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Szilárd alapokon
Magyarország pénzügyeinek zavar

talan továbbvitele fokozott mértékben 
:özi" szükségessé a takarékosságot és 
Idozatkészséget — amint arra Re

mény i-Schneller Lajos pénzügy minisz- 
•er a 42-es országos bizottság ülésén 
^hangzott tájékoztatójában reámuta- 
ott E takarékosság következtében az 

adómorál olyan nagymérvű javulást 
ért el. ami lehetővé tette, hogy a pénz
ügyi kormányzat a háborús igényeket 
zavartalanul kielégithesse.

A pénzügyminiszter tájékoztatója 
magyaros nyíltsággal hangzott el. 
Őszintén és nyíltan számolt be az 
államháztartás helyzetéről s olyan 
eredményeket tárt fel. amelyek a hábo
rús viszonyok között nemzetközi ösz- 
szehasor.lifásban is igen kedvezőek. 
Ennek az állításnak a megvilágítása
ként elég egybevetnünk az államadós
ságok összegét az egy évi nemzeti 

ivedelem összegével. Azt látjuk eb- 
böl az egy bevetésből, hogy az ez év 
augusztus végén 6'70 milliót kitevő 
.-.agyai államadósságok a nemzet egy 

évi jövedelmének mindössze 43 száza
lékát teszik ki, mig az összes had- 

iselő államok adósságai meghaladják 
az egy- évi nemzeti jövedelmet, az 
Egyesült Államokban pedig az amúgy 
is hatalmas egy évi nemzeti jövede
lemnek a másfélszeresét érik el.

A számoknak ez a reánk kedvező 
ai ány a mutatja, hogy' a kormány 
mennyire helyes pénzügyi politikát 
folytat.

A céltudatos gazdaságpolitika ered
ménye az is, hogy' az év első nyolc 
hónapjában tekintélyes összeget, az 

mi kiadások 75.2 százalékát lehe- 
t'-il folyó bevételekből fedezni, s mind
össze 21.8 százalékát kellett hitel
műveletekkel előteremteni. Ennek az 
aI nynak a jelentőségét akkor tudjuk 
gazán megérteni, ha összehasonlítjuk 
niás államok kiadási arányaival. Az 
angolszáz államok ugyanis kiadásaik
nak csak 40° o-át, Németország pedig 

o-át képes a folyó bevételekből 
■"dezni. Még érthetőbbé teszi a reális 
magyar pénzügyi politika szilárdságát 
62 ‘eny’ hogy az előző világháború
ban Magyarország összes kiadásainak 
mindössze 5 százalékát tudta folyó 
bevételekből, tehát főként adókból 
fedezni.

^ormány hitelműveleteit lehetővé 
! e a pengő iránt megnyilvánuló biza- 

,om is, amelynek egyik eredménye
se^ a betétállomány ha lassan is, de 
?n'endetesen emelkedik s igy az állam 

adiKölcsönök kibocsátása nélkül, leg- 
részben a saját erejéből tud- 

p -. l erem*eni a hitel formájában 
'genybevett összegeket. Ez a sikeres 
obnzügyi politika tette lehetővé, hogy 
0113 az előző világháború negyedik 
7s^e2^ejóben már a nyolcadik hadi- 
J'tosönt volt kénytelen jegyezni a 
■‘enizet, addig most a kormány még

A nagy előd utódjától is sokat varhat M uraszom bat
Beszélgetés Lipics József községbiróval

Akik Muraszombatot már a meg
szállás előtt is ismerték, azok úgy 
emlékeznek rá vissza, mint egy' sá
ros, árkos, rendezetlen kis falura. Hi
szen nem is igen volt más, mert 
mindössze csak 2500 lakója volt a 
nagy járás jelentéktelen székhelyének. 
Ez a helyzet a megszállás utáni 12 
év során sem igen változott. Mura
szombat maradt a régi, illetve tovább
ra is csak bágyadtan terpeszkedtek 
szét utcái a vadregényes vidék kellős 
közepén.

A megszállás 13-ik évében azon
ban vitéz Lindvav-Hartner Nándort 
választotta meg városka polgármes
terévé, aki kemény harcot indított 
Muraszombat ájulás szerű álmossága 
ellen. A megindított harc sok nehéz
ség árán teljesen sikerüli s igy Mu
raszombat kilenc év alatt lüktető éle
tű városkává fejlődött. Történt ez pe
dig azért, mert vitéz Lindvay bölcs 
előrelátással iskolák létesítését, mun
kásotthonok építését, a városka par- 
ko.itását, a főútvonal csatornázását, 
sportpálya és strandfürdő építését ve- 
rekedte ki, s végül megvétette a vá
ros céljaira a Szapárv-kastélyt.

A nagy polgármester községbiró 
utódául, amint ismeretes, Lipics József 
bankigazgatót választotta meg Mura
szombat képviselő testületé. Azt a 
Lipics Józsefet, aki évtizedeken át 
hűséges, kitartó munkatársa volt vi
téz Lindvay Nándor országgyűlési 
képviselőnek, s mint ilyen, annak min
den elgondolását ismeri. Részben ezért 
is biztosra vehető, hogy' a fejlődés 
üteme a háborús nehézségek ellené
re is folytatódik Muraszombatban. Ezt 
bizonyítja egyébként Lipics Józsefről 
folytatott rövid beszélgetésem is. mi
nek során megtudtam, hogy tervei 
közöli szerepel a mai kor minden 
igényének megfelelő laktanya és ele
miiskola építése : gimnázium épületé
nek sürgős befejezése ; napközi otthon 
létesítése a ..Turopolje" elnevezésű 
városrészben, hogy ott a munkások 
gyermekei gondos felügyelet alatt le
gyenek addig, mig szüleik a munka
helyükön dolgoznak. Mindezeken kí
vül minden erejével máris azon mun
kálkodik Lipics József községbiró. hogy 
Muraszombat mielőbb a mai kor igé
nyeit kielégítő közkórházat és állomás 
épületet kapjon.

Lipics József szép elgondolásait, il
letve terveit, ha csak egy mód adó
dik rája, biztosan rrfeg is fogja való

egyetlen egyszer sem fordult nyilvá
nos jegyzéssel kölcsönért a széles 
néprétegekhez.

Nem adósodott el az állam, s a 
reális pénzügyi politikának köszönhet
jük, hogy a kiadásoknak nem 95 száza
lékát — mint az előző háborúban — 
hanem alig negyedrészét teremti elő 
a kormány kölcsönökből. Ezért szilárd 
a pengő, s ezért nem devalválódik.

sítani. Ezt azért állítom ilyen határo
zottan. mert ismerem. Tudom róla: 
Ö nem kimondottan „kemény" ember, 
de szívós, mint a szíj 1 Ezért biztos 
sikert ért el ott is, ahol más megtö
rik a várakozásban vagy összeomlik 
az elháríthatatlannak látszó nehézsé
gek előtt. Ö azonban nem törik meg, 

I nem omlik össze, hanem harcol majd

mindaddig, amig diadalra nem viszi 
községe érdekében az akaratát.

Igen, ilyen ember Lipics József, ami- 
i re kellő bizonyság az is, hogy az el- 
1 ső világháború során a híres Rusz 
felderítő különítménynek veit egyik 
szépen kitüntetett hadnagya. Később 

' pedig a Nemzetvédelmi Keresztet kap
ta meg érdemeinek elismeréséül. Sz. E.

ro

Felemelik a hadirokkantait, árváid és 
özvegyek járandóságát

Mindkét világháború hadirokkant
jai, árvái és özvegyei járandóságát 
kormányrendelettel november l-ével 
20 százalékkal felemelik. Az erre vo
natkozó kormányrendeletet a Buda

Ezidén szélesebb keretek között biztosítják 
a mezőgazdasági és hadiüzem! 
munkásság téliFuha szükségletét

I

Ezévben a kormány az eddiginél 
szélesebb keretek között kívánja a 
mezőgazdasági és hadiüzemi munkás- 

i ság részére téliruhát, fehérneműt, vala- 
I mint egyéb háztartási textilcikkeket 
biztosítani. A hadiüzemi munkásság 
ellátása az egyes üzemek keretén 
belül már folyamatban van s a mező
gazdasági munkásság ruházati gondjai
nak enyhítésére szánt ruhanemüek 
szétosztása iránt is intézkedés történt.

Az akcióban, mint igényjogosultak 
elsősorban a mező, kert és erdőgazda
ságban alkalmazott éves gazdasági 
cselédek részesülhetnek, de rajtuk 

! kívül számításba jönnek az erdőgazda
ságok idénymunkásai és a sommás 
idénymunkások is. A közellátási kor
mányzat az elmúlt évek tapasztalatai 
alapján nagy gondot fordít az igény- 

I jogosultság megállapítására. Atörvény- 
hatósági és községi közellátási bizott
ságoknak jut az a feladat, hogy az 
igényjogosultságot megállapítsák. Mint
hogy e bizottságok tagjai a helyi 
viszonyokkal ismerősek, minden re
mény meg van arra, hogy az igény
jogosultság megállapítása a tényleges 
helyzetnek megfelelően és a legkörül
tekintőbben fog történni. Ugyancsak 
a múlt tapasztalatai alapján különös 
gonddal ügyelnek arra s szigorúan 
ellenőrzik, hogy valamennyi igény
jogosult megkapja a részére engedé
lyezett ruhaneműt.

