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Mi lett volna vájjon a vend nép sorsa, ha a 
Muravidék nem tér vissza Magyarországhoz?

A magyar kormány megad mindent, amit emberileg lehetséges 
Igazuk van-e az adó miatt panaszkodó gazdáknak?

Nagy érdeklődéssel kisért MÉP értekezlet Muraszombatban

!

Kedden este nagy érdeklődéssel ! 
kisért értekezletet tartott a Magyar j 
Elet Pártja muraszombati szervezete. ' 
. r. Pintér Miklós községi pártelnök 1 
nyitotta meg az értekezletet, majd 
vitéz Lindvay Nándor országgyűlési 
képviselő mondott beszédet az idő
szerű politikai kérdésekről.

Beszéde elején arról szóllott, hogy 
-a talán nagyobb a kishitüek száma, 
mint a biztos jövő tudatában élőké, 
pedig nincs okunk kishitűségre. Ma
gyarországot elhivatott államférfiak, 
elsősorban Kormányzó Urunk (az ér
tekezlet felállva ünnepelte a Kormány
zó Urat) biztos kézzel vezetik át a 
legnehezebb időkön is.

Amit mi biztosan tudunk...
A kishitűség elősegíti a népbolon- 

ditók munkáját, akiknek suttogása a 
egképtelenebb elképzeléseket teszi 
közhitté. Ezért kell nekünk megismer
tetnünk a józan valóságot a néppel, 
hogy szavaik ne találjanak hitelt. A 
mi vidékünkön elsősorban azt kell 
hangsúlyoznunk.

amit mi biztosan tudunk,
hogy ez a vidék, ahogy magyar volt | 
eddig és magyar ma, magyar marad 
a jelenlegi háború befejezése után is 
örök időkig.

Magyarország célkitűzéseiről 
beszélve hangsúlyozta a képviselő, 
hogy nemzetünk kifejezett, sajátos 
magyar célokért küzd ebben a hábo
rúban és felelős vezetőinek minden 
elhatározása a magyar célok megva
lósítását szolgálja.

Az olaszországi eseményekkel 
kapcsolatban hangsúlyozta a képvi
selő. bármi történt is Olaszországban, 
meg kell állapítanunk, hogy az olasz 
nép és nagy vezetője Mussolini, min
denkor támogatták nemzetünket és 
őzért hálásak vagyunk nekik.

Ezután
a gazdasági nehézségekről 

beszélt a képviselő. Megállapította, 
i og-'.p kormány mindent elkövet a 
kozellálás biztosítására és a gazda
sági élet szabályozására, hiába azon
ban munkája, ha a nagyközönség 
nem támogatja.

buta emberek mondogatják a Mű
vidében — éppen a közellátási és 

gazdasági nehézségekkel kapcsolat- 
" an —, hogy Jugoszláviában jobb 
'olt a nép helyzete, mint a mai Ma
gyarországon. Ez igaz. De volt-e 
akkor háború ? 1 És nézzünk csak át 
most határainkon a volt Jugoszlávia 
más területeire. Hol él a nép olyan

nyugalomban, olyan biztonságban, 
sőt olyan jó gazdasági körülmények 
között, mint nálunk, Magyarországon?

Biztonság és nyugalom
1939-ben a világháború kitörése 

Magyarországot nagy szociális fejlő
dés és gazdasági felemelkedés köze
pette találta. Természetesen meglas
sult a háború miatt a haladás. A 
Muravidék 1941-ben tért vissza, ami
kor már megnehezült hazánkban az 
élet. Ennek ellenére nézzünk csak 
körül:

utakat javítanak, építkeznek az 
egész vidékén.

Olyan szociális intézményekkel jön 
az állam, amilyeneket még az első 
világháború győztesei nem honosítot
tak meg. És van-e valaki, aki éhezik, 
aki nem kap munkát, akinek élete 
és vagyona nincs a legnagyobb biz
tonságban ?

Vájjon ez lenne a helyzet 1943- 
ban a Muravidéken, ha ez a terület 
nem tér vissza Magyarországhoz ?

Mit hozhatna egy változás?
Vannak olyanok is — folytatta a 

képviselő, — akik talán uísszafeíudn- 
ják Jugoszláviát. Nagyon keserűen 
csalódnának ezek, ha vágyuk meg
valósulna. mint ahogyan az ő szeren
cséjükre. nem valósulhat meg. Dol
gozhatna akkor a vend nép az el
pusztított szlovén és horvát városok 
felépítésén. Fizethetné a sok adót a

BENKÓ JÓZSEF: 
Hűség a. magyar hazához!

a marha, kicsi az adó. Mi a helyzet 
ma? A gazda elad egy marhát és 
— árából kifizeti az adóját. Drága a 
marha, nagyobb az adó. Nincs ok 
tehát panaszra.

Majd a feketepiacról, a textilfront
ról beszélt, végül pedig felvilágosítást 
kért Lindvay képviselőtől, hogy

miért nem sietnek az uj gimná
zium épületének befejezésével.

A késedelem káros, mert ellenségeink 
úgy állítják be a dolgot, hogy a ma
gyar kormány nem akar a Muravidé- 

mdaTamagyár 'hazájávalszemben! ken építkezni, mert nem biztos a jö- 

Ezután a panaszokról beszélt Ben
kó. Megemlítette, hogy egyes földmü- 
nvesek a nagy adó miatt panaszkod- 
ak. Nagyobb, mint azelőtt yolt — 
mondják. Közben elfelejtik, hogy ak
kor nem volt háború, meg különben 
sincs igazuk. Mi volt a helyzet ak
kor? A gazda eladott egy marhát és 
árából kifizette az adóját. Olcsó volt

Ha a muravidéki vendek meggon
dolják azt. — mondotta — hogy mi 
történt Európában 1941 után, akkor 

. látniuk kell, hogy a többi népekhez 
viszonyítva jó helyzetbe kerültek. 

I Ólyan államba, ahol törvények kor
mányoznak, nincs senki kiszolgáltatva 
egy-két nagyhatalmú embernek és aki 
nem vét az igazgágos magyar törve- | 

1 nyék ellen, annak nem lehet bántó- 
dása. sőt megvédik minden támadás
sal szemben.

Ha ezt látja a vend nép, akkor lát
ja a teendőjét is : hűségesnek kell ma-

i

felrobbantott szerbiai, boszniai, hor
vátországi. szlovéniai hidak, vasútvo
nalak. utak újjáépítésére.

És hová menne nyáron aratni ?
Talán le Szerbiába9 Vagy külföldi 
államba, ahol a háború után otthon 
is lesz elég munkanélküli? Mit csinál
na a vend nép, ha nem mehetne töb
bé a gazdag magyar Alföldre, hogy 
szorgalmas munkájával megteremtse 
a téli kenyeret?

Ezzel szemben látjuk azt, hogy a 
magyar kormány megadja a muravi
déki népnek mindazt, ami emberileg 
lehetséges, tehát biztosak lehetünk 
benne, hogy a háború után még 
jobb életkörülmények közé kerülünk, 
mint amilyenekben ez a vidék bár
mikor is élt.

Végül az összefogás szükségessé
gét hangsúlyozta Lindvay képviselő, 
akit beszédének befejezése után me
legen ünnepeltek.

Pintér Miklós dr. köszönetét mon
dott a képviselő tájékoztató szavaiért, 
majd vitéz Péterke János szólalt fel. 
Hangsúlyozta, hogy nemzetünk csak 
saját céljai felé haladhat a mai sú
lyos időkben és vezetőink mögé tö
mörülve el is érjük nemzeti céljain
kat. Kormányférfiaink beszédeit idéz
te, hangsúlyozta a lélek biztonságá
nak és nyugalmának szükségességét 
és azt, hogy

csak magyar élet, független élet, 
szabad élet

jelent igazi életet népünk számára.
Vitéz Péterke lelkes, hazafias sza

vai után Benkó József szólalt fel.

i

vőben . . .
Azt is kérte, hogy a nép tájékoz

tatására továbbra is gyakran hívja
nak össze értekezletet.

Vitéz Lindvay Nándor válaszában 
megokolta azt, hogy miért nem sike
rül a kormánynak rendet teremteni a 
textilfronton. Énnek rendesen maga a 
közönség az oka. Vannak egyes lelki-

I ismeretlen kereskedők, akiket senki 
' sem jelent fel. Hát igy hogyan lehes- 
son megbüntetni őket? Példának em
lítette, hogy a kormány által gyárta
tott olcsó tipusinget —amelyekbe be 
is van szőve az ár! — kétszeres, há
romszoros áron vesznek meg egye
sek. Ök maguk az okai a drágaságnak!

A drágaság részben a pénzbőség 
következménye. Ma mindenki vásá
rolni akar sokkal többet, mint béké
ben. Példának említette csak, hogy 
mostanában annyi téglát igényeltek 
az ország területén, hogy azt az ösz- 
szes gyárak csak több év alatt ké
szíthetnék el.

752 ezer pengő 
az új gimnáziumra

Az uj gimnázium építésének befe
jezésével kapcsolatban a képviselő 
ismertette azokat az okokat, amelyek 
a befejezést hátráltatták. A gimnázium 
befejezésére szükséges költségek vég
összege 752.000 pengő, amit a kul
tuszminiszter még ez évre meg is 
ígért. Így minden remény megvan 
arra, hogy ezt az épületet is hama
rosan átadják rendeltetésének.

Arra az állításra pedig, amely sze
rint nem akar a kormány itt építkez
ni, csak ennyi lehet a válasz : miért 
építünk akkor itt nagy költséggel uta
kat, miért építünk iskolákat. Mura
szombatban MÁVaut bérházat. MÁV- 
aut lakásokat, miért építünk jegyzői 
hivatalokat stb. stb. ?

Vitéz Lindvay szavai után jPintér 
Miklós dr. ismételten köszönetét mon
dott az értékes felszólalásokért és a 
maga részéről is kifejezte óhaját, 
hogy az értekezleteket havonta rend
szeresítsék.

V1TÉZ CSERMELY SZÁZADOS 
SÁRVÁRI JÁRÁSI LEVENTE

PARANCSNOK LETT!
Vitéz Csermely István századost, a 

Muravidék köztiszteletben álló szü- 
I lőttjét, aki a felszabadítás óta egyik 
legértékesebb és leglelkesebb társa
dalmi és közéleti munkása a Mura
vidéknek. a sárvári járás levente
parancsnokának nevezték ki. Vitéz 
Csermely százados azért továbbra is 
megtartja kapcsolatait a Muravidék
kel. amely munkásságára a jövőben 
is számit.

PAPI KORONA FELSŐSZÖL- 
NÖKÖN 

szentgotthárdi esperesi kerület pap-A
sága hétfőn Felsőszölnökön őszi ko- 
ronagyülést tartott, amelyen résztvett 
a kerület papsága kettő kivételével. 
A gyűlést megelőzően a szentmisét 
Kühár János plébános mondotta, utá
na pedig megvitatták a napirendre 
kerülő tárgyakat, különösen a diák
otthonok felépítésének a kérdését.
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Október 15-én megszűnik a muraszombati 

tanügyigazgatási kirendeltség
A Muravidék és a Muraköz egyik 

legfontosabb szerve, a muraszombati 
I. fokú tanügyigazgatási kirendeltség 
beíejezte munkáját és október 15-én 
megszünteti működését.

A tanügyigazgatási kirendeltség ha
tásköre alá tartozott az egész Mura
vidék és Muraköz, tehát a felszaba
dított három zalamegyei és egy vas
megyei járás. Ezen a rendkívül né
pes területen hozzávetőleges számí
tás szerint

25.000 a tankötelesek száma, aki
ket kereken 700 tanító, — közü
lük 500 csonkaországbeli, 200 pe
dig átvett bennszülött magyar, 
muraközi, vend és betelepedett 
horvát, vagy szlovén — nevel.
Csupán ebből a néhány adatból 

látszik, hogy milyen rendkívüli fon
tosságú volt a kirendeltség működése, . 
illetve működésének iránya.

Még jobban iátjuk a kirendeltség 
feladatainak jelentőségét, ha szemügy
re vesszük a centralizáló szlovén- 
horvát. illetve a decentralizáló ma
gyar iskolapolitika közötti különbsé
geket. A szlovén-horvát tanügyi rend 
a népes gócpontokban hatalmas is
kolákat emelt, ahová aztán 5—8 km 
távolságból is jártak télen-nyáron az 
apró emberpalánták, mig

a magyar rendszer szociális szem
pontok előtérbe helyezésével 

arra törekszik, hogy lehetőleg minden 
gyermek saját szülőfalujában kapjon 
iskolát.

A muraszombati tanügyigazgatási 
kirendeltség számos uj iskolát létesí
tett, több uj iskolaépület építését érte 
el. több községben pedig ..szükség
lakásban’ szervezett iskolát.

Ezzel felmérhetetlen nagy szolgá
latot tett a Muravidéknek.

A muraszombati tanügyigazgatási ki
rendeltség kétségkívül nagy munkát

Nem lesz keserű 3 rozskcnyér, ha jól készítjük el!
Hogyan süssünk rozskenyeret?

addig, mig az jól megkelt, sőt 
j kezd összeesni, ami körülbelül 1 
' elteltével szokott bekövetkezni.

Dagasztás. Ha a harmadik kovász 
I már kezd összeesni, ráöntünk 2.2 kg. 
I lisztet, 10 dkg sót — jól szétszórva 
a keverékre — és fokozatosan annyi 
vizet öntünk dagasztás közben ezen 
keverékhez, hogy a tészta a normá
lis keménységet érjé el. Az utoljára 
hozzáadandó vízmennyiség kb. 0.4 
litert fog kitenni.

Kelesztés. A kellőképen megdagasz
tott tésztát letakarjuk és meleg helyen 
állni hagyjuk. Rendszerint fél óra el
teltével a tészta eléggé megkel.

