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Újévi fohász
Add, Urunk, hogy az uj eszten

dőben jobbak legyünk, mint eddig 
voltunk. Találjon szivünkbe utat az 
igaz h i t, tegye meleggé lelkünket a 
szeretet, j óakar at vezérelje tet
teinket.

Legyen erőnk a~ ' ~'",ok szi
ves vállalására ' 
aásbar 
ságunk elfeledni az euenünk elkö
vetett vétkeket, emlékezetünkben fris
sen éljen jótevőink iránt a hála.

Hazafiasságunk teljesedjék ki iga
zi magyarsággá! Nemzetünk forró 
szeretete ne tegyen bennünket igaz
ságtalanokká másokkal szemben és 
tegyen kérlelhetetlenné saját hibá- 
i n k ellenében. Tudjunk megértöek 
lenni, nagylelküek lenni, türelmessek 
lenni még azokkal szemben is, akik
től megértést, nagylelkűséget és tü
relmet még sohasem kaptunk. De ha 
kell tudjunk kegyetlenül kemé
nyek lenni ezeréves hazánk szebb 
jövőjéért folytatott küzdelmünkben!

Legyünk állhatatos honvédek, ha 
■ ízt kívánja a nemzet, katonaruhá
ban. ha pedig úgy kívánja, tollal, 
kaszával, kalapáccsal a kezünkben! 
Ne várjuk másoktól a munkát, ne 
mások áldozatának nagyságát mér
legeljük, hanem azt nézzük: mit 
tehetünk mi és mit kell ne
künk tennünk!

A boldogságot ne keressük az ese
ményekben, hanem fedezzük fel sa
ját munkánkban. Bontakozzék ki tel
jes nagyszerűségében az a feladat 
szemünk előtt, amely nemzedékünk
re vár. Érezzük azt, hogy olyanok
nak kell lennünk, mint a honalapí
tóknak, mert másként nem tart
hatjuk meg a világnak ezt a nagy
szerű nemzetet, amely már eddig is 
annyi nemes értékkel gazdagította az 
emberiséget.

Legyünk büszkék arra, hogy ma
gyarok lehetünk! Történelmi ál
dozat a népek oltárán, amely
nek ezer éves harcaiban 
hullatott véréből már a ny
ugis z o r született meg a 
megbocsátása Európa mu
lasztásainak!

Add, Urunk, hogy a legkisebb is 
megértse köztünk: az uj esztendő 
boldogságát nem várhatjuk a szeren
csétől, ezt a boldogságot másoknak 
és sajátmagunknak sajátmagunk- 
b a n kell megteremtenünk ! Mert 
az események belőlünk szü
letnek. Jobbat csak akkor 
hozhat számunkra a sors, 
ha mi magunk is jobbak 
leszünk!

ígérjük kát meg önmagunknak, 
hogy igyekszünk az uj esztendőben 
jobbak lenni és csak ezután kíván
junk másoknak
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A muraszombati csata huszonnegyedik évfordulója

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület állást foglal 
a vend nyelvkérdéssel kapcsolatban 

egyesület kijelölt bizottsága foglalkozott a Dr. Pável Ágoston által készített vend nyelvtannal 
A \ endvidéki Magyar Közművelődési Egyesület hivatása:

segíteni a vendet, hogy a magyar nyelvet elsajátíthassa 
SZÜKSÉG VAN MAGYAR OVODÁK FELÁLLÍTÁSÁRA, A NŐK HAZAFIAS NEVELÉSÉRE ÉS A TANÍTÓ

KÉRDÉS HELYES RENDEZÉSÉRE
és a nyelvtan kiadására, vagy ki nem I Ennek ellenére átadják a nyelvtantA vend nyelvvel kapcsolatos kér- I 

dések megvizsgálására a Vendvidéki 
Magyar Közművelődési Egy esület vá
lasztmánya által megválasztott bizott
ságot hétfőn délelőttre fontos értekez
letre hívta össze Hartner Nándor 
országgyűlési képviselő, az egyesület 
elnöke. Az értekezleten részt vettek : 
Mikola Sándor felsőházi tag. c. tan
kerületi főigazgató, az egyesület disz- 
elnöke, Hartner Nándor országgyűlési 
képviselő, elnök, dr Olajos József 
főszolgabiró. Antauer Jenő tanügyi 
előadó, főtitkár, vitéz Csermely István 
főhadnagy, járási levenleparancsiioL 
Darvas Aladár ev. alesperes, Fiiszár 
János ny. igazgató-tanitó, Luthár Ádám 
ev. lelkész, dr. Pintér Miklós kir. köz
jegyző, Stevancsecz Rezső ig.-tanitó, 
körzeti iskolafelügyelő, Szász Ernő 
újságíró, ügyvezető titkár. Vértes Ala
dár ny. igazgató-tanitó.

A tárgysorozat letárgyalása előtt 
Hartner Nándor az egyesület nevé
ben melegen üdvözölte Mikola Sán
dort felsőházi taggá való kinevezése 
alkalmából és kérte, hogy továbbra 
is az eddigi szeretettel foglalkozzék 
az egyesület ügyeivel. Mikola Sándor 
megköszönte az üdvözlést és Ígéretet 
tett, hogy a jövőben is minden erejét 
a Muravidék érdekében végzendő 
munkára fordítja.

Hartner Nándor ezután ismertette 
a megbeszélés célját. Az egyesület 
választmánya 1941. szeptemberében 
kimondotta annak 
hogy

vend nyelvtant 
a segítségével 
került tisztviselők 
könnyebben tanulhassák meg a 
nép anyanyelvét.

A nyelvtan megírására felkérte dr. 
Pável Ágoston egyetemi magántanárt. 
Dr. Pável Ágoston megírta a nyelv
tant és abból 3 példányt az egyesü
lethez beterjesztett.

Az említett választmányi ülésen 
kijelölték az a bizottságot is. amely 
a vend nyelvtannal és a vend nyelv 
művelésével kapcsolatos további kér
déseket részletesen megvitatja és a 
választmány elé javaslatot terjeszt a 
további állásfoglalást illetően Az el
nök felhívta még az értekez et figyel
mét arra is. hogy az egyesület — a 
választmány határozata értelmében 
— nem szándékozik a nyelvtant ki
adni. szerepe csak az, hogy az ille
tékes kisebbségi ügyosztály előtt

a
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szükségességét.

írjanak, aminek 
a Muravidékre 

és tanítók

kérdést helyesen megvilágítsa a muravidéki népnek.

I

adására javaslatot tegyen. Áz egye
sület véleményezése természetesen 
az illetékes körök előtt irányadóan 
jön számításba.

Az elnök még hangsúlyozta azt is, 
hogy a nyelvtan megiratását másfél 
évvel ezelőtt határozta el a választ
mány, amikor arra az idekerült taní
tóknak és tisztviselőknek sürgős szük
sége lett volna. Azóta a helyzet 
lényegesen változott, mert ma már 
mindenki, akinek szüksége van rá, 
megtanult a néptől az igazi vend 
nyelven borzéin;. (Számos tanító ese
te bizonyitja ezt.) De e mellett is, a 
tavalyi választmányi ülésen csak

alkalmi segédeszköz megterem
téséről volt szó,

semmiesetre sem egy kis nyelvsziget 
nyelvének tudományos rendszerbe
foglalásáról. kiváltkép pedig nem 
vend irodalom, megteremtéséről és 
kifejlesztéséről. A vendek maguk sem 
kívánják ezt, sőt tiltakoznak ellene, 
mert a magyar nyelvet akarja vala- 
menny'iük minél gyorsabban tökéle
tesen elsajátítani, hogy ezáltal a ma
gyar életbe — amelyhez lélekben 
mindig is tartozott — nyelvileg is jól 
bele tudjon kapcsolódni.

