S T' *

•

Központi iroda :BUDAPEST

<

Ismerd meg nemzetedet! 
A telepítések. Mária Terézia.
/! nemzet háttérbeszorulását nagy- 

előmozditották a tudatosan a 
yarság kárára végbevitt óriási

ság helyébe a néptelen vidékekre 
l^g minden tájáról ezrével és tiz-

fiái, akikhez sem a török, sem a

gía előlük a csapást. A király, 
nyg nem egy főúr felszólítására 
npsen németek, szerbek és olá- 
jöttek nagy számban, de egyéb 
zétiségűekben sem volt hiány. A

■tj felszerelést, több évi adómen- 
:get, úgyhogy könnyű volt nekik

<övetkeztében az 1720-ban itt ta- 
2.5 millióról 1787-re 8 millió fölé 
Ikedet a lakosság száma.
;ak a magyarságot nem telepítette 
ii. Nem véletlenség volt ez, tuda

yarságot saját hazájában, s erre

yarország Bábellé alakult, ahol

bán
msi "j o - —o—-— ----------
arányú telepítések. Az elvérzett ma
gyarság helyébe a néptelen vidékekre 
a v l^g minden tájáról ezrével és tíz
ezre v*i tódultak a boldogabb nemze
tek 
tatái áem jutott el, mert a magyarság 
felit ‘ ‘ ’ .............
de 
kük 
hók 
neri
bek leépülök nagy kiváltságokat kaptak, 
föld ...............................................
tess
mer vagyonosodnak. Az óriási telepí
tés
Iáit 
eme

C
sen 
tose n kisebbséggé akarták tenni a 
mar 
a le ’jobb módszernek ez mutatkozott. 
Mar
az « gymás mellett élők sem értették 
egymás szavát, s a nagy néptenger 
köz-pén a magyarság maga is csak 
nerr zetiséggé lett. Számaránya, ame
lyik 
rül 
burj 
sági il a vezetést, látszólag igy sike
rült 
ria 
szál 
kel,

A 
tövé 
köréi 
soraiban pusztított feltartózhatatlanul. 
Ah ................................
ősöl 
kát. 
nyu. 
kát 
elve
A n ásodik, harmadik nemzedék már 
ann ira kivetkőzött nemzeti érzéséből, 
hog1 rengeteg birtokain kívül, amelyek
nek

Mátyás király korában 85°/o kö- 
árt, 40% alá zuhant le. A Habs
ok nagy álma, elvenni a magyar

III. Károlynak és utódjának Má- 
eréziának, (1740—80) nem erő- 

osan, hanem szép sima eszközök- 
csendben és békében.
: elnemzetietlenedés megdöbben- 
vált a nemesség és a polgárság 

ben s különösen a fönemesség

ijdan mindennel dacoló kuruc 
unokái önként élhagyták várai- 

felköltöztek Bécsbe vagy más 
igati városokba, kényelmes palotá- 
építettek maguknak és teljesen 
sztek az udvar pompás életében.

jövedelmét idegenben mulatta el,

S-PORT
I

;ent István napján a nagykanizsai 
itas, Nagykanizsa NB. III. csapa-

at szép játék után minimális gól

NAGYKANIZSAI VTE - MURA
3:2 (2:0)

Vezette: dr. Valent.
S:

Vas
ta v alt a Mura ellenfele. A kanizsai 
csaj
arányú győzelmet aratott. Annak el
lenébe, hogy a kanizsaiak jól játszot
tak,
az < redmény, ha a Mura csatárok
nak
bals serencséjük.

A
mig

MU

könnyen döntetlen lehetett volna

a kapu előtt nincs olyan óriási

NVTE góljait Túra (2) és Frisch, 
a Muráét Zelkó és Vertarics lőtte.

(A II. - CSEPELI LEVENTÉK 
11:2 (8:2)

ték 
el

V jzette : Hoyer.
V asárnap délután a Mura — Move

ASI mérkőzés előtt játszott a két 
csai at barátságos mérkőzést, amely 
úgy’ ‘ .
győ ;nek. Az első negyedóra után 
azo iban úgy vissza estek, hogy a 
Műi i II. teljesen át tudta venni a já-

k rányitását és tetszés szerint érte 
giljait.
Ar Mura II. góllövői: Gorcsán (4),

indult, hogy a derék csepeli fiuk

hazai

is erö- 
illetve

jóformán semmi sem fűzte a 
röghöz.

De a köznemesség soraiban 
sen kisértett az eltótosodás, 
Erdélyben az eloláhosodás veszedel
me.

A nemzet hivatott vezetői elfeled
keztek kötelességükről s a magukra 
maradt alsóbb néposztályok, a job
bágyság, emberfeletti küzdelmet foly
tattak létükért. Elnyomva, üldözve, 
senkitől nem támogatva a magyar 
jobbágy mégis valósággal új honfog' 
lalásba kezdett. Kecskemét, Nagykő
rös, Debrecen. Szeged, meg a többi 
volt török kincstári városok s az 
északabb megyék falvai versenyt bo
csátották ki rajaikat a puszta terüle
tekre és ezek mindenütt megállották 
a helyüket. Nekik nem járt ingyen 
föld, nem is lehettek sehol maguk 
gazdáivá, adómantességett, igavonó 
jószágot sohasem kaptak, mégis, bár 
senkire magukon kívül nem számít
hattak, megvetették az egykor szín
magyar területen lábukat és sammi- 
féle hatalom nem bírta őket onnan 
kiüldözni.

A császámőnek, Mária Teréziá
nak nagy terve tehát mégis megbu
kott minden látszólagos sikere mellett, 
mert a magyar jobbágyságot nem le
hetett kisemmizni. mert az nem hagyta 
magát. A XVIII. század békés, de 
annál veszélyesebb elnyomásaiból 
nem a vezető réteg mentette meg a 
nemzetet, hanem a jobbágyság. Meny
nyire más lenne ma az ország és a 
magyarság sorsa, ha akkor nemcsak 
a legalsóbbak, de a nemzet minden 
tagja hivatása magaslatán állott volna.

A hosszú évtizedes béke évei alatt 
az ország újjáépült. Gazdaságilag is 
sokat erősödött, bár az Európa szerte 
ekkor fellendülő gyáripart Magyaror
szágon a főnemesség rövidlátása és 
az uralkodó rosszindulata nem en
gedték meghonosodni.

A korszak jelentőségét abban lát
hatjuk. hogy a magyarság újra meg
erősödhetett. Ami háborúk voltak. — 
török harcok. Mária Terézia örökö
södési háborúja — azok az ország 
területét nem érintették. De a ma
gyarság igy is kivette a részét belő
lük, s a magyar huszárság ekkor vált 
ismertté egész Európában.

Kercsmár 1.. Rotaridesz, Vadnál (2—2) 
Fújsz, ill. Polgár (2).

MURA - MOVE ASE 5:1 (3:0)
Vezette: dr. Valent.
A másodosztályú bajnokságban elő

kelő helyezésű alsólendvai csapat volt 
a Mura ellenfele vasárnap barátságos 
mérkőzés keretében. A megerősített 
Move ASE mégsem volt komoly el
lenfele a Murának annak ellenére, 
hogy a Mura tartalékosán állt fel. A 
játék ennek ellenére jó volt. Szép gó
lok estek, 5 ropogó kapufa lövés volt 
a Mura. 1 pedig Alsólendva részéről. 
Láttunk szép párharcokat, Vertarics— 
Vidák II., Deskovits 1.—Török, Zelkó 
—Vidák I. között. Ezekről a párhar
cokról elmondhatjuk, hogy 6 igazán 
kiváló képességű játékos vívta, szinte 
öröm volt nézni, hogy Zelkó hogy 
tette hidegre Vidák I.-et, Deskovits I. 
pedig Törököt. Ezzel szemben meg
állapíthatjuk, hogy Vertarics életét na
gyon megkeserítette Vidák II. Ez a 
fiatal játékos igazán nagyszerűen ját
szott, öröm volt nézni erőteljes, jó 
játékát.

A Murából még kiemelhetjük Ko
vács és a fiatal Klainscsek játékát.

Italmérö és 
italárusító

viszonteladó cégeket 
értesítem, hogy

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

megnyitottam

Film- és likörgyáramat.
Tisztelettel ajánlok mindenfele égetett 

és édesített szeszes-italt.
Tisztelettel

KINCS MIKLÓS
2 rum és likőrgyáros.