Kiszakitás. A kellőképen megkelt 
tésztából kiszakítjuk az egyes kenye
rekhez szükséges tésztamennyiséget 
és a szakajtóba tett tésztát meleg he
lyen állni hagyjuk.

Kisütés. Amikor a tészta a szakaj
tóban ismét megkél (megnövekszik), 
a pékhez visszük. Ha a tészta köz
ben túlságosan megkelt volna, ismét 
össze kell gyúrni és lehetőleg a pék- 
mühelyben utánkeleszteni. Mivel a 
rozskenyér nehezebben sül, mint a 
buzakenyér, annak kisütéséhez na
gyobb hőfokú kemencére van szük
ség. A kemence hőfoka 270 fok C-on 
ne legyen alul. A sütési idő is hosz- 
szabb, mint ugyanolyan nagyságú bu- 
zakenyérnél. A jó kisütés biztosítása 
céljából 2 kg-nál nagyobb rozskenye
ret nem tanácsos készíteni.

Sok panasz hangzott el a mura
szombati járásban is. hogy a gabona 
kiőrlési aránya miatt keserű lesz a 
rozskenyér. Az illetékes hatóságok 
kivizsgálták a panaszokat és megál
lapították. hogy a rozskenyér

nem azért lesz keserű, mert rossz 
a liszt, hanem azért, mert nem 
szakszerűen készítik el.

A szakszerű készítési módot is leír
ták és a muraszombati járás főszol- 
gabirája közölte ezt a pékekkel és 
az érdekelt lakosságnak is tudomá
sára hozza.

4 kg. lisztből háromszoros ková- 
szolási móddal a következőképen 
készül jó minőségű rozskenyér:
Első kovász. 6 dl langyos vízben 

szétdörzsölünk 6 gramm élesztőt, úgy 
hogy a vízben teljesen eloszoljék. 
Ezen élesztős liszthez hozzáöntünk 
0.8 kg. lisztet, a keveréket jól össze
gyúrjuk és 8 órán át meleg helyen 
állni hagyjuk.

Második kovász. Ha az első ko
vász már 8 óráig állott, hozzáöntünk 
1 kg. lisztet és 0.8 liter langyos vizet 
és az egészet jól összekeverjük. Ezt 
a keveréket 1 óra hosszáig állni 
hagyjuk.

Harmadik kovász. Ha a második 
kovász már 1 óra hosszáig állott, rá
öntünk 0.4 liter vizet és az egészet jól 
összekeverjük. Allani hagyjuk mind

végzett. Bizonyítja ezt az a meleg 
elismerés, amellyel

a kultuszminiszter mondott kö
szönetét vezetőjének

munkálkodásáért, de bizonyítja az a 
puszta tény is. hogy többé nincs rá 
szükség, mert olyan állapotokat te
remtett, amelyek a rendes vármegyei 
tanfelügyelőségi igazgatás számára 
alapot nyújtanak.

Mint értesültünk, a kirendelség ve
zetőjét, Rhosóczy Rezsőt Szombat
helyre helyezik a vármegyei népok
tatási kerület

vezető tanfelügyelőjének.
Rhosóczy Rezsőtől fájdalommal bú
csúzik majd Muraszombat, hiszen 
egyik legagilisabb és legértékesebb 
közéleti munkását veszíti el szemé
lyében, de vigasztalja az a tudat, 
hogy uj beosztása folytán továbbra is 
megtartja kapcsolatait a Muravidék
kel. amelynek közoktatásügyével min
den bizonnyal a jövőben is az eddi
gi odaadó szeretettel fog foglalkozni.

'Hz IpartestiilBt közleményei
' A muraszombati járási iparfestület 

elnöksége értesíti azérdekelteket. hogy 
szeptember hóra megérkezett az elosz
tásra kiutalt kerékabroncs,rúdacél, pat- 

' kóvas, drót és szeg utalvány. Az 
| utalványokat át lehet venni az ipar- 
' testületnél. Aki nem használja fel 
szeptemberben utalványát, annak utal
ványa érvényét veszíti.

A közellátásügyi miniszter rende
letet adott ki, hogy a piros szinü láb
beli utalványt csak a lábbeli készí
tésére jogosult iparosnál lehet bevál
tani. Ezzel a rendelettel a cipészek régi 
kérését teljesitette a miniszter.

pap—

már 
óra

HÍREK
— Mórocz Imre, Muraszombat 

nagyközség főjegyzője szeptember 12- 
én hazaérkezett szabadságáról és át
vette a község közigazgatásának ve
zetését.

— Dr. Tárczy Miklós közkórházi 
igazgató-főorvos szabadságáról haza
tért és ismét megkezdte a rendelést.

— Értesítés. Dr. Nemecz János 
Muraszombatban e hó 15.-én meg
nyitotta ügyvédi irodáját. Irodai he
lyisége a Nádai-féle házban van.

— Szerencsétlenséget okozott az 
elhajított töltény. Benkó Lajos 21 
éves és Bagári Tibor 12 éves mura- 

I halmosi fiuk a murahalmosi réten 
I puskatöltényre akadtak. Ki akarták 
próbálni a töltény robbanó erejét, tü
zet raktak és beíehjitották ... A töl
tény robbant és Benkó Lajosnak jobb 
kezét súlyosan megsebesítette. Bagá- 

I ri Tibornak pedig a bal kezéről há- 
i rom ujját letépte. Mindkettőjüket a 
| muraszombati közkórházban ápolják.

HASZNÁLT ISKOLAI 
KÖNYVEKET

veszek és eladok
Zvér János, BönyvhErEskEdő

Muraszombat.

— Tűzharcos csoport alakult a 
i két éve visszatért Kerkafő—Marokrét 
I vend községben. Az ünnepségen a
■ Magyar Tűzharcos Szövetség szent-
■ gotthárdi főcsoportja is részt vett, 
; amelyen a tábori misét Ficzkó Károly
plébános mondta. A Hiszekegy után 

: Gerenday Lajos tartalékos főhadnagy 
mondta az avatóbeszédet, majd Ko- 

| vács József tartalékos főhadnagy vet- 
I te ki az újonnan beszervezett tüzhar- 
1 cosoktól a fogadalmat. Az ünnepség 
a Himnusz hangjaival ért véget.

— Muraszombati anyakönyv. Szü- 
' letések: Flegár István és Ritlop Ka
talin házasságából leánygyermek, 
Céner Ferenc és Céner Mária házas-

■ ságából leánygyermek, Skodnik Fe- 
i renc és Schöck Ilonka házasságából
fiúgyermek született. Házasság: Ká
rász János és Fiiszár Emília esküdtek 
örök hűséget a héten. Halálozás: 
Bánfi Iván 47 éves korában meghalt.

— Az erdőgazdasági napszám- 
és szakmánybéreket megállapította 
Vasvármegye alispánja. A béreket a 
vármegyei hivatalos lap 17 száma 
közli.

— Lóosztályozás a muraszombati 
járásban. A muraszombati járás kör
jegyzőségeknek székhelyén szeptem
ber 16-án. 17-én, 18-án és 21-én ló
osztályozást tartanak. A lóosztályo
zás pontos időpontját dobszóval hir
dették ki az egyes községekben.

— Leesett a kerékpárról, karját 
törte. Kocián Anna 15 éves mura
szombati leány kerékpáron ment az 
utcán. Elveszítette egyensúlyát, lezu
hant és karját törte. A muraszombati 
közkórházban ápolják.

— Levágta a szecskavágó az 
ujjait. Horváth Borbála 13 éves lend- 
vaszentjózsefi kislágy szecskát vá
gott. Munka közben belenyúlt a szecs
kavágó gépbe, miközben a szalmát 
gyömöszölte bele. A gép elkapta a 
kisleány balkezét és 2 ujját leszakí
totta. A muraszombati közkórházban 
ápolják.

— Terplán Vendel kerkafői gaz
dálkodó szomszédja malmában dol
gozott. Munka közben megbotlott és 
lezuhant a malom lépcsőjén. Karját 
törte. A muraszombati közkórházba 
szállították.

i

HOL HELYEZHETŐ EL 
GIMNAZISTA DIÁK SZÁLLÁSRA 

ÉS KOSZTRA
A gimnázium igazgatósága közli

A jövőben gimnáziumi tanuló csak 
olyan szállás- és kosztadónál helyez- 

1 kedhetik el. akit a gimnázium szál- 
■ lásfelügyelő tanára ajánl. Akik tehát 
{ gimnazista diákokat akarnak tarta-.. 
j ebbeli szándékukat jelentsék be Bá
lint Béla tanárnál szombati napokon.
11 — 12 óra között az intézet szülői 
fogadótermében. A bejelentés után a 
száilásfelügyelő tanár megvizsgálja az 
illető lakását. Ha azt megfelelőnek 
tartja, írásbeli engedélyt ad diák, vagy 
diákok tartására.' A szülők csak ott 
helyezhetik el fiaikat és leányai
kat, ahol az írásbeli engedélyt fel

, tudják mutatni. — Igazgatóság

— ÉRTESÍTÉS. Értesítem mélyen 
tisztelt vendégeimet, hogy fodrászüz
letemet továbbra is fenntartom. Szi
ves támogatást kérve, tisztelettel: 
özv. Vogrincsics Gézáné.

— Nagytótlak. A nagytótiaki e- 
templomban tartotta esküvőjét vitéz 
Taiián Sándor leánya Mária. Kodila 
Ernő nagytótiaki gazdalegényei. Az 
esketést a menyasszony nagybátyja. 
Skalics alsólendvai lelkész végété. Ez 
alkalommal Koceth József mátyás
dombi vendéglős, mint násznagy l'h- 
P-i adományozott a nagytótiaki temp
lomra. Utána szép családi összejöve
tel volt a nagykiterjedésü rokonság 
részvételével.

— Aisóiendva. Alsólendván nagy 
botrányt okozott a W. H.-nál lefog
lalt textiláru elárverezése, amelynek ré
vén a jobbmodúak tucatszám vásá
roltak össze árut, az igazán rászorul
taknak pedig és a sokgyermekesek
nek egy gyerekharisnya sem jutott az 
olcsó áruból. A vizsgálat ez ügyben 
folyamatban van.

— Kerékpárverseny Battyándon. 
A keresztény Európa védelmében 
hősi halált halt honvéd kerékpáros, 
motorkerékpáros, gépkocsizó és pán
célos bajtársak emlékére rendezte a 
battyándi körjegyzőség az idei kerék
páros versenyét. 13 óra 40 perckor 
a rimi csárdától indult a kerékpár 
verseny. Indításnál megjelent Galam
bos Márton főhadnagy, járási levente 
parancsnok. Hiszekegy elmondása 
uián indult el a 32 leventéből álló 
mezőny. Útirány Vasiak, Bodohegy. 
Rónafő, Muraszombat, Vasiak. A ver
seny megtekintésére nagy tömeg je
lent meg a célnál, amely a vaslaki 
temető volt. Verseny után a hősi ha
lált halt Szedonya sírjához vonult a 
körjegyzőség két levente csapata 
ahol Mike Dávid körjegyző helyezte 
el a Szedonya sírjára a leventék ko
szorúját. Hangoztatta, hogy a magyar 
ifjúság az ő nyomdokain akar halad
ni és a magyar haza védelmére test
ben és lélekben előkészül. Utána 
Galambos Márton főhadnagy ismer
tette a gyorsaság jelentőségét a mai 
hadviselésben. Köszönetét mondott 
Mike Dávid körjegyzőnek a levente
intézmény terén kifejtett eddigi mun
kásságáért és kérte, hogy a nagy el
foglaltsága mellett továbbra is támo 
gassa célkitűzéseiben. Himnusz el- 
éneklése után az ünnepség végett ért 
A verseny győztese Szever János 
Salamon községi levente lett, 2. Ko
losa Lajos, Völgyes, 3. Szever István, 
Battvánd, 4. Jekosa István Márton- 
hely, 5. Drávec Béla, Mártonhely.

Fiú és leány inasokat 
keresek azonnalra. KIRÁLY borbély es fod

rász, Muraszombat.

Gyönyörű fpnDÓCincvn a Martineuinban 
borzderes IKIlyBiíUWU eladó-
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imen Bálint Béla, lapunk tudomá- 
-■.os cikkírója tollából cikk jeleni 

a .Muraszombat és Vidéke 36 
fámában, amelyet a betegen fekvő 

Szósz Ernő szerkesztő helyette
sként Bálint Béla szerkesztett. E cik
ket távollétem miatt megjelenés előtt, 
--iint a lap főszerkesztöjénak nem 
v0|| módomban átolvasni.

Bálint Béla igen tevékeny munkás
at mindig nagy érdeklődéssel ki
értem és örvendtem, hogy ily nagy 
lelkesedéssel foglalkozik a magyar
vend sorsközösség problémáival. Ezt 
tudományos felkészültséggel és hoz
záértéssel teszi, de természetes, hogy 
az Alföld idekerült fia, aki még csak 
két év óta végzi a magyar-vend test
vériség kimélyitésének szép m unká
ét. nem ismerheti teljesen a Mura

vidék közéletében szereplő személyek 
múltját és nem bogozhatta még ki a 
valóságot azokból a sokszor ellenté
tes véleményekből, amelyek közéleti 
személyeinket érintik.

Ezeknek előrebocsátása után álla
píthatom csak meg és lapunk tárgyi
lagosságának megfelelően meg is kell 
állapítanom, hogy Bálint Béla emlí
tett cikke egyes jelenségeket és egyes 
személyeket olyan beállításban ábrá
zol. amely beállítás nem fedi sem a 
lap irányát, sem személyes nézeteimet. 
Így a cikk keretében dr. Bogács Fe
renc kanonok, pápai prelátus és bol
dogult Szakovits József plébános ne
vét azzal kapcsolatban említi, hdgy 
nevezettek a múltban a vend írás
mód terén nem azon az állásponton 
voltak, mint mi vagyunk. Cikkének 
ez a része azt a látszatot kelti, hogy 
nem tartja hazafias magatartásunak 
az említett személyeket. Ezért meg | 
kel! állapítanom, hogy a vend he- * 
r esirással kapcsolatban elfoglalt elvi j 
álláspont szerintem egyáltalán nem 
vonja kétségbe hazafiasságukat, ami
ben a magam részéről nem is kétel
kedem és meg vagyok győződve ar
ról hogy Bálint Béla sem kételkedik.