A lebonyolítás során újítást jelent, 
hogy az ellátásban részesülők lezárt 
egységcsomagokban kapják meg a 
szükségletük kielégítésére szánt textíliá
kat. Azok, akik bekecs, vagy felsőruha
szövetet kapnak, a szövettel egyidejű
leg megkapják az elkészítéshez szük
séges bélésárut, vattát és varrócérnát 
is. A textiliákon a közellátásügyi 
miniszter rendelete értelmében feltün
tetik azok árát is. 

pesti Közlöny szombati száma közli. 
A légitámadások polgári áldozatainak 
segélyeit a honvédelmi miniszter külön 
rendelettel ugyanolyan összegben álla
pítja meg, mint a hadigondozottakét.

Az egy-egy városban, vagy község
ben megállapított igényjogosultak szá
mát a kormánybiztosi jóváhagyás után 
a Textil Központhoz kell bejelenteni, 
hogy a kiosztásra kerülő ruhanemű 
minél előbb megküldhető legyen. Az 
igényjogosultaknak szóló utalványok 
szétosztását a közellátási kormány
biztos áltai kijelölt közhatósági szerv
intézi. Az utalványokat az akció le- 

i bonyolításában résztvevő textiláru
kereskedőknél lehet beváltani.

Október 6-iki 
gyászünnepély 
Muraszombatban

(Tördelési hiba miatt maradt ki a cikkecske 
multheti számunkból)

Október 6-án Muraszombat nagy
község közönsége méltóképen emlé
kezett meg az aradi vértanukról. A 
házakon gyászlobógó lengett s reggel 
9 órakor a r. kath. és evang. templo
mokban gyászistentisztelet volt. Utána 
a Várkastély főbejárata előtt kezdetét 
vette a hazafias ünnepély. A hiszek
egyet a tűzoltó zenekar intonálta, majd 
Garamvölgyi Gusztáv levente talpra
esett szavalata következett. Ezután 
Mórocz Imre községi főjegyző költői 
szárnyalásu beszédet mondott, majd 
Szagadin Vida leánypolgárista csen
gő hangon, ügyesen : Hochstetter Jó
zsef levente lelkesen hazafias költe
ményt szavaltak. A leánypolgáristák 
énekkara hazafias éneket adott elő 
Horváth Boldizsár énektanár vezény
letével. A himnusszal ért véget a köz
ség által rendezett ünnepség.
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Bármilyen gazdasági rend ionon, 
keresteesáelenire mindig szükség less

— mondotta Szász Lajos miniszter

A Kereskedők Országos Egyesüle
tének, a magyar kereskedők uj orszá
gos szabad érdekképviseletének kül
döttsége tisztelgett a napokban Szász 
Lajos közellátási miniszternél s üdvö
zölte abbó' az alkalomból, hogy el
sőnek emelt szót a legális magyar 
keresztény kereskedelem igaza mel
lett, majd memorandumot nyújtott át. 
amelyben a kereskedőket érdeklő 
közellátási kérdések rendezését kérte, 
s kérte, hogy a kereskedőkre döntő 
jelentőségű közellátási feladatok meg
oldásánál folytasson a miniszter meg
beszélést az érdekeltekkel is.

Szász miniszter válaszában kijelen
tette, hogy mindig meg fogja hallgat
ni a szakképzett kereskedők vélemé
nyét. Elítélően nyilatkozott azokról, 
akik kétségbe vonták a kereskedelem 
létjogosultságát, ezeknek üzeni, hogy 
a gazdasági élet nem tűr meg olyan 
intézményeket és szerveket, amelyek 
a gyakorlatnak nem felelnek meg. 
Már pedig a kereskedői hivatás évez
redes múltra tekint vissza, egészen 
bizonyos tehát, hogy bármilyen gaz
dasági rénd jöjjön, kereskedelemre 
mindig szükség lesz.

Beszéde további során rámutatott 
a miniszter arra, hogy az egyéni cél- , 
kitűzéseknek háttérbe kell szorulniuk 
az országos érdekek előtt. Ha az ál
lam a mezőgazdaság, az ipar és egyéb 
vállalatok termélését állandó ellenőr
zés alatt tartja, úgy önként követke-

i zik, hogy mindenre kiterjedő befo
lyását a kereskedelemben is érvénye- 
siienie kell az ország érdekében.

Elitélte azokat, akik azt hiszik, hogy 
a kereskedői pályához nem kell hi
vatás és nem kell szakképzettség. 
Csodálkozott azokon az ifjú embere
ken is, akik iskolai tanulmányaik el- 

■ végzése után már azt hiszik, hogy 
kész kereskedők. Elismeréssel nyilat
kozott azokról a kereskedőcsaládok
ról. akiknél a vagyonszerzést meg
előzte az örökös hagyomány: az üz
leti tisztesség és becsület.

Beszéde végén annak a reménye k 
i adott kifejezést a miniszter, hogyha 
i minden kereskedő összefog és szak
mánként tömörülve harcot indít a ma
gyar kereskedő hírnevének biztosítá
sáért, a kereskedői tisztesség és be
csület megvédéséért s könyörtelenül 
kipusztitja az oda nem való eleme
ket, úgy a magyar kereskedői társa
dalom a közellátásnak s rajta keresz
tül az ország gazdasági rendjének 
egyik legfontosabb és legbiztosabb 
pillére lesz a jövőben is.

Adózók figyelmébe
Muraszombat nagyközség jegyző- 

sége megkezdte a végrehajtást. Ennél
fogva ismételten felhívja a hátralékos 
adózókat, hogy adójukat végrehajtási 
költségek elkerülése végett minél 
előbb fizessék be.

!
VÁROSI MOZI * MURASZOMBAT
Október 23-án. s .ombaton 17 és 19.30 órakor, —- 24-én vasárnap 11.15, 15. 17 és

19.30 órakor, — 25-én. hétfőn 19.30 órakor

RÉMÜLET 4Z ALVILÁGBAN
gy< rsöklü Richárű TALMADGE. — Izgalmas nyomozás a gengszterek sötét alvigában. 
«... (A banditák réme.) — Szenzációs ka
>5; VtsSölí’W 4ÍO i vTí03 lendortörténet a tengerészek eletéböi. 
Üldözés szárazon é; ize: sok viliámgyors fejezetben. — Főszereplő: R. Ialmadge.

KiTMUSPARÁDÉ (Amerikai kis-revüfilm.

Október 28-án. csütörtökön 19.30 órakor. — 29-én. pénteken 19.30 órakor 
lílftá S>íf\C ftfCTklBÍ O Yigjéték csak felnőttek részére; — Egyfelfor-
tí . 3 iito -3rfcfw W ciuít falu megszédült szerelmeseinek története.

A visszatéri területek társadalmi vezetőjének 
értekezlete Lillafüreden

A Vendvidéket vitéz L.indvay Nándor a VMK elnöke 
képviselte

A felszabadult Felvidék. Kárpátal
ja, Erdély, Délvidék és a Vendvidék 
közművelődési és nemzetvédelmi 
csucsszervezetei, a Szemke, az Emke, 
Emke Dmi.sz ét a Vmke háromna
pos értekezletet tartottak Lillafüreden.

, melyen letárgyalták a visszatért terü
letek magyarságát érdeklő összes köz
művelődési és nemzetvédelmi kérdé
seket, Az értekezleten gróf Révay Ist
ván a Szemke elnöke, a felvidéki, 

I gróf Bé-ldy Kálmán az Emke elnöke 
és dr. Szatmáry Lajos az Emke ügy
vezető alelnöke az erdélyi, dr. Simá
nyi Menyhért az Emke társelnöke a 
kárpátaljai, dr. Hegedűs László a 
Dmksz igazgatója a délvidéki és vi- 

i téz Lindvay Nándor a Vmke elnöke 
í a Vendvidék helyzetét, kérdéseit és 
problémáit ismertették. A visszatért 

| területek fenti csucsszervezeteínekvas- 
j gyűrű munkaközösségének elnökévé 
: gróf Révay Istvánt választották. Or- 
I szagos főtitkára Pogány Albert az 
1 egy épületközi iroda eddigi vezetője lett.

Különösen nagy figyelmet szentelt 
az értekezlet a nemzetvédelmi kérdé
seknek és egyhangúlag állapította 
meg, hogy a szervezetekbe tömörült 
több milliónyi magyarság teljes nem
zeti egységben és fegyelmezetten so
rakozik fel a mai sorsdöntő időkben, 
tudatában van nemzeti kötelességei
nek, öntudattal és teljes ielki felké
szültséggel vállalja a jövő feladatait. 
Tudja, hogy történelmi örökségét ál
dozattal. kitartással és ha kell harc
cal tarthatja meg és bízik a magyar 
igazság beteljesülésében.