Antauer Jenő fő.titkár ismertette ezu
tán a dr. Pável Ágoston által elkészí
tett nyelvtant.

A munka kiváló tudományos mü, 
néhány kivétellel az igazi vend nyel
vet adja. A terminológiájához szüksé
ges műszavakat — a vendben azok 
nem lévén meg —

a szlovéntól kölcsönözte, 
de a vend nyelvhez idomította.

Antauer Jenő beszámolója után 
hosszas megbeszélés következett a 
vend nyelvtannal és a vend nyelv
kérdéssel kapcsolatban. A megbeszé
léshez valamennyi jelenlévő hozzá
szólott és

valamennyi jelenlévő véleménye 
megegyezett abban,

hogy a dr. Pável Ágoston által elké
szített nyelvtan olyan tudományos és 
olyan terjedelmes munka, hogy sok
kal több annál, mint amire az egye
sület gondolt. Tudósok számára rend
kívüli élvezetes és magas színvonalú 
olvasmány lehet, vendül azonban nem 
tudna belőle tanulni az egyszerű 
ember.

Erre a munkára inkább a nyel
vészetnek lehet szüksége, mint 

tanulmányozásra Mikola Sándornak, 
dr. Törnár Edének, Siftár Károlynak. 
Antauer Jenőnek. Stevancsecz Rezső
nek és Vértes Aladárnak. A bizottság 
csak a tanulmányozás befejezése és 
újabb megbeszélés után adja meg a 
hivatalos véleményezést a választ
mány számára.

A megbeszélés során Hartner Nán
dor elnök a Vendvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesület célkitűzéseivel 
és munkájával kapcsolatban tett nagy
jelentőségű bejelentéseket. Az egye
sületet a felszabaduláskor azoknak 
a sürgős nemzeti feladatoknak a meg
valósítására hívták életre, amiket hi
vatalos vonalon nem lehetett volna 
megoldani. Ezért

a tulajdonképeni egyesületi élet 
még nem indulhatott meg,

csak az elnökség dolgozott és rajta 
keresztül az egyesület igen nagyjelen
tőségű nemzeti célok megvalósításán 
fáradozott. Január végére összehívják 
az egyesület közgyűlését és ekkor 
kezdetét veszi a tulajdonképeni egye
sületi élet. Az egyesület hivatása ettől 
kezdve még fokozottabb mértékben 
az lesz, hogy

a vendek nyelvi magyarrá válá
sát elősegítse.

A muravidéki vend-magyar népet nem 
szabad olyan szemmel nézni, mint 
más nemzetiségeket, ez a nép nyel
vében is magyarrá akar válni,

hát nem szabad kényszeritenünk 
arra, hogy nemzetiség legyen.

Ezért az egyesületnek támogatnia kell 
a kormányzatot a t a ntt ó-kérdés 
helyes rend ezésében, magyar 
ovodák felállítását kell szorgalmaz
nia és nem utolsó sorban arra keli 
törekednie, hogy a nők. az édesanyák 
is magyar nemzeti szellemű nevelést 
kapjanak !

Hartner Nándor elnök fejtegetéseit 
igen nagy helyesléssel hallgatta végig 
a bizottság és több felszólalásban tá
masztották alá nézeteit.

Szilveszter-est
a muraszombati kaszinóban

A muraszombati kaszinó tagjainak 
óhajtására az egyesület elnöksége el
határozta, hogy sziiveszter-estet ren
dez a tagok és azok családja szá
ma a. A háborúra való tekintettel a 
szilveszter estet szerény keretek kö
zött rendezik meg. de hangulata annál 
kellemesebbnek ígérkezik.

I
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Ezíden is január 10-én emleM meg a fflurasiB társadalma 
a muraszombati csata hősi halottairól

. . . 1918 év utolsó napjaiban meg
jelentek az ősi magyar-vend város 
utcáin a szerb katonák. Hadsereg 
nem állta útjukat, a meglepett lakos
ság fogcsikorgatva, de tehetetlenül 
tűrte a megszállást. Nem nyugodott 
azonban bele, titkon szervezkedett és 
megtámadta a megszállókat. Alig né- j 
hány puskával, kisszámú sereg. A I 
töltény kevés volt, a csapat kicsi, de 
a harcosok keblében magyar_ szív 
dobogott. Január 3-án délután 5 óra-1 
kor már nem volt szabad szerb a 
városban'

Ez a hősi fegyvertény a Muravi
dék hitvallása volt, amellyel meginti- 1

A Csáktornyái vasúti merénylet gyanúsítottja 
a szombathelyi honvédtörvényszék előtt

A szombathelyi honvédtörvényszék 
elé került Poszavecz István 24 éves 
zalavári íöldmives, katonaszökevény, 
akit 9 rendbeli lopással vádoltak. A 
vádlott,személyének külön érdekessé
get köfcsönzött az a feltevés, hogy 
ő a Csáktornyái vasúti merénylet el
követője. Ez utóbbi feltevés azonban 
bizonyítékok hiányában megdőlt.

Poszavec István Jurinec Mártonnal 
és Antonovics Jánossal együtt

a muraközi falvakat fosztogatták 
és a lopott holmikat átcsempész
ték Horvátországba.

Egyik csempészutjuk során a horvát

Beszélgetés Kondor Lajos karikatúra rajzolóval,
aki 34 államban járt, mielőtt haza tért volna Muraszombatba

Nemrégiben cikket írtam Vámosi 
Saáry Gyuláról, a neves muraszom
bati származású festőművészről. A 
riport megjelenése után barátaim fel
hívták a figyelmemet arra, hogy él 
körünkben még egy külföldön is 
ismert művész : Kondor Lajos kari
katúra-rajzoló. Az ő sorsa, a vele 
történt események is érdeklik majd a 
földieket.

Megkerestem hát Kondor Lajost és 
elbeszélgettem vele külföldi élmé
nyeiről, munkájáról, sikereiről. Sok 
érdekeset hallottam, 34 államban ara
tott sikereket a murahalmosi igazgató
tanító fia, 10 nyelven beszél maga 
is, számos nagy politikus, író, művész 
és sportoló karikatúrájának megraj
zolása fűződik nevéhez.

Maximálták a textiláruk árait!
A „Vasvármegye" cimü napilapból 

vesszük át a Magyar Távirati Iroda 
alábbi jelentését :

A Közellátási Hivatal a vásárló
közönség tájékoztatása céljából egyes 
lextilnemüek határárait az alábbiak
ban közli :

SÁGHEGY1 BAZALTBÁNYA RT. 

ut és vasútépítési 

kőanyag 
Telefon: CELLDÖMÖLKk16.

Egy mindenes szakácsnőt
keresek. Muraszombat. Mikola Sándor u. 11. 

Benczík. 

tatta, hogy magyar akar lenni és ma
gyar akar maradni örökké!

Az 1919-i csatáról január 10-én em
lékezik meg Muraszombat társadalma. 
Délelőtt 10 órakor ünnepi istentiszte
letek lesznek, a temetőben lévő hősi 
síroknál 11 órakor kezdődik az ün
nepség. Zenekar játszik, levente sza
val, Mórocz főjegyző emlékbeszédet 
mond, megkoszorúzzák a sírokat.