A vend irás kérdésével foglalkozó 
cikk sok esetben a szereplők vallá
sát is feltünteti, amit nem helyeslek. 
mert a magyar nemzethez való hű
ség szempontjából nem lehet a ven
deket felékezetek szerint osztályozni. 
Ezzel kapcsolatban hangsúlyozom, 
hogy ezt sem a Muraszombat és Vi
déke. sem én sohasem tettük, mert 
tudjuk azt. hogy a vend nép túlnyo
mó többsége vallásfelekezeti különb
ség nélkül hűséges volt mindig ezer
éves hazájához és rendíthetetlenül
hűséges ma is. i

A Muraszombat és Vidéke az ed
digi utón halad tovább és a jövőben 
is becsülettel szándékozik szolgálni 
a keresztény, magyar nemzeti ügy el. 
ü megértés és a hűséges magyar-vend 
pép érdekeit. Munkájához az a biz
tos tudat ad erőt, hogy a magyar- 
ver,d sorsközösség örök.

vitéz Lindvay Nándor.
♦ * *

-udomásomra jutott, hogy a „Mu
raszombat és Vidéke’" 36. számában 
megjelent „Háromszáz éves a vend 
:rás c. cikkem helytelen félreértések
re adott alkalmat. Ezért a követke" 
zoKet óhajtom leszögezni:

: I udományos cikk keretében nem 
érdekelhet személyek vagy körök ma- 
8>ar. avagy esetleges szlovén érzel- 
ipdsége, így az egyes személyekre és 
körökre használt „magyar és szlovén 
irányzat kitétel most kivételesen nem 
^z illetők érzelmére, hanem Írásuk 
-ellegére, mint a vend kultúra kifeje
lő formájára vonatkozott. Azt fejtet- 
!ern ki, hogy a vend irodalom írása 
kezdettől fogva mindmáig magyar,

I

I

kivéve a volt Novine-kör orgánumai
nak írását. Ez utóbbiak kétségtelenül 
szlovén irányzatúak voltak.

2. A vend irodalomban a magyar 
irányzatot az evangélikusok nem ki
zárólagosan képviselték. Cikkemnek 
ilyen irányú félremagyarázása hely
telen. Csak arról van szó, hogy az 
evangélikusok nagyrészt töretlenül 
megtartották a magyar helyesírást, de 
megtartották a katolikusok is, kivéve 
a Novine-kört.

3. Katolikusok és evangélikusok kö
zött a múltban semminemű nézetel
térés nem volt magyar hazafiság és 
kölcsönös vallástisztelet szempontjá
ból. Mindenki tudja, hogy ma sincs. 
Aki ilyesmit próbál belemagyarázni

———

cikkembe, azt gonoszság vezérli. Ka
tolikus és evangélikus vend egyfor
mán jó magyar!

4. A Novine-kör irányzatát válto
zatlanul elitélem.

5. Cikkemmel személyében sérteni 
senkit sem akartam.

6. A vend kérdéssel továbbra is 
foglalkozni fogok a kölcsönös magyar
vend testvériség, az ezer éves magyar 
múlt sugallta, a boldogabb magyar 
jövő parancsolta követelmények szel
lemében, mint eddig tettem. Erre a 
munkásságra feljogosít megfelelő és

.versenyképes szellemi felkészültségem 
a Kárpát-medence történeti és népi 
kérdéseinek nagyon alapos ismerete 
tekintetében, amely miatt a legkomo
lyabb tudományos köröktől is csak 
elismerő kritikát és bátorítást kaptam.

Bálint Béla.i

A

Irta - HORVÁTH FERENC körzeti iskolafelügyelő

(Folytatás.)

Munka a szülő mellett
A játék mellett keresse a szülő az 

alkalmat, hogy gyermekét komoly 
munkával is foglalkoztassa. Munká
jában vegye maga mellé, vagy szab
jon ki számára elvégzendő feladato
kat. Természetesen ne terhelje túl. de 
azért napi 2—3 órát egész nyugodtan , 
rendszeresen foglalkoztathatja. Rend
szeres munka az a munka, amely * 1 
minden nap meghatározott időtől meg- | 
határozott ideig tart. Ilyen elfoglaltság , 
lehet pl. leányok részére az u. n. há
zi munka, vagy kézimunkázás.

Fizikai tevékenységen kivül széllé- j 
mi munkával is kell a szünet alatt j 
foglalkoztatni a gyermeket. Minden 
valamire való iskolásgyermek meg
őrzi könyveit és irkáit. Ezekből nagy
szerűen lehet gyakorolni az olvasást, 
számolást és Írást. A térképolvasás 
és rajzolás pedig szórakoztató játék 
akkor, ha a szülő figyelemmel kiséri 
és együtt örül gyermekével sikerének. | 
Az olvasás gyakorlását össze lehet ■ 
kötni a szórakozással is. amennyiben i

Mit kell tudnia a kerékpárosnak, 
ha nem akar kihágást elkövetni?

Tilos ... Tilos ... Tilos ...
I ve, vagy csak a pedálon állva
I rékpározni.

11. Ebet a kerékpárhoz kötni.
12. Kerékpáron városon kivül is 

tilos 18 éven felüli személyt utasként 
szállítani. Utóbbi csak úgy szállítható, 
ha a kerékpáron úgy helyezhető el, 
hogy a kerékpáros mindkét kezét sza
badon használhatja.

13. Másik kerékpártfél kézzel tartva 
i kerékpározni és igy saját kerékpárját 
I félkézzel vezetni.

14. Nagyobb csomagot, vagy a ke
rékpárnál tetemesen hosszabb tárgyat 
szállítani, mely a kerékpárost mindkét

' kezének használatában akadályozza, 
. vagy terjedelménél fogva a forgalmat 
1 akadályozhatja, a közlekedés bizton- 
i ságát veszélyezteti. Például deszkát, 
' létrát, csöveket, rudat, horognyeleket, 
I bútordarabokat, üvegtáblákat, stb. 
i kézben tartva, vagy a kerékpárhoz 
erősítve nem szabad szállítani. Étel- 

I hordót kézben tartva, félkézzel kor
mányozni tilos.

15. Gyalogjárón kerékpározni, vagy 
kerékpárt ott tolni.

16. Kerékpárt őrizetlenül hagyni, 
vagy utcai fához támasztani.

17. Már az udvarban felszálni a

A kerékpár közlekedés terén a kö
vetkező tilalmak érvényesek : Tilos :

i 1. Dörzsfék nélkül kerékpározni.
2. Csengő nélkül kerékpározni. 

Csengetés helyett fütyülni szirénábu- 
gasi utánozni, általában szájjal hang
jelzést adni szigorúan tilos.

3. Szürkülettől napkeltéig világítás 
nélkül kerékpározni. Kabátgombra 
akasztott zseblámpa nem helyettesíti 
a kerékpárlámpát, épp oly kevéssé a 
kézben tartott lámpa. Ha több ke
rékpáros egymás mögött halad, nem

I elegendő, ha csak az elsőnek van 
: lámpája.

4. Arcképes igazolvány és bejelen
tőlap nélkül kerékpálozni.

5. Párosán, egymás mellett, vagy 
szabálytalan oldalon kerékpározni.

6. Húsz kilométeres sebességnél 
gyorsabban hajtani.

7. Lépésnél sebesebben haladó má
sik jármüvet előzni.

8. Útkereszteződésnél lépésnél se
besebben befordulni, vagy azon át
hajtani.

9. Más járműbe kapaszkodni, ma
gát húzatni.

10. A kerékpár kormányát elenged-

köny-

közel

megfelelő tárgyú olvasmányt, 
vet adunk a gyermek kezébe.

Az állami népiskolának
1000 kötetes könyvtára most is 
rendelkezésére áll a tanulóifjú
ságnak.

A könyvtári napokon (hétfő, péntek, 
9-től 11. óráig) most is lehet könyvet 
kivenni és cserélni a tanulóknak.

A gyermekek számára szerkesztett 
gvermeklapok is alkalmasak szellemi 
foglalkoztatásra.

A magyar rádió naponta másfélórás 
műsort ad a gyermekek számára min
den délelőtt 9-től fél 11-ig, hogy rend
szeres foglalkoztatással pótolja az is
kolai munka szünetelését.

Nehéz és súlyos időket élünk, ne
hezek és súlyosak a feladatok, ame
lyeket teljesítenünk kell. Ha a hely
zet úgy kívánja, hogy fáradságos na
pi munkánk mellett gyermekeink fo
kozottabb nevelési és tanítási mun
kájával járó terheket is viselnünk keli, 
megfeszítjük minden erőnket és helyt- 
állunk. Életünk reménységéről, a gyer
mekről van szó, segítsük őket, majd 
az Isten is megsegít bennünket.

ke-

— Finnországban az utóbbi hetek 
kedvező időjárása folytán nagyon jó 
a termés. Az időjárás elősegíti az 
őszi munkák elvégzését is.

— Isztanbulban a nagybazárban 
hatalmes tűz támadt, amely 200 üz
letet elhamvasztott.

— Dániában a németek megszün
tették az ostromállapotot. A nyuga
lom ma már teljes.

— Albánia hadászatilag fontos 
pontjait megszállották a németek.

— Finnország hivatalos körei nyi
latkoztak az északi népek együttmű
ködése mellett. Finnország csak olyan 
békét akar, amely szavatolja szabad
ságát.

— Washingtonból származó hir 
szerint most már biztos, hogy rövide
sen találkozó jön létre Roosevelt, 
Churchil és Sztálin között.

— Olaszország két nagy városá
ban, Milánóban és Torinóban kom
munista zendüléseket vertek le a né- 

I metek.

Gyomorbajos! - Vesebajos! I
TARTSON IVÓKÚRÁT |

A természetes szénsavas |

PETANCIGYÓGYVÍZ I ÜDIT — GYÓGYÍT !
Főraktár: MURASZOMBAT |! TELEFON 68. |

— Madridban megbeszélést foly
tatott Franco az angol nagykövettel. 
A legfőbb spanyol haditanács össze
ült.

— Franciaországban újabb politi
kai merénylet történt. Egy 83 éves 
képviselőt lőttek agyon a terroristák.

— Bulgáriában 500 gramra lemel
ték 300 grammról a napi kenyérfej
adagot.

— Japánban csökkentették a gumi 
árát.

— Horvátországban 500.000 ku
néig terjedhető pénzbírsággal sújtják 
azt a kereskedőt, aki üzletét önkénye
sen zárva tartja.

— Argentínában feifügesztették a 
búza hatósági árát, tehát azt szaba
don lehet eladni.

— Hollandiában igen jó termés 
várható. A lakosság bőrellátása ne
hézségekbe ütközik.

— Brazilia 400.000 zsák kávét 
ajándékozott az USA-nak.

— Angliában nagv a munkaerő
hiány.

— Szerbiában kolbászt gyártanak 
a szójababból.

— Svédországban mindössze 6 
%-al emelkedett a ruházkodás költ
sége.

— Csehországban a németek szö
vetkezetekbe tömöritették a termelő
ket, hogy a mezőgazdasági termelés 
hozamát fokozzák.

— Argentínában megbukott a kü
lügyminiszter. Argentinára az USA 
erős nyomást gyakorol, hogy a ten
gelyhatalmak irányában tanúsított ba
rátságos magatartását változtassa meg.

kerékpárra és onnét az utcára ki
hajtani.

Csak mellékesen megemlítjük ez 
alkalommal: az a kerékpáros, aki a 
felsorolt tilalmakat megszegi, tettené
rés esetén súlyos büntetésnek teszi 
ki magát, amint ezt járásunkban már 
sokan tapasztalták.
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— Az Actio Catholica október 1—6. 
között tartandó harmincegyedik or
szágos katolikus nagygyűlésének há
rom fő ülése lesz.

— Pécsett most tartott értekezletet 
a Katolikus Diákotthon Mozgalom. 
Tízmillió katolikustól legalább 10 mil
lió pengőt vár a diákotthonok céljára 
az Actio Catholica elnöksége.

— .Magyarországon a legújabb sta
tisztikai adatok szerint minden 1000 
férfire 1032 nő esik.

— Bácskai körutat tesz vitéz Lu
kács Béla tárcanélküli miniszter, a 
Magyar Élet Pártja országos elnöke. 
Lukács miniszter első beszédét Sza
badkán tartotta, ahol a feketepiac 
hiénáinak elpusztításáról beszélt.

— Sopronban beszédet mondott 
Ullein-Reviczky Antal rendkívüli követ 
és meghatalmazott miniszter. Hangsú
lyozta, hogy a magyarság sohasem 
igazodott politikai konjunktúra uián.

— Szentmikióson 6 óra hosszat 
tartó tüzvé-sz tombolt. A tűz a főutca 
házai között pusztított.

— Vas vármegye területén 95 nem 
halálos és 2 halálos baleset fordult 
elő augusztus hónapban.

— Székelj földön 10 hónapig tartó 
országos művészeti évet rendeznek. 
A művészeti évet tegnap nyitották 
meg Marosvásárhelyen.

— Stridováron már az idén meg
kezdi működését a m. kir. mezőgaz-I 
dasági népiskola.

— Csáktornyán ipartestületi olva
sókör és népkönyvtár nyillott meg.

— A Muraköz országgyűlési kép
viselői : vitéz Horváth Ferenc és Pe- 
csornik Ottó megkezdték őszi beszá- I 
mólóikat, hogy ébren tartsák a köz
figyelmet a kormány ténykedése iránt, j

— Csáktornyán meghalt özv. Pun- 
csecz Ferencné, Puncsecz Ferenc te- , 
nisz európabajnok édesanyja. Óriási ' 
részvét melleit kisérték utolsó útjára. ,

— Vas vármegyében augusztus I 
hónapban egyetlen mezőgazdasági ; 
munkás sem maradt munka nélkül, i

— Nagykanizsán megszervezték a 
karhatalmi kisegítő alakulatot, amely
nek tagjai már le is tették az esküt.

