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Ki a magyar?
Európai korszellem a népeK szár

mazásának kutatása, az egyének nem
zetiségi hovátartozandóságának vizs
gálata. A jugoszláv uralom alatt a 
délszláv propaganda a muravidéki 
vendséget a szlovénnal akarta azo
nosítani. mi viszont azt hirdetjük -s- 
és Delünk együtt hirdeti az érett mu- 
ravidéki vend generáció minden tag- 

hogy a Muravidéken vend-ma
gyarok élnek, akik éppen úgy tagjai 
a magyar nemzetnek, mint bármelyik 
magyar anyanyelvű testvérük.

A vendek már sokszor bebizonyí
tották, hogy magyaroknak érzik ma
gukat. És az. hogy magyarok, mindig 
természetes is volt. Ma azonban — 
éppen azért, mert a korszellem any- 
nyira vizsgálja a fajt, a származást, 
a nemzetiséget — néhányan megdöb
benve kérdezik, lehet-e a vend anya
nyelvű ember a magyar nemzetnek 
éppen olyan tagja, mint mondjuk a 
Nagyalföldön született testvére, aki 
talán életében nem is hallott mást, 
mint magyar beszédet.

Hogy erre meg tudjunk válaszolni, 
nézzük azt, hogy a nemzeteszmével 
foglalkozó magyar tudomány kit tekint 
a magyar nemzet tagjának.

A magyar társadalom különleges 
jellegének figyelembevételével nem- 
zetiogalmunk lényeges elemeit a kö
vetkezőkben vázolhatjuk. A nyugati 
civilizáció fenntartásának és közvetí
tésének történelmi hivatástudata. Ezer 
év alatt kialakult jogi intézményekhez 
való hagyományos ragaszkodás. Ma
gyar műveltség, nyelv szokások, erköl
csök. életmód. Tehát magyar szelle
mi tartalom.

Tehát nem az anyanyelv a döntő 
tényező. A nyelv ismerete csak azért 
.-'Zükséges, mert ezen keresztül vállhat 
valaki a magyar nemzet élő szellemé
nek birtokosává. De egyedül a nyelv 
nem is tesz magyarrá. Képzeljünk 
csak el egy Galíciából beszirvágott 
zsidó kereskedőt, aki tud jól-roszul 
magyarul, de egy nagyvárosi gettó
ban él, vagy egy falunak számára 
csak üzleti közösséget jelentő társa
dalmában, kinek vallása, erkölcsi fel
fogása. gondolkodása. Ízlése, ember
es világszemlélete a magyarságétól 
merőben idegen, hagyományai a 
szűk önzés és a végtelenbe vesző 
táj: összetartozás elemeiből szövőd
nek és a magyar nemzet hagyomá
nyaival sehogy sem tudnak kapcso
lódni. tehát a nemzeti közösségtuda
tot sem tudják kiváltani.

Pedig a nemzetnek tagja csak az 
tehet, aki tudatosan vállalja a nem
zeti sorsközösséget.

Az előbbiekben feltett kérdésre tehát 
a magyar nemzetfogalom meg is adta 
a választ. A muravidéki vend anya
nyelvű nép mindig vállalta a nemzeti 
'orsközösséget, szokásai, erkölcsi, 
életmódja, felfogása azonos a magya
réval, sőt 90 százalékban a magyar 
nyelvnek is birtokosa, aminek segít
ésével magyar szellemi tartalommal 
Mlett meg.„Tehát nen lehet más, csak 
Magyar! ’ * ifj. SZÁSZ ERNŐ.

Döntő intézkedés a községegyesitések ügyében
Muraszombatról beszélnek a számok

A muraszombati anyakönyvi sta
tisztika a következőképen fest: 1942- 
ben 105 gyermek született. Ebből 43 
leány, 62 fiú. Vallási megoszlásuk: 
74 római katolikus, 21 evangélikus, 1 
izraelita. 1 görögkatolikus, 1 reformá
tus. A 105 gyermekből élve született 
95, halva született 10. Az élve szü
letettek közül 83 muraszombati, 12 
vidéki szülök gyermeke. A halva szü
letettek közül 3 muraszombati, 7 vi
déki. Kórházban született 31 gyermek, 
köztük 12 vidéki. — 19 12-ben 75 em
ber halt meg Muraszombatban. Ebből 
muraszombati 50, vidéki 25. Kórház
ban elhalt 40, Az összes halottak kö
zül 41 férfi, 34 nő volt. Vallási meg
oszlás szerint meghalt 56 katolikus. 
17 evangélikus, 2 izraelita. Természe
tes szaporodás tehát 33. — Házasság
kötés 21 volt az elmúlt esztendőben. 
— 274 anyakönyvi kivonatot adott

I

Ajándékokat vittek Muraszombatból 
6 Regedében fekvő magyar sebesültnek

Szombaton délelőtt a német ható
ságok értesítették a muraszombati ha
tárőröket, hogy Regedében vasmegyei, 
magyar sebesült honvédek feküsznek 
a kórházban. Muraszombatban nagy 
izgalmat okozott a hir és Hartner 
Nándor országgyűlési képviselő, dr. 
Olajos József főszolgabíró és Novák 
István százados, határvadász porlyá- 
zó-század parancsnok azonnal elin
dultak autón, hogy meglátogassák a 
magyar sebesülteket.

Cigarettát és süteményeket vásá
roltak, könyveket és újságokat 
vittek magukkal a honvédek meg- 
örv endeztetésére.

Muraszombat község is küldött a se
besülteknek ajándékcsomagokat.

A honvédek közül csak 1 volt vas

Kiknek jár hadisegély?
A hadisegélyezésre vonatkozó rendeletek lényege

ben nem látszik biztositottnak. A meg
élhetést álfalában nem lehet biztosi
tottnak tekinteni akkor, ha a hozzá
tartozó. vagy az együttélő hozzátar
tozók bármely forrásból származó évi

Szerkesztőségünket kérték, hogy ir- 

I

jón cikket arról, kiknek jár hadise- 
rrélv A kérést most teljesítjük és kö-gély. Á kérést most teljesitjük es kö
zöljük a hadisegelyre vonatkozó leg
fontosabb rendeletek (amelyek meg
jelentek a Budapesti Közlöny 1942-es 
évfolyamának 263 és 280 számában) 
lényegét.

E szerint „hadisegélyt csak az után 
a hozzátartozó után lehe* megállapí
tani. akit a bevonulás időpontjában a 
bevonult tartott el. vagy aki később 
jutott olyan helvzetbe, hogy eltartásá
ról a bevonuljak kellene gondos
kodnia. Hadisegély ezzel az előfelté
tellel is csak rászorultság eseteben, 
vagyis akkor jár. ha a hozzátartozó 
megélhetése fl bevonulás következte

ki az anyakönyvvezető.
Muraszombat nagyközség közigaz

gatási statisztikája a következő : 5390 
ügyet iktattak. Az előforduló ügyek 
részletezve: 19 útlevél. 3384 kézbe
sítés, 127 dobolás, 27 gazdasági cse
lédkönyv, 183 munkásigazolvány, 1675 
kerékpárigazolvány. 343 szegénységi 
bizonyítvány. 471 erkölcsi bizonyít
vány, 239 vagyoni bizonyítvány, 199 
illetőségi bizonyítvány, 15 peres-ügy
ben, 143 büntető ügyben erkölcsi bi
zonyítvány. 366 egyéb és 199 személyi 
igazolás. Vásárlási könyvet kiadtak 
1683 darabot. Marhalevelet 1389 da
rabot. Sertésvágási engedélyt kaptak 
394-en.

A fenti adatok csak egy részét képezik 
Muraszombat múlt évi életét megvi
lágító statisztikáknak. Ezért az összes 
statisztikai adatok elkészülése után 
vissza fogunk még rájuk térni. 

megyei. egy kisrákosi gazda. A sebe
sültek a látogatásnak és az ajándé
koknak nagyon megörültek.

Elmondtak, hogy a német kórház
ban nagyszerű bánásmódban van 
részük, élelmezésük is kivaló és 
tápláló.

A honvédeket rövidesen elszállítják 
Regedéből a bécsi hadikórházba.

A kisrákosi honvéd feleségét dr. 
Olajos József főszolgabíró azonnal ér
tesítette és határátlépési igazolványt 
ad az asszonynak, hogy férjét meg
látogathassa.

A Regedében fekvő magyar hon
védekről továbbra sem feledkezik meg 
Muraszombat, a napokban „Benkó- 
csomag" is érkezik hozzájuk, aján
dékként.

ro iwr in»»

Jó eredmény a pérterhegyi kertészeti tanfolyamon
27 hallgató részvételével 6 hetes 

kertészeti tanfolyamot rendeztek Pé- 
terhegyen. A tanfolyam záróünnepé
lye Szabó Lajos kertészeti felügyelő, 
tanfolyamvezető. Szeleczky János 
kertészeti s. felügyelő, előadó é.s Pau- 
lik János körzeti iskolafelügyelő je- 

I lenlétében Szlávik Endre kertészeti 
igazgató vizsgabiztos előtt zajlott le.

jövedelmének, vagy bármely más be
vételének egy hóra eső átlaga nem 
haladja meg kis és nagyközségekben 
a havi 100 pengőt, amelyhez minden 
gyermek vagy unoka után 10 száza
lékot hozzá kell számítani.