Az ünnepélyre kivonul a honvéd
ség, kivonulnak a leventék és a 
tűzoltók. Az ünnepélyt Gombás István 
főhadnagy, levente körz. parancsnok 
rendezi.

rendőrség elfogta őket és átadta a 
magyar hatóságoknak. Az átadás alatt 
a három tolvaj szétfutott, Poszavecet 
nyomban elfogták, Jurinec súlyosan 
megsebesült, Antonovics pedig jelen
leg is szökésben van.

Poszavec a honvédtörvényszék előtt 
beismerő vallomását visszavonta. A 
statáriális bíróság számos tanú kihall
gatása után sem tudott egyhangú ha
tározatot hozni, végül is ugv döntött, 
hogy az ügyet a rendes bíróság elé . 
utalja. Így nem kerül életébe a három 1 
muraközinek a falvaikban elkövetett

Még külföldi tapasztalatainál is ér
dekesebb gyűjteménye. Azt mondja 
ugyan, hogy csonka, legjobb karika
túrái külföldön maradtak, ennek elle
nére élmény a szakértő számára 
átlapozgatni rajzait. Találók ezek az 
arcok, egy-két eltúlzott vonással is 
meg tudják adni az arc jellegét. És 
amint tapasztaltam, gyorsan készül
nek. Két-három gyors ceruzavonás és 
már hegyesorru, de joviális karika
túrám ott díszelgett a rajzlapon. Igazi 
karikatúra, még a hajam is dúsnak 
látszik rajta . . .

Kondor Lajos jövő terveiről is be
szélt. Tavaszig itthon marad Mura
szombatban. akkor pedig a fővárosba 
utazik dolgozni. Talán kiállítást is 
rendez itthon. A háború végén pedig 
ismét jöhetnek a külföldi sikerek. (-)

Megjegyezzük, hogy Muraszombat
ba még nem érkezett hivatalos érte
sítés az árak maximálásáról.

Megnevezés
b<

Gyapjúszövet
alföldi külföldi

P P
Sportszövet 30.— 50.—
Kamgárn 40.— 70.—
Átmeneti kabátszövet 50.- 80.—
Télikabátszövet 60.- 100.-

Pamutszövet r
Lepedővászon 7.— 20.—
Sifon 4.- 8.50
Flanell 5.50 9.—
Karton 5.— _  _
Inlet 3.50 11.70
Kanavász 4.- —.—

Müselyem
Crepe de Chine 4.50
Crepe Satin 6.-
Crepe Georgette 4.50
Ujjabélés 5.50

HÍREK
Boldog uj esztendőt kívánunk va

lamennyi kedves olvasónknak és hir
detőnknek.

A Muraszombat és Vidéke 
szerkesztősége és kiadóhivatala.

— A „Muraszombat és Vidéke" 
december 18-i számának vezércik
kéből idézetet közöl a Magyar Elet 
Párt országos gazdalapja, az „Uj Ba
rázda.*' A fővárosi újság a muravi
déki eseményeket mindig figyelemmel 
szokta kisérni.

— Csermely Béla musznyai fő
jegyző gyásza. Súlyos csapás érte 
Csermely Béla musznyai főjegyzőt. 
Feleségének édesanyja. Horváth Gyu- 
láné 55 éves korában Rádóckölkeden 
meghalt. A megboldogultat nagy rész
vét mellett helyezték örök nyugalomra 
a zalaszentgróti temetőben.
r ---------= --------= ~

BOLDOG ÚJÉVET
KÍVÁN
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HÁHN IZIDOR
PAPÍRKERESKEDÖ

és VENDVIDÉKI KÖNYVNYOMDA

MURASZOMBAT

— Gumilár Kálmán sikeresen le
tette az ipartestületi jegyzői vizs
gát. Gumilár Kálmán, a Muraszombati 
Járás Ipartestületének jegyzője köte
lező tanfolyamon vett részt Budapes
ten. A tanfolyamot vizsga fejezte be, 
amit Gumilár Kálmán sikeresen letett.

— Korlátozták a villany-fogyasz
tást. A kormány rendeletet adott ki, 
amelynek értelmében 1943 január 1- 
től a villanyfogyasztást korlátozzák. 
A féléjeles közvilágítási lámpák csak 
este 8 óráig éghetnek, a házszámtáb
lákat és az üzletek kirakatait világí
tani tilos.

— Bankszünnap január 2-án. A 
Takarékpénztárak és Bankok Egye
sületébe tartozó összes pénzintézetek, 
valamint a Magyar Nemzeti Bank 
1943. január 2-án bankszünnapot tar
tanak. Erre való tekintettel a mura
szombati pénzintézeteknél is szom
baton. január 2-án hivatali szünet 
lesz, pénztáraikat tehát ezen a napon 
zárva tartják.

— Országos gyűjtés a Honvéd
családokért 1 Amidőn az ország első 
asszonya. Kormányzó Urunk Hitvese 
augusztus 10-én rádiószózatot intézett 
a magyar társadalomhoz a Szovjet- 
Oroszországban harcoló magyar hon
védek részére megtartott téli ruha 
gyűjtés érdekében, bejelentette, hogy 
a tél folyamán mozgalmat indít a had- 
bavonultak itthonmaradt családjának 
társadalmi támogatása céljából is. — 
Azóta sok áldozatot szedett a há
ború s a megdicsőült hősök élén vi
téz Nagybányai Horthy István Kor
mányzóhelyettesünk vonult be a hal
hatatlanságba. Édesanyja, az ország 
első asszonya hozta tehát a legna
gyobb áldozatot a hazáért s most ez 
a gyászbaborult anyai szív fordul a 
magyar szivekhez, hogy enyhítse a 
hadbavonult katonák családjának 
sorsát. A szeretetteljes kérő és hivó 
szó, amely az áldozat és a köteles
ség jogán szól hazzánk — mindnyájan 
érezzük! — kötelező erejű parancs. 
A Kormányzó hitvese által bejelentett 
akció január 17-től február 7-ig gyűjt 
pénzadományokat a hadbavonultak 
családja részére. Ez a gyűjtés való
ban több egyszerű jótékonykodásnál, 

amelynek gondját pár filléres ado
mánnyal el lehet vetni. Adnunk kell, 
minél többet, erőnkön felül, hisz..i 
a társadalom emberi és magyar ér
zése ilyen alkalmakkor nyilatkozik 
meg s ebben a gyűjtésben is eldől a 
nagy kérdés, hogy igazán és őszintén 
akarjuk-e a jobb, boldogabb jövendőt. 
Adjunk, mert mindnyájunk jövendő
jének ,és boldogságának adunk I

A szovjet viziutak 
helyzete

Szovjetoroszország kb. 100.000 km- 
es belföldi viziutjainak legfontosabb 
vonalai már megbénultak. A szovjet 
elvesztette a Dnyesztert, a Dnyepert, 
a Dnyeper-Bug csatornát, a Dont és 
a Volga alsó folyását, ahol a káspi- 
tengeri forgalmat a német légierő és 
a sztálingrádi állás teljesen megza
varja. Ezenkívül megakadt a közle
kedés a ^ Aső-Volga és Leningrád 
köz*' ~ valamint a Ladoga

■~'“tő Szvir 
ioi/vi.. .. . „ ,.e maraui u *waérten-
geri csatorna, a Dvina és a Káma. 
a Középső Volga és az Oka. Tehát 
a szovjet gazdálkodása számára fon
tos viziutak már a tengelyhatalmak 
kezén vannak.

Kilenc milliárd liter
benzin a tengerben!