— Csornán uj evangélikus elemi 
iskola nyílik meg.

— Kárpátalján az összes törvény
hozók értekezletre gyűltek össze Tom- 
csányi Vilmos kormányzói biztos pa
lotájában és megbeszélték az őket 
érintő politikai és közigazgatási kér
déseket.

— Pécsett modern fertőtlenítő in
tézetet építenek.

— A magyar rádió műsora hétfő
től kezbve lényegesen bővült. Uj ide- 
gennyelvü adásokat iktattak be az ál
landó műsorba.

— Budapesten egyetemi rangra 
emelték a kertészeti akadémiát.

— Beszterce erdélyi város lélek- 
száma a felszabadítás óta 40 száza
lékkal emelkedett, annyira fellendült 
a város gazdasági élete.

— Tiszakarádon naplopással és 
mulatozással töltötte idejét Vajda Ist
ván gazdálkodó. 15 hold földjét nem 
művelte meg, ezért a hatóságok mun
katáborba vitették.

— Balatonszántódon vezetőképző 
táborozást rendezett a Széchenyi (fel
vidéki) Magyar Közművelődési Egye
sület.

— Stridováron befejeződött a köz ; 
ségháza tatarozása. A jugoszláv ura- , 
lom idején elhanyagolt épületből a , 
mai kor követelményeinek megfelelő 
középület lett.

— Stridováron 6 ONCSA házat 
építenek még az ősz folyamán. A 
házak a község középpontjának a 
közelében lesznek.

Ismerd meg nemzetedet!
Az 1848—49-i szabadságharc.
A bécsi kormány kezdettől fogva 

bizalmatlanul nézte ezt a megújulási 
törekvést, s kicsinyes és rosszindula
tú politikával mindent elkövetett, hogy 
elgáncsolja a reformokat. Ez termé
szetesen csak olaj volt a tűzre, nö
velte a tettvágyat s az amúgy is gyors 
ütemet még erősebbre sarkalta. Az 
ifjú nemzedék, ha kell, erővel is ki 
akarta csikarni az uralkodóháztól a 
reformok jóváhagyását. — Vezetője 
Kossuth Lajos volt, a lángszavú fiatal 
ügyvéd, aki Széchenyivel szemben 
azt vallotta, hogy a gazdasági mege
rősödésnél is fontosabb a nemzet sza
badságának és politikai függetlensé
gének a kivívása. Miután március hó 
15-én a pesti ifjúság vér nélkül ki
vívta a sajtó szabadságát és kíván
ságait pontokba foglalta, Kossuth in
dítványára az országgyűlés is egy
másután megszavazta azokat a mély
reható változásokat, amelyek a régi 
Magyarország helyén szinte máról- 
holnapra egy újat varázsoltak elő.

A megfeszített, lelkes munkában 
eltöltött napok vetették meg a modern, 
népi Magyarország alapját. Megala
kult nyugati mintára az első felelős 
magyar minisztérium s hamarosan 
összeült az első népképviseleti or
szággyűlés, amelyikben most már nem 
nemesi előjogaik alapján vettek részt 
a képviselők. Kimondották a törvény 
előtti egyenlőséget, a jobbágyság el
törlését. azt. hogy telkes jobbágyok 
megtarthatják azt a földet, amelyiket 
éppen műveltek. Kimondták a köz
teherviselést s mindezekkel egyszeri
be eltörölték azt a régi Magyarorszá
got, amelyik jobbágy-nemes rendsze
rével sehogyan sem illett már ebbe 
a korszakba.

A bécsi udvar kényszerűen min-

denbe beleegyezett, mert saját bajai 
; sokkal jobban lekötötték, semhogy 
í ellenszegülhetett volna De beleegye
zése nem volt őszinte, s csak az al- 

| kelmat leste, hogy mindent vissza- , 
; vonjon és a maga útjára tért Magyar-1 
i országot visszakényszeritse gyarmati ' 
' függőségébe. Legalkalmasabbnak és 
! legkevésbbé fáradságosnak látszott 
! előttük erre a munkára az országban 
! élő nemzetiségek felhasználása. A 
horvátok a szerbek, az oláhok és a 

' szászok ugyanis már régóta árgus 
szemekkel figyelték a magyarság ha
talmas iramú előretörését, s mindeb
ben ébredő nemzetiségük veszedelmét 
látták. A bécsi kormány titkos uszi- 

I fásaira most nyíltan is a magyarság 
ellen foglaltak állást. Helyenkini a 
védtelen és kiszolgáltatott magyarsá
got irtani kezdték. — igy Erdély oláh- 
jai — s amikor a magyarság felvilá
gosítást kért a királyi udvartól, az 
nyíltan is a nemzetiségekkel lépett 
szövetségre.

A magyarság előtt nem állott más . 
választás: szembe kellett szállnia az 
őt támadókkal. Kossuth szónoklataira 
fegyvert fogott s megkezdte a XIX. 
század legnagyobb szabadságharcá
nak küzdelmét. A szinte földből elő
álló honvédseregek néhány hónap 

' alatt megfékezték a lázongó nemze
tiségeket, majd 1849 tavaszán Gör
gey Artúr diadalmas tavaszi hadjára
tában a jóval erősebb császári hada
kat is keverték az országból. A ma
gyar hosszú századok óta először egy 

' pillanatra úrrá let: hazájában. De 
győzelmének nem sokáig örülhetett, 
mert a bécsi udvartól segítségül hívott 
orosz cár csapatai óriási tömegekkel i 

' elözönlőitek az országot és a marok
nyi honvédsereget megadásra kény- 

i szeritették. Világosnál lerakta a ma
gyar sereg a fegyvert, de nem az 
osztrák, hanem az orosz előtt.

I

I

S-P-O-R-T
- KÖRMEND 2:1
Vezette: Szabó.

(1:1)
Szom-

MURA I. -
Körmend, 

bathely.
Vasárnap 

mérkőzést nyert a Mura okos játék, 
val. A mérkőzés első gólját az első 
félidő 17-ik percében szép összjáték 
után Zelkó szerezte, melyet Körmend 
a félidő utolsó percében kiegyenlített.

A második félidő Mura támadások 
jegyében telt el, azonban Körmend 
olyan játékba kezdett, hogy a Mura 
csak a legnagyobb erőfeszítés árán 
tudott gólt elérni a 37 percben Zsu- 
kán révén. Változatos mezőnyjátékkal 
ért véget a mérkőzés.

A mérkőzésen látottak alapján meg
állapíthatjuk, hogy joggal féltünk a 
mérkőzéstől. A körmendi csapat el
tekintve attól, hogy most került be az 
első osztályba, még a „Benczik" ügy
ből kifolyólag is — nagyon rá akart 
verni a Murára.

Külön meg kel! emlékeznünk arról 
a barátságtalan viselkedésről, amely 
néhány körmendi játékos és néző ré
széről játékosaink, kísérőink ellen 
megnyilvánult. Ez a viselkedés nem 
szolgálja a sport érdekeit, csak arra 
jó, hogy a körmendi csapat jóhirne- 
vét aláása. Ezzel pedig Körmend még 
célt nem ér el, sőt a tabella utolsó 
helyéről sem tud elkerülni.

A Mura csapatából: Jandl, Erdősi, 
Kukanja, Zelkó, Benczik játszott ki
tünően, a többiek kielégítettek.

Szabó játékvezető jól vezette a kü
lönben erős, durva mérkőzést, (-v)

délután *nagyon durva
;á-

Szeptember 18.-án, szombaton 8 órakor
19.-én. vasárnap 3, o és 8 órakor

20.-án, héttón 3 órák?-

Az utolsó dal
JÁVOR PÁL, SIMOR ERZSI, 

SÁRDY JÁNOS, stb.

Szeptember 21.-én. kedden 8 órak ■
22.-én szerdán 6 és 8 órako.-

Láthatatlan bilincs
AL1DA VALI és CARLO NICHI

Az 1944. augusztus 2—15-ig Meg
rendezendő Dunántúli nagy ifjúsági 
edzőtábor parancsnokául az Eszak- 
dunántuli Labdarugókéi ület elnöksé
ge dr. Valent Gusztávot a Mura S. E. 
ügyvezető elnökét nevezte ki.♦

Vasárnap délután a Mura pályán 
a szombathelyi BŐRGYÁR csapatavai 
játszik bajnoki mérkőzési a Mura . . 
\ mérkőzés d. u. 4 órakor kezdődik.

A Mura 1. vasárnap Zalaegersze
gen játszik bajnoki mérkőzést a Move 
ZSE-vel. Tekintettel arra, hogy a Mo
ve mindig egyik legerősebb ellenfele 
volt a Murának, most pedig különö
sen nagyon jó, kemény mérkőzésre 
van kilátás.

Északdunántuli Landarugókerüiet 
bajnoki mérkőzéseinek II. fordulója 

/. osztály:

MURA ii. - DOSE. Lenti 3:1 (0:1)
Mura utánpótláscsapatának első. 

I helyben lejátszott mérkőzését siker 
koronázta. A balszerencsés szombat- 

i helyi bemutatkozás után a csapat 
: megszerezte az első két pontot. 
, Az első félidőben úgy kezdődött a 
: játék, hogy a jóképességü DOSE já- 
| tékosai lehengerelik a Mura második 
I csapatát. Ebben a félidőben az ellen
fél erős rohamokat inditott csapatunk 
ellen és a fiaia! Mura játékosok csak 
szórványosan közelítették meg az ei- 

. lenfél kapuját. A DOSE egy gólos ve
zetése ebben a félidőben megérdemelt.

A második félidőben megváltozott 
. a játék képe. A 3. percben szépen 
I szöktetik Zsizseket a jobbszélen, aki 
elhúz a védők mellett és erős lapos 
lövése a bal alsó sarokba viszi a lab
dát. A kiegyenlítés után mezőnyjáték ■ 
alakul ki. Mindkét védelem erősen I 
dolgozik. A 31. percben Gorcsán vá- : 
ratlanul el^g messziről kapura lő. A 
labda a jobb ielső sarokba köt ki. A j 
kapus csak besegíteni tudja a bőrt.
A kezdés után rögtön Gorcsán kapja i 

i a labdát elhúz 2—3 ellenfél mellett, 
a megzavarodott védelem leáll és a , 
kapus mellett belövi a 3. góit.

Mura II. csapatának minden játé-; 
kosa megtette kötelességét különösen 1 
ki kell emelnünk Bencik, Oszterc, Né- |

1

l 
I

I

1 MURA 2 o z; — — 6:22. Kapuvár 2 2 — — 8:33. Haladás II. 2 2 — — 5:24—5. Move ZSE 1 1 — — 2:14-5. SVSE 1 I — — 2:16. ZLE 2 1 — 1 4:37—8. SzFC II. 2 1 — 1 2:27 —S. CVSE 2 1 — 1 4:49—10. Tapolca 2 — — 2 3:99 — 10. Sárvár 2 — — 2 2:611. Kinizsi 2 — — 2 1:312. Körmend 2 — — 2 1:5
11. OS z tál y:1. Kőszeg 2 1 1 — 6:52. Bőrgyár 1 2 — — 6:03. SzFC III. 1 1 — — 2:14. Mura 11. 2 1 1 4:35. Move ZSE II. 1 — 11 — 3:36. Szentgotthárd 1 — — 1 2:37. Dose, Lenti 2 — — 2 1:98. Alsólendva — — — — —9 ZLE II. — — — -

44422222
0
0
0
0

322
21
0
0

ModernI
képkeretek
nagy választékban

NEMECZ /.

I

meth, Klajnscsek, Zsizsek és Goi-! — MAGYAR-VEND és VEND- 
csán játékát. I MAGYAR SZÓTÁR kapható HÁHN

Várally játékvezető jól vezette a I IZIDOR papirkereskedésében Mura
mérkőzést. (-5.) ■ szombatban.
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A munkásság a tél előtt olcsó szövetet, 

ruhát, ágyneműfélét kap
A közellátásügyi minisztérium hi- 

' atalos lapja közli, hogy illetékes té- 
-yezők nagyobb akciót készítettek 
e'.S a mezőgazdasági és ipari mun
kásság legszélesebb köreinek olcsó 
és tartós szövetruha- és ágyneművel 
való ellátására. Bár az új ruhaakciót 

legszélesebb körben óhajtják lebo
nyolítani, mégis már előre intézkedés 
t : térit. hogy az olcsó ruházati anya
gokat valóban csak azok kaphassák 
meg. akik rá vannak szorulva s ille
téktelenek ne részesülhessenek a ru
házat akció előnyében.

Az olcsó ruházati akció keretében 
eios. meleg szövetet, kész férfi-, női 
és gyermekruhákat, kabátokat, alsó 
leherneműt. fejkendőt, bekecsei és 
ágyneműt osztanak ki. Az ágynemű

Az olajosmagvak beszolgáltatása
(azaz jövő) évi április hó 15. napjá-Az iparügyi miniszter rendelete az 

olajosmagvak beszolgáltatásának, fel
dolgozásának es az ezekből előállí
tott olajok forgalmának szabályozásá
ról megjelent.

A rendelet kötelezi a termelőket, 
1 ogy az 1943. évben termelt olajos
mag (lenmag, rostlenmag, naprafor
gómag. kendermag, repcemag, szójá

ra tökmag, ricinusmag,olajözönmag, 
orkamag. dohánymag, vadrepce- 

- készletüket a rendeletben meg
szabott mennyiség kivételével a vá
sárlásra jogosított kereskedők vala- 
.. . lyikének beszolgáltassák. A felso- 

t olt olajosmagvak közül a tökmagot. I 
mám magot és vadrepcemagot 1944. I

Hogyan silózzunk siló nélkül?
Kovátsits László dr. mezőgazdasá- 

-■ ko metügyi főadjunktus a Közie
kben fenti címen irt közleménye kü

lönösen a kisgazdaköröket érdekel
heti. ezért kivonatosan közöljük az 
abban írtakat.