Földmiveseknél a havi 100 P jöve
delem 130 korona kataszteri tiszta 
jövedelemmel biró ingatlan jövedel
mének felel meg hozzávetőlegesen.

A bevonult hadisegély kérelmet az 
illetékes csapatparancsnokságnál ter
jeszthet elő. vagy a községi elöljáró
ságnál az érdekelt hozzátartozója."

„A gyermekek (unokák) csak a 16 
életévükig kaphatják. Ha a gyerme
kek száma háromnál több, a segély 
összege nagyobb.

A bevonult felesége részére, ter
hességének utolsó 5 hónapjában és 
a szülést követő további 4 hónapra 
az őt személy szerint megillető se
gélynél 50 százalékkal magasabb 
segélyösszeg jár.

Megszűnik a hadisegély a katonai 
szolgálat megszűnését követő máso
dik hó végével.

A hadisegély mindig egész hónap
ra jár. tekintet nélkül a bevonulás 
vagy leszerelés napjára.

A hadisegély-ügyeket soron kívül 
kell elintézni."

i Ismét iehet 
kedden és csütörtökön is 

feladni csomagokat
A postaigazgatóság rendeletére a 

postahivatalok ismét minden hétköz
nap vesznek fel postacsomagokat.

Ki mennyit adjon
a honvédcsaládokért indított 

gyűjtés kapcsán?
Igen érdekes felhívást intézett dr. Mészáros 

; Hugó szombathelyi polgármester a város kö
zönségéhez a honvédcsaládok támogatására 
indítóit gyűjtés során. A felhívásban irányel
vet ad az adakozás legkisebb mérvére vonat
kozóan. Ez a következő:

1. Évi 1200 pengő fizetésig 1 pengő 50 fil
lér II. évi 1200— 2000 pengőig 2 pengő. Hl. 
évi 2001-2400-ig 3 pengő. IV. évi 2401—2900- 
ig 4 pengő 50 fillér. V. évi 2901—3700-ig 6 
pengő VI. évi 3701—5100-ig 9 pengő. V II. évi 
5101 -7000-ig 12 pengő. Vllí. évi 7001 9100-
ig 21 pengő, I.\. évi 9401 —12300-ig 30 pengő. 
X. 12.301 pengő fizetésen felül 40 pengő.

Dr. Mészáros Hugó állal megállapított leg
kisebb adományok nagyságát nem helyeselj:::-'

A szombathelyi polgármester felhívása ab
ból a tételből indul ki. hogy mindenki anya
gi helyzetéhez mérten köteles adakoz- i. : . a 
tétel pedig helytelen, mert mindenkinek erköl
csi kötelessége anyagi erején felül is adakozni.

A vizsgán különösen kitűntek Lu- 
ezu István (Andorháza) Düh Adám 
(Gyanafa). Kollár János (Sándorvölgv . 
Szmodis Lajos. Kardos Ferenc és 
Kercsmár János (Péterhegy). de va
lamennyi hallgató jól felelt a feltett 
kérdésekre. A vizsgabiztos elismeré
sét fejezte ki a hallgatóknak, majd 
feltüzte az ezüstjelvényeket.
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Végleges megoldás előtt a muraszombati járás 
legtöbbet szereplő közigazgatási kérdése:

a községegyesitések ügye! 
Vasvármegye februári közgyűlése dönt véglegesen

A Délvidék felszabadítás után a 
belügyminiszter a jugoszláv állam ál
lal létesített körközségeket megszün
tette és visszaállította az 1919 előtti 
körjegyzőségeket és községi szerve
zeteket. Tekintettel azonban

a közigazgatás korszerűsítésére, 
a visszafoglalt területen — igy a mu
raszombati, szentgotthárdi és alsólend- 
va; járásokban is — elrendelte az 
egymáshoz közelfekvő kisebb közsé
gek egyesítését.

A községegyesitések a Csonkaor
szágban már évek óta folynak.

céljuk elsősorban takarékosság, 
más szempontból pedig a közi
gazgatás egyszerűsítése.

A mai körülmények között különösen 
szükséges a községek egyesítése, mert

ma a lehetetlenséggel határos 
egy-egy körjegyzőnek 8—10 ön
álló község háztartását ellátni és 
ellenőrizni.
A muraszombati járásban még ta

valyelőtt megtörténtek az egyesítések. 
Annak ellenére, hogy azok — egy
két kivételtől eltekintve — sikerüllek 
és a lehető legjobb megoldást talál
ták el, sok kifogás hangzott el egyes 
községek részéről az egyesítések ellen.

Egyesek az egyesítést, mások az 
egyesitett község uj nevét kifo
gásolták, egyes községek pedig 
más körjegyzőségbe tartozó köz
séggel kérték egyesítésüket.
A tömeges kérésekre és panaszok

ra való tekintettel a megye politikai 
vezetői és közigazgatási hatóságai el
határozták hogy a panaszokat sza
bályszerűen megtárgyalják és azok
ban véglegesen döntést hoz a februári 
törvényhatósági kisgyülés. illetve Vas 
vármegye törvényhatóságának febru
ári közgyűlése.

Ezért a muraszombati járás főszol- 
gabirája január 26-án rendeletet inté
zett a körjegyzőkhöz, amelyben el
rendeli. hogy

február 3-ig tárgyaltassák le a 
kérelmeket az érdekelt községek 
képviselőtestületeivel 

és a határozatot terjesszék be hozzá.

A képviselőtestületek határozata csak 
véleményezés,

a község tehát nem mondhatja ki 
egyszerűen az 1919 év előtti állapot 

• visszaállítását és a képviselőtestület 
fellebbezési joga sincs biztosítva. (Ez 
természetes is, mert másként minden 

. egyes község egyszerűen kimondaná 
■ az egyesítés előtti községek újbóli 
önállósítását és kezdhetnék a hatósá
gok elölről a községegyesitéseket. I la 
pedig készen lennének, ismét jönne 
az elégedetlenek hosszú sora legfel
jebb most más községek lennének 
elégedetlenek. Tehát minden marad-

I na a régiben . . .)
A képviselőtestületek véleményé
nek figyelembevételével majd a 
törvényhatóság mondja ki a dön
tő szót.
Ez a megoldás a legigazságosabb, 

i mert az összes érdekelt felek meg- 
' hallgatása, valamint kívánságuk ösz- 
szeegyeztetése után történik meg a 
döntés. A muraszombati járás főszol
gabírója egyébként is mindent meg
tesz. hogy a legméltányosabb megol
dást segítse elő. Ezért a képviselőtes
tületi határozatokon illetve

véleményezéseken kivül
bekéri az érdekelt községek statiszti
kai adatait (terület, birtokosok száma, 
lakosok stb.), térképét (a területi ösz- 
szefüggés megállapítására), valamint 
iskola-, posta-, vasutviszonyairól való 
tájékoztatói.

A muraszombati járás népe rend- 
I kivül érdeklődéssel várja az ügy befe- 
i jeződését, ami után remélhetőleg meg- 
! szűnik az elegedetlenség és az uj 
i közigazgatási rendben zavartalanul 
I folyik majd a munka.

Ctéplögöpkeselö tanfolyamot 
rendeznek Muraszombatban

Mint értesültünk, február végén, vagy már
cius elején cséplögépkezelö tanfolyamot ren
deznek Muraszombatban. A jövőben csak az 
kaphat a Muravidéken bércséplö-iparigazol- 
ványt. aki a tanfolyamot elvégezte, tehát a 
csépléshez szükséges szakismereteket megsze
rezte. Annak a számára, akinek már megvan 
a bércséplő-iparigazolvánva. nem kötelező a 
tanfolyam elvégzése, de a tanfolyamon való 
részvétel nekik is csak hasznukra lehet.

Ugrásszerűen emelkedett
a Muraszombati Takaréhpénztár forgalma az elmúlt esztendőben

Február 8-án lesz a pénzintézet közgyűlése
Február 8-án délelőtt 10 órakor 

tartja az intézet tanácstermében a 
Muraszombati Takarékpénztár évi ren
des közgyűlését. A közgyűlésre elő
készítette az igazgatóság az 1942 évi 
forgalom zárszámadását, amelyből a 
következő érdekes adatokat olvassuk :

A Muravidék gazdasági életére 
kedvezően hatott az átlagon fe
lüli jó gyümölcstermés

és annak kedvező elhelyezési lehe
tősége. Ez nem várt és szép jövede
lemmel gazdagította a közönséget. A 
mezőgazdasági terméshez fűzött re
mények ezzel szemben nem váltak 
valóra teljes mértékben.

A Muraszombati Takarékpénztár 
üzletmenetében

az elmúlt év örvendetes emelke
dést mutat

minden téren. Teljesen bekapcsoló

dott a pénzintézet hazánk gazdasági 
életébe és újból elfoglalta azt a he
lyet, amelyet az intézet betöltött a 
világháború előtt a muraszombati já
rásban. Ennek bizonyítéka az utolsó 
négy üzletév irgalmának összehason
lítása. 1939-ben 18 millió pengő. 1940- 
ben 24 millió pengő, Í941-ben 14 
millió pengő.