Német tengeralattjárók és repülő
gépek a háború kezdete óta kerek 
4.6 millió brt tankhajót sülyesztettek 
el. Hogy ez mennyi benzin és olaj
veszteséget jelent az angolszászok 
számára, könnyen megítélhető ha egy 
10.000 tonnás tartályhajó tartalmát 
kiszámítjuk. Egy ilyen hajó ugyanis 
több mint 20 millió liter benzint szál
lít. 4.6 millió brt hajóveszteség annyi 
mint 560 drb 10.000 tonnás hajó, el- 
sülyedésük tehát nem kevesebb mint 
9.2 millió liter benzint jelent. Ezzel a 
benzinmennyiséggel 23.000 könnyű 
páncélkocsi mintegy ezerszer indul
hatott volna csatába, vagy 300 rom
boló ötször körüljárta volna a földet. 
Egyetlen 10.000 tonnás tartályhajó 
benzinjével 1.600 bombázó-repülőgép 
tudna 2000 km-t_ repülni. 460 hajó 
elvesztése tehát 736.000 repülést aka
dályozott meg. Ennyi benzinmennyi
séggel végül 76.000 teherautó száz
szor bejárt volna egy 2.500 km hosz- 
szu (Köln-Rosztov) távolságot. E pél
dák élénken bizonyítják, hogy az el- 
sülyesztések mennyire gyengítik az 
ellenfél harcerejét.

: PROVIDENTIA :
• biztosító részvénytársaság « 
J Muraszombati főügynöksége • 
J és annak vezetője ®
» KERCSMÁR ISTVÁN .

: KÍVÁN BOLDOG ÚJÉVET •
í a nagybecsű üzletfeleinek. •
•----_____ •
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Leventék! Legyetek a belső front állhatatos 
katonái az uj esztendőben!

LEVENTÉK!
>ldog uj évet kívánokt!

zzel a köszöntesse! udvozhk egy
más! az ó-év utolsó napjának estéjén 
és az újév első napjaiban a rokonok 
és ismerősök. Sokan megvárják az 
ó-év éjféli utolsó óra kondulást, hogy 
az újév első pillanatában szerencsét 
kívánhassanak egymásnak, hogy friss, 
jó kedvvel köszöntsék az újévet, mely
től oly sokat várnak, remélnek.

Mindenki a következő uj évnek örül, 
azt várja, attól reméli mindazt, amit 
az ó évtől nem kapott meg.

Pedig ki lát a jövőbe, ki tudja, mit 
tartogat a számunkra ez a szépnek 
ígérkező, nevető ujesztendő. Fátyol 
van a szemeink előtt, ha előre né
zünk. Vissza nézve olyan elöltünk a 
múlt, mini a fényes nappal. Tekint
sünk előre, sötét előttünk minden, 
mind a legsötétebb éjszaka.

A napot követi az éjszaka, az ó-év 
világosságát az újév sötétje. A gon
dos ember azonban a leáldozó nap 
utolsó sugarainál körültekint a háza- 
táján. hogyan készüljön neki az éj
szaka sötétjének. Mit tegyen, hogy 
nyugodtan lökhesse az éjiéi bizony
talan homályát, hogy készületlenül 
ne találja a reá szakadó sötétség.

Leventék I Ifjak!
A jövő a Tietek, de ez a jövő ho

mályos előttetek. Készüljetek fel rá, 
nehogy meglepetések érjenek benne
tek. De hogyan készüljetek rá?

Istenbe vetett hittel, aki teremtett 
bennetek, aki gondot visel az égi 
madárra, az biztosítja a benne hívők 
számára a jövőt is.

Csakhogy a boldog jövő biztosítá
sához a Ti közreműködésiekre is 
szükség van.

Nézzetek körűi 1 A világ minden 
sarka lángokban áll. Hatalmas erők 
mérkőznek egymással. Ezer sebből 
vérzik a világ. Az emberek milliói 
tépik, marják egymást. Apáitok testvé
reitek, rokonaitok ott hullatják vérü
ket a messze orosz tájakon. Védik a 
teremtő igaz Istent, az istelenséggel 
szemben, a nemzetünket a nemzet-

VÁROSI MOZI
MURASZOMBAT
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köziséggel szemben. Az orosz bolse- 
I vizmus nem ismer Istent, hazát, csa- 
ládot. Kérdezzétek meg a harctérről 
hazatért ismerőseiteket, mit láttak ott, 
mit tapasztaltak? Azt. ahol nincs Is
ten. ott nincs sem szeretet, sem béke, 
sem áldás, ott tehát családi élet sem 
boldog. Nyomor, piszok, bűn minde
nütt. Ettől véd meg bennünket a ma
gyar honvéd karja, a Ti testvéreitek, 
ott kint a harctéren.

A múlt világháborúban is ott har
coltak apáitok győzedelmesen ellen- 

I séges országok földjén minden ellen
séggel szemben, és évekig bírtuk ezt 
a harcot a külső ellenséggel.

De az ellenség nem csak külső, 
hanem belső is. Azok, akiknek érde
kük. hogy' mi és szövetségeseink ezi 
a háborút elveszitsük. innen belülről 
támadnak bennünket, itthon akarnak 
elégedetlenséget és bajokat támaszta
ni. A honvéd bátran harcol és halál
megvetéssel küzd a külső ellenséggel 

1 szemben, de elvárja tőlünk az itthon- 
levőktöl, hogy nyugodtan, lemondás
sal és kitartással viseljük mi is sor- 

i sunkat. Mert mi a mi nélkülözésünk 
a harcoló honvédekhez hasonlítva ? 
Joggal követelhetik tehát tőlünk a ki
tartást és azt, hogy azt a belső ellen
séget, aki itthon elégedetlenséget és 
nyugtalanságot akar szítani, elnémít
suk és elpusztítsuk, meri a külső el
lenséggel majd elbánik a honvédeink 
acélökle.

Leventék ! Nektek fontos kötelesség- 
tek van ezen a téren. Nektek vigyáz
nátok kell a belső rendre. A Ti fia
tal. éber szemetek, a suttogást is meg
halló fületek, vegye észre a sötétben 
bujkáló ellenséget. Figyeljétek meg, 
ki akar közöttünk zavart kelteni.

Jegyezzétek meg jól, hogy ezer 
évig itt éltünk Szent István országá
ban mi vendek. Ezt a hazát egynek 
teremtette a teremtő Isten. Amikor 
huszonkét évvel ezelőtt gyenge em
berek és gyarló emberi ész szétdara- 

i bolta ezt az ezer éves hazát, alig 
huszonkét év kellett hozzá és az is- 

j teni igazság visszaadta azt. amit bo
tor emberi akarat elvett. Hol vannak 
ma Szent István országának ellensé
gei ? Eltűntek, de a magyar Haza él I 
Őseink ezer évig itt éltek, ez a föld 
adott nekik kenyeret és ebben a föld
ben nyugosznak. Ez a föld a mi böl
csőnk, ez lesz a mi sírunk is.

Azonban most is vannak gonosz 
álmodozók, akik nem akarják meg- I 
látni az isteni igazságot és akaratot, j 
Hová gondolnak ezek ? Nem tudják- 
e, hogy egy elvesztett háború az egész 
keresztény Európa pusztulását jelen
tené. Nem látják-e, hogy a kommu- I 
nizmus számára nem szent sem Isten. . 
sem haza, sem élet?

Ezeket a kétarcú, sötétben bujká- j 
lókat szemmel tartani a Ti feladató- i 
tok. Leplezzétek le őket, szolgáltassá
tok ki őket a törvény szigorának, mert 
ez nektek szent kötelességtek.