Az értekezleten résztvett dr. Pata- 
ky Tibor a miniszterelnökség államtit
kárja és dr. Hankiss János vallás és 
közoktatásügyi államtitkár is. Az ér
tekezleten résztvett szervezetek veze
tői pénteken dr. Antal István nemzet
védelmi és propaganda miniszternél 
jelentek meg, ahol az egyesületek 

j nemzetvédelmi kérdéseiről tanács- 
, koztak.

Pesti szurkoló Muraszombatban
. . . Szolgálati helye Muraszombat. 

Örömmel indultam útnak. — Nyugod- 
tabb emberek, jobb levegő, jobb élel
mezés stb, ez járt a fejemben egész 
utón. Csak itt Muraszdmbaton ötlött 
fel — no és mi lesz a minden vasár
napi labdarugó szurkolással? Majd
nem kétségbe estem. A budapesti NB. 
I. mérkőzések után kis vidéki mécs
eseken hervadozzam? Igaz hivő druk
ker szivem már-már hasadozni kez
dett. amikor . . .

Hát igen, amikor . . . október 10- 
én fanyalogva rászántam magam arra, 
hogy megnézem a Mura-Haladás II. 
mérkőzést. Gondoltam a szivem már 
ugv is hasadozik, törjön hát össze 
teljesen. Mert, hogy össze fog törni, 
azt biztosra vettem. Lelki szemeim
mel már előre láttam, a tervszerűtlen 
vagdalózást, hasba rúgást, iábtörést s 
minden más olyant, ami nem tartozik 
a labdarúgáshoz. Tehát a szivtörés- 
nek feltétlenül be kell következni.

Már a pálya maga meglepetést kel
lett. Finom, pompás kis falat. A bástya
szerű kapu, az üde zöld pálya s a 
kicsiségében is jól ható lelátó. Igazi 

„SílBÜHIÜII

rum és bőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása

BORLAY ENDRÉNÉ

SZOMBATHELY - THÖKÖLY IMRE UTCA 71. - TELEFON: 10-68.

cukor falat. Sok pesti egyesület meg
nyalná a tíz ujját ha ilyen pályát 
kapna, még akkor is ha az történe
tesen — piszkos volna. No és amit 
láttám! Uraim le a kalappal! Hol van 
itt tervszerütlenség, hol van hasbaru- 
gás és a többi? Szemeim csak úgy 
nyelték az egészséges akciókat, a 
gyors kapura törő játékot. Nyelték? 
— nem, valósággal zabálták! Itt nem 
volt vesztett labda, minden labdára 
rá mentek és ami a fontos, célszerű 
volt a játék.

Ámulatom csak fokozódott, amikor 
a jobbszélső kimondottan ügyes labda
kezelését és cselezéseit láttam. De a 
4:l-es eredmény önmagáért beszél. S 
én nem törött, de acélosabb szívvé! 
tértem haza, mert igazán szép mérkő
zést látiam s nem kell szomorkodnem 
többé. Rendes, jó labdarugói vannak 
a Murának, van kiért szurkolni és 
higyjék el, úgy szurkoltam, mint egy 
Ferencváros-Ujpest mérkőzésen, mert 
másnap reggel alig tudtam szólni, 
úgy berekedtem a sok kiabálástól.

(zákányi)

Legkitűnőbb italok! Legpontosabb kiszolgálás.
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Aranykalászos gazdaavató ünnepély 

Battyánfalván
A Baltyáníalvai M. kir. téti gazda- 

. • ^kola és mezőgazdasági szak- 
!aLrsadó állomás 1943. évi október 
■a.en vasárnap délelőtt 10 órakor tarl- 
' ’ \ranykalászos gazdaavató ünne- 
Jó I és a tanulók termelési ver- 
ínvkiállitását az iskola termeiben.

A, ünnepély rendje : 8 órakor isten
tisztelet felekezetek szerint. 1 Hiszek- 
" . Közös ének. 2. gazgató köszön
ti a miniszteri vizsgabiztost es beszá
mol a tanévről. 3. Miniszteri vizsga
biztos megnyitja az ünnepélyt. 4. Az 
ifjúsági önképző gazdakör diszgyule- 
e 5 A termelési versenykiaiíitas bí

rálatának felolvasása és a jutalmak 
kiosztása. 6. Aranykalaszos gazda
avatás 7 A miniszteri vizsgabiztos 
záróbeszéde. 8. Himnusz. Közösének. 
Q Diszmenet a magyar nemzeti lobo
gó előtt 10. A termelési versenykiál- 
litás megnyitása az iskola tantermé
ben A kiállítás díjtalanul megtekint

hető az ünnepély végétől október 25- | 
én (hétfőn) d. u. 5 óráig. Hétfőn dé
lután az iskolák tanulói csoportosan ; 
tanulmányozhatják a kiállítást.

Az ünnepély után az ifjúsági ön
képző gazdakör diszgyülése követke- i 
zik az alábbi tárgysorozattal: a) Ti- 
bola Gyula (Iváné) f. é. t. jegyző be
széde. b) Kühár Béla (Battyánd) f. é. 
t. szavalata : Kozma : „A magyar pa- j 
raszt “. c) Siftár Sándor (Sürüháza) í. ( 
é. t. előadása: „Szójabab termelé
sem". d) Lipics József (Mezővár) f. é. 
t. szavalata: Horváth Ákos: „A ma
gyar föld", e) Rituper Zoltán (Már- 
kusháza) f. é. I. előadása: „Tapasz
talataim a kukorica termelésénél", 
f) Maucsecz István (Lendvarózsavölgy) 
f. é. t. előadása: „Kisgazdaszámtar- 
tás“. g) Kercsmár Géza (Örihodos) a. 
é. t. búcsúszavai a távozó felső év
folyamosokhoz.

Két győzelmet aratott 
a Mura Levente

A muraszombati Levente Egyesület 
labdarugó csapata sikeresen szerepel 
a leventebajnokságban. A körmendi 
L. E. ellen 3:2 (1:2), a Bajánsenyei 
L. E. ellen pedig 2:1 (0:1) arányban 
győzött. Különösen leventéink lelkes 
játékát dicsérhetjük. Az idegenben 
elért két értékes győzelem után kí
váncsian várjuk a hazai mérkőzéseket.

Orvul megtámadták 
és ffélhoitra verték

Sbül Ferenc 45 éves ferenclaki gaz
dálkodót 10-én este, a korcsmából 
hazafelémenet ismeretlen tettesek or
vul megtámadták és a fején több 
helyen súlyosan megsebesítették. Ba
rátai találtak rá az utporában.

HÍREK
— A szolgabirói hivatalban a hi

vatalos órák és panasznapok be
tartása. A járás főszolgabirája fel
hívja a járás közönségét, hogy a jö
vőben még szigorúbban kívánja be
tartani hivatalában a hivatalos órá
kat illetve a panasznapokat. Ezek 
szerint felek részére a hivatal csak 
kedden és pénteken áll rendelkezés
re, még pedig 9 órától 1 óráig, úgy 
Muraszombatiak mint a járásbeliek 
részére. A többi napokon a hivatal 
csak sürgős és egészen halaszthatatlan 
ügyekben áll a felek rendelkezésére.

— Lábába vágott a fejszével, 
Pozdarek Mátyás 12 évés lendvavá- 
sárhelyi fiú fát aprított. Aprítás köz
ben megcsúszott és a fejszével a lá
bába vágott. Beszállították a mura
szombati közkórházba, ahol ápolják

Szécsényfai Vrecsics Lajos
gyűjteményes kiállítása

Múlt heti közlésünk óla a helyzet 
megváltozott. Szécsényfai Vrecsics 
közben leszerelt, s igy kiállítását mé
gis megtartja október folyamán. A 
megnyitás október 24-én délelőtt fél 
10 órakor lesz a muraszombati álla
mi elemi iskolában.

Elnéztünk az iskolába, ahol seré
nyen folyik a rendezés. A képek már 
el vannak osztva falak szerint faihoz- 
támasztottan, s bár a rendezés még 
nem végleges, általánosságban már 
beszámolhatunk a kiállításról azzal, 
hogy részletesebb, s egyes képekkel 
külön is foglalkozó beszámolót a kö
vetkező számunkban hozunk.

Annyit máris megállapíthatunk, hogy 
a kiállítás nagyobb anyagával, sok
féle témakörével nívójával igen szép
nek és impozánsnak látszik. Ilyen 
nagyobb anyagú kollektív kiállítást 
egy festő részéről most látunk először 
idehaza, úgyhogy (vagy ,,S“) mond
hatjuk, hogy a kiállítás Muraszombat
ban „kulturesemény".

Ahogy látjuk, Szécsényfai Vrecsics 
munkássága a festészetben majdnem

minden témakört felölel. Tájképekből ; 
állított ki legtöbbet: sokféle tájat Iá- ; 
tünk különböző vidékekről, más-más | 
hangulatban, de szereli kultiválni a 
figurális témákat is; láttunk egyné
hány frappáns jellemzésű arcképta
nulmányt, tipusfejet és alakot; úgy
szintén egy pár szép viiágcsendélel 
is szerepel a gyűjteményben egy-két 
vallásos tárgyú, klasszikus festmény
utáni másolat is.