1942-ben 50 millió pengő.
Látjuk tehát, hogy a forgalom az el
múlt esztendőben ugrásszerűen emel
kedett.

Az intézet zavartalan működését I 
már csak a Szabadalmazott agrár- i 
banknak átadott gazdaadósságok ügye 1 
és a gazdaadósságok végleges rende
zéséről szóló jugoszláv rendelet za
varossága hátráltatja.

A nyereség jelentős részét ezidén 
is leírásokra fordította a pénzintézet, 
de már osztalékot is fizet.

hírek
— Hartner Nándornak leányuno

kája született. Élénken él még emlé
kezetünkben nemes Nagy- és Kisbar- 
kóczi Pósfay Ede augusztusban hősi 
halált halt m. kir. honvédszázados 
gyászjelentése alatt olvasható első 
aláírás: „Pósfay Edéné, született Hart
ner Lujza Mária özvegye, szive alatt 
hordott magzatjával és kisfia, I amás . 
A megboldogult százados gyermeke 
most a szombatnelyi klinikán meglátta 
a napvilágot. Kislány, egészséges, 
akárcsak fiatal édesanyja. — Hartner 
Nándor földbirtokos. országgyűlési 
képviselő második unokájának kereszt
anyja a képviselő kisebbik leánya, 1 
Hartner Lili lesz, a kis unoka a ke- 
resztségben a Mária és Katalin ne-1 
veket kapja. A Hartner — családban 
igen nagy örömöt okozott a kis leány- ' 
unoka megszületése.

— Hartner Nándor országgyűlési 
képviselő külpolitikai szemináriumon ! 
vesz részt Lilafüreden. A MÉP kép- I 
viselő tagjainak tájékoztatasara 5 ! 
napos külpolitikai szemináriumot ren- , 
deznek a héten Lilafüreden. A kül- ) 
politikai szemináriumon részt vesz ■ 
Hartner Nándor országgyűlési 
képviselő is. aki minden valószínűség 
szerint csak 1-én jön haza Mura
szombatba. Egy-két napos itthoni tar
tózkodás után azonban ismét elutazik 
Pestre, a képviselőház üléseire. 8. tá
ján utazik ismét haza.

— Népfőiskola működik Alsólend- 
ván. Alsólendván négyhetes népfőis
kola működik, amelynek február 2-án 
lesz a záróvizsgája. A 22 hallgató 
közül nem járt a magyar uralom alatt 
egy sem iskolába. Az elméleti okta
tás mellett gazdasági előadások és 
gyakorlati munka egészítik ki az 
anyagot. A múlt héten tanulmányi 
utat szervezett a tanfolyam vezetősé
ge. Ennek keretében meglátogatták 
a belatinci uradalmat, annak magne- 
mesitő laboratóriumát, a battyánfalvai 
téli gazdasági iskolát. Mezővár köz
ségben kisgazdaságokat szemléltek 
meg. majd Lendvavásárhelyen át ha
zatértek a hallgatók Alsólendvára. 
Előtte azonban a lendvavásárhelyi 
tanfolyamhallgatók megvendégelték 
otthonukban társaikat. — S. I.

— A Csendlaki Levente Egyesü
let vasárnap f. hó 31-én délután 2 
órai kezdettel táncmulatságot rendez 
Lutarics Jenő vendéglőjében.

Antal István nemzetvédelmi 
propagandaminiszter a makói város
házán nagy beszédet mondott s eb
ben kifejtette, hogy az erős nemzet 
alapja, az erős társadalom. Viszont 
csak a társadalom erős, amely azo
nos életszemlélettel nézi az összes 
életkérdéseket, egyetért a nagy nem
zeti célokban és ugyanazt a felfogást 
vallja, amelyekkel a nemzeti közösség 
a céloknak megvalósítása felé törek
szik. A szétforgácsolt nemzeti erőket 
össze kell kovácsolni, hogy a nagy
szabású nemzeti és társadalmi fela
datokat megoldhassuk. Azután az 
autonómia rendkívül nagy jelentősé
géről beszélt Antal István miniszter. 
Az önkormányzati elv a magyar ál- 
lamépitésnek jellegzetessége. Döntő 
év lesz az 1943-év. Könyörtelenül 
meg kell fékeznünk a fegyelmetlen- 
séget és az önzést. E téren nincs 
helye sem irgalomnak, sem elnézés
nek. Nagy kötelességeit az állam 
egyedül csak akkor képes teljesíteni, 
ha az erőfeszítés mögött ott áll a 
nemzet alapzata : az erős társadalom.

— A magyar szövetkezeti jog sza
bályait kiterjesztették a Délvidékre. 
A 7700. számú kormányrendelet ér
telmében három hónap alatt az Or
szágos Központi Hitelszövetkezet tag
jai sorába kell lépni a visszafoglalt 

Délvidéken fennálló szövetkezeti köz
pontnak, szövetségnek vagy kötelék
nek, amelynek a rendelet hatályba
lépésekor legalább 200, a Délvidéken 
székhellyel biró tagszövetkezete van 
és alapszabályait megfelelően módo
sítja. A pénzügyminiszter azonban ki
vételt tehet és más feltételt is szab
hat, ha 10 százalékkal kevesebb a 
tagszövetkezet száma a meghatáro
zott számnál.

— Előléptetés a muraszombati 
adóhivatalnál. Pintarics Ferenc már- 
tonhelyi lakost a muraszombati adó- 
kivatal létszámában állampénztári 
tisztté léptették elő.

— Halálozás. Január 17-én délután 
három órakor elköltözött'az élők so
rából özv. Antauer Józsefné, született 
Knéz Katalin. — A megboldogult öz
vegyasszony ismert muraszombati ma
gyar-vend család tagja, Édesapja a 
szabadságharcban a muravidéki ka
tonák sorában harcolt. A férje An
tauer József városbiró nyújtotta át 
1919-ben a szerb megszálló csapa
toknak Muraszombat nagyközség a 
megszállás ellen való tiltakozását tar
talmazó jegyzőkönyvet. — Férje ha
lála után az özvegyasszony Mura
szombatban élt, majd az idén kiköl
tözött Csendlakra fiához. Antauer Je
nő tanügyi előadóhoz. Itt élt nagy 
boldogságban, mig 80 éves korában, 
végelgyengülés következtében utolér
te a halál. Ozv. Antauer Józsefnét 
nagy részvét mellett temették el, ha
lálát kiterjedt rokonság gyászolja.

— A Muraszombati Kereskedői 
Alkalmazottak Egyesületének évi 
rendes közgyűlése. Január 23-án este 
8 órakor tartotta a Muraszombati Ke
reskedői Alkalmazottak Egyesülete a 
Benkics vendéglő különtermében évi 
rendes közgyűlését a tagok lelkes ér
deklődése mellett. A közgyűlésen a 
szokásos beszámolókon kivül ismét 
megválasztották 3 esztendőre a régi 
választmányt. Felszólalt dr. Derzsenyi 
Tibor szolgabiró is, aki-.elismerését 
fejezte ki az egyesületnek lelkes, ha
zafias és szociális munkásságáért. A 
közgyűlés végeztével az egyesület ze
nekara játszott.

— Táncmulatság lesz február 7-én 
Örihodoson Skalics Mátyás vendéglő
jében. A táncmulatságot az Ónk. Tűz
oltó Egyesület rendezi. A tiszta jöve
delem 60%-át a honvédek családtagjai 
részére indított gyűjtéshez adják, 4Ö%- 
át egyesületi célokra használják fei.

— Holbein-képpel fűtöttek a bol
sevisták. A fehéroroszországi Bara- 
novicsi múzeuma sokat szenvedett a 
szovjet uralom alatt. A muzeum ve
zetőjének mégis sikerült az újonnan 
berendezett múzeumot lehetőség sze
rint helyreállítani. Számtalan esetben 
azonban még a restaurálás művészete 
sem segített. így például az idősebb 
Hanc Holbein „A brüggei polgármes
ter" cimü világhírű képét a bolsevis
ták széttörték, középső részéből könyv
állványt készítettek, a többit eltüzel
ték. Ezenkívül a velencei iskola több 
értékes festményét is ellopták. Hosz- 
szas kutatás után most sikerült úgy 
ezeket, mint a Holbeinkép épen ma
radt részét megtalálni, habár a képek
nek nagyon ártott a szovjet kultúra 
korszaka.