Ragadjátok meg a belső ellenséget, 
akik sugdosnak, izgatnak és ámítják 
a népet. Adjátok át őket az igazság
szolgáltatásnak. mint hazaárulókat. Ha 
a mi Magyar hazánk elveszne, akkor 
elpusztulná itt a kis vend népünk is. 
amely ezer évig boldogan élt itt és 
fejlődött.

Az újév napján Magyar Leventék, 
tegyetek fogadalmat, hogy a ha
zának minden ellensége és azok min
den mesterkedésével szembeszálltok.

Imádkozzatok, dolgozzatok igy, ak
kor élni fog a haza és biztosítva lesz 
a Ti jövőtök.

vitéz CSERMELY ISTVÁN 
főhadnagy, járási levente pk.
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A vágóborjú árai
(A m. kir. közellátásügyi miniszter 
97800/1942. K. M. számú rendelete)

1. ) A jelen rendelet alkalmazása 
szempontjából vágóborjú alatt a le
vágás céljára eladott és élő állapot
ban 150 kg-nál kisebb súlyú fiatal 
(szopós, vagy választott) bika- és 
üszőborjut. illetőleg tinót kell érteni.

2. ) A vágóborjúk minősitéséval kap
csolatban a jelen rendelet alkalma
zása szempontjából

a) a 60 kg és ennél nehezebb, de 
100 kg-nál kisebb súlyú, széles ge
rincű. telt vastag íaru. ki nem bőge- 
tett borjut I. osztályúnak.

b) az a) alatt megállapított köve
telményeknek minőségileg meg nem 
felelő, továbbá a 100 kg és ennél 
nehezebb, valamint a 60 kg-nál kisebb

Gyomorbajos! - Vesebajos!
Tartson ivókúrát I

A természetes szénsavas

PETÁNCI
GYÓGYVÍZ
üdít — GYÓGYÍT

Főraktár 1 MURASZOMBAT
TELEFON 68. 

súlyú, vöröses, illetőleg tejes husu 
borjut II. osztályúnak kell tekinteni.

2. §.
1. ) A rendes etetés és itatás után 

lemért vágóborjú legmagasabb terme
lői ára — az átadó istállójában, vagy 
ahhoz legközelebb fekvő hiteles mér
legen vagy vásártéren mért súly alap
ján 6%-os sulyengedmény levonása 
után — az ország egész területén 
élősúly kilogrammonkint a következő:

I. osztályú borjú 1.70 P,
11............................... 1.60 P.

2. ) Ahol az átadás nem gazdaság
ban történik, a termelőnek jogában 
van az állatot a mérlegelés helyén, 
a mérlegelés előtt normálisan etetni 
és itatni.

Felhívom
a nb. Közönség figyelmét, hogy megkaptam 
a muraszombati járásban az első magyar ki
rályi méntelepröl származó mént. (Oberlandi). 
Megtekinthető Mártonhelyen, 16 szám alatt.
3 Benkó Kálmán.

Az összes 
cipészkellékek, szí
jak gépszijvarásra, 
jó minőség és ol-

Vszefelé
sujsztc>szke pofreb.tcs; ne, 
reménye, za nuisinszko 
reménye sivati dobra i 

fái sze dobi pri

KOLOSSÁ JÁNOS
borkereskedőnél

MURASZOMBAT Szombathely ut 3.
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V nouvo leto
Szvétek nouvoga leta vszákoga ' 

csloveka do dna düse zgene. Rávno 
tak je, kak da dolivrzsemo iz szébe , 
sztári gvant i oblecsémo nouvoga i j 
lak pred gledalo sztoupimo i csáka- 
mo, da z nouvim gvantom tüdi nouvi 
cslovek sze pokázse.

Z nouvim letom vsze sztáré szkrbi, 
vszo trplejnye i cejlo bremen dolivr
zsemo i sztojimo pred nouvim mis- 
lejnyom. ka kanam prineszé bodoucs- 
noszt ’ Pri tóm mislejnyi, sze razmi, 
szí szamo to dobro. to lejpo i prijét- 
no zsivlejnye zselejmo. Ali po navádi 
szmo vszigdár vkanyeni, ár zsivlej
nye nemre biti száma lepota, szamo 
prijétnoszt i dobrouta. Cslovek je 
sztvorjeni za tou. naj sze zavej szvo- 
jega pozványa. naj sze posztávi z 
vszejmi mocsmi prouti hüdobijam i naj 
premága tou zsivlejnye. Szamo tiszti 
sze lejko imenüje za csloveka, ki je 
vsze tezskoucse. trplenye i szküsáva- 
nye brezi vszaksega morgüvanya mir- 
no prezsivo. Szamo tiszti má sztálno 
meszto na toj zemli.

i zdaj, gda sz’tojimo na prági nou
voga leta, ne glédajmo radovejdno 
naprej i ne csákajmo, ka nam bode 
sors z punimi rokámi tálao zemelszke 
dobroute, nego vsze ka scsémo do- 
szégnoti. moremo szi z Bogá pomocs- 
jouv szarni pridelati. Ne csákajmo 
od drügoga pomoucsi, nego esi szmo 
szamo malo mogoucsi. pomorimo be- 
tezsnim i obsztaranim. Práva kotriga 
právoga národa je vszigdár pripráv- 
lena vsze aldüvati za dobroidejnye 
szvojega národa.

Tou nouvo leto sztojí na szredíni 
v bojni. Doszta mantre i zsaloszti, 
szkúz i britkouszti je prineszla zse na 
zemlou. Doszta áldovov zahtejva od 
vszákoga csloveka i bode mogoucse 
escse vecs térjala od nász. Na tou 
moremo biti priprávleni.

Nezadovolsztvo je velki i nevaren 
protivnik lüdsztva, záto nezadovolsztvi 
neszmimo dati meszta v nasem szrei. 
Zadovolni moremo bidti, kak je, ár 
nam je doszta bougse domá, kak pa 
pa esi bi gde vöni na fronti bili.

Vüpajmo! Ár szamo vüpanye nász 
goridrzsij. 1 edno mámo gvüsno vü- 
pati, ka boude ednouk konec zsa
loszti i príde mir z szvojim blájzsen- 1 
sztvom,

Vüpajmo v nase szoldáke, ki aldü- 
jejo szvoje zsivlejnye za nász i deco 
naso. naj protivnik ne dene nogou 
na poszvecseno vogrszko zem|ou 1

Vüpajmo premáganye nasega pro- 
tivníka i v lepso bodoucsnoszt nase 
domovine!

Vüpajmo. ka Boug blagoszlovi rozs- 
jé nasi bojüvníkov. ár sze bije tá 
bojna z mecsom isztine i vere prouti 
brezvernoszti!

I u tóm viipanyi szi zselmo őszi z 
veszélim szrdcom: Szrecsno i Bla- 
goszlovleno Nouvo leto!

K. K.-ova.
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december 31.-én. csütörtökön ’/s# ó.
1943. január 1.-én. pénteken 3, 5 és ‘/z* ó. 

január 2.-án. szombaton V28 ó.

A DZSUNGEL TITKAI
Izzó trópusi kalandok, harcok, szerelmek filmje. 

Rendezte: ERNST K. MÜLLER.

január 3.-án. vasárnap 5 és V2®
január 4.-én. hétfőn ’/í®

ó. 
ó.

MAGDOLNA
Dráma. — Főszereplők: Lázár Mária. Túrái.
Petrovics. Lehotay. Vaszary. Sárdy. Bilicsi stb.