Alsólendvában az emiitetteken kívül 
a kapus volt jó, a többiek szürkén 
mozogtak.

*

Vasárnap délután a szombathelyi 
FC vendégszereplése volt műsoron, 
azonban a szombathelyi csapat le
mondta a vendégjátékát másirányu 
elfoglaltsága miatt, igy a Mura való
színű a MAORT kitűnő csapatával 
fog játszani, mig a Mura 11. megadja 
a csepeli fiuknak a „visszavágás" le
hetőségét és a csepeliekkel játszik, (v.

Elemistákat nem lehet 
mezőgazdasági 

munkára kötelezni
Az egyik mezőgazdasági kamara 

felterjesztést intézett a földművelésügyi 
miniszterhez és olyan értelmű intéz
kedés kiadását kérte, amelynek alap
ján a VII. és Vili osztályos elemi is
kolai tanulókat kötelezni lehessen a 
gyümölcsfák hernyózásánál való köz
reműködésre, tekintettel arra, hogy 
egyes helyeken nem lehet elegendő 
munkaerőt kapni. Miután a fákon való 
mászkálás ruharongálódással is jár, a 
hernyózásnál a rendesnél 40 százalék
kal magasabb napszámot fizetnének 
a hernyózó diákoknak. A felterjeszés- 
re a földművelésügyi miniszter most 
válaszolt. Közölte, hogy a közoktatás
ügyi miniszterrel tárgyalt a kérdésről 
aki arra az álláspontra helyezkedett 
hogy az iskoláztatási kötelezettség tel
jesítését szabályozó törvény nem ad 
felhatalmazást arra, hogy a népiskolai 
tanulókat iskoláztatási . kötelezettség 
körébe vágó elfoglaltság címén tanító
juk vezetésével mezőgazdasági bér
munkára lehessen igénybe venni. Hon
védelmi munkakötelezettség címén 
sem állíthatók munkába, mert ez csak 
a 14 életévükket betöltöttekre vonat
kozik.

Kaphatók: HÁHN IZIDOR könyv
es papirkereskedésében.

Pk 5142/1942. szám.

Árverési hirdetmény
1.520 pengő becsértékü bika, 2 sertés, üsző

borjú, szecskavágó és gazdasági szekér Zol
tánháza 11. községbe 38. házszám alatt 1943. 
évi augusztus hó 30-án d. e. V2I2 órakor bírót 
árverésen a legtöbbet Ígérőnek, készpénzfize
tés ellenében, azonban a becsár 2/a részénél 
nem alacsonyabb vételárban el fogom adni.

Simonka Sándor s. k. 
bir. végrehajtó h.
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A kenyérgabona kiutalása Eső kell a vetéseknek
A közellátásügyi miniszter körren

deletét intézett valamennyi közellátási 
kormánybiztoshoz, felügyelőséghez és 
községi elöljárósághoz, s ebben a 
rendeletében közli hogy az erdő-- és 
tógazdaságokban valamint szántóföl
di és szőlőgazdaságban alkalmazott 
szegődményes. azaz konvenciós cse
ndek. úgyszintén idény-, azaz som

másmunkások továbbá szőlőjének 
megművelésében testi munkával rend
szeresen résztvevő, más kereseti for
rással nem rendelkező szőlőbirtokos 
részére — kérelemre — kenyérgabo
nát lehet kiutalni, abban az esetben, 
ha a munkaadó, illetőleg a szőlőbir
tokos a természetbeni munkabér ci
nén kiadandó, illetőleg szükségleté
nek fedezésére szolgáló kenyérgabo
nát nem termelte meg. A kiutalásra 
vonatkozó kérelmet a gazdaság tu
lajdonosa. bérlője írásban a közellá
tásügyi kvrmánybiztoshoz címezve, a 
gazdaság fekvése szerint illetékes köz
ségi elöljáróság utján terjesztheti elő. 
A rendelet részletesen közli, hogy a 
kérvényben milyen szempontokra kell 
tekintettel lenni Igy például kimondja, 
ha a gazdasághoz szántóterület is tar
tozik, vagy a tulajdonos, bérlő szán
tóterületen is dolgozik, ezt a körül
ményt a kérvényben szintén fel kell 
tűntetni és fel kell sorolni azokat az 
okokat, amelyek miatt természetbeli 
munkabér címén az igénylő által ki
szolgáltatandó kenyérgabonát nem ter
melte meg.

A konvenciós cseléd és a háztar
táshoz tartozó, külön kenyérgabona
keresettel nem biró öt személy után 
fejenként legfeljebb 240 a hatodik és 
minden további külön kenyérgabona
keresettel nem biró személy után pe
dig fejenként legfeljebb 200 kg ke
nyérgabona utalható ki. Az idénymun
kások kenyérgabonaszükségletére a 
munkaszerződésben megállapított idő
re, legfeljebb azonban öt hónapra, 

avonként 2 métermázsa kenyérga
bonát lehet kiutalni.

A közellátási kormánybiztos a ki
utalás engedélyezésével egyidőben a 
kiutalásban részesedő munkaadót, 
szőlőbirtokost, meghatározott nemű és 
mennyiségű termény, termék beszól

A sertéspestis elleni védekezés
A Köztelek című lapban „A sertés

pestis elleni védekezés biztosítása" 
címmel Konkoly-Thege Sándor föld- 
mívelésügyi államtitkár tollából tanul
ságos cikk jelent meg. amely ismer
teti a sertéspestis elleni védekezés 
szempontjjából fontos szérumterme- 
'ésnek a nehézségeit. A nehézséget 
az idézi elő. hogy aZ oltóanyagter
melő intézetek nem tudnak a gazdák
tól elegendő, a célra alkalmas süldőt 
beszerezni, pedig ezeket kedvező fel
tételek mellett vásárolják meg. A 
gazdák azáltal tudják a vírus- és szé
rumtermelésnek a folytonosságát biz
tosítani, hogy a még pestisen át nem 
esett, nem ojtott süldőket megvételre _________  ____
felajánlják, illetőleg előre lekötik az 1 ( azclák fognak szérumot kapni, akik 
oltóanyagtermelő intézeteknek. | r zek termelését lehetővé teszik.

Almát hüllőt almát
exportcélra vagontéteiben, 1 vagontételben vásárol

E. | I I . XI gyümölcs nagykereskedő
lldnCl LlpOl Szombathely, Telefon: 173

Export. —Import.

fialtatására kötelezi. Ha a kiutalás er- 
cSgazdaságban alkalmazott munka
vállaló szükségletének fedezésére tör- 
ifrik. ^t, szőlőgazdaság esetén mus- 

f vagy bort tógazdaság esetén ha- 
I, élő pontyot kell beszolgáltatni. Al,

f^ját szükségletére kenyérgabonát 
ifiénylő szőlőbirtokost is must vagy 
b >r beszolgáltatására kell kötelezni, 
lm, must vagy bor és hal beszolgál
tatására kötelezés esetében azt is meg ■ 

ll állapítani, hogy a kenyérgabona 
utalásában részesülő, kinek és milyen 
itárnapig köteles az árut a hatóság 

: tál megállapított áron vételre fel
el ánlani. A közellátási kormánybiztos 
citál kiutalt kenyérgabona mennyisé
giről a Gabonaforgalmi Központ vá
sárlási utalványt állít ki és azt a jo
gosultnak métermázsánként 1.20 P dij 
Kifizetése ellenében kiszolgáltatja.