— Németországban minden tize
dik fogorvos — nő. Minél több fog
orvoskollégának kell hadiszolgálatra 
bevonulni, annál nagyobb jelentősége 
van a fogorvosnők működésének. Sőt 
mi több, a tapasztalat szerint a nők 
kézügyessége és pontossága szinte 
alkalmasabbá teszi őket erre a hiva
tásra mint a férfiakat. Azt már ki
mutatták, hogy a fogorvosi tanulmá
nyokat a női hallgatók hamarabb és 
jobb eredménnyel végezték el mint 
a férfiak. 1939-ben Németország 17.900 
fogorvosa közül 1.890 vagyis kereken 
10.6 százalék volt a nő.
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Szerdán délben lesz
\ Muraszombat és Vidéke" meg

indításakor azért határoztuk meg meg
jelenési napnak a pénteket, mert az 
volt a célunk, hogy vasárnapra vala
mennyi előfizetőnk megkaphassa új
ságát. Célunkat részben sikerült is 
elérnünk, mert a postaközpontokban, 
v, 'amint a nagyobb községekben meg 
s érkezeit a csütörtökön este postára 
adott újság pénteken, vagy szomba
ton. A kisebb falukból azonban — 
amelyekben lassan szintén nagyon 
megnövekedell előfizetőtáborunk —

egyre érkeztek a panaszok, hogy 
csak héifön, sőt esetleg kedden 
kézbesíti a posta a „Muraszom
bat és Vidékét .
Megpróbáltunk segíteni ugv a ba

jon, hogy a csütörtök délutáni lap
zárta helyett csütörtökön délelőtt 11 
órakor csináltunk lapzártát és az új
ságokat csütörtök estig postára adtuk. 
Ez a megoldás sem bizonyult teljesen 
megfelelőnek, mert hiába érkezett meg 
péntek délelőtt egyes postákra az új
ság. a kisebb községek kézbesítői már 
korábban elindultak, tehát a postahi
vatalban állott az újság hétfő reggelig.

Látjuk tehát azt, hogy ha azt akar
juk. hogy valamennyi előfizetőnk meg
kapja pénteken, legkésőbb szombaton 
a „Muraszombat és Vidékét", akkor 
az újságot már csütörtökön délben 
postára kel! adnunk. E miatt

nem kell megváltoztatnunk a lap 
megjelenési idejét,

áh kézbe vidéki elöfizetölith
a« és Vidékét*
a jövőben lapzárta 

az továbbra is maradhat péntek reg
gel. mert hiszen — kivéve Muraszom
batot. ahol már csütörtökön délután 
kézbesíti a posta — olvasóink pén
tek reggel előtt nem kapják meg az 
újságot. A helyzet csak annyiban vál
tozik. hogy

ezentúl a pénteki dátummal meg
jelenő lapot ténylegesen meg is 
kapják pénteken

(ahol pénteken nincs postakézbesitési 
nap, ott továbbra is szombaton), nem 
úgy, mint eddig : szombaton vagy hét
főn. sőt néhány helyen kedden . . .

A korábbi postára-adás természe
tesen kényszerit bennünket arra, hogy 
a lapzárta időpontját is előbbre hoz
zuk. Ezért

lapzárta a jövőben
szerdán délelőtt 10 órakor, kivételesen 
fontos ügyek számára szerdán délu
tán 2 órakor lesz. Kérünk tehát min
denkit. aki valamilyen közleményt el 
akar juttatni hozzánk, azt lehetőleg

már hétfőn, vagy kedden, legké
sőbb azonban szerdán délelőtt 
10 óráig küldje be szerkesztősé
günkbe.
Biztosak vagyunk benne, hogy egy

re növekvő, lelkes olvasótáborunk 
örömmel veszi ezt az újítást, amely 
csakis olvasóink érdekét van hivatva 
szolgálni.

rom és Hkftrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása elada«« 
tégt. BÜRLAY ENDRÉ.NÉ
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Káíiay miniszterelnök nyilatkozata a magyar 
haderő ellen intézett nagy szovjet támadásról

Budapesttől jelentik A Magyar Élet 
Pártja klubnapot tat tolt, amelyen KáL 

' iay, Miklós miniszterelnök tájékoztatást 
nyújtott a helyzetről. Hangsúlyozta, 
hogy a magyar csapatokat súlyos tá
madás érte, de ezzel szemben a ma
gyar harci erényeknek megfelelően a 
legnagyszerűbb ellenállást tanúsítot
ták. Megnyugtatta a párt tagjait, hogy 

j ha a veszteségek a múlthoz képest 
I nagyobbak is, de távol vannak azok- 
i tói a számoktól, amelyeket az ellen
séges híradások közölnek. Vesztesé
geinkről teljesen pontos képet még 
nem lehet kapni, mert csapataink 
mozgó harcban vannak. Csapataink 

j túlnyomó része ki tudott térni az el
lenséges támadások elől. Lényeges 
magyar haderő bekerítve nincs és azt 

I lehet mondani, hogy szabad mozgá

ü kElBTi Itáhcpu hevessége tetőfokra hágott!
A bőséges tartalékokkal rendelkező német és szövetséges hadseregek 
elháríthatatlan támadással válaszolnak a szovjet haderő offenzivájának 

kimerülése után

suk a védekező harcok keretében is 
mindenütt megvan.

A párt tagjai nagy megnyugvással 
fogadták a miniszterelnök szavait. Kü
lönösen helyeselték azt a kijelentését 
hogy

a rémhirterjesztőkkel szemben a 
legnagyobb eréllyei fog eljárni.

A miniszterelnök köszönetét fejezte 
ki Nagy Vilmos honvédelmi minisz
ternek, hogy küldetését teljes sikerrel 
fejezte be és hogy azokban a tech
nikai kérdésekben, amelyekben Gö- 
ring birodalmi tábornagyhoz fordult, 
a legteljesebb és legkielégitőbb választ 
kapta. Ezután Nagy Vilmos honvédel
mi miniszter is tájékoztatta a párt tag
jait berlini útjáról és a hadi helyzetről 
és törhetetlen optimizmusát fejezte ki.

Elveszik a belatinciak kedvét az alaptalanul 
vádaskodó névtelen levelek írásától

Internálták Szüsgcz Istvánt, a .Jövő iegyzöjét'’
A felszabadulás után csúnya szo

kás harapódzott el a visszatért Mura
közben és Muravidéken. Ez a név
telen levelekben való vádaskodás. A 
katonai közigazgatás szerveihez na
ponta érkeztek annakidején névtelen 
és legtöbb esetben alaptalan vádas
kodások. és még ma is akadnak, akik 
névtelenül akarnak bemocskolni má
sokat.

Legutóbb Belatincon fordult elő egy 
nagy feltűnést keltő eset. Névtelen 
levelezőlapot kapott a belatinci kör
jegyző. A névtelen levelezőlap írója 
sértegette és alaptalanul vádolta a 
körjegyzőt, sőt

államcllenes kijelentéseket tett.
Az aláírás nagyon érdekes volt: a 
■■Jövő jegyzője" hangzatos címét hasz
nálta a „szerző" . . .

Hamar póruljárt azonban levelével 
a „jövő jegyzője". A belatinci csen
dőrőrs *ügyes nyomozással 5 óra alatt 
kiderítette, hogy a lap Írója Szüsecz 
István földműves, belatinci lakos. A 
levélíró ellen a győri kir. ügyészség 
azonnal megindította az eljárást, 

az alsólendvai járás főszolgabi-

• • •
rája pedig internálta a „jövő 
jegyzőjét".
Magánértesülés szerint máris a kis- 

tárcsái internálótáborban elmélkedik 
a „jövő jegyzője" a feleit, hogy érde
mes-e Magyarországon névtelenül gya
lázkodni . . .

A Muravidék jóérzésü lakossága 
örömmel fogadta az erélyes intézke
dés hírét, mert minden becsületes em
bernek érdeke az. hogy senki se rá
galmazhasson névtelenül a hatósá
gok előtt.

Berlinből jelentik : Az a harc, amely 
Szovjetoroszországban az arcvonal 
déli szakaszán folyik, ennek a hábo- 

| rúnák a legnagyobb csatája. A szov- 
j jet hadsereg vezetősége még ennek 
a háborúnak a folyamán nem vetett 
be akkora tömeget és hadianyagokat, 
mint az arcvonnal deli szakaszán most 
főivé) harcokban.

Az ember- és hadianyag ily mér
hetetlen bevetése és pazárlása az 
észszerüség követelményeinek 
megfelelően arra indította a né
met hadvezetőséget, hogy áttér
jen az eredményesebb mozgó el
hárítás rendszerére.