Egyes képekkel külön majd a kö
vetkező számiban foglalkozunk. Itt 
még annyit, hogy a kiállítás 31 én 
d. u. 3 órakor zárul, s naponta 10-től 
3 óráig van nyitva. 28-án, csütörtö
kön, Vrecsics d. u. 3 órai kezdettel 
csoportos tárlatvezetést tart, amelyen 
beszél a képeiről, képeinek keletke
zéséről és művészeti problémájáról: 
közben érint általános művészi kér
déseket is a különféle irányokról, stí
lusokról stb.; továbbá a festészet ki
növéseiről: az „ipari" módon előállí
tott képekről az u._ n. giccsekről s 
azok ismereteiről. Érdeklődőket szí
vesen lát.

Újból lehet téli ruhaneműt küldeni 
a hadműveleti területre

A hadműveleti területen lévő hon
vedek és munkaszolgálatosok részére 
ruhaneműt és óvócikkeket tartalmazó
csomagok küldését a honvéd vezér 
kar lőnöke újból engedélyezte. Min
den személy részén* egy darab ilyen 
csomag adható fel. amelynek felső 
súlyhatára 10 kilogramm. A feladás 
ideje október 25-től november 6-ig 
•art. Vidéken a csomagokat bármely 
postahivatalnál, csak a délelőtti órák- 
' bk' ' ”rúig lehet feladni. A csoma

gokban kizárólag csak téli ruhanemű 
vagy óvócikkek küldhetők. Egyéb dol
gokat a csomagban nem szabad el
helyezni. Nem küldhetők ebben a

Mesterek és mestervizsgára ké
szülők figyelmébe! Gumilár Kálmán 
'Partestüti jegyző vend nyelvű mes
tervizsga-könyvet adott ki. A könyv 
a mestervizsgák anyagát tartalmazza 
es nemcsak a vizsgázóknak, hanem 
a ^vizsgázott, régi mestereknek is 
r!a8y hasznára lehet jó tanácsaival. 
A könyv kapható Gumilár Kálmán- 
n<a' az ipartestületben.

csomagban levelek sem. A csomago
kat feladáskor nyitva kell bemutatni, 
hogy azokat a felvevő poslaalkalma- 
zott ellenőrizhesse. A csomagok bur
kolata csak zsák vagy tartós vászon 
lehet, amelyet az ellenőrzés után be 
kell varrni. A csomagokat a tábori 
díjszabásnak megfelelően díjazzák. 

| Nyomatékosan felhívják a közönség 
figyelmét, hogy mind a csomagolás
nál. mind a csomagok olvasható cím
zésénél mindenki gondosan járjon el 
és a csomagok címlapjának másola
tát, valamint a tartalomról egy jegy
zéket a csomagban helyezzenek el, 
mert csak igy biztosítható, hogy a 
csomagok ép állapotban és késede
lem nélkül kerüljenek a címzettekhez. 
A téliruha-tartalmu csomagok feladá- 
sához kék bélyegjegy vagy pedig kü
lön engedély nem kell. A munkaszol
gálatosok hozzátartozóinak figyelmét 
felhívják, hogy csak azok részére 
adjanak fel téliruha-tartalmu csoma
gokat, akiknek tábori poslaszámát 
megkapták.

Az eszméletlen Sbült barátai haza- 
szálitották, ahol nyomban orvosi ke
zelés alá került. Sbülnek azonban a 
gondos ápolás ellenére sem javult az 
állapota, ezért hétfőn beszállították a 
muraszombati közkórházba. Állapota 
súlyos.

Kórházi látogatás 
közben életet adott 

gyermekének
Vratarics Géza 3 éves kisszombati 

fiúcska játszadozás közben fölmászott 
a padlásra. A magas padlásajtóban 
azonban megszédült és leesett. Az 
esés következtében a jobb combjá
ban több helyen eltört a csont. A kis 
Vrataricsol 16-án szállították be a 
a muraszombati közkórházba.

Édesanyja 17-én besietett Mura
szombatba, hogy meglátogassa szen
vedő fiacskáját. Aiig ért azonban a 
kórházba, elfogták a szülési fájdal
mak és egy egészséges gyermeknek 
adott életet. Vrataricsné most két gyer
mekével fekszik a kórház betegszo
bájában.

AZ 1944. ÉVI TERMÉSŰ KENYÉR- 
GABONÁRA VONATKOZÓ BE
SZOLGÁLTATÁSI KÖTELESSÉG

MEGÁLLAPÍTÁSA
A 123.600—1943. K. M. számú ren

delet (megjelent a Budapesti Közlöny 
1913. október 9-i, 227. számában) ér
telmében minden mezőgazdasági ter
melő köjeles az 1911. évi terméséből 
az egész szántóterületének 11 arany
korona kataszteri tisztajövedelme után 
10—10 buzaegységnek megfelelő 10 
10 kg. kenyérgabonát beszolgáltatni. 
A 3 aranykoronánál kisebb katasz
teri lisztajövedelmű szántóterület min
den kh-ja után 30 buzaegységnek 
megfelelő 30 kg-t, 20 aranykoronánál 
nagyobb Kataszteri tisztajövedelmű 
szántóterület minden kh-ja után 200 
buzaegységnek megfelelő 200 kg. ke
nyérgabonát kell beszolgáltatni.

Seprű és játékáru gyárait
figyelmébe!

Seprünyél bükíából száraz 50. Ö0. 70. 100 cm 
hosszúságban 24 mm vastagságban úgy vaggon 
léteiben mint kicsinyben, továbbá I. oszt.

Szita kérget is azonnal szállítok :
SCHWARCZ JÓZSEF

fa és vaskereskedő, GYOMA, Békés megye.

- MAGYAR-VEND és VEND- 
MAGYAR SZÓTÁR kapható HÁHN 
IZIDOR papirkereskedésében Mura
szombatban.

— Leeseti a létráról. Muraszom
bat. Korong u. 12. szám alatti ház
ban Turner Károly 5 éves kisfiú fel
mászott és leesett a létráról. A sze
rencsétlen kis fiúnak eltört a bal kar
ja. A közkórházban ápolják.

PETÁN Cl
GYÓGYVÍZÜDÍT - GYÓGYÍT |

Főraktár; MURASZOMBAT |

TELEFON 63.
aaesaKzasn br

— Megjelent az uj mezőgazda
sági árak ismertetése. Dr. Mórotz 
Kálmán miniszteri osztálytanácsos, a 
m. kir. Közellátásügyi Minisztérium 
élelmiszerek és mezőgazdasági ármeg
állapítás ügyosztályának vezetője a 
miniszter engedélyével és felhatalma
zása folytán összeállította az idei 
mezőgazdasági árak népszerű ismer
tetését. A 192 oldalas kis kézikönyv 
a mindennapi mezőgazdasági áru
forgalomban nélkülözhetetlen úgy a 
gazdák, mint a kereskedelem és mező
gazdasági ipar részére, de ezenkívül 
a hatóságok és ellenőrző közegek fon
tos és gyakorlatilag kitünően használ
ható kézikönyve lesz. A könyv bősé
ges és pontos tárgymutatója annak 
könnyű használhatóságát segíti elő. 
A könyv a Rege könyvkiadónál: 
(Budapest, V. Katona József u. 23 a. 
l el. 111-098.) jelent meg s ára 1.80 P.

— „Kukorica-táblázat." A napok
ban jelent meg Dr. Szongolh Miklós 
közellátási tanácsos szerkesztésében 
a „Kukorica-Táblázat" cimü füzet, 
mely a vonatkozó forgalmi és árren
delet alapján l-lől 10.000 kg-ig pon
tos számításokat ad. A táblázat igen 
hasznos eszköz a nehéz, számtani 
műveletek elvégzésénél úgy a keres
kedő, mint a termelő részére az el
adáskor átadott, illetőleg a tárolásra 
kinthagyott, továbbá a hizlalásra ki
utalt kukorica súlyának átszámításá
nál, a kukorica buzaegység-számának 
kiszámításánál, valamint a kukorica 
beszolgáltatásával kapcsolatos „nyilat
kozat" kitöltésénél. A „Kukorica-Táb
lázat" ára 3.20 P. Megrendelhető a 
„Rege" könyvkiadónál (Budapest, V. 
Katona József u. 23 a.)

Előfizetőinknek
ügyes-bajos dolgaiban szíve
sen szolgálunk tanáccsal I Kér
déseiket levelezőlapon írják 

meg és küldjék be a Muraszombat és
Vidéke szerkesztőségébe.
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Ismerd meg nemzetedet!

Az ország szétdarabolása. Az 
ellenforradalom. Horthy Miklós újjá

építi az országot,
Szerencsére a szörnyű kor nem tar

tott sokáig. Azok, akik még nem ad
ták fel a reményt egy jobb és boldo
gabb Magyarország iránt, akik még 
hajlandók voltak életük árán is szem- 
beszállani a bolsevista kalandorokkal. 
Szegeden gyülekeztek. Vezetőjük a 
magyar katonák legvitézebbike.a világ
háborús tengerek nagy magyar hőse, 
nagybányai vitéz Horthy Miklós volt. 
Serege azonban csak kis részben ál
lott a városok polgárságából. Azokra 
támaszkodott diadalmas előretörésé
ben. akik a történelem századaiban 
talán legkevesebbet hallatták szavu
kat, de akikben az igazi magyar érzés, 
a magyar erények cs áldozatkészség 
legősibb formájában volt meg. akikre a 
magyarság mindig számithatott, ha ve
szélybe került: a magyar parasztságra.