A rendelet kimondja, hogy must, 
vfiitjy bor beszolgáltatási kötelesség 
íT.egállapitása esetén a kiutalt kenyér
gabona minden métermázsája után 
G*!i0 fokot kitevő mustmennyiséget, 
iljietve 340 Maligandfokot képviselő 
Normennyiséget kell beszolgáltatási 
Witelezettségként megállapítani. A 
Mustot, vagy bort október 31-ig kell 
n cgvételre felajánlani a MASz-OBSz- 
ilfik, amely a mustot haladéktalanul, 
E* bort pedig december 31-ig veszi át. 
Fabeszolgáltatási kötelezettség meg- 
á lapitása esetén a gazdaságot annyi 
fíj beszolgáltatására kell kötelezni, 
amennyi a termelői ár alapulvételé- 
vpl megfelel a kiutalt kenyérgabona 
kiutalása napján érvényes termelői 
áj-nak. Halbeszolgáltatási kötelezett
súg esetén élőpontyból annyi halra 
vonatkozó beszolgáltatási kötelezett
séget kell megállapítani, amennyinek 
a; buzaegységszáma a kiutalt kenyér- 
gpbonamennyiség buzaegységszámá- 
Ík megfelel. Szántóföldi gazdaság- 

n alkalmazott munkavállaló szűk
ületének fedezésére történt kiutalás 

esetében a gazdálkodót annyi termény, 
jl'etve termék beszolgáltatására kell 
kötelezni, amennyinek összesített bu- 
z. „egységszáma egyenlő a kiutalt ke- 
n /érgabona buzaegységszámával.

pnylő szőlőbirtokost is must vagy 
r beszolgáltatására kell kötelezni.

ni
áj

|A cikk megnyugtatja a gazdakö- 
^nséget arról, hogy a földmívelés- 
®yi kormányzat a sertéspestis elleni 
Aedményes védekezéshez nélkülöz
hetetlen szérumtermelés érdekében 
minden lehető intézkedést megtett, 
d? elegendő szérum csak akkor áll
hat rendelkezésre, ha ennek terme
lésében a gazdák megfelelő számú 
spldőt* bocsátanak rendelkezésre.

i A sertéspestis elleni szérum kiszol
gáltatása terén fennálló korlátozás az 
e redményes védekezést nem akadá
lyozza meg, mert a megbetegedés, sőt 
fertőzés veszélye vagy gyanúja ese
ten is hatósági állatorvosi igazolás 
esetén a gazdák megkapják a széru-| OSeiCn a gaZUaK lIlugKapjan a or.cuu

i inot. A jövőben elsősorban azok a 
r a*7/*lólr írvrrnAlf QTAnimnf kfiDFll. fiklk

A földmivelésügyi minisztérium ma 
adta ki legújabb vetésjeíentését mely 
szerint az utolsó háromhetes időszak 
időjárása az aratásra, behordásra és 
cséplésre kedvező volt, mig a kapá
sok, kerti vetemények, zöldségfélék j 
és takarmányfélék fejlődésé a száraz
ság miatt megakadt.

A búza aratása befejeződött, a ro
zsé szintén, cséplése folyamatban van. 
A szemek mindkettőnél teltek. Az 
árpa aratása is befejeződött. A ku
koricára a csapadékhiány káros ha

A közellátási miniszter döntése 
a textilvásárlási könyvekről 

közellátásügyi miniszter a körzetiA 
textilbizottságokkal most közölte azo
kat az irányelveket, amelyeket a tex
tilvásárlási könyvek kiadásánál a bi
zottságoknak figyelembe kell venniök.

A körzeti textilbizottságok ezek- 
szerint nem adnak vásárlási köny
vet a következő kereskedőknek:
1. Akik nyílt árusítási üzlettel nem 

rendelkeznek, vagy piacon, vásáron 
való textilárusitással eddig főfoglal
kozásként nem foglalkoztak.

2. Vegyeskereskedőknek olyan köz
ségekben, ahol textilszaküzíet van, 
továbbá olyan községben, ahol szak
üzlet ugyan nincs, de az illető ve
gyeskereskedő textilárut eddig nem 
árusított.

3. Akiknek iparigazolványuk egyéb 
cikkeken kívül textilre is szól ugyan, 
de az illető vegyeskereskedő textil
árut eddig sem árusitott, vagy csak 
egészen minimális forgalmat ért el.

4. Akik kereskedésre jogosító ipar
igazolvány mellett mint női- vagy fér
fiszabók, illetőleg fehérneműkészitők 
is dolgoztak és a textilkereskedésre 
jogosító iparigazolványok alapján tex
tilárut eddig (méteráruként) alig hoz
tak forgalomba.

Nem kaphatnak továbbá vásárlá
si könyvet azok a feldolgozó ipa
rosok, akik négynél kevesebb se
gédet foglalkoztatnak.
A kereskedelmi miniszternek ezzel 

a döntésével kapcsolatban közli az 
OMKE a közellátásügyi miniszternek 
azt a rendelkezését, hogy a textilgyá
rak az általuk bejelentett és havon
ként közvetlenül kiszolgált kereskedők 
névsorán, a gazdasági és közellátási 
szempontból feltétlenül indokolt ese
teket kivéve, ne változtassanak, ^ami 
a gyakorlatban annyit jelent, hogy a 
textilgyárak a jövőben is kiszolgál
hatják kiskereskedő vevőiket.

Ami pedig a közelmúltban felállí
tott áruforgalmi központokat ille
ti, a tíz áruforgalmi központ szer
vezési munkálatait csaknem ma
radéktalanul befejezték, a beszol
gáltatással kapcsolatban pedig 
mintegy 10.000 kereskedő kijelö
lése történt meg.
Az ország negyven helyén, ahol 

közellátási felügyelőség működik, kép
viselve lesz a legtöbb áruforgalmi 
központ is.

Önnálló kirendeltséget azonban 
csak ott állítanak fel, ahol erre 
szükség van, mert a szóbanforgó 
vidékeken nagyobb tömegű be- 
szolgáltandö áru vár átvételre.
Nagyjából máris megállapítható, 

hogy a gazdaközönség sietett eleget 
tenni beszolgáltatási kötelezettségé
nek.

Közöltük a közölmultban, hogy a 
kereskedelmi miniszter a buda
pesti kijelölt tüzelőanyagkereske

tással volt. A szárazság erősen hát
ráltatja fejlődését. Amennyiben rövid 
időn belül nem lesz eső, a tengeri
termés csökkenésével kell számolni. 
A burgonya szintén sínyli a csapa 
dék hiányt. Levelei sok helyütt szá
radnak.

A szántóföldi takarmányok szintén 
sinylik a csapadék hiányát. A rétek 
és legelők gyengék. A szőlők fejlő
désére a száraz, meleg időjárás ked
vezőtlen.

dők közül 70 cégtől megvonta a 
nagykereskedői kijelölést
A revízió során az előbb említett 

számon túlmenően még néhány cég
nél folytatják a külön vizsgálatot! 
abból a szempontból, hogy kijelölé
süket fenntartsák-e, vagy sem.

Ezeknek a vizsgálatoknak az ered
ményét szakmai körökben is in
kább nagy érdeklődéssel várják, 
mert közben újabb 23 cég tüzelő
anyag nagykereskedői kijelölését 
vonták vissza.
Ez a visszavonás az OMKE érte

sülése szerint azért történt, mert az 
említett 23 cég az elmúlt időkben alig 
bonyolított le komolyabb nagykeres
kedői forgalmat.

A kefe és ecset ára
A közellátásügi miniszter rendele

tet adott ki a kefe, ecset és meszelő 
legmagasabb eladási áráról. A külön
böző árakat kétoldalas táblázat tün
teti fel. A súrolókefe ára minőség 
szerint 1.02—2.07, sárkefe 1.05—1.20, 
bekenőkefe 48—55, fényesitőkefe 3.65 
—4.20, parkettakefe 12—13.80, ruha
kefe 4.01—5.30, partvis 10.32—1187, 
padlóecset 0.69—4.22, festő korong 
ecset 36.83—48.07, háztartási ecset 
0.81, mézolóecset 0.97—6.60, egyol
dalú iskolaecset 0.10—0.20, ragasztó
ecset 0.13—0.16 fillér.

Ami a kisiparost érdekli
Illetékkétes számolólapokat kell 

kiállítani a szatócsüzletben, vegyes
kereskedésben, a korcsmában, kizá
rólagos pálinkamérésben, kifőzésben, 
italmérési engedéllyel bíró termelői 
borkimérésben és a szeszes italok 
után poharazásra jogosító korlátolt 
italmérési engedéllyel biró fűszerüz
letben, italmérési engedéllyel nem 
rendelkező cukrászdában, fizető ven
déglátás házban. A számolólap illeté
ke ezeken a helyeken tekintet nélkül 
a fizetett összeg nagyságára, 10 fillér. 
Az illetéket benyomott bélyeges „Ál
lami számolólap" kötelező használa
tával kell leróni. Ezeket a 100 dara
bot tartalmazó tömböket a postahiva
talokban lehet beszerezni. A rendelet 
szerint nincs különbség álló vagy ülő 
vendég fogyasztása között. Illetéket 
minden esetben le kell róni. Mozgó
árusoknak nem kell illetéket leróni.