Az elhárításnak ez a módja ember- 
és hadianyagkiméléssel jár, ugyanek
kor — mint a tavaly téli események

fiRoröajos 1 - iíesebtijcst
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Döntően megjavult a tengely 
nyersanyagellátása a háború kitörése óta

Érdekes számok a nyersanyag-front eltolódásáról
A „Buseness Week" cimü amerikai 

folyóirat nemrégiben érdekes össze
állítást közölt azokról az eltolódások
ról. melyek 1938 és 1942 között tör
téntek a világ nyersanyaglehetőségei 
terén. Eszerint a tengelyhatalmak 
helyzete döntőleg javult, mig az el
lenfeleinké — akikhez a brit világbi
rodalmon, Kínán, Eszakamerikán és 
a Szovjetunión kívül Délamerikát is 
hozzávették — lényegesen rosszabbo
dott. Ám lássuk a beszélő számokat 1 
A szövetségesek részesedése a világ 
búzatermelésében 86.5 %-ról 65 5 %-ra 
esett, mig a tengelyé 13.5%-ról 34.5%- 
ra emelkedett. A rozsnál még rosz- 
szabb a helyzet, mert az ő részük 
75.5%-ról 41.7%-ra csökkent, míg a 
mienk 24.5%-ról 58%-ra nőtt. A szö
vetségeseké volt egykor a cukor 
82.3%-a, most 56.3%-a, viszont a ten- 
gelyé volt 17.7*0 „ a mostani 43.7 0- 
kai szemben. Ok termelték a vaj 
és margarin 76%-át. de ma már csak

50.6 %-át, mert 49.4 % a mienk.
A háborús fontosságú nyersanya

gokban még feltűnőbbek a változá
sok. 1938-ban a szövetségesek ellen
őrizték a kaucsuk 100 %-át, jelenleg 
a 8.9 százalékát, viszont a tengelyé 
lett a többi 91.1%. A tengely háború 
előtti 9.4%-os óntermelése 73.2 %-ra 
ugrott fel, a bauxiílermelése pedig 
25.2% -ró! 65.8%-ra. Mienk a káli 
85.8%, ellenfeleinké a 14.2%-a szem
ben az egykori 38.4%-kai. Acélban 
a szövetségesek 75.3%-ról 56.9%-ra 
csúsztak, a tengelyhatalmak 24.7%- 
ról 43.1 %-ra emelkedtek. Vasércellá
tásunk a múlt 7.3%-al szemben ma 
ma 44.6%, a szövetségesek vesztesé
ge 92.7% helyett 55.4%. És vég nél
kül lehetne folytatni ezt a sort, ahány- 
íéle nyersanyagot csak el tudunk kép
zelni, de minden szám azt mondaná: 
a tengelyhatalmak nyersanyaglehető
sége a háború kezdete óta csak 
javult.

mutatják — eredményes. Német ka
tonai köröknek egyébként is meg
dönthetetlen az a felfogásuk, hogy az 
embeitömegek ilyen kíméletlen beve
tése bizonyos idő után természetes 
elhasználódáshoz fog vetni és

ennek bekövetkezése fogja kivál
tani azokat az ellenlökéseket, 
amelyek német és szövetséges 
részről be fognak következni.
A most folyó harcok keménység

ben minden képzeletet felülmúlnak. 
Akármilyen kemények is azonban a 
harcok, egy különbség van a német 
és a vele szövetséges hadseregek, 
valamint a szovjethadsereg helyzete 
között.

A Szovjet mindent Jegy kártyára 
tett fel, a most folyó offenzivára, 
ezzel szemben Németország és 
szövetségesei haderőinek csak 
egy része áll szemben a szovjet
hadsereggel.
Németországban és a szövetséges 

országokban hatalmas készülődés fo
lyik azokra az ellenlökésekre, ame
lyek a szovjethadsereg természetes 
elhasználódása után minden körül
mények között be Jognak következni.

Maga az a tény, hogy 'a kéthóna- 
j pos oííenzit’ában a szovjethaderő 6201 
páncélkocsit vesztett, mutatja az óriási 
veszteségeket és egyben jelzi ezeknek 
a súlyos veszteségeknek a pótolhatat- 
lansagát. Német katonai körökben 
állandóan arra utalnak, hogy a bő
séges tartalékokkal rendelkező német 
és szövetséges csapatok a legkedve
zőbb időben elháríthatatlan offenzív 
lépéssel adják meg a választ a szov
jethadsereg mostani támadására.

50 év óta Csáktornyán fennálló elsőrangú 

fűszer te vegyesnereshedÉs 
berendezéssel es meliékhelyiség hasz- 

; nálatával. betegség miatt

azonnal bérbeadó
Mayerosák Béla, Csáktornya. Rákóczi-u.
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KedvezményEs áion mezőgazdasági gépehi 
a jövőben a községi elöljáróságok utján igé

nyelhetnek a gazdacsoportok
Lezárult az 1942 évi állami gépakció

A Felsődunántuli Mezőgazdasági 
Kamara felhívja a gazdák figyelmét 
arra, hogy az 1912 évi állami gépak
ciót lezárták.

Az 1913 évi akcióra pedig csak 
a községi elöljáróságok utján be
jelentett csoportos igényléseket 
veszik figyelembe.

Az igénylésekre a felhívást, az akció 
feltételeit és a csoportos jelentkezési 
lapokat idejében meg fogják küldeni 
a községi elöljáróságoknak. Egyé- 
ni bejelantéseket tehát senki se küld
jön a Kamarához, mert azokra nem 
válaszol és azokat nem veszi tekin
tetbe.

Az őszi vetésed állóss 
országos viszonylatban jónak íwönohuiő 

kellek, erős fagyot, hótakaró nélkül , 
nem kaptak és igy megfelelő állapot
ban. nagyobb kár nélkül, kerültek J 
hótakaró alá. ahol most már teleié- j

A íöldmívelésügyi minisztérium 
most kiadott hivatalos vetésjelentése 
szerint az elmúlt négy hót időjárása 
a növénytermesztésre kedvező volt. | 
Az őszi vetések közül a repce és : 
biborhere eléggé megerősödött, de ' 
sok helyütt ritka és hiányos. Néhol 
egyenlőtlenek a szeptemberi búzák I 
és a rozsok is. valamint az őszi árpák. 
Egyes helyeken az ősziárpa annyira i 
megerősödött, hogy a kipálási veszély I 
elkerülése végett legeltetni kellett a * 1 
vetéseket. Az októberi búzák és ro- ■ 
zsok általában jók. jól keltek, meg is | 
tudtak erősödni és a legideálisabb 
állapotban kerültek hótakaró alá. A 
novemberi vetések is igen szépen ki

ü Háborús Országos íHezőgazdasagi Hinilitás BlőkÉsziilEtei
Az Országos Mezőgazdasági Kiálli-

lóst és Tenyészállatvásárt a rendkí
vüli viszonyok ellenére ez évben is 
megrendezik március 27.—április 4. 
napjain. A kiállítás sikeres megrende
zéséhez ugyanis olyan fontos érde
kek fűződnek éppen a háborús ter
melés irányítása, a minőségi és ineny- 
ny iségi fejlesztés terén érvényesülő 
hatásai miatt, hogy a termelési pro
pagandának ezt a hatalmas tényező
jét a közérdek sem nélkülözheti.

A vásárlási forgalom szempontjából 
is kedvezőek az előjelek. A vezető 
lenyészetek és tenyésztők értékes 
anyaggal készülnek a kiállításra, a 
vásárlási kedv növekedése folytán 
pedig kedvező keresletre is lehel szá
mítani.

Ami a kisiparost érdekli...
Cipésziparosok talpbőrárusitása 

miatt a hatóságokhoz sok panasz érke
zett. Ezekben azt panaszolják, hogy 
a kijelöli cipésziparosok, akik egyben 
cipészipart is folytatnak, a kiutalt bőr
anyagot saját cipészüzemükben hasz
nálják fel és a többi cipésznek csak 
silány bőranyagot adnak. A kereske
delmi és iparkamarák a közellátás- 
ügyi minisztérium megbízásából a 
szakmai érdekeltségekkel megvizsgál
ták a panaszokat. Remény van arra, 
hogy a közeljövőben olyan megoldás 
lát napvilágot, amely az összes visz- 
szaéléseket lehetetlenné teszi.

A silány tipuscipők készítőit szi
gorúan megbüntetik és minden olyan 
termelői, aki a tipuscipők gyártásánál 
vétkes konnyelinügéggel jár el. cgy- 
szersmindenkorra kizárják a nyers- ; 
anyagellátásból, bűnvádi eljárást in- I 
ditanak ellene.

Ezzel a hírrel kapcsolatban
azt tanácsoljuk

azoknak a gazdacsoportoknak, ame
lyek mint a MEP községi szervezetei 
már bejelentették igénylésüket, hogy 
a biztonság okáért az uj űrlapokon 
ismét jelentsék be igényüket.

még akkor is. ha a MÉL utján 
benyújtott igénylésükre már meg 
is kapták a Kamara hivatalos ér
tesítését az igénylés előjegyzé
séről.

Az igénybejelentést pedig minél sür
gősebben tegyék meg. hogy elsőbb
ségi joguk továbbra is megmaradjon.

sük biztosítva van. A decemberi ve- ; 
tések kikelésére, tekintettel a nem túl I 
nedves és nem is száraz talajra, va- j 
lamint a hótakaróra, minden remény ! 
meglehet.

Az őszi kenyérgabona-vetések állá-j 
sa tehát mindent összevéve, ország-1 
szerte általában jó. A takarmánykész
letek szűkösek. A szálas- és balaszl- 
takarmányok normális időben történő 
kitavaszodás esetén szűkösen elegen
dők lesznek. Az állatállomány egész
ségi állapota tűrhető.

Az összes csoportokban — a te
nyészállatok csoportján kívül, mely
nek jelentkezési határideje lejéi t — a 
bejelentés határideje február 15-én 
jár le. A rendezőbizottság ez évben 
is igyekszik a kiállítás alkalmából a 
szokásos utazási és egyéb kedvezmé
nyeket biztosítani.

A rendezőbizoltság már az ősz kez
dete óla teljes felkészültséggel dolgo
zik és készséggel ad felvilágosítást 
bármilyen irányú érdeklődésre. (Bu
dapest. IX.. Köztelek-utca 8. sz. í< le
fon 18-79 52.)