Mikola Sándor
szó odebráni za kotrigo zgornye orszacske hizse

Hisztouricsni zvünrédni gydlejs je 
bio obdrzsáni predpreminoucso szrej- 
do v nasoj vármegyővszkoj hizsi, pri 
steroj priliki sze je slo za odebéranye 
kotrige zgornye orszacske hizse. Zse 
pár dni pred tem sze je po cejloj 
nasoj krajini gúcsalo, ka za tou mesz
to nájvékso zaszlüzsnoszt i zmozs- 
noszt májo nas vrejli, jedrni i mouder 
domovincsar Mikola Sándor főigaz
gató. z koga iménom je teszno pri- 
kapcseni i vküpprirascseni nas národ. 
On sze z nami vréd radüje i veszeti 
nad tem. ka nász je Goszpodin Boug 
pá kak gorioszlobodjene zdrüzso v 
krili nasega jezerolejtnoga Vogrszko-
ga országa, gde szmo nigdár nej csü- i krála 12 kejpov nájdemo tü. Nindri 
tilt niksega odürjávanya, niksega ogri- v niednoj cérkvi v országi nega telko
závanya, nego kak szloboudni i ed- 
nákovrejdni pörgarje szmo vszigdár 
tálnicke bili ednáki jusov i pravic.

Törvény hat ósági Bizottság nasega 
vármegyőva je nasega oumornoga 
voditela. Mikola Sándora főigazgatója 
delo i nas národ z nyim vréd tak 
visziko prestimao. ka ga je ednoglász- 
no odébrao za kotrigo zgornye or- 
szacske hizse. Pri toj priliki szó sze 
nas vrejli voditel z prebránim i lej- 
pim gouvorom zahválili za tou velko 
csőszt. Vö szó zdignoli v szvojem 
guesi, ka tou visziko prestimanye sze 
ne ticse nyúve oszobe, nego nazáj- 
prikapcsenomi vendszkomi národi, 
steri je máli i je navádno tej máli 
národov poprejcsno mislejnye z szvet- 
szkoga gledalscseka malokomi znáno. 
Máli národi. kaksi je tüdi vendszki, 
morejo dvá jezika obvládati. Z edne 
sztráni sze drzsijo szvojega indasnye- 
ga jezika, z drüge sztráni je pa kul- 
turno i vérsztveno dugoványe szili, 
ka sze morejo tüdi szouszidni véksi 
národov jezik tüdi navesiti. Tou je 
sztánye, nad sterim na szvejti nikse 
szpreminyávanye ne valá. Kultúra je 
sztrasno drága, stero sztvárjajoucse 
cslovecse delo grozno kosta i szi tou 
szamo velki, zmozsni národje lejko 
privouscsijo i v takso formo doszég- 
nejo szamosztojécso kulturo. Po cej- 
loj Europi je puno péld na tou gle- 
doucs, ka szó máli národje dvojezics- 
ni. Tirolszki ladini szó obdrzsali szvoj 
ladinszki jezik ali od nigdamao gu
esijo nemski. V Svájci zsivoucsi re- 
torománi steri je okouli sztoujezér, 
májo szvoj materni jezik, liki pouleg 
tóga guesijo ali nemski. francuski ali 
taljanszki. Pojdoucs na F-ancusko, 
tam nájdemo bretoné — vecs sztou
jezér — ki vszi guesijo francuski, ven1 
dar pa szó szi obarvali sztári keltszki 
jezik. Na Angleskom niti ne miszli- 
mo, ka kelko vszefelé máli národov 
zsivé tam, med sterimi tam nájdemo 
tüdi okouli 100.000 welsov, ki tüdi 
indasnyi keltszki jezik guesijo i pou
leg tóga angleskoga. Doszta moudri 
i hiresnyi lüdi je vöprislo med nyimi 
i ka naj szamo ednoga omejnim, 
Lloyd George. V Nemskom országi 
nájdemo nemske vende, steri jezik 
pa ne pase k nasemi, nego bole k 
polszkomi. Sztoupétdeszét jezér ji je 
i vszi od nigdamao guesijo nemski. 
Znájdejo sze tüdi véksi národi, ki 
guesijo dvá jezika. Tam szó baszki 
v Pireneusaj, steri je 600.000 i dale- 
idoucs je tam 5 millión ircov. ki vszi- 
vküper znábiti menso knizsevnoszt 
májo, kak mi vendi, pa vendar vszi 
májo anglesko kulturo i vszi guesijo 
angleski. Nadale tü mámo példo na 
szvejti nájbole batrivnoga tri pa pou 
millionszkoga finszkoga národa, ki 
pouleg finnugorszkoga jezika svédszki 
guesi i je svédszko kulturo vzeo prejk. 
stero je tüdi pod sztoulejtnim ruszusz- 
kim vládanyom obarvao. Ali tü szó 
osztrácki szlovénéi, pod steri vláda- 

nye szó nase vende szpravili. Edén 
millión 200.000 ji je. ali malonej vszi 
guesijo nemski i szvoje kulturne i 
vérsztvene dugoványe szi z nemskim 
jezikom szpunijo vö.

Vendszki národ je tüdi od nájszta- 
reisi csaszov dvojezicsen bio. V Bán- 
tornyi, Nagytótlaki i v Mártonhelyi 
bodoucse v XIV. sztouletji posztávle- 
ne ccrkvi i znoutraj na sztenáj bo- 
doucsi freskoji i málanye nam szve- 
docsijo, ka szó éti lüdjé v dávnom 
vrejmeni v dobrom sorsi zsiveli i ka 
szó meli kulturo, stera je pa vogrszka 
bila. Kejpe vogrszki szvétcov nájde- 
mo v cerkváj. Od Szvétoga Lászlója 

kejpov od Szvétoga Lászlója, kak éti. 
Escse daleidoucs nam piszma z tör- 
szki csaszov. reformácie i proutire- 
formácie, kak dokumenti. szvedocsi- 
jo, ka szó tej lüdjé tüdi vszigdár znali 
vogrszki.

Tou dvojezicsno sztánye szó v etom 
vármegyővi zse dávno-dávno poznali 
i szó nemesnyáki v XVIII. sztouletji 
pejneze dáli vküper. z stere sume 
sze je dojobrnyeni Küzmics Istvánov 
Nouvi zákon lejko vönastampao i dao 
vö. Pár lejt szledi je Sziiy János püs- 
pek nagúcsao Küzmics Miklós ales- 
peresa, ka naj pise po nasem jeziki. 
naj nájprvlé evangéliumé obrné doj 
i pise drüge katolicsanszke knige vu 
vendszkom jeziki. K tömi deli je Szi- 
ly János püspek pomoucsdao. szledi 
pa gróf Herzan püspek z pejnezami 
i drügov podporov zagvüsao i pod- 
pérao vödávanye vendszki knig. 1 
tak je slo tou dalé,

Ete nemeski vármegyőv je teda 
pred 200 lejtmi zse pomágao i pod-pred 200 lejtmi zse pomágao 
pérao vendszko knizsevnoszt.

Eta knizsevnoszt. ete jezik 
szkoga lüdsztva je tüdi nas 
je tüdi lászt vogrscsine. Tou 
éti szpouvalo na etoj zemli i vsze ka 
sze na etoj zemli szpouva, je lászt 
vszega országa, je nase !

Vendszki jezik je teda nej szamo 
lászt vendszkoga národa, nego tüdi 
lászt vszega vogrszkoga národa. 1 esi 
po muzeumaj vküperszprávlajo csrej- 

vend- 
jezik i 
sze je
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pe, lándzse, stero je osztalo od sztári 
národov, imé vendszkoga národa je 
tüdi od sztári národov osztalo, ka 
szvedocsi, da je té národ ohráno imé 
ednoga indasnyega keltszkoga náro-, 
da, steri je vendszki bio, kak sze tou 
z dela latinszki piszátelov tüdi vidi.