Ha nincs építőanyagunk beton-, 
tégla- vagy kősilóépitéséhez, akkor 

e zsombolyázzunk, vagy lapos ver
mekben ne savanyítsunk és ne te
gyük takarmányunkat sem szaima-, 
sem ároksiiba. mert ezekben nagy 
veszteség éri az eltett takarmányt, 
trjessze a gazda a takarmányt föld
beásott tartályban és a földtartályt

3 napratargómag csépibe
A cséplőgépben a dobléceket eltá

volítjuk és helyükbe faverőket teszünk, 
vágj, ha ilyen nincs, akkor nagyon 
“'koptatott dobléceket helyezünk be
je. Minden második szalmarázót is 
leszereljük.

I ia a napraíorgómagtányér teljesen 
"’ett. akkor csépelhetjük csak. Á do
bok hajtásához nagyobb szijtárcsákat 
leszünk fel. amelyek révén a percen
kénti íurdulatszám 400 lesz. Á tiszti- 
tótárcsák és rázok rendes fordulat- 

k maradnak. Ahol nincs csép- 
ott használhatunk kukorica- I 

nrorzsolót vagy cirokmagfejtőgépet is.
A vetési célokra szükséges napra- 

' rgómagvakat csakis kézzel távolít
suk el a napraforgómagtányérról. A 
magokat vékonyan terítsük el és tart- 
suk szárazon a vetési időig.

3e$ga óriási fajnyuiau
eladók. Érdeklődni lehet GÁLLITS Tamásnál 
___  Aisóiendva.

«-4 szobás lakást keresek 
h~rbe azonnali beköltözésre. Ajánlatokat lak

bér megjelölésével a kiadóba kérek. 

pamutból, kenderből és lenanyagból 
készül. Az erős szövetanyagok között 
a strux- és düntinanyag is szerepel. 
Természetesen a mai háborús viszo
nyok közölt nem lehetett mindenben 
teljesen békebeli anyagokat biztosíta
ni. de a meglehetősen nagy válto
zatban készült tipusanyagok tartósak, 
erősek. Ízlésesek lesznek, hogy az 
igényeket tökéletesen kielégítsék. A 
ruházati anyagmintákból már hetek
kel előbb kiválasztották az akció 
megindításához szükséges legmegfe
lelőbb fehérnemű-, ágynemű- és szö
vetanyagokat. amelynek gyártása már 
folyik, hogy még a tél beállta előtt 
minden rászoruló ipari és mezőgazda
sági munkáscsalád olcsón megkaphas
sa a legszükségesebb textilanyagokat.

ig, a többi olajosmagvakat a 1943. 
(vagyis folyó) évi november hó 30. 
napjáig kell vételre felajánlani. A fel
ajánlási kötelezettség alól mentes a 
termelő saját és háztartásában élő 
általa eltartott minden egyes személy 
után fejenként 50 kg napraforgómag, 
vagy ehelyett 40 kg tökmag. A jövő
évi vetőmagszükséglet címén pedig 
kát. holdanként 60 kg olajlenmag, 80 
kg rostlenmag. 8 kg napraforgómag, 
50 kg szójabab, illetőleg 3 kg tökmag 
mentes a felajánlás alól. A szolgál
tatási kötelezettség arra is vonatko
zik. aki haszonbérben, részesként,vagy 
munkabérben kap olajosmagot.

úgy készítse el, hogy annak alakja 
és minden egyéb tulajdonsága ha
sonlítson a jó silóéhoz. Földsilónk 
csak akkor lesz a célnak megfelelő, 
ha hengeralaku és mélysége 3 méter, 
átmérője_kisebb gazdaságokban kö
rülbelül 5—6 méter legyen. Enné! na
gyobbra nem célszerű megcsinálni. A 
földsiló falfelületét kissé lejtősre ké
szítsük, meri igy a föld nem omlik 
be. Sima legyen a föidsiló falfelülete. 
Kötöttebb. vizet át nem eresztő talaj
ba ássuk a földsilót. Laza földben is 
készíthetünk jó földsilót. Ha a talaj
víz állása magas, akkor a földsiló 
egy részét a föld fölé kell hozni.

A nyúl vadászata 
október 1-től szabad 
A Budapesti Közlöny szeptember

5-iki  számában megjelent a földmi- 
velésügyi miniszter rendelete, amely 
a közellátási érdekek kívánalmainak 
megfelelően a mezei nyúl vadásza
tának tilalmi idejét megrövidítette és 
igy a folyó vadászati évben október!
16. helyett már október 1-től kezdve 
szabad mezei nyulra vadászni.

A kisemberek egyetlen; 
tehene

A szarvasmarha igénybevétel foly- j 
tán egyes helyeken a kisgazdák és ! 
mezőgazdasági cselédek egyetlen te
henének igénybevételére is sor került. 
A miskolci gazdakamara emiatt arra 
kérte a földmivelésügyi minisztert, 
hogy meg nem engedhető rendelet
ellenes igénybevétel ellen emelje fel 
tiltakozó szavát, mert az ilyen eljárás az I 
ország jószágállományában érzékeny • 
és pótolhatatlan veszteséget okoz.

VÁROSI MOZI * MURASZOMBAT
Szeptember 18-án 20 órakor, 19-én 11.15, 15, 17 és 20 órakor és 20-án 20 orakor 

a legaranyosabb főszereplő DÁNIELLÉ DAR1EUX legbübájosabb vigjátéka:

Partnerei: ALBERT PREJEAN és LUCIEN BAROUX.

Szeptember 23-án 20 órakor és 24-én 20 órakor
A velencei filmversenyen ezüst serleggel kitüntetett svájci film : 

S7FRFI MFS I FVFI FK ^^10 havasok közöd játs/,. kJt-íZ-jl L-iU » J_j Lil-íKv Jó költői szépségű lilmtörténe-.

GAZDATANÁCSADÓ 
IDEJÉBEN TÖRJÜK

A KUKORICÁT!
A kukorica hazánkban nagyon fon

tos takarmánynemű, ezért a törését 
és behordását a legnagyobb körülte
kintéssel végezzük. A törés legalkal
masabb ideje, amikor a kukoricaszár 
alsó levelei megszáradtak már és a 
kukoricassemeket körömmel nem ka
parhatjuk meg.

Ha nincs kukoricagórénk, ügyeljünk 
arra, hogy a kukoricacsöveket szára
zon raktározzuk el, meit könnyen be
gyulladhatnak. Azonban arra is vi
gyázzunk, hogy a törés ne túlkésőn 
történjék, mivel a kukoricaszár — ha 
októberben vágjuk le — felér a gyen
ge szénával, míg később értéktelenné 
válik.

Az idei időjárás miatt sok kényszer
érett kukoricánk lesz. Ezeket a kény
szerérett csöveket külön raktározzuk 
el és először ezeket etessük fel.

A kukoricafosztást korán végezzük 
az idén, mivel a kupacokban heverő 
kukorica könnyen begyulladhat.

A kukoricacsöveket csak vékony
rétegben raktározzuk el és gyakran 

! forgassuk meg. A legalkalmasabb tá
rolóhely a kukoricagóré. Ha nincs ele
gendő helyünk éskénytelenekvagyunk 
a kukoricacsöveket vastagabb réteg
ben elraktározni, gyakran forgassuk 
meg, nehogy penészt kapjon a kuko
ricánk.

Ha új kukoricagórét építhetünk, ü- 
gyeljünk arra, hogy a gólé keskeny 
legyen, mivel csakis ilyenben járhatja 
jó! át a levegő a kukoricacsöveket.

Gazdák I Kukoricatörés után azonnal 
biztosítsa mindenki a jövőévi kukori
cavetés számára a jó vetőmagot! Csak
is a jól megérett, teltszemű, a csövet 
maggal egészen beborító kukoricacsö
veket válogassuk ki és kössük koszo
rúba. Szellös helyen raktározzuk el a 
vetési célra alkalmas kukoricacsöveket.

A kukoricaszárakat törés után azon
nal vágjuk le, rakjuk szárkúpba és mi
helyt tudjuk, hordjuk haza, mert ez a 
kukoricaszár a gyengébb rétiszénával 
egyenlő értékű. Ha később vágjuk a 
kukoricaszárat, táplálóértékéből sokat 
veszít, míg a novemberi szár csak tűz- 
revaló. Az idén kevés a takarmá
nyunk, ügyeljünk minden egyes ku
koricaszárra.

Fontos még a kukoricaszár gyors le
vágása és a szárcsonkok eltávolítása 
azért, mert ezzel is pusztítjuk a nagy 
kárt okozó kukoricamolyt.

A kukoricaszárakat hazahordás után 
rakjuk kazalba és fedjük le szalmá
val. nehogy az időjárás kárt tehessen 
bennük.

A kukoricaszár legjobb beraktáro- 
zási módja: a feltépett szár silóban 
vagy földveremben való besavanyí- 
tása. A tépett kukoricaszárat répale
velekkel, tökkel vagy zöldtakarmány- 
nyal keverve is silózhatjuk, vagy a föld
verembe rakhatjuk.

Gazdák I Gondoljatok állataitokra és 
a kukoricaszárat okvetlenül törés után

vágjátok le és hordjátok haza, rakjá
tok kazalba, jó takarmány!

Csakis a gondatlan gazda hagy
ja a kukoricaszárat elveszni, amellyel 
pedig sokat segíthet ebben a takar
mányszűk esztendőben!

TENYÉSSZÜNK HÁZINYULAT!
Érdemes a házinyul-tenyésztéssel 

foglalkozni, mert a házinyul húsa a 
legtáplálóbb, mert az összes húsok 
között a legtöbb fehérjét tartalmazza. 
A hús igen jóizü. A házinyul húsá
nak ize a borjúhús és a csirkehús 
izéhez hasonlít, tehát kellemes. Tes
tének minden részén egyforma minő
ségű és izü a hús. legyen az comb
ja, gerince vagy lapockája. A házi
nyul húsa igen könnyen és jó! emészt
hető.

A házinyul tartása nem okoz nagy
gondot és igy még a legszegényebb 
ember is könnyen eltarthatja. Egy há- 

| zinyulnak elegendő egy négyzetméter 
I nagyságú hely, legyen az láda is. 
' Legtöbb gondot az ad tartásánál, hogy 
I megvédjük ellenségeitől. Ellenségei: 
I kutya, macska, görény, menyét, egyál-
■ talán minden ragadozó. Egész évben 
jól eltartható, mivel még a legnagyobb 
hideget is bírja. Élelmezése sem ad 
különös gondot, mert nyáron minden
féle füfélével eltartható. De jó takar
mányozására a kerti hulladék, sőt 
még a falevél is. Téli takarmányozá
sa már, ha előre nem gondolunk rá. 
körülményesebb, mivel azonban nem 
válogatós, igy a téli takarmányozása 
is elég jól megoldható, mert egy ke
véske széna, takarmányrépa, nyers 
burgonya elegendő. A szegény ember 
egv kevéske előrelátással könnyen 
megszerezheti a szénát árokpartok.

i kerítések melletti és egyéb helyeken 
összeszedhető füfélékkel, amelyeket 
megszánt. Az bizonyos, hogy igen jó, 
ha télen át egy kevéske abrakot is 
kaphat a házinyul.

A házinyul szaporasága igen nagy. 
, Kéthónaponkint hozza a világra a
■ kisnyulakat. Ha egy kicsit vigyázunk 
és nem hagyunk egy-egy anya alatt 
többet, mint 4—5 darabot, akkor nem 
csigázódik el annyira az anyanyul. 
Ha egy-egy anya alatt 5 kisnyulat 
hagyunk, akkor is egy évben 25 kis- 
nyuira számíthatunk, amelyek igy erő
teljesen tudnak nőni. A fiatal nyúl 
háromhónapos korában már ivarérett 
és szaporít.
Illllllllllllillllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil
KERESKEDELMI, 
GIMNÁZIUMI és 
POLGÁRI ISKOLAIDIÁKSaPKAK 

és JELVÉNYEK 
kaphatók. Ugyanott

SAPKAJAVITÁSOKAT
is elfogad.

SZUKICS GYÖRGY 
kalapos, MURASZOMBAT, Lendva utca 20. 
iiiiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin



6 oldal MURASZOMBAT és VIDÉKE 1943. szeptember 17.
Leipa domovintzka ouizvetnoszt 

v Marokréti
V Marokréti sze je nasztavilo Drü- 

stvo Frontni Bojevnikov. pri steroj 
priliki szó Ficzkó Károly plébános, 
nas vrejti domovincsar. drzsali tábor- 
szko szvéto meso. Po Hiszekegyé je 
Gerenday Lajos főhadnagy ouszvetni 
gues meo, za nyim je pa Kovács Jó
zseí rezervnf főhadnagy vövzéo pri- 
szego od vszej kotrig na nouvo na- 
sztávlenoga drüstva. Po szpejvanyi 
nase vogrszke molítvi — Himnusza 
sze je lejpa ouszvetnoszt szkoncsala.

Nasi vrejli goricsanci szó sz touv 
ouszvelnosztjov pá dáli lejpo szve- 
dousztvotrde i nevkleknyene vogrszke 
ogvüsanoszti kre nasega jezerolejtno- 
ga vogrszkoga országa.