Érvényes: 1942. MÁVAUT AUTÓBUSZ MEfeET^END november 2.-től

Muraszombat Alsólendva Nagykanizsa
6.45 7.05

1 7.25
7.30 |
8.20 8.20

: ll.oo
: 1
• 11.45
S 12.35

1 1.35
14.55

1
1 i. >0

i Muraszombat Korona sz. c •
Belalinc :
1 .endvavüsárhely ;

é Alsólendva i :

8.55 9.45
I 9.26

8.10 |
720 8.30

17.-15
1

17.00
16.10

21.50
21.31 -

1
20.35

8.25 : 12.40 15.55 i Alsólendva é S7.15 16.05 : 20.309.30 : 13.45 17.1X1 Letenyc :6.11 15.01 • 192610.20 : 14.35 17.50 é Nagykanizsa Központi sz. i • 5.20 1 1.10 : 18 3510.30 : I I. b 18.00 c Nagykanizsa pu. i :s.io 1 1.00 S 18.25
X Muraszombat—Szarvasiak Y

10.25 18.10 i Muraszombat Korona sz é 6 35 : I 3 ,)r;2 11.22 19.12 Vashidegkul >44 :i •> ><)
11.50 19.40 é Szarvasiak j 5.15 • 1 2.00

:s..|5
•9.50

l
i 
é

é 6.30 
i 5.30

Muraszombat Korona sz. 
belsőlendva
Szcnlgotlhárd Korona sz.

x Muraszombat—Eelsölendva—Szentgotthárd x
• 14.30 
: 13.30 
: 12.20

I érlak Bélien Csáktornya—Stridovár
• 8.10
: 9.32

c
• 14.50 i Ferink
•16.12 i Belien
i 16.30 c Csáktornya Zrínyi tér
; 16.40 i Csáktornya Zrínyi tér
; 11.50 e Stridovár

MEGJEGYZÉS; \ csak hétköznap közlekedik
■I Alsólendva—Nagykanizsa között csak hétköznap
< sáklornya—l’erlak között csak hétköznapi hélíön -szerdán és 

nemeken. - ( snklornya-Stridovár közöli minden hétköznap közlekedik

Február 2-án kedden 3, 5, és */a 8 ó. és 3-án szerdán */2 3 ó.
A svéd filmgyártás büszkesége : CSOKOIJ MEG ! A várva-várt nagy revü film

GAZDATANÁCSADÓ
Hízó sertéseinknek adjunk heten

ként egyszer ivósban egy-egy marék 
keserűsét. *

Legolcsóbb földszerzés, ha az eny
he télen az eddiginél mélyebben 
szántunk a tavaszi alá!

*

A baromfi és tojás azonnal pénzre 
válható! Tenyéssz baromfit és termelj 
tojást! *

A jö vetőmag áldás, a rossz ve
tőmag meg kínlódás. Már most keli 
gondoskodnunk a tavaszi vetőmag 
beszerzéséről !

*

Tavasz búza, ravasz búza: el
avult ez a gazdamondás. Az újab
ban kinemesitetl tavaszi búzák ter
melési értéke egyre-másra felér az 
ősziekkel. *

A sikeres gazdálkodáshoz nem 
elégséges az akarat, hanem érteni 
is kell hozzá. A gazdának tehát na
gyon sokat kell tanulnia. Elméleti 
ismeretek szerzésére a téli időszak 
a legalkalmasabb.

C ;8.05
I :7.01
i_ ;6.45
é • 6.40
i Z5.30

• 14.05
: 12.54
: 12.35

KÖZPONTI MOZI

1943. január 30.-án, szombaton 5 és */28 , 
délután 2 ó. diák előadás 

január 31.-én. vasárnap 3, és Vz® 
és február 1-én hétfőn '-B

VASKORONA
CLA CORONA Dl FERROj 

GINO CERVI,
MASSIMO GIROTTi,
EL1SA CEGANI,
LU1SA FERIDA 

játszanak főszerepet ebben a gyönyörüszép 
olasz filmben.

Mindenki nézze meg i

Ml L KELL TUDNI AZ ORSZÁGOS 
NÉP- ÉS CSALÁDVÉDELMI 

ALAPRÓL?
Az Országos Nép- és Családvédel

mi Alap hatáskörébe tartoznak a kü
lönböző közjóléti szövetkezetek, csa
ládiház akciók, egészségvédelmi ak
ciók. csecsemővédelem, házasodási 
kölcsön st'o.

Ezekben az ügyekben az érdekel
teknek nem közvetlenül az ONUSA 
központjához, hanem a lakóhelyük 
szerin i illetékes vármegyei szociális elő
adóhoz kell fordulni felvilágosításért. 
(Az ONCSA ügyek intézője Vas vár
megyében dr. Szüts Zoltán főispánt 
titkár. Szombathely. Vármegyeháza.)

TUDNIVALÓK A TÁVHÁZAS
SÁGRÓL

A törvény lehetővé tette, hogy a 
fronton harcoló katona távol hazájá
tól és menyasszonyától akadálytala
nul megköthesse a házasságot. Ez 
az úgynevezett távházasság. Ehhez 
szükséges, hogy a fronton harcoló 
katona katonai parancsnoksága előtt 
hivatalosan kijelentse, hogy X. Y.-al 
távházasságot kíván kötni. A menyasz- 
szony itthon a házassághoz szüksé
ges okmányok egyidejű bemutatása 
melleit ugyancsak kifejezi ezen óha
ját és a házasságot két tanú jelenlé
tében az anyakönyvvezető érvényes
nek jelenti ki.

KIK ÖRÖKÖLNEK, HA NINCS 
VÉGRENDELET ?

1 la az örökhagyó nem végrendel
kezett és gyermekei maradtak, azok 
a vagyont egyenlő arányban öröklik. 
1 ia gyermekei nem maradtak, az 
öröklés szempontjából meg kell kü
lönböztetni az általa is örökölt ..ági 
vagyont"’, az általa szerzett „szerze
mény i vagyontól ’. Az „ági vagyon' 
visszaszól arra a családágra, ahonnan 
örökölte az „ági vagyont ". A „szer
zemény i vagyont" a házastárs örökli. 
Az özvegy azonban mindaddig benne 
maradhat az egész hagyatékban, mig 
férje nevét viseli, azaz az ági vagyont 
is haszonélvczheti az özvegy, amig 
él, hacsak újból férjhez nem megy.

Cséplőgépkezelő tanfolyam lesz a 
budapesti állami felsőipariskolában 
február 16-án. A tanfolyamra felvehe
tők 18 évnél idősebb férfiak. A tan
folyam 8 munkanapon át tart. Bér- 
cscplő ipaj igazolványhoz kötelező, 
lelvilágositáo. ad Eelsőipariskola. 
Budapest, Vili.. Népszinház-u 8.
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Od dnesz naprej do nasi postüvani 
naprejplacsnlki ranej meli v rokaj 

‘Muraszombat és Vidéke*
Novine sze odszejgamao zse v szrejdo zaklücsijo i v csetrtek pred- I 

poudnévom dájo na posto
\ u zacsétki nasoga líszta szmo tak 

v.koncsali. ka sze naj novine v pé- 
tek dájo vö i v tákso íormo bi je 
ntr.rejplacsníki nájkesznej zse v ne- 
deli' do rouk doubili. Vu véksi ve- 
sznicaj, gde szó poste. szó je narctcs- 

. ki tüdi doubili. vendar pa od post 
dal: ^nye vesznice szó do novin nej 
prisle i szó je naprejplacsníki náj- 
vecskrát v pondejlek ali celou v lork 
doubili v rouke.

Szledi szmo probali zse v csetrtek 
d;. na posto. pa lüdi tou nej po- 
■Tiágalo. ár véksi tao ordinancov prí- 
d . pétek na posto, gda szó pa na- 
, r ovi ne escse nej prisle tá.

Gucs národno-obrambnoga minisztra 
dr. Antal Istvána *

irdo probanye, napnejnye vszej 
szí; i teske borbe tüdi potom tóga zdr- 
zsávlejo za nász vogrszki sors. Da 
pa lejko zdrzsímo v vihéri tej borb, 
moremo mobilizejrati tüdi nájmense 
materiálne i morálne szilé, tüdi csi 
sz< mulicske. V toj. na nász csáka- 
joucsoj odloucsnoj borbi. mo potre- 
büvali moucs i delo vszákoga vogr- 
szkoga csloveka. Za zagvüsano zmá- 
g'> pouleg moudri orszacski voditelov 
i ravnitelov, je v ednákoj meri po- 
trejbno delo i pomoucs nájprosz'tej- 
sega delavca z obema rokáma, ali 
za szláro zseiejzje. cote i papérpobé-

Krátki glászi
Za prvo polojno solszkoga le

ta do sze szvedocsansztva diákom 
letosz íebruára 27-ga tálala vö. Tou 
pa záto tak keszno, ár szó sóié za
volo sparanya sz kőrjenyom dugó 
bilé zaprejte.

Kancalaja táborszki post je 
Dosztávlena gori v Budapesti od na
sega Honvédvezérkara, gde sze lejko 
vszefelé informácie od szpádnyeni, 
ranyeni ali vöpreminyeni nasi hon- 
védov ali od nyim poszláni pakov 
itv. lejko dobijo. Átresz té kancalaje 
je: Tábori Postai Tudakozó iroda 
Budapest. XIV., Abonyi-ut 7.