Vas vármegyőv teda v dühi na-, 
szledüje szvoji sztári naprejhodécsi • 
voditelov, gda dela na tóm. ka sze- 
té jezik naj ne zbrise. nego ga po-" 
mága, ka sze naj bole razeveté.

Sze razmi. ka sze vendszki národ ( 
tüdi vogrszki navesi, kak sze je tüdi 
doszejgamao návcso. Sztarejsi lüdjé 
tüdi dneszdén znájo vogrszki. Mladé- 
zen sze je znouva zacsnola vogrszki 
vcsiti i miszlim. ka za pár lejt, gda,

| sze sztáré naváde obüdijo, gda szó 
sze nej szamo v souli vcsili vogrszki. 
nego szó tüdi prejk hodili v csiszte 
vogrszke vesznice. gde szó szi vogr- 
scsino szpopunili, po sterom ji je pa 
vérsztveno vezalo tak teszno prikap- 
csilo, ka szó vogrszki jezik za szvo
jega vzéli i szi ga zdaj tüdi bodo. 
Vogrszko rejcs vendszki cslovik po- 
punoma tak naglása, kak právi vo- 
grin, ár je nyegov gucsécsi organiz
mus vu vüsztaj k tömi priszpodobno j 
sztvorjeni. 7

Escse na nikoj bi rád goripouzvao 
pazko nemeskoga vármegyőva. Vend- _ 
szki národ prevecs gouszto zsivé. Zse 
od nigdamao je bio prisziljeni na de
lo po tüjini. Pred treszetimi lejti je 
sztou lüdi zsivelo na ednom kvadrát- ’ 
nőm kilometri i szó szi tak indri mogli * 
szlüzsiti krüj. Kak dobri i posteni de- 
lavci szó sze nej szamo pri polszkom 
deli dobro vöszkázali, nego szó je a 
radi meli tüdi po fabrikaj i bányaj. ’ 
Zatogavolo proszim. naj záto vszáki 
pred ocsmi drzsi, ka je vendszki de- 
lavec za vsze prilicsen. Edno gvüsno 
prestimanye zselej, liki v deli je vszig
dár dobre voule, prilicsen i vérén. 
Csi ete nas národ domá dobi povouli 
dela, kak tüdi vűpam. sze v pár lej- 
taj vszi navesijo vogrszki. Ovak sze 
pa szamou od szébe razmi, ka de 
szvoj materni jezik naprej nücao. kak 
doszejgamao.

Vsze navzoucse kotrige Törvény-a 
hatósági Bizottsága szó z velkov paz- 
kov poszlüsali lejpi gues Mikola Sán-K 
dóra, steromi szó vecskrát z velkim *• 
éljem kricsom vzéli rejcs i toplo po-a 
zdrávlali nouvoga nasega zasztoup- 
nika v Felsőházi.

»-
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NASA PÓT BENKO JÓZSEF
I Píszao: Ml KÓLA SÁNDOR HUSÁRU ÉSK QNZERVGYÁR

Vezdásnya nezmerno velka, od vodé- 
csi národov na szvét prisziljena i groze- 
puna bojna nász na tréznoszt i ómurnoszt 
opomína. Zdaj je né tiszti cajt, gda je 
szlobodno velke recsí glásziti, zrácsne 
gráde zídati, príkazne za isztinoszt vzéti, 
szvojo volnoszt na prédnye meszto po- 

v sztaviti, projekte za eden növi szvét gori- 
posztávlati. Zdaj moremo z fantázie pii- 
dócsim képom konec vrzsti. Zdaj sze ne

jt szmimo podati fantázii i sze na nyéne 
képe zavú'pati. Zdaj moremo szvojo csed- 
noszt i szvoj rázum naprévzéti. Zdaj mo
remo trézno i ómurno iszkati gvüsne ino 
sztálne vodécse isztine i je nevkleknyeno 
moremo naszledüvati. Tákse nam pa sza
mo preminoucsnoszt zná dati, ár ona po- 
sztávi pred nász tiszte isztine, stere szó 
sze zse od doszta sztotin lét mao szpra- 
vicsale. Preminócsnoszt nam kázse pót vu 
prísesztnoszt. Jaj tisztomi národi, steri 
szvoji ocsákov pót povrzse i sze na nö
vő pót povrné.

Nasi ocsáci szó zse vu prvi létsztotinaj 
nasega országa vu dobrom porazményi 
zsiveli z Vógri, ki szó vu Őrségi na csú- 
vanye granic od králov táposztávleni bili, 
vkiip szó sze zmésali i v zsenitvo sztou- 
pili zsnyimi; za gvüsno léko vzememo, 
ka szó oni tüdi zavűpani bili z sztrázsa- 
nyem granic. Vogrszki szó sze návcsili 
i dvojezicsni szó posztanoli.

Vu 13, 14 i 15 létsztotini, nájmre pa 
pod kralüvanyom Róbert Károlya, Veli- 
koga Lajosa i Hunyadi Mátyása je nasa 
krajina jáko bogáta bila i vu kulturi je 
tüdi na viszikoj sztubi sztála. Lüdjé szó 
szi cérkvi vu lépőm stílusi dáli zozídati 
i z lépimi, freskó namálanimi képi je osz- 
najzsili. Tó bogásztvo je z Vogrszkoga 
prislo v naso krajíno i tá kultúra je tüdi 
vogrszka bila.

Vu naszledüvajoucsi létsztotinaj sze je 
dvojezicsna sztáva escse bole vöosznóvila. 
Z vrémena reformácie, antireformácie i 
törszkoga obszedjenyá je vnógo píszmeni 
dokumentov osztanolo na nász, steri szve- 
docsijo, ka szó nasi lüdjé vogrszke bo- 
zse szlűzsbe poszlűsali, na gyülésaj vo
grszke góvore drzsali, vogrszke píszme 
píszali.

Ka je tá dvojezicsna sztáva nasemi ma- 
ternomi jeziki niksi kvár né prineszla, na 
tó szmo vu 18-oj létsztotini dóbili szve- 
dóvsztvo. Vu tóm vrémeni szó zeveseni 
lüdjé vu céloj Europi meszto nűcanoga 
diacskoga jezika zácsali priprávlati národ- 
ne jezike na znanosztno i literaturszko 
delo. Tak sze je zgódilo tüdi prinasz, i 
— znameniten faktum — vogrszki piszá- 
telje, znanci, püspeeje szó bili tiszti, ki 
szó nase zevesene lüdí nabüdjávali na pí- 
szanye kníg vu lüsztvinszkom jeziki i na 
stampanye téj kníg potrébne sztroske tüdi 
oni darüvali. Tak szmo dóbili vu nasem 
gucsécsem jeziki napíszane verszke knige, 
Növi Zákon, Evangéliumé, abecedáriume, 
katekizmusé i vu 19-oj sztotini verená- 
vuke, máié biblie, biblinszke histórie, 
zsoltáré, peszmene, molitvene, cstenyá, 
návucsne, zgodovinszke itn. knige. Escse 
sze i lépa literatura zácsala vöosznóviti.