Horthy Miklós nemzeti hadserege 
előtt egyszerre meghátrált és semmibe 
foszlott a vörösök minden hatalma, 
de rövid uralmuk igy is nagyon súlyos 
következményekkel járt a nemzetre. 
Pillanatnyi gyengeségünkéi kihasz

SPORT
CVSE - MURA 2:0 (0:0)

Celldömölk. Vezette: Weinpert.
Érdemtelen vereséget szenvedett a 

Mura csapata vasárnap Celldömöikön 
a celli Vasutastól. A mérkőzésen lá
tottak alapján megállapíthatjuk, hogy 
az eredmény 0:0 lehetett volna ha a 

. játékvezető lelkiismeretlenül egy ár
tatlan magas labda fejeséért nem ad 
11-est a II.-ik félidő 23 percében. Ide
gileg ez a csapatot teljesen letörte, 
igy aztán a befejezés előtt két perc
cel Erdősi öngól szerű hazaadását 
egy celli játékos ráadásul a kapuba 
továbbította. Mindez azt mutatja, hogy 
a 11-es nélkül Celldömölk gólt nem 
tudott volna összehozni.

A Mura csapata általában csaló
dást keltett, a játékosok 1—2 kivéte
lével szinte nem mertek a labdára 
menni. Mi elhisszük, hogy a celliek 
durvák voltak, azt is elhisszük, hogy 
állandóan fenyegették a játékosain
kat, (Békési nevű celli játékostól mi 
magunk is hallottuk a fenyegetést 1 ! 
Csak holmi „lábtörésről és agyonru- 
gásról" volt szól!) azonban annyira 
lelni, hogy a labdára menni sem mer 
egy játékos, hanem félrehuzódik, — 
nem szabad 1

A mérkőzéssel kapcsolatban meg 
kell említenünk két sajnálatos lényt! 
A közönség viselkedését és a játék
vezető ténykedését! Mindkettő elité
lendő. A közönség egy része a foly
tonos „csetnikezés" és lovagiatlan szi
dások. a játékvezető pedig a lehetet
len bíráskodása miatt. Ha az ember 
a játékvezetőt nézte, az a benyomás 
volt, hogy ez az ur „meg akarja a 
Murát készakarva veretni!!“ Lehetet
len ugyanis másképp megérteni bí
ráskodását. A 11-es nem hogy tul- 
szigoru volt, „de teljesen jogtalan!“ 
Az esetnél semmi szabálytalanság 
nem történt ugyanannyira, hogy az 
egész közel álló szöv. partjelző nem 
is jelzett szabálytalanságot! Dehát 
hiába, a játékvezető a félpályáról fut
va, kéjes örömmel mutatott a 11-es 
pontra. Csak annyit jegyzünk még 
meg. hogy az első és az utolsó he
lyezett mérkőzésén, a ll.-ik félidő 23.- 
ik percében 0-0 állásnál büntetőt csak 
kifejezetten szándékos vagy durva 
szabálytalanságért szabad ítélni, egy 

nálva. ellenségeink minden irányból 
reánk-törtek, s mire magunkhoztértünk 
volna, már az ország nagy részét el
szakították. Párizs mellett, Trianon
ban kellett aláírni a magyar történelem 
legszégyenletesebb békéjét. A Kárpá
tok medencéjét, ezt a csodálatos föld
rajzi és gazdasági egységet, amelyet 
ezer éven át a magyarság tartott fenn, 

j szétszabdalták, s nekünk csak a kö- 
I zépső kis részét hagyták meg. A békét 
diktáló angol-francia államférfiakat 
hamis adatokkal félrevezették, s szin- 
magyar vidékeket csatollak el Romániá
hoz, Csehszlovákiához, vagy Jugo
szláviához. Nagy-magyarország terü
lete 325.000 km2 volt s ebből álig 

í 90.000 km2-t hagytak meg a magyar
ságnak, korábbi 21 milliónyi lakosá
ból pedig csak 8 milliót. Maga Románia 
nagyobb területet kapott, mint amennyi 
megmaradt Magyarországnak, s két és 

| fél millió magyart Kolozsvárral és 
1 egész Erdéllyel együtt. A csehek a 
Felvidék erdőkben, bányakincsekben 
gazdag táját szerezték meg a szin- 
rnagyar Csallóközzel és az alföldi 
peremvidékkel együtt, mig a szerbek 
az Alföld legtermékenyebb déli részét 
vitték el, a Bácskát és a Bánságot.

(Folytatjuk.)

ilyen ártatlan fejesért ahol a játékos 
semmit sem csinált 11-est adni, szin
te egyértelmű a pártoskodással!! A 
játékvezető rengeteg hibájáról amit 
ellenünk követett el ezen kívül, meg 
sem emlékezünk külön, csak azt je
gyezzük meg, hogy „csuda gyatrán 

' vezette a mérkőzést!“

MURA II. - ZLE II. 3:1 (1:0)
Zalaegerszegen tovább folytatta a 

Mura II. győzelmi sorozatát, annak 
ellenére, hogy nagyon tartalékosán 
állott fel. A gólokat Lah, Lakics és 
Gorcsán rúgták. ♦

Vasárnap f. hó 24-én délelőtt fél 
11 órakor a Mura I. — a Zalaeger
szegi LE-vel játszik bajnoki mérkőzést.

Délután kettős bajnoki mérkőzés 
lesz a Mura pályán. D. u. fél 1 órar 
kor a Levente játszik bajnoki mérkő
zést a Szentgotthárdi leventékkel, után- 
na 2 órakor pedig Mura II. — Alsó- 
lendva II.-o. bajnoki mérkőzés kerül 
sorra. I la a Mura II. ezt a mérkőzési 
is megnyeri, úgy már az. őszi elsősé
ge — valószínű !

Bajnoki mérkőzéseinek táblázata:
/. oszlói V :1. SVSE 6 5 1 17:6 112. MURA 7 5 2 17:11 103. Move ZSE 6 4 1 1 23:12 04. Haladás II. 6 -1 2 16:11 85. Kapuval 7 3 1 3 17:17 76. SzFC II. 7 2 2 3 13:9 67. ZI.E 7 2 2 3 9:11 68. Körmend 6 3 - 3 13:17 49 10. CVSE (> 2 — 4 9:11 49 — 10. Kinizsi 7 1 2 4 9:11 411. Sárvár 7 1 2 4 6:17 412. Tapolcai V. 6 1 1 4 9:25 3
//. osztói y:1. Mura II. 6 5 — 1 16:8 102. Kőszeg 5 3 2 — 17:7 83. Bőrgyár 6 4 — 2 14:7 84. SzFC 111. 5 3 1 1 13:6 75. Dose, Lenti 7 3 — 4 10:17 66. Aisóiendva 4 2 1 1 5:3 57. Move ZSE 11. 6 1 3 2 11:11 58. Szentgotthárd 6 - 1 5 10:18 19. ZLE 11. 5 5 3:22 0

Zádnyi glászi
V Moszkvi sze je zacsnola 11 ok- 

toubra konferenca med angolszásza
mi i szovjetami, vendar je pa med 
nyúvim mislejnyom velka prepászt.

Angolszászi szó szeptembra mej- 
szeca pá zgübili 41 véksi i 51 vsze- 
felé ménsi hajouvov, szküpno 316.000 
tón. Zvüntoga szó nyim za vozsnyou 
szpokvárili okouli 50 hajouvov.

V Taljanszkom je takzvána Piav- 
szka divizia kompletno preszloupila 
v republikanszko divízió na sztráni 
Mussolinija.

Japánszki caszar je vtálao Gőring 
feldmarsáli velki krizs Pavolira réda.

Na Kréta szigeti sze po mislejnyi 
anglejzsov nahája 30.000, na Rhodos 
szigeti pa 14.000 nemski szoldákov.

Szovjeti szó v tóm leti doubili z 
Amerike vszevküper 4.000 tankov.

Po cejlom Törszkom országi de 
oktoubra 29-ga szvétek. Té dén de 
nájmre 20 lejt, ka sze je nasztánola 
republika.

V Ameriki je velka nevola za 
gumi. Znáno je, ka szó véksi tao dr- 
zsél, gde raszté gumiovo drevje, ja
páni vkrajvzéli od Amerikancov, steri 
v táksoformo trpijo velko poménka- 
nye v gumiji. Nemei szó pa v tóm 
poglédi na dobrom, ár znájo z tak- 
zváne boné (kameno vougelje) delati 
gumi i tou szkrivnoszt drzsijo szamo 
za szébe.

Po cejloj lndiji merjé na leto pou 
drügi miliőn lüdi zavolo picsenyá 
csemérni zsálcov rázni máli sztvári. 
Pouleg tóga ji merjé na leto okouli 
10 miliőn zavolo trésüké (malárie).