Cejno pohistvi je nas kormány 
vönapravo i tou cejno vszaksi trzsec 
ali mester na pohistvi more meti víd- 
no oznácseno.

— lnaske, ki sze v drügi veszni- 
caj drzsijo kak pa delajo. lejko do
bijo popüscseno mejszecsno kárto za 
vozsnyo po zseleznici. Tá kárta pa 
za nedele i szvétke ne valá.

— Komanda honvédszke zrácsne 
szilé goripozáva one 17—21 lejt 
sztáré mladénce, ki szó 4 szrednye 
ali 8 klászov lüdszke soule szpunili.

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

Stiván ErnŐa mfiszaki nagykeresdedés
Muraszombat Telefon 39.
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OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szerszámáru és mindennemű felszerelés. 
GOLYÓSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron.

Ár sze je pa racsun vesznícski na- 
prejplacsníkov v zádnyem csaszi jáko ! 
povéksao. bi radi tém kak nájbole > 
nagoudili i sze odloucsili, da novine 
zse v szrejdo dámo vö i je tak vszi ' 
právoga hipa dobijo do rouk.

Vszegavecs zavolo tóga proszimo 
nase priátele, ki scséjo kaj v novine 
dati. naj szvoje dopísze doj dájo náj
kesznej v szrejdo predpoudnévom do i 
10. vöre. Zvünrédno vázsne i szilne 
recsi pa vzememo tüdi do 2. vöre. i

Zagvüsani szmo, ka nasi cstenvári 
tou nakanejnye z radosztjov vzeme- 
jo na znánye, tembole, ár scsémo 
nagoditi velkomi racsúni vesznícski ! 
naprejplacsníkov.

rajoucsega, ali za szvilene gouszance 
pouvajoucsega máloga diáka.

Szamo tak de ete szvejt nouvi, csi 
nase nájznotrásnye vogrszko düsev- 
no bogásztvo v szloubodnom dűhi 
známo nücati po nasem zselejnyi i ] 
potrejbi.

Edna záloga nase bodoucsnoszti 
je tou, ka je dnesz v Europi nasa li- | 
teratura ali knizsevnoszt nájbogatejsa, ! 
ka je knizsevni zsítek nasega náro- 
da v Europi nájpopolnejsi i da nász 
tá vogrszka znánoszt tüdi vu velkoj, 
okouli nász vzétoj bojnszkoj kmici, 
z nezlomlenov szvekloscsov i csisz- 
toucsov szvejti i preszvecsáva.

ka sze lejko priglászijo v pilotszko 
, soulo. V letálszko akadémio sze pa 
I gorivzemejo oni. ki szó 8 klászov 
gimnázie szpunili. Vcsenyé de trpelo 
od júliusa 1-ga do oktobra 1-ga. Pros- 
nye sze morejo do íebruára 1-ga po- 
szlati na „Magyar Aeró Szövetség".

Nas Kormmányzó szó vöimenüvali 
Nikolich Mihálya za főispána Bara
nya vármegyőva i Jankovich Miklósa 
íőispána za szlobodni králevszki vá
ras Székesíehérvár.

— Nase honvédszko miniszter- 
sztvo naznánya, ka ne vzeme pros- 
nye oni. zsidovov, ki scséjo felmenté
se dobiti, da bi nyim nej trbelo notri- ! 
rukivati na szoldacsko dúzsnoszt. Sz 
táksimi prosnyami sze szamo zavéra 
delo v minisztériumi i v drügi vises- 
nyi szoldacski oblásztaj. Od januára 
25-ga pa do íebruára 20-ga sze szploj ' 
nikse tákse prosnye ne poszlűnejo.

— Csi zaroucsenec v bojni szpád- 
ne, zarocsenka lejko noszi nyegovo 
imé. Tákse zrendelüvanye je bilou 
vödáno od nasega kormánya.

— Brammer Pál trzsec v Buda
pesti je bio oszojeni na 9 mejszecov 
temnice i 60.000 pengőjov strófa, ár je 
dragse odávao blágo. kak bi pa szmeo.

BENKÓ JÓZSEF

Sürgöny; 
BENKÓ. 
Muraszombat

Postatakarékpénz
tár! csekszámia 
74009.

MURASZOMBAT

Od kédna do kédna
Okouli Algira szó nemei i taljáni 

napadnoli eden hajouvszki karaván, 
od steroga szó nemei prvi dén potou- 
pili stiri velke gőzöse, za nyimi pa 
taljáni pét hajouvov, dvá pa posteno 
prelüknyali. Tak je pálik vesznolo 
vszevküper 11 neprijáteiszki hajouvov, 
steri tonázsa vözneszé 71.000 tón. Na 
trétji dén szó je znouva nemei vzéli 
v delo i szó sz teskimi bombami vni
csili escse őszem hajouvov po 6.000 
tón.

Pri bejlom dnévi szó nemski 
bombniki napadnoli London várasa 
nájbole zsivi tao i szó nyim pouleg 
velke zmeslinge napravili doszta kvá- 
ra. Prileteli szó scsiszta niszko, tak, 
da szó szi anglejzsi niti nej odovedli. 
Sinclair, letálszki miniszter je zatoga 
volo zrendelüvao szigurno preiszkávo, 
sto noszi odgovornoszt. da szó nej 
právocsaszno alarmejrali.

Na ruszkom fronti je bozsno vrej- 
men. V Kaukázusi sze topi, okouli 
Dona i Sztalingráda je mlácsno z 
gousztimi meglátni, na szevernom táli 
je pa 25—30 fokov mraza z velkimi 
zápisami.

Velikije Luki szó ruszi szedem 
kédnov nepresztanoma napádali. V 
szamom fesztungi. steroga 2500 m 
dúgi i 1000 m sürki sánec vzeme 
okouli. szó sze nemei junásko brá- 
nili, csiráncs szó je nolri zagrádili. 
Nájvékso nevolo szó meli zavolo 
pomenkanya municie i zsivezsa. Hrá- 
nili szó sze zse szamo sz konyszkim 
meszom. Januára 13-ga szó nemski 
tanki predrli íront i tak v dvema dné- 
voma oszloubodili v fesztungi bodou- 
cse szoldáke.

Chile je pretrgnola diplomátszko 
zvézo z vszejmi zdrüzsenimi orszá
gami szil náredi. Amerika i Anglia 
tüdi na Argentinio pritiszkávlete, naj 
bi tüdi ona ednáko vcsiníla.

Francuska obiászt je v Toulouse 
i Marszeilli doszta kommunistov szpo- 
zaprla.

Amerika je notriszpoznala, ka szó 
prve tri kedne tóga mejszeca zgűbili 
doszta vecs hajouvov v Atlantszkom 
óceáni, kak pa v tóm csaszi premi- 
noucsega mejszeca.

Churchil sze té dni nahája v Ame- 
riki pri Rosewelti. Na tou pout ga je 
nagnilo nájbole pítanye francuske Af
riké, gde bi tüdi anglezsi radi meli 
nikso rejcs i pijtanye prouti nemskim 
podmornicam, ki szó vszigdár escse 
nájvéksi i nájmocsnejsi naszprotnik 
angloszászov.

Edwin Linkomies, alelnök íinszke 
orszacske hizse sze je zdrzsávao 
pár dni v Budapesti, pri steroj priliki 
je v rádiji drzsao gucs od bojne prouti 
bolsevizmusi. Na vöposzlűsanye szó 
ga szprijali tüdi nas Kormányzó.

Moltke, nouvi nemski követ v Mad
ridi je prejkvzeo poszle i je dugsi 
csasz bio na vöposzlűsanyi pri Franco 
kormányzói.

ZA SZMEH
Eden varaski cslovek je v edno 

vész potüvao. gde je nikse delo meo. 
Vu kresmej szi je vzeo szálas. Prvlé 
kak bi szpát sou, je edno vekerco 
proszo od krcsmarice.

— Prinasz je tákse nej potrejbno, — 
právi nyerni zsenszka. — Mi mámo 
dobroga kokouta i tiszti vász vgojdno 
gvüsno gorizbüdí.

— Tak tüdi dobro, — odgovorí va- 
rasánec — té ga pa goripotégnite i 
zglijajte ga na trifertále sészt.

VÁROSI MOZI
MURASZOMBAT

Előadások ■’
1943. január 31.-én. vasárnap 15 órakor 

17 órakor 
és 19'30 ó.

február 2.-án. kedden 15 órakor
17 órakor 

és 19'30 o.

Az ötvenéves férfi
| Főszerep.. 1LSEWERNER. HE1NR1CH GEOR-
■ GE. ERNST v. KLIPSTEIN. PAUL WEGENE.

Következő műsor:

TENGERI FARKASOK
MOLITVENA KNIGA
obprvim vödána 1783 leta na zapouved i 
sztroske Szily Jánosa, prvoga szombathely- 
szkoga püspeka.

Po nouvi potrejbaj predelana od tisinszko- 
ga kaplána, Szakovics Józsefa leta 1904. istiri- 
kráf vödána od stamparije Semlitsch v Radgoni.