Vszigdár szmo sze drzsali za vou- 
gre i táksi scsémo na veke tüdi osz-

Bácska je domovina 
nájbole oceone vogrszke psenice

Zemla je csarna, rodovitna, zsirovna 
i od Bogá blagosziovleni právi hu
musz. Je právi z mlejkom i médom 
tekoucsi Kánaán. Katasztráliski csiszti 
dohoudek je 3—4-krát véksi tü. kak
pa gdekoü indri po Alföldi. Gláven 
pouv je psenica i kukorca. stere po- 
prejk na leto pripouvajo 18—20 mil- 
lionov metrov. Tüdi cukrne repe pou- 
vajo preci doszta. Pred prvov szvet
szkov bojnov sze je tü hránilo vise 
poumillion govenszke máre, trifrtále 
millión szviny, rávnotelko birk i stiri- 
sztoujezero konjov.

Bácsko szó szlávi brezi orozsjá od- 
trgnoli od jezerolejtnoga vogrszkoga 
tejla i jo je Bozse szkrbnosejnye, z 
nasimi honvédami nazáj szpravilo. 
Za csasza szlávszkoga vládanya je 
polodelsztvo Bácske prevecs nazáj- 
szpadnolo. Jugoszlávi szó nájmre na 
grünte, stere szó vougram szpojémali 
vkraj. jüzsnoszrbszke dobrovolce zna- 
szelili, ki szó kak v planinaj zsivou- 
csi národ nej znali grünt delati, nej 
szó meli potrejbne polodelszke masi- 
ne i je tak té zlátavrejden grünt v 
prejlog prisao.

V tekáji histourie je po Bácski zse 
doszta vogrszke krvi szteklo. Po rou- 
bi Bácske. szkouz Ujvidéka. steri je 
zse za csasza Árpáda bio nas, szó 
samreli i vdérjali törki na Vogrszko. 
Pred nyimi szó pa begali szrbi, ki 
szó szi prinasz iszkali kout. Zombor 
je tüdi sztári váras z Árpádovoga 
csasza. Pred törszkim vládanyom sze 
je zvao Czobor-Szentmihály. V tóm 
várasi sze je naroudo nas honvédszki 
generális Schweidel József, koga szó 
1849-ga leta osztrácke v Aradi obe- 
szili. Szabadka je prvi váras Bácske. 
ki je zse od nigdamao bio králeszko 
szlobouden váras z bogatimi varas- 
kimi naprávami.

Eden tao lüdsztva po Bácski je vszig
dár po drügi jezikaj dicsilo Bogá, ven
dar szó sze pa vszi dobro razmili i 
v mirovnoszti zsiveli. Dejlili szó szi 
hüdi i dober közöski vogrszki sors. 
Nikomi je nej prislo na pamet, ka

táti. Ete nas krepki, delaven i zsila- 
ven národ je za csasza 22 lejtnoga I 
tühinszkoga vládanya mogao presztáti 
doszta zametávanya i odürjávanya. 
Cilou Kleklnov „Kalendari Szrcá Je- 
zusovoga sze je tak daiecs szpozá- 
bo szébe, ka sze je etak spotáro z 
nasi vrejli i trdi goricsancov: „Gori- 
csánec je goricsánec, csi má meklou 
na hrbti ali nej." Znábiti, ka sze je 
tü z nasega szrrnastva spotáro. Iszti; 
na je. ka mámo szlabe bregacse, > 
szó indri színbe lepse od nasi kúcs, 
pa vendar lübimo nas kráj i nas or- i 
szág, ár v nasi szrcáj prebíva csíszta, | 
preszvecsena i kak breza bejla düsa 
i tá düsa je vogrszka, na stero szmo * 1 
vszigdár gizdávi i stero vszigdár i 
povszédi vadlüjemo.

l trbej rázlocsek delati med vogrszki 1 
I nej vogrszki gucsécsimi vougrami.
Pout i szrecsa blájzsensztva je pred 

. vszejmi ednáko odprejta bila. Thö- 
i köly Száva je na példo v Budapesti 
, visise sóié nasztavo. gde sze je szrp- 
szka mladézen vövcsila. Szrpszka 
Matica je v Újvidéki mejla szvoj cen
ter i je szamo z vogrszkimi pejneza- 
mi privörtivala gori i sirila kulturo 
med szrpszkim národom. Vsze je tek- 
!o v nájlepsem vküprazmejnyi. Csi je 
stoj koukol szejao ali kakso prajco 
nejto, je tou szamo odzvüna slo, ár
szó scseli v moutnoj voudi ribe loviti.

Nas miniszter za znotrásnye dugo- 
ványe, vitéz Keresztes-Fi seher Ferenc 
je preminoucse dnéve- po Bácski ho
do. V Szabadki je gues meo, v ste
rom je vözdigno, ka je v Bácski 
bilou vszigdár mirovno vküprazmej- 
nye med vszejmi tam bivajoucsimi 
národami, stero goriobdrzsati i poglo- 
biti je vszákoga szvéta dúzsnoszt. 
Nadale je pravo miniszter, ka tü 
vzsiva vszaksi pörgar ednáke pravice, 
ali tüdi ednáko delo sze zselej od 
nyega v határaj Vogrszkoga országa, 
steroga fundament je Szv. Stevan 
krao dojzdejvao. Naprej je prineszao 
oni lejpi miroven zsitek, steri je vlá- 
dao pred nasim trianonszkim rob- 
sztvom. Tüdi zdaj more biti tak. Csi 
je pa v tóm táli kaj nej vrédi. je vsze 
tou szád onoga hecanya, steri je grá
tao v csaszi 22 lejtnoga tühinszkoga 
vládanya. Tou vládanve je pa kak 
mejér na voudi premíno i tüdi vszá
ko ribanye med národnosztami more 
minouti. V Bácski morejo vszi zaraz- 
miti, ka szó

szamo vougri nájvernejsi priáteii 
vszej národnosztni ménsin i ka 
nyim miroven i blájzsenejsi zsitek 
szamo vogrszki ország lejko za- 
gvüsa pod rdécse-bejlo-zelénov 
bandérov.

Szamo pod touv zásztavov lejko pri- 
dejo na ono právo pout, po steroj 
szó hodili tüdi nyúvi ocsáki.

I

Krávji pasztér pred 125 lejtami 
v Ujtölgyesi
„Lejpi vogrszki vitézi, vi zláti Leventi! 
Jaj, kak britko. jaj, kak túzsno mi je v-szrei! 
Kama? Kak daiecs? — Na bitje? V bojno? 
Cvejt glásza szi szprávlat za Vaso korouno ? 
Jeli idete na tatáré, ali pa na törke ? 
Nyim lejko noucs praviti navöke ? — 
Haj, da bi i jász, jász mogao z Várni idti. 
Lejpi vogrszki Leventi. Vi zláti vitézi!"

(Kardos: Toldiovo versusko pripovedávanye.)

Pred 125-imi lejtami je po norsin- 
szki trávnikaj pászao krave szin ed
noga zselára, szrmaskoga goszpocsi- 
nára pri Battyányi grófi. Ár je bio 
decsko med szvojimi vrsztnikami bi- 
sztroga rázuma i osztre pámeti, ga je 
ocsa dao v Soproni solárivati. Sto bi 
pa miszlo, ka z tóga talentejranoga 
decska gráta nájvéksi piszátel i pesz- 
nik nasega vend-szlovenszkoga jezi
ka ? Tou je Kardos János, sztvoritel 
vend-szlevenszke literatúre, ki je té 
jezik osznouvo na popolno literárno 
küncsnoszt, na fundamenti vogrszko- 
vendszkoga dühognoga vjedínanya.

Med nyegovim solárivanyom sze 
je pa zgoudilo ednouk nika nenavád- 
noga. Vszákse leto nájmre, gda je z 
soule domou prisao na dvá mejszeca, 
je szirouti materi pri vérsztvi vörno 
pomágao. Tou pa témbole, ár je ocso 
rano zgübo. Nájvecskrát je bio kráv
ji pasztér, pri steroj priliki szi je na 
paso vzéo tüdi knige i sze je tam 
vcsio.

Ednouk sze je pa zgoudilo, gda je 
zse hodo v péti kiász gimnázie, ka 
szó nyerni krave med pasov na gosz- 
podszki trávnik v tilos odisle. Kardos 
je tou nej vzeo vpamet, ár sze je 
globoko v knige vtono. Nezerenszka 
lárma i krejganye ednoga cservátoga 
dvorszkoga ga odtrgne od vcsenyá: 
„Zse te navesim, vonyécsi páver, sto- 
sté szi. ka ti szvojo máro v prepo- 
vejdanom meszti paszés ! Na povrnej- 
nya kvára ti dvej kravi nedta zadosz- 
la!“ Kardos gorisztáne, knige v rou
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Muraszombat—Alsólendva—Nagykanizsa
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18.20 21.35
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16.40 20.20

K d
: 10.40 14.35
: I 14.55
: 11.29 |
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i Muraszombat Korona sz. 
Belatinc 
Lendvavásárhely 

é Alsólendva

X
é 5 8.55 10.05 

: | 9.46
•8.10 |

i 5 7.15 8.50
8.45 : 12.25 :15.55 i Alsólendva é 17.10 16.35 5 20.15
9.55 13.35 :17.05 Letenye : 6.04 15.29 • 19.09

10.45 14.25 :17.55 é Nagykanizsa Korona sz. i ;5.10 14.35 5 18.15
10.55 14.35 • 18’05 é Nagykanizsa pu. i 5 5.00 14.25 5 18.05

e Muraszombat—Szarvasiak a f e
: 10.20 19.10 i Muraszombat Korona sz. é • 6.00 ■ 6.55 • 13.25
: 10.25 19.15 i Muraszombat pályaudvar é • 5,55 : — ; 13.20
•ILI 7 20.07 i Vashidegkut i 55.04 ;6.04 ; 12.29
: 11.45 20’35 é Szarvasiak i 5 4.35 5 5.35 : 12.00

Muraszombat—Felsőlendva—Szentgotthárd
X h g gx h X

7.15 • 19.00 i Muraszombat pályaudvar é • 5.55 • —.-_______
7.25 • 15.35 :19,15 i Muraszombat Korona sz. é 5 6.00 5 6.55 14.20

.8.25 :16.35 :20.15 é Felsőlendva i : 4.55 : 5.55 13.20
: 9.35 .— é Szentgotthárd Korona sz. i _ e________ - 5 12.10
•9.40 - é Szentgotthárd pályaudvar i — - : 12.05

Perlak -Belica—Csáktornya—-Stridovár
c t c t c c t

• 8.10 : 14.55 i Perlak é 5 8.00 514.10
: 9.32 : 16.17 i Belica i 5 6.59 512.49
: 9.50 : 16.35 é Csáktornya Zrínyi tér i *6.40 : 12.30

: 9.30 • 17.00 • 19.20 i Csáktornya Zrínyi tér é 5 6.10 59.05 • 18.00
: 10.19 : 17.49 :20.09 i Muraszetmárton községh. i 5 5.21 5 8.16 5 17.11
; 10.30 : | ; 20.20 é Muraszentmárton fürdő i 5 1 • 8.05 •17.00
! •18.10 :20.55 é Stridovár i ; 5.Ö0 ; 7.30 • •

MEGJEGYZÉS:
K=Muraszombat—Letenye között csak hétköznap.
X=csak hétköznap közlekedik.
d=Alsólendva—Nagykanizsa között csak hétköznap.
ü ^furaszomt,öt Szarvasiak csak kedden, csütörtökön, vasár-és ünnepnap közlekedik. 

Muraszombat Szarvasiak csak hétlön, szerdán, péntek és szombaton közlekedik.
e==Muraszombat—Szarvasiak kedden és csütörtökön nem közlekedik.
8==Muras7:ombat Felsőlendva csak kedden, csütörtökön, vasárnap és ünnepnap. 
h=Murasz°mbat—Felsőlendva csak hétköznap hétfő, szerdán, pénteken és szombaton. 
X=relsölendva—Szentgotthárd között csat hétköznap.

8x=Éelsőlendva—Muraszombat járat először a pályaudvart érinti.
c==£s^'ornya—Eerlak közöli csak hétköznapi hétfőn, szerdán és pénteken, 

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

ki drzsécsi batrivno sztoupi pred dvor
szkoga i nyerni latinszki etak právi: 
„Goszpoud dvorszki, naj nedo cse- 
merni, kráv pasztér szám jaz. Trnok 
szám sze v knige vtono i nej szám 
vzeo v pamet, ka szó krave v tilos 
odisle. Naj mi odpüsztijo. ár szám ji 
nej szám rád tá püszto". (Prip. vr.: 
Tisztoga csasza sze je vcsenyé escse 
po vszej soláj vrsilo v latinszkom jeziki

Dvorszki pa, ki je tüdi znao latir- 
szki, sze je zadrezno, ka té pasztér 
tak csíszto ovláda deacski jezik i ga 
píta : „Sto szi ti ?“ Pasztér je povedao. 
ka sto je, na stero nyerni je dvorszki 
etak pravo: „Povej materi, naj sz te- 
bom vecs ne dá kráv pászti. Ti mé
rés kmeni prídti i pokecs ne bős sou 
nazáj v soulo. dobís delo v moji kar.- 
calaji. Na dén bős szlűzso 40 kraj- 
carov i sztrosek."

Kardos szi je té krajcáré vküp- 
zdejvao i szi je küpo pár gvanta 
Dvorszki ga je odszejgamao jáko lü
bo i ga podpérao. da sze je lezsej 
vönávcso. Gda je szkoncsao v Sop
roni vcsenyé, je bio escse vecs lejt 
v zvünszki országaj. Tak je grátao z 
norsinszkoga pasztára velki cslovek, 
na koga szmo vszi lejko gizdávi.

RÁDIÓK
szakszerű 
javítását vállalom.