Kijelölt taipbőrkereskedők talp- 
bőrszükségletét csak olyan arányban 
elégítik ki, mint amilyen arányban az 
elosztó talpbőrkereskedő az év első 
három havában pirosszinű utalványo
kat beváltottak. Ugyanilyen arányban 
látják el az elosztó taipbőrkereskedők 
a kiskereskedőket is.
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Ország méra —.
Bozsa
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obládnoszt
■

Dr. Ravasz László püspek j< 
predgao od méra

? predzádnyo rtedelo 
mirovsesine

Krisztusova szvéta Maticérkev je 
nigdár nej scsejla bojne i tüdi vez- 
dásnye nej. Pa gda je vszeedno vö- 
vdárila, je vsze naprávila, ka sze naj 
dalé ne siri. Obszoudila je vszákoga, 
csi je steri presztoupo bojnszke vor- 
cane. Nej záto, ka bi ete zemelszki 
zsítek visziko prepostüvala, nego záto, 
ka sze je nedúzsnim, brezi obrambe 
bodoucsim zsenszkam, sztarcam i ot- 
rokam za varivácsa i merkácsa sti- 
mala.

Tüdi zdaj zdigne glász za mér i 
mirovno szprávo. Mi szmo sze v 
bojno zmejsali ár szó nász napad
noli. Pazili szmo na tou, ka naj bou 
nas boj csloveski. V tihoucsi szmo 
miszlili. ka csi nász doszégne ménse, 
nejpravicsnejse bantüvanye, tem vék- 
sa je histouricsna odgovornoszt.

Vsze tou szamo potrdjáva tou vel
ko razmejnye, ka zdaj gucsim od 
Poglavnika méra i od nyegovoga or
szága.

Nadale je püspek razkládao, ka v 
nanejnyajoucsoj bojni má zsivoucsa 
csloveska drűzsba eden nevidoucsi, 
isztinszki ország, steri szvojemi dü- 
sevnomi poglavniki, Králi Méra en- 
gedüje. Nemre nász tou zapelati, ka 
je té ország dosztakrát szkriti pred 
nasimi ocsámi. Tüdi pod sznezsenov 
odejov je szprotolejtje i pod novem- 
berszkim blatom zsivé szejtva. Gde 
je té ország? V szrcáj. V nasi szkriti 
csütejnyaj. Rád bi lűbo. rád bi bio, 
csi bi me lübili — je globoko odklá- 
nyajoucse csütejnye v csloveski szr- 
caj. Po szvejti iscsem zgüblenoga 
brata. ka naj cslovik grátam.

Ali tam je ország méra v bozsem 
obecsanyi. Záto je té ország v Krisz
tusi. Csi je pa vu Krisztusi, te pa z 
verov lejko pridemo tá. Té ország 
nemre biti kojna politike, diplomácie, 
trstva, nemre sze dokazüvati i nej 
pokazüvati. szkriti je pred moudrimi 
i velikásami. ali oznanyeni je tim 
málim i nedúzsnim. Zse ednouk. 
gda de vszemi konec, sze vöposzve- 
docsi, ka je szamo eden ország i 
eden poglavnik: Krisztus i nyegov 
ország méra. Jaj onomi, ki ide na té 
ország i odá nyénoga zvelicsanszko- 
ga goszpouda.

Püspek je nadale gúcsao od vrejd- 
noszti tóga országa. Zemelszko ozna- 
nejnye Krisztusovoga országa sze je 
v nouvom szvejti i v nouvom zsítki 
zdrzsalo vküper. Szvejti nej trbej 
nouve Europe i nouve Ázsie, nego 
nouvoga csloveka i nouvo dűso. Tou 
je Krisztusov cslovek i Krisztusova 
dúsa. Szloboudna je tá dúsa, ár je 
dőli pocso z nyé greja grozen obroucs. 
Evangélium glászi té ország.

Tüjje dokázao püspek. ka sze Kri- 
sztusipv ország méra lejko vöosznovi 
szamo v nouvom rédi cslovecsanszke 
drüzsbe. Té nouvi réd je nej naszil- 
noszt i prisziljávanye, nego réd aldü- 

; vanya i oszlüzsnoszti. Pokecs de eden 
cslov : k od tóga drűgoga vkraj jemao 
krüj, de na prági vszigdár sztála 

j bojne. Bogsi szvejt sze pa szamo te 
zacsr e, gda de eden szvoj krüj drű
gomi dávao.

Püspek sze je potom v cejloga kr- 
scsar sztva iméni zdühávao za mirov- 
scsinó i obládnoszt, v steroj naj ne 
vláde cslovik. nego Boug.

*

Od resitve vogrszke domovíne. vo- 
grszkoga národa i katolicsanszke vé
ré je predgao na Velko meso tüdi 
Serédi Jusztinján bíboros hercegprí
más. Na dén Velke mese je kak vszá- 
ko leto, tak tüdi letosz v esztergom- 
szkoj baziliki drzsao szvéto meso 
Serédi Jusztinján bíboros hercegprí
más. Po szvétoj mesi je meo predgo, 
v steroj je vözdigno. ka je vogrszki 
ország v tekáji jezero lejt dosztakrát

mogao szküsávati nezahválnoszt lüd- 
sztva. Gda szó nász tatári vmárjali, 
sze je Európa nej genola i je edíno 
szv. Sztolica szkázala pomoucs.

V zdajsnyem szvetszkom gorejnyi 
bi zseleli, ka te, gda do sze sorsi 
národov szkoncsávali, naj sze z nász 
tüdi ne szpozábijo, nego naj naszle- 
düjejo példo apostolszke szvéte Szto- 
lice i sze ne szpozábijo z nász, ki 
szmo v obrambi krscsanszke vere i 
europszke kulture nezgrüntano doszta 
trpeli te, gda szó sze drügi vu vszem 
pomágali. Krepko vüpajmo, ka po 
szküsávanyi z prve szvetszke bojne 
z csűtom odgovornoszti pred Bougom 
i lüdmí de sze vsze po pravici godi- 
lo. Te visisi pasztér je v szvétoj pred- 
gi nadale opomínao vernike, naj na 
zse razgláseno prosnyo XII. Pius pá- 
pe oumurno molijo za naso krscsan- 
«zko cérkev, za naso vogrszko do- 
movíno, za vsze národe i za pravi- 
csen mér.

V prvejsoj szvetszkoj bojni szó 
nász tüdi prouti nasoj vouli notri 
zmejsali, gda szmo sze do tla mogli 
poníziti, ország nam pa neszmileno 
ocsonklali i szmo szamo po eucha- 
riszticsnom kongreszi v Budapesti, gda 
szmo szvetíli devétsztoulejtnico nase
ga prvoga szvétoga kralá, doubili po 
falataj nikelko nazáj. Tü sze mámo 
zahváliti Kralici Vogrszkoga országa 
i szvétcam Árpádove familie, stere 
tüdi vezdaj proszimo na pomocs, ka 
naj rejsi vogrszki národ, vogrszko 
domovino i krscsanszko vadlüványe.

VÁROSI MOZI
MURASZOMBAT

Augusztus 29-én. 11.15. 15. 17, és 20.30 
30-án. hétfőn 20.30 ?.

A legragyogóbb kiállítású magyar film:

Beszélő köntös- - - - -
Tasnády Mária. Jávor Pál. Kiss Fe
renc, Csortos, Bilicsi, Szilassy, Va- 
szary Piri, Cselényi József, stb., stb.

Szeptember 2-án. csütörtökön 20.30 ó.
3-án. pénteken 20.30

Uj, hatalmas francia filmalkotás:

Pascal két élete
(A Sehonnai)

A világirodalom filmbeöntött remekmüv e!

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen:

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — Kissiombat.

„Szlaboszt ali sztrasécsa potrplívoszf
Pod tém titulosom pisejo „Voz nemremo csüdüvati na tóm, ka tüdi 

imenüvane portugálszke novine zvün- nemei morejo zdaj dojpovedati z ni- 
rédno intereszántno. Piszec tá poká- : 
zse, ka je od jeszéni naprej bojnszka 
szrecsa brez dvojnoszti na sztráni 
angolszászki zavéznikov, liki szvarijo 
vsze one, ki tak hitro obrácsajo kö- 
penyeg, kak bi zdaj zse gvüsno vzéli 
obládnoszt angolszászov i szovjetov.