— 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 
vszém mestram zavolo dobri taná- 
csov. ki szó v toj knigi. Kniga sze dobi 
pri Gumilár Kálmáni na ipartestületi.

Érvényes: 1943. MAVAUT AUTÓBUSZ MENETREND május 17.-től
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i 5 7.15 8.50
8.45 : 12.25 : 15.55 i Aisóiendva é :7.10 16.35 : 20.15
9.55 13.35 : 17.05 Letenye •6.04 15.29 • 19.09

10.45 14.25 : 17.55 é Nagykuniz.sa Korona >íz. i ;5.10 '.4.35 ; 18.15
10.55 14.35 • 1805 é Nagykanizsa pu. i ! 5.(X) 14.25 : 18.05

Muraszombat—Felsölendva—Szentgotthárd

: 10.20 19.10 1
Muraszombat—Szarvasiak .. f 

: 6.55 : 13.25Muraszombat Korona sz. é :6.00
• 10.25 19.15 1 Muraszombat pályaudvar é ;5.55 : 13.20
: 11.17 20.07 i Vashidegkul i 15.04 jő .04 • 12.29
: 11.15 20'35 < Szarvasiak i :4.35 :5.35 : 12.00

MEGJEGYZÉS:
K Muraszombat—Letenye között csak hétköznap.
X csak hétköznap közlekedik.
d “Aisóiendva—Nagykanizsa között csak hétköznap.
n Muraszotnbat Szarvasiak csak kedden, csütörtökön, vasár- és ünnepnap közlekedik, 
f—Muraszombat—Szarvasiak csak hétfőn, szerdán, péntek és szombaton közlekedik, 
e—Muraszombat—Szarvasiak kedden és csütörtökön nem közlekedik.
« "Muraszombat Felsölendva csak kedden, csütörtökön, vasárnap és ünnepnap. 
h--Muraszombat Felsölendva csak hétköznap hétfő, szerdán, pénteken és szombaton. 
X—Felsölendva—Szentgotthárd között csat hétköznap.

gx Felsölendva—Muraszombat járat először a pályaudvart érinti.
<■ - Csáktornya—Perlak között csak hétköznapi hétfőn, szerdán és pénteken.

( sáklornya—Stridovár közöli minden hétköznap közlekedik.

X
7.15

h g
: 19.00 i Muraszombat pályaudvar é

gx
: 5.55

h X

7,25 : 15.35 : 19.15 , Muraszombat Korona sz. é : 6.00 : 6.55 14.20
.8.25 : 16 35 •20.15 . Felsölendva i • 4.55 • 5.55 13.20
: 9.35 ( Szentgotthárd Korona sz. 1 — _  • 12.10
•9.40 < Szentgotthárd pályaudvar 1 - 12.05

Poriak Beiica Csáktornya—Stridovár
8.10 : 14.55 i Perlak é • 8.00 : 14.10•• 9.32 : 16.17 i Beiica i :6.59 : 12.49
9.50 : 16.35 é Csáktornya Zrínyi tér i •6.40 : 12.30

• 17.00 i Csáktornya Zrínyi tér é • 6.10
: 17.49 i Muraszetmárton községh. i :5.21
: 1 é Muraszentmárton fürdő i • |
• 18.10 é Stridóvár i • 5.00

KÖZPONTI MOZI
OITTRICH, MURASZOMBAT

Október 23-án, szombaton V28 órakor
24-én. vasárnap 3, 5 és '/$ órakor

25-én. hétfőn ’/28 órakor

Bécsi vér
CWIENER BLUT)
Főszereplők: W1LLY FRITSCH, MARIA
HOLST, HANS MOSER, THEO L1NGEN 

Rendező: W1LLY FORST

Október 26-án kedden */28 órakor 
27-én szerdán 6 és V28 órakor 

„GÚNYVACSORA** 
Főszereplők AMEDEO NAZZARI, OSVALDO 

VALENT. CLARA CALAMAI.

Pályázati hirdetménySzarvaslaki körjegyzőségnél szervezett körirnoki állásra pályázatot hirdetek.Az állás javadalma a 62.000/T926, B. M. rendeletben megállapított illetmény.Felhívom mindazokat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket (IV. középiskola), eddigi alkalmaztatásukat, erkölcsi és politikai magatartásukat igazoló bizonyítványokkal, valamint az 1939: IV. t. c. 5. §-a értelmében megkívánt keresztényszármazásukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket hozzám folyó évi november hö 15-ig déli 12 óráig nyújtsák be. Az elkésve érkezett pályázati kérelmeket figyelembe nem veszem. Megjegyzem, hogy az állás be van helyette sitve. Az alkalmaztatás félfogadás utján fog történni.Muraszombat, 1943. október 14.Dr. OLAJOS JÓZSEF főszolgabíró.
RÁDIÓK

szakszerű 
javítását vállalom.

Stiván Ernő, Muraszombat.

Nagykuniz.sa


-3. okt.ber 22. MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 5 ok’"'
Od ’kéíma <3© feécKa

Mussolini je na szvojem kvartejri 
_.z>, ao Kömmel generálisa i sze je 
.s x a dugsi csasz prijátelszko po- 

>ávao. Naténci szta szi pogucsala 
vsza szolöacska pitanya.

Taijanszki konstituirajoucsi or
szacski gyülejs v krátkom vrejmeni 
vl- i.. erpozové fasiszticsni kormány v 
,.j ;om na szevernom kráji lezsécsem 

sj. Orszacski gyülejs de meo 
; követov. ki do zasztoupali vsze 
rer ? lüdsztva. Prvo delo nouvoga 
0; v.-. -skcga gyülejsa de likvidácia 
monarchie.

\a Taljanszkom sze brezi nem- 
-,k<a vojaskoga zapovednika nemre 

_zni zaprejti niksa iabrika ali 
^síerszko szpráviscse, veslati itd.

, dela; i sze neszmijo odpüsztiti 
z niksega oeia.
\a Balkáni szó nemei znouvics

1 taljanszkim szoldákom vkraj
szpojémali pükse i je poszlaii v nem- 
sko zgráblensztvo.

V Indiji vláda sztrasen glád. Pi
tén tó velke lakote je naprejprislo 
tüdi londonszkom parlamenti, gde j 
jc miniszter za Indijo Amery poré- [ 
csao. ka v Indiji na keden vmerjé , 
por ’ )k 1-000 lüdi. Velki tao lüdsztva I 
pa bezsi v szouszedno Burmo, gde 
pa zse japáni vládajo.

Nouvi rangi v szovjetszkoj voj
szki. V szovjetszkoj vojszki szó nej 
szamo oficerszke sarzse posztavili 
-az . nego szó tüdi nájvisise gene- 
ráiszke rangé vpelali notri. Tak do 
od.-z>. gamao meli tüdi artilerijszke, 
pes.icske. tankovszke, pionirszke i 
. szi dajoucse feldmarsale ali vezér
tábornagy e.

V Milánoji z nepodpíszanimi pisz' 
me. nikáki politicsno tozsárijo szvo*

: sánye. Milánszki érsek je zdaj 
vöd io edno pasztérszko piszmo. v 
steri n kak nájbole oszoudi tákse 
cs ejnye i tisztoga. za steroga sze 
tou vözvej. ga vözapréjo i vöodlou- 
Csijo.

\ Prági je bila veika ouszvet- 
noszt. V králevszkom grádi szó náj
mre v szlüzsbo vpelali nouvoga cseh- 
mor.a protektorátusa, Frick Vilmosa, j

139 sárim otorni amerikanszki 
bombnikov szó 14-ga oktoubra nem
ei dojsztrejlili. Sz tejmi bombniki szó 
ang Iszászi zgübili tüdi 130 piloutov. 
Nemska zgűba je bila 17 máli gyá- 
gerszki europlánov. Naprej tiszto ne
delo szó amerikanci metali bőmbe 
na klünster váras. gde szó szporűsili 
znamenito cérkev, stero je posztavo 
Velki Károly, nadale püspekovo pa- 
iacso i eden klousterszki spitao, gde 
szó bőmbe bujle 72 spitaoszki sze- 
szter.

Kak Nemei, tak Japáni szó ősz-

ORION
TE-L-E’F-U’N’K'E’N

PHILIPS
telepes rádiókészülékek 1943—1944 
S hónapos jótálással szállíthatók.

Rádió NEMECZ
MURASZOMBAT

•

Szakszerű javítások gyorsan*
vidékieknek soronkivül. 

tro protestejrali prejk szvoji követov 
v Liszaboni, ka je Portugália popü- 
sztíla z szvoje neutrálnoszti i na pri- 
tiszkávanye angolszászov Azorszke 
szigete v Atlantszkom óceáni za opo- 
riscsa zdávala.

V Ameriki do prísesztno leto po- 
szlávlali prezidenta. Mocsno sze gu- 
csí, ka nrouti Roosevelti gorisztoupi 
Wilkie na sztráni republikánszkoga 
párta.

V Belgrádi szó dojsztrejlili Pavle 
Gyorgyevicsa, főnöka belgrádszki po- 
licájov.