Stiaán Ernő, ffluraszombat.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••
Nyers vadbőröket

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

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a
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Od kédna do kédna

Mussolini je znouva na szlobos- 
csini. Kak je znáno, je Badogliov 
kormány júliusa 25-ga prejkvzéo ob- 
lászt i na szkrivmá z angolszászami 
vküperprevrgo. Cejli fasiszticsni párt 
szó razgnali. Mussolinija, ki je prav- 
zaprav Taljanszki ország na nogé 
, jsztavo. pa záprli. Ka naj niscse 
ne zvej. gde ga májo zaprejtoga. szó 
ga vszáki csasz inam pelali. Sz po- 
mocsjouv nyegovi verni priátelov sze 
je pa vsze edno nyegovo prebívális- 
se vözvedlo i szó ga nemski ejtő- 

ernvoske i SS szoldácke na predrzno 
formo z europlánom rejsili. Mussoli- 
r.iova oszloboditev je edno nájbole 
balrivno i predrzno csinejnye v de- 
nésnyi bojni. Mussolini je po oszlo- 
boditvi vcsaszi szloupo telefonicsno 
v gucs z Hitlerom.

Ár je taljáne Badogiio oudao an- 
gloszászom i je tou on do szlejdnye 
vöre taiio. szó nemei prejkvzéli rav- 
nanye v Taljanszkom i tak tüdi v 
Rimi Szám Vatikán nemski szoldác
ke sztrázsijo. Tüdi drüge kráje, kak 
Trieszt i Lublano szó nemei vzéli 
prejk. V Dalmácio szó síi horvátje, 
prouti Albániji szó sze pa bulgári 
potégneli. Od taljanszke szoldacsie 
szó nemei skér vkraj szpoubrali i jo 
zdaj nouvoj tasiszticsnoj vojszki tá- 
lajo vö.

Pri Salerno szó zse nemei poste- 
r.o ■ küpertrescsili z angolszászami i 
szó nyim taksi vdárec dáli, kakpa 
pred dvöma letoma pri Dünkircheni. 
lü ;e oblezsalo okouli 8—10.000 je
zero amerikanszki mrtvecov, vnougo 
tanyencov i doszta szó nyim zgrabili. 
Ka kelko tankov, stükov i drűgoga 
zsmelnoga orozsjá nyim je fertik, sze 
naednouk niti v racsun nemre vzéti.

laljanszki krao je na Szicilio po- 
begno. Tak sze csüje, ka ga taljáni 
zse vecs ne márajo. Mussolini pa z 
velkov nágloscsov nazájposztávla fa
siszticsni párt, steroga szó prvlé po- 
nunoma dojzapravili.

Aa ruszuszkom fronti pa nemei 
zdaj, ka szó zse od tisztéé vszakse 
visesnye zrno vöodpelali, sztopnyo- 
ma idejo nazáj. zmejsz tü pa tam 
~iocsne vdárce dájo na rusze.

V Stockholmi je nikák v lüfte pü- 
zto velki szovjetszki magazin, ste- 

! ')ga je tam mejla szovjetszka trstve- 
r.a agencia. Pri toj priliki je tüdi 
doszta masinov zgorelo.

Horvacski ország je kontraktus, 
steroga szó meli z Taljanszkim orszá
gom r.aprávlenoga, za nevalánoga 
vöpovedao.

Angloszászi szó v dojpritecseni 
stiri lejtaj zgűbili vszevküper 33 pa 
• ou millión tón hajouvov. Od té ko- 
'■ sine szó nyim nemske podmornice 
notoupile 18 pa pou millión tón.

Angleski europláni szó szeptem-
o.c! i-ga pá bombardejrall Berlin, 
r endar szó pa nej meli szrecse, ár 
izo nyim nemei vecs eúroplánov doj 
aZ rejhli, kak szó pa oni lüdi bujli.

europlánszke fab- 
mejszec do 500

Amerika nszke 
•'ke naprávijo na 
bombnikov.

lakást 
dióban

2 diáklánynak
és kosztol adnék. Ugyanott egy új rá- 
gszoró eladó. Arany János utca 3 szám.

Keresek
m ű ''yerrnekernhez magyarul és lehetőleg né- 

' u‘ intelligens gyermekleányt.
_  SARUGA-né Belatinc.

Házvezetőnő 
alkalmazást keres, lehetőleg kisebb plébánián. 

Lim a kiadóban.

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

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

Krátki glászi
— Predjánye. Kr. vogrszko mini

sztersztvo za polodelsztvo je na lasz- 
tivno prosnyo predjálo dr. Détár Já
nosa zsivinszkoga vrácsa z Mura
szombaté v Mezőhegyes. Na nyego
vo meszto je pa prisao dr. Zónay 
Mátyás járáski zsivinszki vrács z Léve.

— Mrtelnoszt. Na dén Máié Mese 
je v cvejti szvojega zsitka zapüszto 
eto zemelszko zsivlejnye Cigiár Fe
renc soustar, szin prilüblenoga kmeta 
Cigiár Józsefa z Borhide. V ránoj 
mladoszti ga je napadnola szkrivna 
bolezen, stero je do zádnye vöre mi- 
rovno znásao pri oprávlanyi szvoje 
mestrie. V nedelo. szeptembra 12-ga 
szmo ga szprevodili k vecsnomi po- 
csinki. Pri szprévodi szó nyerni szled- 
nye postenyé szkázali tüdi tüzolti z 
Borhide i Ivánfalve.

— Zakmicsenyé od szeptembra 
10-ga mao sze more vecsér ob 9- 
toj vöri zacsnoti i vgojdno do 4-te 
vöre trpeti.

— Grüntnim vértam pod 10 plü
gov zemlé, csi szó nej telko szilja 
pripouvali, ka bi zvün za szemen i 
mlejnye meli doj dati. lejko nameszto 
szilja tüdi drüge recsí dájo doj.

— Sztarisje, dájte tanácsé szvoji 
deci. Bagári Tibor i Benkó Lajos z 
Battyánda szta preminoucso nedelo 
sla kre ciglénic. Po pouti szta najsla 
edno explozivno sküfko, stera je náj- 
hitrej bila od kaksega roucsnoga gra- 
náta. Ar szta pa bilá nájgeri, szta 
tóu csüdno rejcs vö scsela szprobati, 
csi rejszan „düne“. Dvanájszt lejt 
sztár Bagári je drzsao, Benkó je pa 
vúzsgao. Na hip je grátala velka de- 
tonácia. stera je Bagáriji vkraj vtrg- 
nola tri prszte i po obrázi obá pozs- 
gála. Tá neszrecsa. stera bi lejko bila 
tüdi szmrtno nevarna. naj zdrezne 
tüdi drüge, ki ne dávajo deci zado- 
szta tanácsov.

—- Zalavármegyövszki preracsun 
za prisesztno leto je vküpposztávleni 
i sze naszlánya na 65.2 procentni 
vármegyővszki dokládaj.

— Nouvo ednoutno blágo. Do 
konca tóga leta de okouli 12 millio- 
nov metrov tipuskoga ednoutnoga 
stofa gotovo, steroga namejnijo v pr- 
vom táli vödati za vesznicsko lüdsztvo. 
V tej stoíaj de malo műrosta, ár sze 
coj dejva, vuna, pamuk i domácse 
lenovo i konouplino predivo.

— ONCSA-hizse sze zidajo. V 
pretecseni lejtaj sze je na Vogrszkom 
zse vnougo ONCSA-hizs (Országos 
Nép- és Családvédelmi Alap — Or- 
szacska Lüdszka i Familie Obramb- 

BENKÓ JÓZSEF
HUSÁRU ÉSKONZERVGYÁR

Sürgöny: 
BENKÓ. 
Muraszombat

Postatakarékpénz
tári csekkszámla 

74009.

MURASZOMBAT

| na Fundácia) szpouvalo gori. Té hi- 
1 zse sze po ednoutnim plánom zidajo 
na 400 kláftrov velki fundusaj i sze 
vtálajo szrmaskim i postenim famíliám, 
ki májo doszta decé, v sztálno lászt. 
Sészt táksi hizs sze dela v Stridovári. 
deszét pa v Muraszombati na grün- 
taj szlávszki dobrovolcov, steroga szó 
szi na Szapáry-ovom stüki prouti Kis- 
szombati szvoj csasz vöodmerili. Hise 
sze delajo z vármegyővszkimi pejne- 
zami i sze do jeszéni zse zgotovijo.

— Navolo sze v szvojem pozvá- 
i nyi Surbek Mihály barberszki mester 
z Perlaka i je ráj kakso „szlatkario" 
noszo po szkrivni potáj na Horvacs- 
ko. gde za kilo nasega cukra brezi 
pogájanya plácsajo 3Ó pengöjov. Ra- 
csunao je gori-doli i naszlednye vö- 
zracsunao, ka tak doszta vecs zasz- 
lüzsi, kakpa csi de szamo brio i cse- 
szao. Záto je tüdi preminoucso szo- 
boto z preci teskim hátizsákom sze 
napouto na Horvacsko. Tam je cu- 
ker za trikrátne pejneze zoudao i sze 
je posteno nazájobrno. Na granici je 
pa nej meo szrecse, ár szó ga nasi 
határvadászi za vüja prijali. pa za 
izkazlingo proszili. Od kaj táksega je 
vszegavecs niti guesa nej moglo i je 

j on ráj eden 100 pengős vcseszno vö 
határvadászom na „áldov“, ka ga 
naj fráj püsztijo. Ár szó pa határva
dászi nikak nej mogli zarazmiti nye
govo dobrodüsno szrcé, szó ga prejk- 
dáli komandi. stera ga je pá v Nagy- 
kanizso poszlála, gde de ga törvény
szék pitao, ka zakaj je britvo vkout 
lücso i ráj „szlatkarijo” noszo.

— V drumlin je szpadno Dómján 
László masinszki vért v Ukki. Obej no- 
gej nyerni je drumlin vküperzdrüzgao.

— Kardos Károly evangelicsan- 
i szki püspek je v 64. leti sztaroszti 
mrou. Pokopali szó ga szeptembra 
4-ga. Nyegovo nejdávno vödáno püs- 
pekovo oznanilo sze je etak glászilo : 
„Csi vszi vougri ne primlejo vküper 
kak eden cslovik i ne vejo áldove 
prineszti na oltár domovine. ne vejo 
trpeti. pomenkanye prenásati. za ob- 
rambo domovine sze verno boriti. ne
go csi do poszlüsali hamicsne i krive 
proroke, na sepetajoucse znotrásnye 
neprijátele i naszlednye. csi ne zdrzsi- 
jo zákone Krisztusove lübézni. ne 
szpostüjejo szvojo histouricsno prete- 
csenoszt i oszkrunijo v ougnyi i krvi 
vöszformálivani szvoj düsevni obráz, 
szi szarni kopajo szvoj grob iszoud- 
ni vihér histourie nad nyimi vöna- 
právi szoud". ’

— Tüdi vogrszko katolicsanszko 
cérkev je velki vdárec doszégno, 
ár je zgübiia csanádszkoga nadpüs- 

peka Glattfelder Gyűlő. Etoga vrejlo- 
ga i delavnoga visisega pasztára je 
XII. Pius pápa za érseka v Kalocso 
imenüvao vö, vendar pa té szlüzsbe 
zavolo betega nej mogao prevzéti. 
Mróu je v 69. leti sztaroszti. Mrtvo 
tejlo szó v Szegedi djáli k vekivecs- 
nomi pocsinki.

ELDORÁDÓ
Píszáo Arany János. Poszlou. Fiiszár János.Oyé en ország: Eldorádó, Sztojí zse on jáko dávno, Vsze povouli jeszte vu nyem, Li visesnye je né pri nyem. Ah, da szó blájzseni oni: Ki tam zsivéjo poednom vszi. Psenice tam telko raszté, ka vsze vonya zemla od nyé; Vsze szarni morejo pojeszti, Ár jo kam nevejo neszti, Csi pa nezraszté povőti, Jo odájo vsze ali pó li: Te sze bogme nájdo küpci, Lejpi haszek májo trsztci. Zíde krüh, escse dobícsek, Puna de mosnya, cservícsek, Gút sze tű lehko poléva, Csi víno zselé i zéva, Csi pa rávno zselé vodö, Blájzseni ország! tű dobi nyö Ednök né trbé sztöpiti, Odszébe pride k obioki, Ali z Bozsega obláka Pride ona dőli z zráka. Ali, ki nőre bi pio vodö? Da brez pénez dobi víno: I oh, kaksi cajt je prisao? Plácso dobi, ki je pijo !1 csi tak píjen doj lézse, Céli dén on lehko trese: Hizso nyerni drügi zmeté, Vérta bogme k coj nezsené, Drügi kravo podojijo, Csi bár mléko odneszéjo, (Kravo nyerni povrzsejo) Vsze drügi tá odprávijo. Na drűgoga nyá, zavűpa, Da naj nikse szkrbí néma. Ali gda sze zbüdí z támna, Kaj nenájde, — nega nika, (Isztina, ka tele fali, Tak nega kaj, ka naj csiní?) Po glávi sze malo skráble. Lampe odpré, zobé kázse. Indri rávno ne miszlijo, Kelka tam od lamp viszijo? Tak da pamet ino roké Zarjávijo, sznét pride v-nyé, Li gűt trbej ino lampe, Da v réd prídejo kotrige. Lampe je potrébno k vszemi, * Csi rédijo dno reseti;Z lampami aldüjo vrélo, Na obcsinszka, kak őrocsno, Naimre escse pa domovíno? Pojejo jo, — tak lűbijo, — Né z delom, z lamp’mi bránijo. Naveke szamo kadijo, Ár je tő zagvüsno vrédno Ino, kak jáko potrébno, Gde telko dohána raszté, Da sze za dóm tű prineszé, Ali sto more zbroditi Vsza, stera tam májo náidti? Ono veliko blájzsensztvo, Kaksega cslovek né vido! Ki je Tomás vu tóm deli, Popolné scsé nyé viditi, Naj szi tam naprávi sztanyé, Naj ne píta mater öcsé, Vszáki dobi tam zadoszta Zemlé, pa tüdi goszpodársztva.