Ete publiciszt neutrálnoga országa 
dokazüje, ka szó országi náredi od 
zacsétka bojne pa do preminoucse 
jeszéni, tehát vecs kak trí lejta. zseli 
histourie nájvéksa csinejnya i nájbo- 
le csűdne obládnoszti. Med tém csa- ! 
szom sze je Anglia i nyéni zaveznik* 
priprávlali i szó tak prisziijeni bili tr- 
peti, ka je nemski Wermacht z zvün- 
rédnov prílikov i nágloscsov poszpou- 
loma notriszpojémao tákse fesztunge 
po Europi, od steri sze je miszlilo, 
ka tou nigdár nede mogoucse.

Tüdi zdaj sze naj niscse ne dá 
zvoditi sz tem mislejnyom, ka Nemski 
ország more zavoitj szlaboszti ali ne- 
zmozsnoszti prenásati nepriátelszke 
bombne napádé i veszélo kricsanye 
i lármanye nepriátelov. Tou je nej 
szlaboszt, escse bole pa nej nezmo- 
zsnoszt ali neszposzobnoszt, nego tou 
je sztrasécsa potrplívoszt.

Nemski ország má grozno bo.in- 
szko orozsje v deli i sze priprá
vla na sztrasno zadomescsáva
nye, za stero potrebüje csasz.

Záto nemski národ sztiszkáva zobé, 
trpí i oumurno dela.

Piszec nadale dokazüje, ka je An
glia v szamom zacsétki poszpouloma 
mogla gorialdüvati szvoje zavéznike 
od Lengyelszkoga országa prejk fran- 
cuzov do Norvégie, ár je nej bila 
krédi za bojno. Tak sze tüdi zdaj

sterni fontoski bojnszki tocsk ali bőm 
bni napádov te, gda zavolo gvüsne 
obládnoszti z cejlov mocsjouv dela 
nouvo bojnszko skér. od stere sze 
naj zadrezne vesz nepriátelszki szvej 

Churchil je v szvojem zádnyom 
gucsi v angleskom parlamenti vözdig
no i pripoznao,

ka je escse véksi tao vojszke 
országov náredi priprávleno za 
vdariti i tak escse vszigdár ne- 
varna i nikak nej zlomlena. ka 
sze szamo nikákim szenya.

Vsze tou moremo reálno pripoznati 
Piszec naszlejdnye konstatejra, ka 

. naj ne noszimo doj ono nemsko po- 
trplívoszt, stera néma határa i sz ste- 
rov sze nemski národ priprávla na 
zadomescsávanye. Tak dalecs sze 
glászi tou intereszántno oznanilo pcr- 

1 tugálszki novin „Voz“-a.

(Szombathely)—Körmend—Muraszombat—Murahely
Hm. M. M. Sz. Sz. M. M. M.
_ Budapest i _ 20» — 6“ 11“
— Szombathely i 400 555 14°5 19“
— Szentgotthárd i 2]27 542 11“

Körmend i 440 655 1455 20“
8 Nádasd 454 713 1513 204‘

14 Zalaháshágy—Szöce 5’8 T27 1528 2ioi
21 Zalapataka 5” 740 15« 2]14

23 Zala lövő j 522
524

744
8“

15«
15“

2P-2(21
30 Pankasz 530 815 16>° 21“
33 Nagyrákos 5« §24 16w 2]4f.
36 Oriszenlpéler 5“ 833 1628 2147
42 Dávidháza 601 857 I 1652 21“

Örihodos
Sál
Péterhegy—Tótkereszlur 
Kerkaszabadhegy 
Felsölendva-Mátyásdomb
Musznya—Vasiak
Battyánd

Muraszombat
Belatinc
Murahely

45
48
54
57
60
64
69
75

( é
< i 528

539

5«

608

616
626
633

644
652
701
709

7*4
723
728

gos
9"
027
936
945
054

1Q05

1015

22“ 
991Ó 
222- 
22» 
22® 
?2<c 
23“ 
23“

12io
1224
1232

134*
13sl
1357I

I

:—Körmend—(Szc

80
86

Hm. Sz. Sz. M. Sz. M. M.

Murahely i 54S 732 ]934 14“ 1903
6 Belatinc — 555 738 1254 14"7 19*»

11 Muraszombat j 300
604
612

746 13»8
13“

14’6 191’
1934 s

17 Battyánd 3’4 623 13« 1945 >
22 Musznya—Vasiak 328 633 1403 19“
26 Felsölendva-Mátyásdomb 340 645 1415 20»5 N
29 Kerkaszabadhegy 350 652 1426 2014 O
32 Péterhegy—Tótkereszlur 358 659 1434 2021
38 Sál 409 709 J445 9031
41 örihodos 417 ?1« 14“ 2Q38
44 Dávidháza 433 ?23 15“ 2144 Hot
50 öriszentpéter 448 734 1524 2154 2' ®53 Nagyrákos 456 7« 1531 21«‘ cc
56 Pankasz 505 7« 15“ 2188 <
63 Zalalöuő !

( 1
5>7 759 1551 2119 0
ő27 805 16” 2123

65 Zalapataka 532 808 1606 2127 ■r
72 Zalaháshágy—Szöce 55‘ 822 1624 21*0 Én

.78 Nádasd 604 833 1637 2J51
86 Körmend 618 844 1651 9202

- Szentgotthárd ' é 72t ■ 21,s
Szombathely é 7’5 920 17“ 23“Budapest é 1710 17!0 91’

I
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•’ Dr. Skrilecz Mihály

;
Zádnyi tóik predpoudnévom sze je 

tazneszao po Muraszombati turobni 
glász ka je dr. Skrilec Mihály, híre
sen i daiecs po országi poznáni ope- 
ratőr i spitaoszki ravnitel-vrács vpén- 
ziji po kiátkom betegüvanyi v 70 leti 
sztaroszti i po 36 lejtnom blájzsenom 
zákonszkom zsítki vöpremíno.Tézsa- 
loszten glász je nej szamo globoko 
geno nyegove dománye i blizsánye 
nriátele. nego lüdi cejlo okroglino. 
vei je kak vérén szamaritános tak 
v spitáíi. kak domá bio na pomoucs 
z szvojov viszikov vracsitelszkov zná- 
nosztjov i szküstvom vszém. brez 
ráziocska.

Pokojni je verno i oumurno szlü- 
zso nasoj Vogrszkoj domovíni. za 
steroga volo szó nyerni nepriáteli 
dosztakrát polena metali pod nogé. 
Gda szó szláv i pobéraii na szokolszki 
dóm. je vövcseszno gyürgya i pravo. 
ka na tou iád dá. ár tou denok tü 
osztáne. Visziko prestimanoszt szi je 
szpravo v bivsoj bojni za naso do
movino tüdi na fronti v ougnyi. gde 
je nase vend-szlovenszke szoldáke

^axnaniio államszke gémnáziie 
v Muraszombati

Ravnitelsztvo államszke gimnázie 
v Muraszombati, v prikapcsenoszti z 
r.ouvim zrendelüvanyom kr. vogrsz
koga minisztra za verő i vcsenyé. 
naszledüvajoucse naznánya gledoucs 
ra solszko leto 1943-44:

Prve stiri dni szeptembra do po- 
piávne i privátne vizsge i tou:

a) Szeptembra 1-ga ob 8 vöri sze | 
morejo v kancelaji ravnitelsztva zglá-1 
sziti vszi oni. ki scséjo dejvati pri
vátne vizsge. Pri toj priiiki morejo 
prejkdati na papéri dojszpíszano vsze 
cstenyé (z vogrszkoga latinszkoga i 
nemskoga jezika) i náloge. pa doj 
plácsajo od soule.

b) Med 10—12 vörov sze naj zglá- ■ 
szijo oni diácke. ki szó buknoliz ed
noga predmeta i scséjo dejvati pri- | 
vátno vizsgo. Plácsati morejo 25 pen- i 
gőjov i prejkdati ..Tanulmányi értesi- I 
tő."

Szeptembra 2-ga ob 8 vöri sze za- 
snejo poprávne vizsge.
Szeptembra 3-ga ob 3/4 8-oj vöri 

sze zacsnejo vsze rázlocsne privátne 
vizsge i privátéi vizsg piszmeni tao.