Bolgárszki zvünejsnyi miniszter 
je grátao Sismanov Dimiter. ki je do
szejgamao szpunvávao államtitkár- 
szke poszté.

Dvejsztoupétdeszét krát je dobro 
zavado. Novotny Walter, komaj 22 I 
lejt sztár százados, ki je obednim ko- | 
mandánt ednoga nemskoga gyáger-I 
szkoga europlánszkoga ezreda. je 
zádnyi csetrtek znouva dojsztrejlo 6 
szovjetszki europlánov i ji je v tak- 
soformo vszeíküper zse 250 prepravo. 
Té mládi százados je meo tüdi tákso 
szrecso, ka je v ednom dnévi dvak- 
rat poszpouloma vnicso v lüfti po i 
10—10 europlánov.

Spellman, amerikanszki’érsek. kak ; 
sze csüje, znouva pride v Europo.

BtrátKi gtászl
— Neszrecsa vrloga diáka. Dun- 

dek István, diák z Bodóhegya je pri 
deli vörno poinágao öcsi. Metao je 
z stale szenou v gümlo, pri tóm sze 
nyerni je pa posamerilo i je tak ne- 
szrecsno doj szpadno, ka szi je potro 
lejvo rokou. Vrácsi sze v spitáli.

— Med pilom szó sze szmícali. 
V Tüskeszeri (Trnye) je v ednoj kres- 
mi popívao Hozján Ignác. Gda je zse 
meo preci moker gút, je zácsao nika 
stenkáriti na tam szedécse pivce Na 
nikso rejcs szó pa vcsaszi naprej-

Szövődé r. t.
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

*

Központi iroda: BUDAPEST

szpojémali bijeske ino ga po právoj 
rouki i hrbti posteno, po stajerszkoj 
„aufbiks" navádi obdelali. Hozjána i 
szó taki ipripelali v spitao, gde de szi i 
med bolecsinami premislávao. ka vi-1 
no escse csednomi obskoudi.

— 31. Orszacski katolicsanszki 
kongresszus je bio obdrzsáni premi- i 
noucse dnéve v Budapesti pod vodi- 
telsztvom dr. Serédi Jusztinián her
cegprímása. Na tóm kongresszusi szó 
meli naprejdávanye dr. Serédi Juszti
nián hercegprímás, Angelo Rótta nun- 
cius, Kállay Tibor bivsi miniszter, Ho- 
monnay Tivadar polgármester i Ke
lemen Krizoszton pannonhalmszki 
főapát. Od delüvanya AC je dávao 
racsun dr. Mihálovics Zsigmond pre- 
látus.

— Statárium v Zalaegerszegi de 
szoudo obri 47 lejt sztaroga Hajdi- 
nyák Lajosa z alsólendavszki goric, 
ki je okouli pounoucsi v csemeráj 
vuzsgao tésztovo hizso Spilák Ivána. 
Ogeny je prejkvdaro tüdi na szou- 
szidno hizso i napravo doszta kvára.

— V Budapest szta sze pripelala 
nemski admirális Raeder i miniszter 
Meissner i nasemi Kormányzóji prejk- 
dalá Hitlerov senk, steroga je posz
lao Führer za Kormányzójov 75 rr r- 
sztni dén. Té senk je eden lejpi i 
nájbole moderno vöposztávleni jar-M 
(hajouv).

— Mlájsi Horthy Miklós je grátao 
hadnagy. Preminoucsi csetrtek ie v 
Szegedi na dvoriscsi kaszára Horthy 
Miklósa bila veika paródia, pri ste
roj priliki szó ml. vitéz Horthy Mik
lósa vöimenüvali za hadnagya.

— V Magas Tátri sze je koncsála 
konferenca internacionálni hitrovozé- 
csi eugov. Napravili szó réd • ozsnye 
za 1944—45. leto.

— V Nyíregyházi je statárium 
oszoudo na gauge Falisz Józsefa 30 
lejt sztaroga i Fencsik György 24 lejt 
sztaroga ungpetróckoga sztancsara, 
ár szta za csasza zakmicsenyá varia 
v eden magazin v Nyírbátori. Fen- 
csika szó obeszili. Falisz je pa dou
bo pomiloscsejnye.

— Za fret je mejla pozványe na 
birovijo grofica Zichy Ludovika z Nó- 
grád vármegyőva i je nej sla na bi
rovijo. Záto szó jo stondárje prignali, 
ka nyoj pa persze nej bilou prijétno.

— Od novembra í-ga de sze na 
kárte vötálalo vecs krüja i mele. Krüj 
de na dén 25 dek, mele pa na mej- 
szec 5 kil na persouno.

Asztalos segéd 
azonnal felvételük. F A RI C S LAJOS 
asztalosmester Muraszombat, Kcsufh L. u.7.

Cipész szakmához
mindenféle munkára alkalmas segédet azon
nal felveszek. F I L 0 SÁNDOR cipész 

Gödörháza 30.

| Titán János
T bornagykereskedőnél — KiSMombat.

— Orszacski gyülejs je zdaj na 
csetrtek bio vküperpozváni. Tüdi 
zgornya hizsa de mejla gyülejs, pri 

' steroj priliki do posztávlali szvojega 
nouvoga elnöke, ár je prvejsi Szé
chenyi Bertalan gróf mrou.

— Sztraslive glászi je toro med 
iiidsztvo vlájerics György 53 lejt sztár 

, ostarjás v Csáktornyi. Zavoio tóga ga 
i je törvényszék v nagykanizsi oszoudo 
I na mejszec dni zápora.

— Na Műegyetem (inzsenerszki 
iákul tás) szó letosz prvifart nej gori- 

! vzéli dekline, ár sze je priglászilo po- 
j vouli dccskcv.

S z ö I ö h & x------ ----------
saHoiót (prést)
minden nagyságban szállít

I IA K S O N Y GYŰ L A gépészmérnök
1 Budapest, Murányi u. 42. Fedezze szük-
1 séytetét. fia néni használhatja maridén 

jó lesz jövőre.

Cipész segéde*,
aki csizma munkához is ért, azonnal feive-
■ zem. Munkával é.s ellátással biztosítom. — 

i’RÉLECZ FERENC, cipész, SÁL 64.

r Dolinesar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

Finn m badacsonyi és egyéb balaton- 
r. .dléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók



6 oldal MURASZOMBAT és VIDÉKE 1943. október 22.
Mládi fcmécs&s szitwuvje

i kotrige gazda&örov!
Kr. Vogrszko Polodelszko minisz

tersztvo goripozáva pazko na obdr- 
zsánye 10 dnévni kmécski kurzusov, 
steri do v csaszi od novembra 15-ga 
i márciusa 1-ga na speciálni kmetij- 
szki soláj v Jászberényi, Nagykállói, 
Kehidi. Komáromi, Kaposvári, Mun
kácsi i Rimaszombati soláj obdrzsá- 
ni. Nam nájblizsánye sóié med tejmi 
bi bilé Pápa, Kehida i Kaposvár. 
Vcsenyé, lakás i sztrosek na tej so
láj vszi, ki sze priglászijo, dobijo 
ksenki, vendar pa vszaksi more pri- 
neszti z szebom v natúri za őszem 
dni mászt, cuker, krüsno meló i za 
tesztou meló v naturi, stere recsi sze 
pa tam odküpijo i vöplácsajo. Sto ko- 
licskáj razmi vogrszki i má volou za 
té kurzus, naj napise prosnyou na 
edno tej sóul, ka ga naj gorivzeme- 
jo. Na prosnyou nej trbej stemplina. 
Zednim pa more vszaksi 5 pengőjov 
kaucije poszlati po posti tá, stero kau- 
cijo pa po szkoncsanyi kurzusa vszak
si vö dobi plácsano i zednim dobi 
szvedocsansztvo.

Prosnya sze etak lejko glászi :
M. kir. Mezőgazdasági Szakiskola 

Igazgatóságának Pápa.
Mély tisztelettel alulírott Küzma Pé

ter kisgazda kérem a tek. Igazgató
ságot, szíveskedjék engem a Földmi
velésügyi miniszter Ur által kihirde
tett 10 napos gazdasági tanfolyamra 

felvenni. A jelentkezésem komolysá
gának biztosítása végett 5 oengöt 
egyidejűleg postára adtam.

Kérésemet ismételve maradtam
Filóc. 1943. okt. 25. Mély tisztelettel: 

up. Bagonya. Berke János.

Sto scsé od tej kurzusov kaj na- 
ténci zvediti, sze naj zglászi v Mura
szombati v kancalaji Főszolgabirovi- 
je. 16. dveri.

Mörszko vodou napelajo v Bala
ton. Drüstvo „Balatonszki Kultusz" je 
vö dao napraviti pláne, ka kak bi sze 
mőrszka voda dála napeiati v Bala
ton. Tak je nájmre zarnisleno, ka bi 

| sze mörszka voda na zalavármegyőv- 
szkom határi pouleg vesznice Mura
átka po ednoj sztrügi vönapelala i 
med Molnári i Fityeháza vesznicaj z 

, tála pá nazáj v Möro, z tála pa po 
10 m szpadájom v Principális csator- 
no, otkec bi voda tekla mimo Zala- 
szentmihály. Pacsa vesznie do Eszter
gálva. gde bi sze z mocsniin szpadá
jom 40 m-ov napoutila v Zala potok
i tak zráven v Balaton. V táksoformo 
bi z Balatona vötekoucsa Sió csator
na v elko moucs mejla i bi pouleg ra- 
csuna lejko edno 9000 konyszki mou- 

i csi velko elektriko dávala. V plán vzé- 
ta Mőra-Balaton csatorna bi tehát vel
ki vérsztveni pomen mejla.