*« *Csi pítas, gde je té ország? Lezsi szi doj na hrbet znák, Glédaj gori kumesz vu zrák, V mészeci náides té ország. Né je lehko v nyega pridti, Pred nyim jeszto mocsni zídi. Z kasé velki oblák sztoji, Steroga trbej szkősz pregríszti, Tő edno vcsiniti mores, Zráven v Eldorádó prídes!
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Edén ostarjás je v Balatonszent
györgyi küpo dvá velkiva lagva prí
ma vina. Obá lagva, med sterima je 
bilou v ednont 7, v drűgom pa 5 hl, 
je kocsis naklao na koula i pelao 
prouti doumi. Pri ednom cesztnom 
závoji v Kemenesmihályfi vészi szó 
sze pa koula prevrgla i szta sze obá 
lagva kotnola v globoko grabo i raz- 
bila. Graba je grátala na hip puna

dobroga balatonszkoga vina. steroga 
je ostarjás plácsao po 4 pengőjov za 
liter. Cejli sereg veske decé je znale- 
telo vküper z vejdrami, pitlinami, vr- 
csami i skafami, ka bi naj rejsili kaj 
vina. Neszrecso szó pa tüdi meli, ár 
je szüia i zseonagraba naednouk go- 
riszpila tou razlejáno vino. Velki se
reg decé szi je tak szamo nogé muj- 
lo v dobroj vinszkoj kaplici. «<

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

Stiván Ernő, műszaki nagykeresdedés 
Telefon 39.

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

V Stridovári sze je odprla 
államszka polodelszko-kmetijszka soula

Znáno je, ka sze je v csaszi 22 lejt 
tühinszkoga vládanya z Megvimurjom 
niscse nej brigao. Naoupak, neszli i 
pelali szó pa vsze .odtisztec, ka sze 
je szamo dalou. Ár je Megyimurje 
bogát kráj z rodovitnov zemlouv i 
lejpimi logámi. héresnyimi konyami i 
márov, z dobrimi goricami i szadov- 
nyákami, — szó „bratje“ dosztakaj 
meli völifrati. Logé szó nyim szpo- 
szekali, v 22 lejtaj szó nyim niti ed
noga plemenszkoga zsrebca ali biká 
nej dáli. gorice i szadovnyáki szó na 
nikoj prisli, ár je nikoga nej bilou. ki 
bi národ vcsio.

Escse prvlé za vougrov osznüvane 
6 klászne lüdszke sóié szó dojszpra- 
vili na 4 klászne, ka naj národ escse 
bole zabiti osztáne. Nej je csüdo te- 
da. csi je med trianonszkov mladéz- 
nov vnozsina táksi, ki ne vejo nej 
esteti i nej piszati. Na táksi sors je 
prisao nigdasnyi vogrszki národ Zrí
nyi Miklósa.

Vogrszka obiászt je vcsaszi na de-

ELSŐ MUR^ÖZ1 

Szövődé r. t. 
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50 

í 1 h L E p k : 31.
; 0 m s 7- *

*

Központi iroda :BU DAPEST

lo sztoupila i pouleg rédni sóul je . 
tüdi zdaj v Stridovári polodelszko- i 
kmetijszko lüdszko soulo odprla.

Ka sze je tá soula lejko odprla, 
sze je zahváliti nasemi vrejlomi 
domovincsari Filó Balázsi, cgilno- I 
mi i delavnomi solszkomi ravniteli ' 
v pénziji z Marokréta, ki je szvoj ' 
31 velki plügov grünt z hrambami i 
vréd za té cio vogrszkomi állami 
tásenkao.

Ár je bio vszigdár vrejli i delaven 
vucsitel i ár néma familie. scsé, ka 
nyegovo vérsztvo naj szamo pleme- 
nitomi cili i nasemi vogrszkomi or
szági szlüzsi.

Na tóm mintavérsztvi, gde sze hra- 
mi zse za solszki cio predelávajo, 

j sze gorivzemejo decski i dekline, ki 
szó 6 klászov lüdszkosolszkoga vcse
nyá dokoncsali. Vcsenvé v zimszki 
mejszecaj de szamo teoreticsno. na 
szprotolejtje i v jeszéni pa prakticsno. 
Decski do sze vcsili moderno vörti- 
vanye, dekle pa vertinysztvo. kertej- 
sztvo, kűhanye, sivanye, vörejzanye, 
prészti, tkati i málo deco zgájati. ka 
dobre vertinye grátajo i do tak mocs- 
na opora nasoj vogrszkoj domovini. 
Zvüntoga do sze pa tam obdrzsávali 
szrebrno-vlátni kmécski kurzusi za 
sztarejse kmete. Tüdi edna velka 
lejszna soula za cejlo okroglino sze 
posztávi gori na tóm vérsztvi. Vsze 
vövidejnye je. ka ete plemeniti dár 
nasega vogrszkoga skolnika-dobrocsi- 
nitela Filó Balázsa de obilen szád I 
prinásao vogrszkoj domovini.

Za szmej
Captiouzusna pítanya

Vizitácio je drzsao sinyour, od ko- 
ga je tá cadencia bila znána, ka je 
vszigdár zvisisnyimi, zobsztojnszkimi 
pítanymi i zselejnyem szekejrao i 
mantrao mirovne popé. Nej je meo 
drűge szkrbí i za tóga volo szi je na- 
vékse od tóga brodo, z kém bi mo
gao ednoga, ali drűgoga zadrobisati 
i v mrezse zapleszti. Vszigdár je na- 
punyeni bio z captiozusnimi pítanyi, 
stere szó sze szamo z tém loucsile 
od vgonitni fabul, ka je je niti szám 
nej znao razlozsiti.

V tóga ednoga sze je z tém za- 
pleo, ka ga je pítao, káksi lejsz je 
bilou Sittim drejvo, z steroga je Noé 
bárko napravo? Tóga drűgoga je pí
tao, jeli je monna, stero szó zsidovje 
v püsztsávi jeli, szladka ali pa oszo- 
lena bila? Drügoucs je pa tou zgo- 
nyao, koga kejp je bio v Ábráháma 
vrejmeni vdárjeni na zsidovszke pej- 
neze? Bio je táksi od steroga je tou 
s.teo znati, ka bi sze zgoudilo, csi 
Ádám nebi jo z prepovejdanoga ja- 
boka, nego szamo Éva? I vecs etaksi.

Ednouk sze je notri povrno k cse- 
gei popi i etaksa zavita pítanya nye
rni je dao gori:

Z kém bi ví krsztili, csi nebi bilou 
vödé ?

Pop je príjao sinyoura za rokou i 
k obioki ga je pelao.

Tisza je nateliko vöpolejála, ka je 
cejla krajina pod vodouv sztála, go
szí rece szó plavale kre farofa gráhke.

— Naj glédajo, goszpon sinyour, —

eresé pop, — vödé mámo hvála Bougi 
povouli.

— Mámo, mámo, ka pa csi bi je 
nej meli?

j — Bogme bi dobro bilou, csi bi je 
nej meli; ali da pa escse i tam je- 
szte, gde bi je nebi trbelo.

1 — Isztina, isztina! Liki dénmo gori,
j csi tak, ka je li nebi bilou?

— Tou szi nemrem gori djáti, da 
mi rávno éti pred vrátami tecsé Tisza

— Kapa, csi bi Tisze nebi bilou? 
— Te bi z sztüdenca zájao.
- Ví me neprerazmiteQ Csi bi na 

cejlom szvejti szploj nej bilou vödé, 
z kém bi te krsztili ?

— Te bi z vínom okrszto.
— Pa cse vína tüdi nebi bilou? 
Pop je sinyouri vu öcsi glédao.
— Goszpon sinyour. csi vína nebi 

bilou, te jász bogme tüdi nebi bio v 
Csegei pop.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec | 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — Kisszombat.

SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVNICÁ
Píszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. — Poszlovencso: FL1SZÁR JÁNOS, vp. vucsitel.

Román. — I. Tál. 5— Glogovo je pészko gnezdő, — nyerni právi Urszinyi, prijátel z-szószedne vészi. — Persze nedrzsí sze k-Nyitraszkoj püspekiji, ali sto tó more ? Lósa csréda, lösi pasztér. Moremo trpeti. Dániel je escse v-hüsem meszti bio med oroszláni. Té szó pa vszi krotke birke.— Stere nemajo vune, — právi szme- jécs plébános.— Májo vuno, szamo ka ti nemas za nyé skárj.Za mali csasz szi je szpravo z-napö- szodo vzéti pénez potrébno hízsno szprá- vo i eden lépi jeszénszki dén sze je notri zoszeio v-farov, kak blájzseni je bio, vu szvojoj hizsi hoditi, vréd jemati, kakszla- tek je bio nyega szén v lásztnoj poszteli — na oni vankisaj, steri pérje je escse nyegova lübléna mati csészala. Kelko szi je premislávao, fantazérao od tóga; pred doj léganyom je precsteo tramé, da naj nepozábi, ka de sze nyerni szenyalo.Uprav je né pozábo, jáko lépő szenyo je meo. Domá na rojsztnom dómi, kak pojbics je metülce lovio i za nyimi dr- kao. Szabóiovim Palkóm szta sze za nikoj volo szvadila, steroga je povóli steo szpufkati, rávno je zse zdigno sibo, ka ga vdári, gda je nikák odzvüna zrogá- tao po okni.

Gori sze zdranfa, sztröszi sze vu téli i zácsa szi szladko szenyo z-őcsi briszati. Gojdna je bila zse i sztmce je lepő szíjalo.— Ka je tó? — szkricsí.— Odpri dveri, Jankó!— Jankó! Sto zové nyega: Jankó. — ne vícse ga, vogrszki ga zové? Tak da bi z-pajdásov bio eden z-sterimi je vu szne vküp bio.Gór szkocsi z-poszteté i k-okni bezsí:— Sto jeszte odzvüna ? Sto me zezáva ?— Jász szem Billeghi Máté ocsa, od dómi. Hódi vö Jancsi, ali odpüsesenye ( proszim: naj malo vöidejo goszpon dü- I dovnik, nika szem nyim pripelao z-dómi.Plébános sze je hitro obléko. Szrdcé nyerni je mocsno klepalo Zagvüsno je nyegova düsa obcsütila hüdoga glásza mrzei hlád. Gori je odklücso prekleta í znotrésnyi zápor, ódpro dveri i vö sztópo:— Éti szem, Billeghi Máté ocsa, ka szte mi pripelali?Ali Billeghi ocsa je te zse nej bio tam, I vönej na ceszti pri puni kólaj je sztao i odvezsüvao kosaro, v-steroj je mála Veronika i gószka szedéla. Konyi szó ope- sali i povisznole szó nyim glavé, doj szó je püsztili. Te rudaski je probo malo szi dőli pocsinóti, ali nej je mogo od ruda. Kak sze je na eden kráj nagno, je preci 

obcsüto, ka ga hámi i vezáije, reménye tisasí, no pa konyszko postenyé nedo- püsztí, ka bi z-hámami obravnan dojlég^o. Velko delo sze more zgoditi, ka szi kony z-szerszambov doj lézse.Billeghi ocsa sze je zdaj obrno i napámét je vzéo na prági plébánosa.— Ho Jankó, da szi velki zrászo! Ejnye, da szi lépi decsko grátao, kak bi sze csüdüvala nad tebov sziróta mati, csi bi zsivéla. Oh, da szem mocsen vozél zvé- zao na etoj vajáti, szarn vrág neodvézse.Plébános je nisterni sztopáj sztópo pröti kólám, pri steri sze je Billeghi ocsa izda i z-odvezsüvanyom vozlá mantrao. Tá récs | „csi bi mati zsivéla", tak da bi nyerni oszter kamen na glavó szpadno. Gláva nyerni je sümeti zácsala, nogé szó ob- trdnole.— Od materé mi právite ocsa, ka szó nirli? — je oblédjeni drgetajócs pítao.— Bogme je doj zahválila sziróta. Eto ni (vö vzeme z-zsebke bicsák i prék zo- zsaga zsnyim vajat) ti te szesztrica, ali Bóg mi za hüdo ne vzemi, ka tak krátko pamet mám liki edno piscse, vcsaszi pozá- bim, ka z-goszpon dühovnikom guesim, k-nyim szem pripelao szesztricsko nyiho- vo. Kama jo naj denem?Z-etim je doj zdigno kosaro, gde je ta deklinica tiho szpála pri gószki. Gószka je bole pázila na nyó, ka kaksté ver- na dojka, z-vugibkim sinyekom je neszta- noma kraj gonila mühé, stere szó rade szédale na nyéne máié erdécse csobice, tak da bi medéne bilé.

Jeszénszkoga szunca obsztarana szvek- loszt je bliscsécs szíjala na kosaro i na szpajöcse déle. Billeghi ocsa je na plébánosa vrgao szvoj mólén pogléd i od nyega csakao récs:— Mama szó mrli? — píta za dober csasz z túzsnim glászom plébános. — Tó je nemogócse. Né szem szi szőmno.Za glavó sze je príjao i v-zsaloszti od boleznoszti pravo :— Niscse mi je nej dao na giász. 1 ni na szprévodi szem né mogao nazócsi bidti!— Jász szem tüdi né bio tam — od- govorí Billeghi ocsa. Zagvüsno ga ie z- trósti naméno, gda je tó pravo, ka je on tüdi né bio tam, potom je kcoj pridao: Ocsa nebeszki jo je k-szebi vzeo, k-szvo- jemi trónusi jo je pözvao. Nenihá on z- nász ednoga éti. — Ejnye ete ruzsne krapance, szkoron bi na edno sztópo !Na farova dvoriscsi je biló vsze obra seno, gde szó krapance veszélo szkákale, stere szó sze z-lüknyasztoga i z-pókanoga cérkvenoga fundamentoma hodile tá sze- grévat.— Gde naj denem doj déte ? — píta ob driigim Billeghi ocsa, ali gda je od- govora nej dóbo, je lepő pomali i pa- zécs kosaro z málov Veronikov, stera je escse izdak szladko szpála, kak máii an- gel, pod zasztris na tla djao z-gószkov vréd. (Nadaljávanye pride.)
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszombat. Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay -Hartner) Nándor.