Szeptembra 4-ga ob 3/4 8-oj vöri 
dalé tecsé piszmeni tao privátni vizsg 
i sze zacsrej•> vöpitanya.

Od kédna do kédna
Litvinova, szovjetszkoga követa vu 

Washingtoni. je Sztálin domou pou
zvao. Tak sze je zgoudilo tüdi z Máj
szki velkim követőm v Londoni. Za
kaj sze je tou zgoudilo, sze zdaj es
cse ne vej.

Haore angleski követ v Madridi je 
bio pri Franco generálisi i kormány
zói i vöpovedao zselejnye, ka sze naj 
spanyolszka „szíva divizia" domou 
Pozové z ruszoszkoga fronta. ár de 
sze Spanyolszki ország szamo tak 
lejko racsunao za neutrálnoga. Franco 
generális je na tou nej prisztao.

Lejla szovjetszka ofenziva, stera 
Irpí zse 50 dni. je nej prineszla szov- 
jetam tiszto. na- koj szó oni racsúnali. 
Z velkimi zgübami szó komaj vzéli 
notri Őrei. Bjelgorod i zdaj Charkov. 
steroga szó pa nemei zavolo szkraj- 
sanya bojnszke linie szarni szpráznili. 

jákb rád meo. Po bojni je v tisztoj 
zmeslingi v nájvéksi tezsávaj vodo 
náporno spitaoszko delo. Pocsinka je 
nej poznao. Edino zselejnye je meo, 
ka bi sze vcsakao. ka bi nazáj Vou
gri grátali. Tou sze je tüdi vcsakao, 
vendar pa v késznoj jeszéni szvoje
ga zemelszkoga zsítka. Kak szin 
prousztoga i postenoga csizmára, nam 
naj szlűzsi za példo vogrszke vrej- 
loszti i ogvüsanoszti.

Zvün verne tüvárisice ga zsalüjejo 
trijc szinouvje, med sterimi je Gábor 
inzsener v vezdásnyoj bojni zse dva- 
kral bio nevarno ranyeni, nadale brat 
Béla profeszor i István visisi cseszt- 
níkj

Nyegovo tejlo szó v szrejdo zad- 
vedsara ob 6. vöri szprevodili ob 
velki vnozsini národa, med sterimi 
sznko opazili tüdi nasega národnoga 
vocitela i szenátora Mikola Sándora. 
na zádnyi pouti na szobocsko poko- 
páliscse.

Szladko naj pocsíva vu etoj vogr- 
szkbj zemli, stero je tak zvünrédno 
rád meo I

Oktoubra 28-ga ob 8 vöri de kon- 
ferenca Ob 9 vöri de sze nadalüva- 
lo notripiszanye v II.—IV. kiász, za- 
dvecsara od 16—18 vöre pa za VI— 
Vili, kiász.

Oktoubra 29-ga ob 8 vöri do sze 
gorjemáli i notripiszali diáki I. kiásza.

V I.-om klászi, csi ta bár dvá, vecs 
nega prosztora. Vszi oni, ki szó sze 
do szejgamao priglászili, naj kem- 
prlé prejkdájo szvoje dokumente.

Oktoubra 30-ga od 9—13 vöre do 
sze gorjemáli diácke drügi sóul, csi 
de escse meszto za nyé.

Novembra 1-ga ob pou 9 vöri mo
rejo vszi diácke biti na soiszkom dvo- 
riscsi v csisztoj i rédnoj diacskoj 
sapki. Po tisztom de szlüzsba bozsa.

Novembra 3-ga ob 8 vöri sze pa 
zacsne rédno vcsenyé.

Gori pozovém i opominam vsze 
diáké, ka szi morejo vsze . knige za 
vcsenyé, stere szó v „Evkönyv“-i 
naprejpíszane, notriszpraviti.

Novembra 1-ga, gda de ouszvétni 
zacsétek solszkoga leta i szlüzsba 
bozsa, vsze postüvane sztarise z ra- 
dosztjov pozávamo,

Ravnitelsztvo.

ár néma niksega razmejnya sze dr
zsati za eden váras, steri je zse tel- 
kokrát menyao vérta i steri je zse 
szamo edna podrlina.

Konferenca v Québeci sze je 
szkoncsala zádnyi tork. Na toj kon- 
ferenci, kak právi anglejsko nazna
nilo, sze je na prizadejvanye ruszko- 
ga kormánya szkoncsalo, ka sze mo
re na záhodnoj Europi zacsnoti edna 
práva ofenziva prouti nemeam, stera 
dojzvézse velki tao nemske vojszke. 
Tüdi v lüfti i na mourji prej morejo 
bole srajfati országé náredi. Ob trétjim 
pa morejo Kinő bole podpérati. Na
dale sze je na toj konferenci tüdi gu- 
csalo, ka do tüdi japánam mogli bole 
szükati rép i japánszko flotto bole 
zsívo napádati.

Med Vatikánom i Tókijom sze je 
goriposztávila direktna telefonszka 
zvéza.

Vrejdno je zamerkati, ka szó 
szovjeti szamo pri ednom napádanyi 

pri Oreli zgübili 14.000 szoldákov i 
4.200 tankov. Tak je na vszáksega 
trétjega szoldáka szpadno po eden 
tank.

Drűgo velko bombardejranye na 
Rim je vodo amerikanszki generális 
James Doolittle. ki je lanszko leto vo
do zrácsni napád prouti Tókiji.

Stimson, amerikanszki bojnszki mi
niszter. je szlüzsbeno naznano, ka 
szó v Sziciliji v prvom kédni meli 
501 mrtvecov. 3870 plazejrancov i 
2870 zgüblencov.

Na Törszkom, v blizsíni boigár-

Krátki glászi
— Zacsétek nouvoga solszkoga 

leta. Po zrendelüvanyi minisztra za 
verő i vcsenyé. sze zacsne vcsenyé 
vu vszej szrejdnvi soláj (tüdi v pör- 
garszki) 3-ga novembra. Vcsenyé na 
vesznícski soláj sze pa zacsne szep
tembra 1. do 3-ga z notripíszanyom, 
4-ga z bozsov sziüzsbov, 6-ga pa z 
rédnim vcsenyom. Tüdi naprejdáva- 
nye na univerzaj sze rédno zacsne.

— Nasim polszkim delavcom je 
na prebéranye dáno. ka szi zaszlü- 
zseno zrnye lejko domou pripelajo, 
ali pa tam dojdájo. gde szó delali i 
éti domá tákse zrnye v tisztoj koli- 
csini dobijo vö.

— 400 zgráblencov je pred krát- 
kim domou prislo z nemskoga orszá
ga. ki szó bili zgrábleni kak szoldáki. 
gda sze je Jugosziávija vküpszünola. 
Vszi tej zgrábienci szó vogrszki pör- 
gari i szó je v Nagykanizsi ouszvetno 
goriszprijali.

— Mesterszka vizsga. Vszi tisz
ti, ki namejnijo mesterszko vizsgo 
delati, naj sze v oszmi dnévaj zglá- 
szijo pri muraszombati járási ipartes
tületi. Pri zadosztnoj numeri priglá- 
sencov, de ipartestület meo priprav- 
lálni tecsáj za mesterszko vizsgo, gde 
sze vszi priglásenci navesijo, ka trbej 
za vizsgo. Z ednim opominamo vsze 
one. ki namejnijo mesterszko vizsgo 
opraviti. da de vizsga zse v szep- 
tembri. záto je terminus tüdi krátek.

— Mestre i na mesterszko vizsgo 
sze priprávlajoucse opominamo, ka 
je Gumilár Kálmán ipartestületszki 
jegyző vödao v nasem vendszkom 
jeziki knigo za mesterszko vizsgo, ste
ra jáko prav pride nej szamo, ki mes
terszko vizsgo scséjo delati, nego 
vszem mestram zavolo dobri taná- 
csov. ki szó v toj knigi. Kniga sze dobi 
pri Gumilár Kálmáni na ipartestületi.

— Vise poudrügi millión párov 
sze je zdalou v preminoucsi 20 lej
taj na Vogrszkom. Rávno v tóm 
csaszi je pa hejnyao zákonszki zsi
tek zavolo szmrti 951.434 oszoub i 
zavolo razpitanya 112.208. Nájvecs 
sze ji je razpitaío v trianonszki lejtaj 
okouli 1920.