Vsze té knige szó vu nasem jeziki na
píszane, steroga mi guesímo i steri sze 
je éti vu nasoj na Vogrszkom lezsécsoj 
krajíni vöosznóvo. Té jezik je nas vo-

I
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grszkoszlovénszki ali pa vendiski jezik. 
Sto ga preméniti, na drú'go iormo pre- 
obrnoti scsé, tiszti fundamentum nasega 
zsítka i nase vere scsé dojporíisiti. Vógri 
szó nam pomágali té jezik v knige po- 
sztaviti i szamo vu Vogrszkom országi 
mámo mogőcsnoszt ga goriobdrzsati.

Dosztakrát szmo csüli pa esteli tózsbo, 
ka je tá nasa literatura mála. Ali nas 
národ je tüdi mali. Literatura je prevecs 
drága cslovecsa náprava, szamo velki 
bogati národje májo mogőcsnoszt 
szprávlanye szvoje poszebne 
rature.

Rávno té násztaj prisziljáva 
rode na dvojezicsno sztávo. 
térni jezik domá na szvojem presztori 
nücajo, z szvojim dríigim jezikom szi pa 
kulturo i vérsztvinszko napréidénye 
szprávlajo.

Nasi ocsáci szó jezero lét po toj dvo- 
jezicsnoj póti hodrli i né je nyim na 
skodo bila, nego je nyim haszek prinesz- 
la. Vu niksem táli szó né zadnyési bili, 
kak eden jezik gucsécsi i vu glínom po- 
lozsáji zsivócsi liidjé.

Nasi vu Ameriko odvandrani bratje 
szó nam nájlepso példo dali, kak trbé po 
toj dvojezicsnoj póti hoditi. Téj prőszni, 
brezi visisi sói bodőcsi delavci szó vu 
Bethlehem várasi edno vogrszko i ven- 
disko stamparío posztavili gori, edne 
vogrszke i edne vendíske novine dávajo 
vő, znanosztne i teatrálne naprédávanya 
poravnávajo vu vogrszkom i vendiskom 
jeziki i z vogrinami veszéli tivaristen 
zsítek zsivéjo.

Nasi ocsáci szó sze nigdár né odtűjili 
od Vógrov i nigdár szó sze né csíítili 
tak, da bi k ednoj ménsíni szlisili i drííge 
národnoszti bili. Szvoj materni jezik szó 
h'íbili, z vogrszkov pomocsjóv szó szi vu 
nyem doszta kníg szpravili, ali kulturo i 
vérsztvinszko napréidénye szó szi z vo- 
grszkim jezikom szprávlali. Z tém jezi
kom szó pörgarje grátali edne zmozsne 
domovine, stera je nyí csúvala, hránila i 
bránila, gda szó híidi vötri fűcskali. I 
zdaj tüdi, gda szmo nazájprisli vu Vo- 
grszki ország, je nász bógsi sors do- 
szégno, kak dríige vu Jugoszlávii bodócse 
národe.

Nasa pót je nasi ocsákov pót. Nemre 
drűga bidti. Po toj, od jezero lét mao 
dobro vöszklácscnoj, trdoj, sztálnoj, gvüs- 
noj póti moremo hoditi. Dobro jo pozua- 
mo, nyéne dobróte i zsmécsave ocsivesz- 
no lezsíjo pred nami. Vu velkoj tem- 
noszti, vu stero je nász té prevelki bojn- 
szki vrtél vrgao, neszmimo tam nyáti tó 
dobro poznáno pót, evak sze vu nicsesz 
vtonimo.

Na trdno-sztálnoj podlagi dobroga ob- 
csüténya i vernoszti nasega lüsztva nede 
nam zsmetno predpravke gorposztaviti, 
steri na pobógsanye nasega kulturnoga i 
vérsztvinszkoga sztálisa cílajo. Ali na vsze 
tó szamo té má réd prídti, gda sze bojna 
dokoncsa.
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Od kédna do kédna
Med vodinami Don i V olga szó 

véksi sereg ruszov zagrádili notri, 
drügi tao napádajoucsi ruszov szó pa 
prouti szevri porinoli nazáj. V cd nőm 
dnévi szó ruszi 90 eroplánov i 101 
tankov zgübili. V pou leti szó ruszarn 
vnicsili blüzi 13.000 eroplánov. Nasi 
honvédje, celou z Sopron i Veszprém 
vármegyőva szó sze jáko dobro vö- 
szkázali. Med sturmajoucsimi tankami 
szó 42 takov vnicsili, nasi eropláni 
szó pa sztálno napádali z velkov szre- 
csov kolonije neprijátela i nyúve stel
lunge, med sterimi szó razrüsili 68 
mensi fesztungov. Na szvéti vecsér 
je poprejk zadoszta mirovno bilou.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen :

imánya. Szkoron gvüsno je. ka szó 
Darlana anglezsi dali prepraviíi, ár 
zsiványszko pajdástvo je nej právo 
pajdástvo.

V Szredozemszkom mourji szó 
taljání potoupili dvá hajouva i edno 
podmornico, v Atlantszkom óceáni pa 
nemei stiri velki i vecs mensi hajouvov.

Japáni szó z velkov mocsjouv zacs- 
nolí bombardejrati vojaska oporiscsa 
v Indiji. Po induskom jeziki szó gori- 
pouzvali meszfancsare. ka sze nai 
odsztránijo z tej várasov. Mocsno szó 
napadnoli Kalkutlo. V Indio szó zse 
30 km prisli notri.

Roosevelt i Churchil sze znouvics 
scséta szrécsati. ka szi vöpogucsita 
politicsno i vojasko sztánye.

Na univerzi v Belgrádi szó 34 
rédni profeszorov djáli v penzijo pou- 
leg szkoncsanya szrbszkoga minisz- 
terszkoga tanácsa.

Jó magyar 
bornak 
nem kel! cégér

Finom badacsonyi és egyéb balaton- 
melléki borok szolid áron nagy'ban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
bornagykereskedőnél — Kissxonvbat.m

V Tuniszi dén i noucs ruzsijo i 
kucscjo taljanszke i nemske bőmbe 
amerikanszke i angleske stellunge. 
Preminoucso szoboto szó 22 neprijátel- 
szki eroplánov sztrejlili tü doj.

Darlan admirálisa szó preminou- 
csi csetrtek v Algíri dojsztrelili. Bú
jó ga je eden 20 lejt sztár francus, 
steroga imé nescsejo na szveklo dati. 
Kak je znáno, je Darlan szvojo do- 
movino oudao i tak pripravo pout. 
ka szó amerikanci v Aíriki lejko na 
szüjo prisli, zavolo steroga szó ga 
domá vözatájili, anglezsi szó pa tüdi 
mrzili na nyega, ár znájo ka szó ame
rikanci nej zavolo lübézni prisli v 
Afriko, nego ka szi tam nika scséjo 
tüdi po bojni obdrzsati z francuskoga

ajánlja kiváló minőségű
I askó Mihály bornagykereskedő faiborait 
Szombathely, Szelestey László u. 24
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Modern ebédlő
kaukázusi diófából és redőnyös iroda- 
eladó: HEl M ER A N D RÁS. Muraszc—at

Rákóczi Ferenc u. 28. 1. em.

Naznányam
vszém poslüvanim konyszkim kmetam. ka **cns 
doubo v muraszombati járási od prve vogrszke 
králevszke zsrebesárne zsrebea (Oberlar.cls: -tó
ga). steroga szi vszáki leiko poglédne . Már- 
tonhelyi pod 16 his. numerov.
~ BENKÓ KÁLMÁN.

IH= H O U B E
za diáké. levente ino civile náj- 
falej dobijte pri C V E T K Ó 
J Ó Z S E F-i, MURASZOMBAT.

Lendva u. 6.
Na zselo po meri - Diiaski i levente . ráki
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