Sztrasna szovjetszka meszarija 
v ednom ukrainszkom várasi

Z masinszkimi püksami szó lüdsztvo dojsztrejlali
Deutsche Ukraine Zeitung zváne 

novine pisejo. ka szó szovjeti pri pri
liki notrivzétja Csernigov várasa na- 
pravili med sztancsari krvávo koupel. 
Vcsaszi po tisztom. kak szó bolse- 
viske csuporé notri prisle, szó vsze 
lüdsztvo nagnali na eden velki piac, ' 
med nyimi vöodébrali 40 GPU cse- , 
sztnikov, öve szó pa z masinszkov i 
püksov doiszposztrejlali. Szrecso je 
meo vujti szamo eden kolár. Nej je 
záto csüda, ka pred bolsevikami vsze j 
lüdsztvo bezsi i sze pakiva na nem- * 1 
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STIVAN ERNŐ
MŰSZAKI NAGYKERESKEDÉS 
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA 
SKF., SRO. GOLYÓSCSAPÁGYAK

HOFHERR—SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEZÉRKÉPVISELETE

MURASZOMBAT

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

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

sko sztran. Kak novine pisejo. sze 
szamo z edne sztráni fronta r.anája 
62.000 nevelni ukrajinszki bejzsar.cov. 
ki ráj vsze püsztijo tam, naj szi sza
mo gouli zsitek rejsijo.

KossoroSeat Vencs za
Mintszentekre Vszejszvécovo 
olcsón kaphat — po tál cejni dobit? pri

DOMÁJNKÓ IMRE, Muraszombat,
Lendva utca 6.

BENKÓ JÓZSEF

Sürgöny: 
BENKÓ, 
.Muraszombat

MU RAUOMBöT

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

EILAND LIPOT 
veletrgouvec szádja

SZOMBATHELY - Telefon: 173.
Import. Export.

SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVNICA
Píszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. - Poszlovencso: FL1SZÁR JÁNOS, vp. vucsitel.

Román. — I. Tál. 10Tak bogme, nede dugó brezi vertinye, ár komaj kak bi sze gyámarje ztréznili od , vnóge zsganice, stero szó na trbíni po i guti doj szpüsztili, zse je pá növő gyamo , trbc-lo kopati. ZaGongolyicov je vöpremíno • Srankó Janó, steri sze je doszta obracsao I okóli Gongolyice v-onom hípi, gda je | ona escse na nyé valón sznéha bila. Zdaj i pa rávno tak, da bi szi vküp pogttcsala, eden za drügim ideta. Tó je zse tak csakao cslovek. Tak szó gucsali, ka né szamo ednők na pöli je Gongolyica minóla v- zsitt i táksega hípa je Srankó na ednők , tam grátao od nikec i on je tüdi lehno i v-zsiti. O tá zsita, zakaj tak velika zraszté- , jo, ka vszáko noríjo zakrijejo!Zdaj szta tüdi obádvá lelinola, liki dvé fényi vu nicsesz... Sránkó-a szó mrtvoga naisli po szprévodi na gojdno v-poszteli tak sze vidi, ka ga je „nébe sztréla", bozsi zslak scsukno.Srankó je tüdi prémocsen cslovek bio „mágnács“, (dvanájszet nájbogatejsi vértov za „mágnácse" mágnásje zovcjo szlováki). Meo je 300 zvér, stere szó sze v-határi paszle, doszta zemlé je delao; tak sze je nyega tüdi szijaven szprévod dosztájao. Nyegova tüvárisica je pritom né bila szkou- pa, száma je sla k-skolniki, k-popi i na- !roucsila je, ka vsze tak more bidti, kak

je pri Gongolyici biló. Ka de kóstáló, de kóstáló, Srankóva família je tüdi né po- zadnyésa od Gongolyove.Dvá popa, stirje ministrantszki pojbje v csarnom gvanti oblecseni, neprehényano zvonenyé. I escse vecs, i escse vecs. János ' pop je zadovolno klumao z-glavőv. j — Vsze bode, vsze.i Z-krájdov je vküp zracsunao, ka de kóstáló.— Tak je goszp. dühovnik — odgovoro ; Srankójca — ali naj escse k-coj dájo tiszto l erdécse tüdi, naj známo, kelko de z tisztim I d rag se.— Kakse erdécse?— Ka szó pri gongolyce szprévodi obri ! szébe drzsali. Kak je tiszto lepő biló.— Pop sze je né mogao zadrzsati, za I szméjao sze je.Vem je tó neinogócse! Ejnye, Ejnye! I Srankójci je pregorelo, sínyek szi je v- zátanek szkresila i gizdávo eresé:— Zakaj bi nemogócse biló? Moji pénezi i szó né táksi, kak Gongolyovi? No né je j tak?— Hja vídite mo drága Srankójca, te1 je dezsdzs só; vütro de pa gvüsno lépő vrémen.Ali Srankójca szi je né dála dopovedati, I né je taksa zsenszka bila, stera bi sze od

: szvojega stímanya odpovédati dála, ka je ona nakanila, od tisztoga jo je odvrnóti i niscse né mogao, né je poszlühsala, csi i bi z-angelszkimi jezikmi stoj guesao. Bole razmi ona k-dialektusi, kak dühovnik.— Ka je te dezsdzs só? Tém lezsi zdaj neszéjo düsa moja goszp. dühovnik, csi de lépő vrémen, komcsi sze nenamocsi tá drága partéka. Tóga je vréden moj drági tüváris. On je né bio menye vréden, kak Gongolyica. Dugó lét je rítar bio, na cérkev je tüdi áldüvao, on je prineszao tiszte lépe píszane szvécse z-Bcsztercebánye na i oltár, pred petimi létami, té lépi béli po- kriv na oltári je pa nyegova szesztra tak lepő naslingála. — Záto ta erdécse neszmi faliti z-szprévoda nyegovoga.— Ali zsenszka gmajnarica, vé de sze pa nikák szmehao z-méne, csi mo gda i szuiice szíja pod dezsdzsévnicov pokápao. ' Nihájte odsztópte od té noríe, Srankójca!Srankójco je zdaj jocs ovládao, z-kém sze je zaszlüzsila ona té spot, ka Bozsi szluga mrtveci tiedá onoga postenyá, stero sze ga dosztája i stero te zsivócsi tüdi lüjbi. Ka bodo vescsarje gucsali? Tó do gucsali: „ka je Srankójca né posteno po- hránila tá szvojega tüvárisa, tak szó ga v- jamo vrgli, kak ednoga kódisa.“— Naj vcsiníjo goszp. dühovnik, pro- szint ji za bozso volo — i kak szi je szkuznate öcsi z-róbesekom bríszala, je tecsasz menola z-prsztámi eden kükéi, dokecs sze je né odvézao i edna deszetka je zsnyega szpádnola.

Srankójca jo je gori vzéla i z-postenyom na szto djála.— Z-etim escse pobögsam, naj szamo bode szijaven szprévod,proszim ji ponízsno.Zdaj je notri vdrla z-künye v-hizso Áda- nicskojca pred szebom v-bélom förtoji, z- köokov v-rokaj, gcvorécsa:— Tak, tak, düsa moja goszp. dühovnik, Srankó je pobozsen cslovek bio. Né je isztina nika z-ove vnóge pletyke, ka odnyega guesíjo. Pa csi bi rávno isztina biló kaj, i te bi tüdi tiszto Gongolyco tezsílo — Bőg nyé diisi dobro dáj. Csi je tak pri totn ednom tam bila dezsdzsévnica, pri tóm ovoni je tüdi lehko tam. Ali je pa mogócse zse Bóg tak csemeren, stero je zdaj zse vszeedno, csi malo vecs, ali menye, csi je pa né csemeren, te za ctoga volo tüdi nede.— Ejnye ejnye Ádanicskojca, né vasz je szram tákso noríjo guesati. Dajte meni mir i neguesta tákse satringe! Vájno zse- lénye je uprav szméha vrédno!Ali tivi dvé zsenszki szta szi né dalé dopovedati. „Znávi midvi, ka znávi, náj goszpon dühovnik nedo za norce meli", i tecsasz szó zaglüsale, molile, pritiszkávale sze, dokecs je né prevolo, ka Srankó Jánosa tüdi pod dezsdzsévnicov szprévodi i po- kopa.— Csi jo tecsász lasztnik ne odneszé. Ár je tó szvéto, ka jo je nikák tü nihao i csi po nyó pride, de nyerni jo nazáj trbelo dati.(Nadaljávanye pride.)
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszomhal. Felelős kiad* és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Harlner) Nándor.