— Lüdszki internátus szó oudprli

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

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

J á b o k a
bráne i sztucsene na vagoné küpüje 

EILAND LIPOT 
veletrgouvec szádja

SZOMBATHELY - Telefon: 173. 
Import. Export.

►

szke granice, sze je z ednoga szov
jetszkoga europlána doj püsztiio 6 
agentov-marelasov. Vszej sészt je tör- 
szka obiászt právoga hipa szpolovíla 
i záprla.

Rim szó taljáni oznanili za odprej- 
ti váras i szó kak taljanszko. tak 
nemsko szoldacsijo popunoma vö- 
szpakivali, ár tou medr.árodni vorca- 
ni tak zselejo.

Argentinszki kormány je vödao 
szigurno zrendelüvanye. pouleg ste
roga je prepovejdano tüjim komuni- 
sztam v ország sztoupiti.

v Sárospataki szamo za zvünrédno 
talentejrano sziromasko vesznicsko 
deco, gde do je na államszke sztros- 
ke dalé dáli vcsiti. Té internátus. v 
sterom je zaednouk szamo 39 decé, 
— po nasem pokojnom Kormányzó
helyettesi noszi imé.

— Vogrszki gimnázium v Pozso
nyi je preminoucse solszko leto 379 
diákov meo.

Pravica. i krivica.Na pót sze vzéla pravicaZsnyóv je sia tüdi krivica:Szesztri szta szi bilé obé,Kakda? Tou szám Sztvorite! véOd materé szta dőbileVszáka turbó i pogacse,V-edno formo: dvajszti-dvajszti, Nyima szklála v-turbe mati.Jejla bi rada krivica:„Csűj, szlihsaj eszi, pravica1 jedle vi nájprvle tvoje, ’Ino pá tak szledi moje.“,.Dobro de tak, — jejvi moje!“— Jejta, jejta, kak nájbole, Edén tjeden szó trpele,Potom szó sze pa zménkale.Jejla bi rada pravica:„Csűj, szlihsaj eszi krivica!“Kak szi právla, zdá porédi Vi pá jele zdá zse z-tvoji-*.Céli dén jo zaman proszi,Ali nevídi sze szesztri:Eresé, ka nyé nacsi nedá, Naj nyé dojvrézse pó vühá.Dőli nyé tak vrézse vühó,Drügi dén pa edno rokő,Potom pa pá edno nogó,Tak nyé dá e’n-e'n pogacso.Na vrszto prído zdá öcsi,'I té nyé obé vö püsztí;Pravica je privoliia,Tak zdá po szvéti hodita ! F. J.
Eladó

vasmegyében lakóházzal gaz
dasági épületekkel.

Cim : Dr. Márton Gyula ügyvéd. Zalaegerszeg.
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Behring nemski profeszor je ráv
no pred 50-timi lejtami vönajso szé
rum prouti pütam.

India má 388,977.955 lüdi po náj- 
novejsem vküperpiszanyi. Rávno za 
5 millión 878.801 lüdi má vecs. kak 
pa pred deszetimi lejtami. Csteti pa 
piszati ji zná 12.2%-ov. Leta 1931-ga 
ji je pa znalo szamo 6°/o-ov.

V Koppenhági je zse tüdi malo 
benzina, ár sze szám trónszki na- ' 
szlednik z zsenov vréd z biciklinom , 
vozi. Tak sze vozijo tüdi vszi mlájsi 
svédszke králevszke rodbine.

Právi mohamedánéi ali muzuimá- 
ni vszakse leto roumajo po navádi 
v Mekko. Zavolo bojnszkoga vrejme- 
na sze morejo zse pricájti zglásziti. i 
Pri roumanyi szó zdaj nouvoszt vpe- 
lali notri. Obiászt v Hedzsaszi je zdaj 
tgk zorganizejrala cejlo roumanye, ka 
roumarje vecs nedo síi z gambelami, i 
nego z automobilami.

V Athénaj szó policáji zadrobisali. 
edno bando, stera je navelko delala I 
angleske fonté i francuske franké. Z 1 
tejmi ponarejenimi pejnezi je bilou 
kvárni doszta lüdi.

V Newyorki szó zavolo poménka- | 
nya gumija i benzina dojzasztavili : 
vsze autóbuszé. Lüdszlvo sze za volo 1
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Rádiókészülékek 6 hónapos jótállással I 
— akkumulátorok töltése. Modern ja
vítóműhely — gyors kiszolgálás.

tóga more voziti zse v itak naklácse- 
ni podzemelszkimi zseleznicami.

Na Svédszkom szigeti szó pod ed- 
nim krizsom najsli vnozsino szrebrni 
arábszki pejnez. Zevcsenyáki szó tó
ga mislejnya. ka szó té pejneze za- 
neszli v Svédszki ország vikingi. ob 
príliki klantivanya po júzsnoj Eurcpi.

Steri delavec bi v Ameriki strájko 
ali scséo strájkati, ga vcsaszi pozo
véjo k szoldákom.

Velka szühsa. Nej szamo pri nász, 
nego tüdi v Svájci vláda velka szii- 
sava, kakse ne pomlijo niti sztári 
lüdjé. Od velke hice sze kre zseléz
nie drevje vuzsiga i szó v takse íor- 
mo nej szamo poula v nevarnoszti. 
nego tüdi logouvje.

800.000 nemeov z tühinszki orszá- 
gov szó doszejgamao znaszeiili po 
Nemskom országi. Vsze té szó zna
szeiili po privátni vérsztvaj i blűzi 
fabricsni várasov.

Od Krisztusoveszlejdnye vecsérje 
namálani kejp, steroga je namálao 
znameniti málar Leonardo de Vinci, 
je osztao neposkodüvani. csirávno 
sze je zidína, gde je bio kejp. pri 
bombardejranyi popunoma zrűsila.

ZSENSZKI TANÁCSI
Oszolene ougorke za zimo.

Szrejdnyevelke. nejfalingászte ou
gorke z vrejlov bioienszkov vodouv 
dojpopárimo i je püszfímo v toj vou- 
di pou vöre sztáti. Po tisztom je pa 
zdejvlimo v glazs med koper i ren. 
Na vszaksi liter vödé racsunamo ed
no zslico szoli i telko jeszija. Z pár 
zrn csarnim prprom dájmo tou za- 
vreti i vroucse vlejmo na ougorke. 
Glazs doj zavézsemo z mejérom ali 
pergament-papérom i ga posztávimo 
6—8 dni na szunce, tak. ka mokro 
capo denemo na mejér. Gda sze je 
zse tekocsína ocsísztila. lejko dene
mo na sztálno meszto. Paziti pa mo- 
remo pri notridejvanyi na tou. ka ko
per ali kaj drügo nigdár neszmi priti 
odzgora, ár de tekocsíne menye, té 
recsi pa tam obvisznejo i do sze nam 
od tóga ougorke kvaríle.

BEMKŐ JÓZSEF___
HUSARU ÉSKONZERVG’r AR

Sürgöny .
BENKÓ.
Mureszom.bat

MURASZOMBAT

Za szmej
Zmogao szi je

Keszno vecsér pride szlovák do
mou z orátvi.

— Jeli je gotova vecsérja, Magda ? j
— píta zseno, stera je z vküpdjánimi 
rokámi szedejla vöni na trnáci.

— Niti edno kaplo vecsérje nega!
— odgovorí na krátci.

— Zakaj je pa nega?
— Dalecs je sztüdenec i nej szem 

mogla po vodou idti, cejli dén ide 
dezsdzs, pa szem szi nej stela na- 
mocsiti gvanta.

Mouzs je ni edne rejcsi nej pravo. 
Vzéo je vejdro. sou k sztüdenci, na- 
lejao puno vejdro i lepou je domou 
prisao zsnyouv, ino cejlo vejdro vö
dé zseni na glavou pobicso.

— No, zdaj sze ti zse nebode tr- 
belo bojati, ka zavolo dezsdzsa nebi 
mogla idti po vodou !

Éti je tak sega
Poutniki je napamet prislo, kak je 

v ednoj vészi potüvao. ka bi sze 
dobro bilou obriti. Da sze je pa szám 
nej bio navajeni briti, je brívca dao 
prizvati vu ostariio.

Lüjdi sztrűgar pride, z szebom pri- 
neszé potrejbno skér, doj poszadí 
klienta, na sinyek nyerni zvézse nikso 
coto, z zsebke vöpotégne eden velki 

; ialat csarne zsájfe i na nyou plűne.
— Ka vrág bode z tóga? ga píta 

gouszt zdreznovsi sze.

~; Notri nyim pozsájfam, goszpon 
bradou.

— Tou pa rávno -ej. prijátel. Jeli 
pa drüge tüdi máte tak segou briti 
ka na zsájfo plüjete

— Nej! Vescsarcm mám na obráz 
segou plünoti i tak je pozsájfam.

Somogyski páver
Gda sze je sorr.ogyski páver v ne- 

delo popoudnévi napouto v ostarijo. 
ga je zsena opomenoula. csi palice 
ne vzeme z szebom.

Vej de jo meo on z kim sze szvá- 
dim, je z zagüsnosztjov odgouvc.ro 
mouzs.

Malomépttésre
alkalmas telek Kisfa.’..-, elsőé. Császár János 

malomtule.icc'-.o. '■-ekefa.

(nteliigente Jungere deuttehe 
Mádchen

werden zu Kinderr. gesucht. Placierungstu- 
rean für Erziehungskrahe Eigentüwerin Frau 
v. TULOK, Budapest. Cse-gery u. 58. Lichf- 

bild er.vjr.scht.

Friss tolást és tyúkot
minden nap vásárolok a lóikereszturi, péiei- 
hegyi és őrihodosi körjegyzőségekben megha
tározott helyen. A nekem eladott tojás és 
tyuk beszámít a Terménye eszolgáltatásba ■ 

ÁBRAHÁM ERNŐ. ÍR1HODOS.

Vízimalmai bérbe adom.
Szorgalmas molnárnak torgaimas helyen fek
vő vizimalomat bérbe adnám. Császár János 

malomtulaidor.es. sekeía.

SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVNICA
Píszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. - Poszlovencso: FLISZÁR JÁNOS, vp. vucsitel.

Román. — I. Tál. 2GLOGOVA INDAGlogovo je né szamo Kapiczány ocsa vido, éti redóv piszátel je tüdi tam hodo. Püsztna, neprijétna, sziromaska krajína je bogme tiszto. Med gőlimi velkimi bregá- mi v ednom vöszkom dőli sze potüljeno sztiszkáva tá vesznícska.Dalecs od nyé, nindri nega escse ni edne na nyé valón vél ke postene ceszté, né ka bi znábidti escse zseleznica gder nablüzi bila. Zdaj zse, kak sze csüje, hódi niksi mali kávinszki masin med Beszterce i Selmecbányov, ali tó dalece szpádne od Glogove. Pétsztó let de potrébno, dokecs sze Glogova notri prikapcsi v civilizácie linio, v stero zse dneszdén drüge, szre- csnése vesznice szpádnejo.Nyé zemla je ilojcsna, krapicsna, ne- rodna i okoma. Tó právi, ka szamo nis- terne gvüsne nárasze je gotova zdájati, napéldo: ovesz, krumpise, grajh, te drüge né, — i escse té tak trbé vö zvábiti z szílov zsnyé. Tak sze vídi, ka je tó niti né mati zemla, nego macsia. Nyé znotré- snyi tao je pun skrílevkami, z kaményem, sztrahsne prepaszti, poknye, globoki pre- trgi sze preminyávajo na nyé líci, liki velke sztrahsne grbe, brlizge, na steri krajaj béla tuzsna tráva (árvalányhaj) sze kak tak kucsári i raszté, liki na edne ob- 

sztarane mamice brádi rétke niti vlászi.Má bidti je zse jáko presztára ? Ali vém nemre sztarésa bidti, kak je v drű- gom meszti. Szamo sze je prvlé zrodíla. Rávnicsna, zláte vlatí rodécsa zemla je od vnógo jezér lét mao li szamo nára- szov vidno bétovje gájila, éti je pa velko ceranye, rasztje, kosnate bükvi, do obié- kov szégajócse scsapináto borovjé ceraio i vleklo nyéni ozsivajócsi zsér. Né je tak csüda, esi sze je prvlé zrodíla i oszlabílaSziron'astvo, szükesína láda bogme éti, ali dönok jeszte nikeliko obajavnoga, mílo szlatkoga poézisa. Te nenászladne, zapü- scsene máié kucse polépijo zmozsne pe- csíne, stere doj na nyé glédajo i ober nyí verosztűjeio. Rávno bi skoda biló té lépe pecsíne pokvariti z szlokobásztimi kastelami, steri törmi bi nyé zakrili.Berojcske i bezanov dís napuni i na- vdéne tü zrák. Drügoga evét ja nega. Szamo li nisterna mályva sze gder-gder náide v nisternom ogradcseki i eveté ali z er- décsim, ali z bélim cvétjem. stero bósza, konopni vlászi szlovák deklina poléva z ednoga csrepá.Escse i dnesz dén je pred menov tá mála szlováska vész od 1873-ga leta mao, (gda szem v nyé hodo); vídim nyé máié prószte hizse, ograde, v nyí poszeiano 

lucerno i poszadjeno kukorico, éti i tam sztoji edna-edna szliva z sztrmecskami gori podpréta, ár szadoveno drevje do- prineszé tó szvoje. Tak da bi szi vküp- poguesale: „Hránmo sziromasko szlova- sko lüdsztvo".Gda szám tam hodo je rávno plébános mrö, z biróvom szmo gori vzéli cémbo od nyegove vrédnoszti. Né szmo meli doszta ópravice; nika malo sztáré ln'zsne szpráve i ponoséni reverend je nihao za szebom.Vescsarje szó objókali obsztaranoga szvojega diihovnoga pasztéra.— Dober cslovek je bio, szó pravli, ali szlabo je vértivao. Isztina, ka je tüdi z koj né vedo vertiváti.— Zakaj ne placsüjete bógse vasega plébánosa? — nyim je te moj principális, biróv na öcsi vrgao.Na tó je eden szüknyicászto repécsega obráza szlovák, turbó szi popravivsi na léví kráj, prestímano odgóvoro :— Pop je né nas szluga, on je Bozsi szluga. Vszáki naj szám placsűje szvoje drzsincse.Po gori vzétji cémbe, dokecs kocsis naprezsé, szva na edno megnenye po- glednola v sólo — ár sze je biróv rád prikazsiivao, kak lübezník zevesenoszti.Niszika püsztna hramba je bila sóla, z sópami pokrita — z ciglom pokrita je bila szamo cérkev: ali tüdi tá je jáko- jáko prószto vövídla. Nameszto torma je nevolen zvonik sztao pri nyej.

Skolnik náj je na dvcriscsi csakao. Csi szem né pozábo, sze m: tak vídi, ka sze je Majzik Gyurka zvao. Krepkoga téla velki cslovek, szrédnye sztaroszti, razme- toga csednoga obráza, ednákoga pravics- noga govorénya mózs. Cslovek ga je pre- ci polübo. Notri náj je pelao k deci; dekline szó kre lévoga, pojbicsje pa kre právoga krája szedek i >pó pocseszani bili. Gori szó sztanoli vszi i popévajócs z ednim grlom krícsal-: „Vitajtye panyi, vitajtye!“ (Pozdrávleni bojdite, goszpödje 1)Biróv szó nistera pitanya predlozsili k tém opünyenoga obráza vucseníkom, steri szó nász jáko glédali i sercávali. Vszi szó meli oréhove diake öcsi. Píta nya szó né bilá zsmetna: kelko je Bogóv? kak sze imenüje ete ország? i vecs priszpodobni, stera szó deci zadoszta gla- vé trlé. Ali moj principális je dober, né sziguren cslovek bio, prijaznívo je po- glado po plécsaj goszpóda vucsitela go- vorécsi: zadovolen szem, amice.! Vucsitel sze je nanízo i z odkritov■ glavóv náj vö szprevodo na dvoriscse.— Lejpa csíszta deca szó — sze je vönej sengáro biróv — ali odkud je tó domine fráter (moj goszpőd priátel), ka szó vszi tak edne iorme obráza?Glogove skolnik tak da bi sze malo lékno, potom, sze nyerni je pa sálna od- kritoszt szkázala na obrazi i szmejécs odgóvoro : (Nadaijávanye pride.)
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszomhat.
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