Leta 1929. na nouvo predelana od Szako
vics Józsefa. bívsega törniskoga plébánosa i 

; dvakrat vödána od knigárne Zvér Jánosa v 
i Muraszombati.

Letosz ponouvno vödána i povéksana z 
■ ednimi mesnimi molitvami, slampana je z 
j málimi literami, tak da je oblika knige do- 

zdaj v nájménsem formáti. Dobi sze pri la- 
sztniki Zvér János knigárni i v vszej 
drügi knigárnaj i baotaj.

Köszönetnyilvánilás

Ezúton mondunk köszönetét 
mindazoknak, akik felejthetet
len emlékű édesanyánk nagy
anyánk

özv. Antauer Jözsefné
szül. Knéz Katalin

temetésen részt vettek, vagy 
részvétüket más módon kife
jezték.
Antauer István gyógyszerész és 
családja Alsódomboru. Antauer 
Jenő tanügyi előadó és családja 
Muraszombat. Dr. Vukán Ferenc 
igazgató, mütőföorvos és családja 
Kőszeg. Sztánó Rezső műszaki ta
nácsos. főmérnök és családja Siófok.

Szabó segédet
azonnal felveszek. Benkó Istvánná férfi di

vatszalon Muraszombat.

I
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Usződna 
pomóta

(Po isztinszkom doyoudki, steri sze je pred 
lejti dogoudo na Svédszkom.)

Napiszao: MATUS ELEK.

Obá morém vnicsiti, nyiva szta krí- 
viva vszemi, szamo nyiva! Sztrasno 
szó odmévale té recsí po máloj celici no- 
risnice. Ali páznik sze je né sztraso. Va
jén i je bio tóga kricsa. Mogöcse je vszák- 
si dén tó poszlűsao. Szamo vcsaszi je gór 
pogledno, gda ga je zse krícsanye zmé- 
sanoga prevecs mőtilo pri cstenyé; námre 
novine je meo pred szebom. Pa tüdi te 
je né bio uyegov pogléd szrdlívi, bole 
povédano, pomilűvanye je biló v nyegvi 
ocsáj i te je szamo telko pravo: Szrmák!

Vőni je zdaj pa zdaj zagrmelo. Vöter 
sze je zaletávao v drévja köröné, tak da 
szó zse szkoro gólé vejke zsalosztno skrí- 
pale. Zádnyi jeszenszki líszti szó sze za
man mantrali próti dvojnomi nepriáteli. 
Edén csasz szó v lüfti víszili, ali descsji 
je hitro v blato zmláto. Bliszk je zaszvé- 
to nébo. Vdarilo je.

Páznik je gór pogledno. Zdrezno sze 
je. Télo nyerni je odpovedalo; niti— na 
pomócs — je né mogao szkrícsati. Posz- 
táva z napré sztégnyenimi rokámi sze je 
pribiizsavala. Prvle szkoro meglene öcsi 
bláznoga, szó sze zdaj csűdno szvejtile. 
Roké szó zse za gut drzsaie. Páznikovo 
télo je sz sztóca szpadnolo .. .

Ti szi né krív ali nacsi je né slo. 
Zdaj pa te nyiva prídeta na réd! Bujem 
jiva' — je krícsao.

♦
Máia predmésztna krcsma je bíla puna 

lüdi. Zvéksega szó bili tou fabricsni de- 
lavci, ki szó domó idócs iszkali zavitjé 
pred víhérom. Szedeli szó okouli sztolov 
i szi tocsili víno. Viditi je biló, da szó 
né rávno pivci; zdaj szó pacs mogli piti. 
V krcsmi nemrejo szedeti pri práznom 
sztóli Nikák je notri sztópo. — Viitro 
mo zse lépő vrémen meli, descs je zse 
hényao pa meglé sze zse tüdi rázno tr- 
gajo — je pravo.

Idem jaz pomali próti dómi, zsena 
nic zdaj zse csáka, — je pravo mládi 
moski szrédnye posztáve. Vsztano je, ka 
bi só. Zdaj zse szlászti pocsákaj, Gu

sztáv, rádió de vszáksi csasz glászi dávao!
— szó ga sztávlali prijátelje. Pogledno je 
na vöro. — Isztina. — Vszeo sze je. Za 
edno nialo szó zse poszlíísali glászi z 
íronta. V kóti pri rádiji je szedő mládi 
moski. Zse prvi pogléd na tóga mladén- 
ca je zbtídilo zavüpanye v gledálci. Pri- 
küpnoszt je odszévala z nyegve zünányo- 
szti. Visziko cselo i rézani obráz Je né 
kázao na gróboszt, nego na delavnoszt i 
postenoszt. V kmicsno rjávi ocsáj sze je i 
zrcálila odkritoszresnoszt.

Glászom je konec bio ali globoki mo- . 
ski glász z rádiója je escse meo nikaj za ' 
povedati. — Pazite! Pazite! Z norisnice 
je pobegno eden blázen, napótjeni je próti 
N. predmésztji, policíja ga zse iscse ali 
za vszáksi szlücsáj opozárjamo V. Gusz
táva i zseno, náj sze pázita, ár sze blá
zen priblizsáva z hüdóbnim nakanényom !
— Szmrtna tisína je pretrgnola té recsí. 
Gusztáv je vsztano. Prvle od mladoszti i 
zdrávja rdécsa líca, szó bilá zdaj bléda. — 
Moja zsena je száma doma — je pravo 
sz treszócsim glászom i je zse bio pri 
dveraj. Niti na pamet nyeni je né prislo, 
ka bi szi vzeo kaput i krscsák. Vsze je 
püszto vu krcsmi.

Vöter je tirao zádnye meglé z néba, ki 
szó sze razgrinyale kakzavésze i prikázao 
sze je mészec. Na sztotine zvézdic je zse 
szvétilo na nébi.

Gusztáv je tó nika né vido. Pascso sze 
je, bézso je, kak je szamo mogao. — Zse
na je száma domá, naj sze je szamo ni
kaj né zgódilo!

Zse od dalecs je zagledno razszvétleno . 
okno. Tó je nyegva hizsa. Z róra sze je . 
kadílo i tó ga je pomírilo. V dühi je vi- | 

j do szvojo zseno, stero je tak liibo. Vido 
je nyéne lépe roké, kak nyerni priprávla- j 
jo vecsérjo. Vido je nyene rjáve viaszé, i 
kak nyoj szilijo v obráz, gda prigne szvojo ! 
vitko posztávico. Csíito je toplíno i mi- 
líno nyéni lépi öcsi; csüo je nyéni szlad- 1 
ki, zaszkrbleni „kárajócsi" glász — „Gde : 
szi hodo tak dúgo, míszlila szám, ka szi | 
mi pobegno!“ — Pri té recsáj je csüo ! 
priszresen szmej dvé mládi szrecsni zá- 
koncov.

Zse je na dvoiiscsi bio, gda je posz- 
vét v szobi vgaszno. — Ka je tó ?! — 
Gusztávi je szkoro szapa zasztála. Na j 
nieszto prejsnyi szrecsni képov, je zdaj 
vido v dülii sztrasne képe. Vido je szvojo 
zseno mrtvo na podi lezsati. Csüo je i

szmej bláznoga i nyegov divji krics: —- 
Zdaj pa escse ti prídes na réd! Ha! Ha!

Na dvoriscsi szó bilé drva szklajena. 
Gusztáv je vzeo edno prekó i sze tilio 
plázo próti verandi. Naednók je zacsüo 
krátke sztopáje i skrípanye dvér. Nikák je 
odpérao dveri...

«

Med tisztim csaszom, gda je Gusztáv 
büo v krcsmi, je zsena domá priprávlala 
vecsérjo. Né sze je zméníla za rádió, ki 
je hényao z muzsikov. Po krátkoj pauzi 
je zácsao dávati glászi. — Zdaj bi pa 
zse mogo príti szi je zgűcsala. — Gvüs
no szó ga gde zadrzsali, — sze je miríla. 
— Pazite! Pazite!... opozárjamo V. Gu
sztáva i zseno, naj sze pázita, ár sze blá
zen z hüdóbnim nakanényom blízsa!

Mláda zsenszka sze je prijéla za szto, 
gda je cúla té varilni glász. Rdécse uszt- 
nice szó nyoj poblédile. V lépi ocsáj sze 
je sztráj i groza zrcálila. — Moj Bóg, 
mogöcse ga záto nega tak diígo!... Sz 
trémi sztopáji je bíla pri omári. Prszti szó 
nervózno szégali za revolver, steroga je 
mózs éti hráno. Poszvét je vgásznola i k 
szószidí sze je napötila. Zse je odprla 
dveri na verandi, gda je v mészecsíni na 
sztubaj zaglédnola mosko posztávo sz ko- 
lekom v róki. — Tó je on, bujti me scsé! 
Vküp je pobrála Q-sze mocsí. Rokó je 
sztégnola. Trijé sztréli szó pocsili. Télo 
je na sztubaj vküpszpadnolo ...

PORCELÁN 
ÜVEG 
DÍSZMŰÁRU

legolcsóbban

PORCELÁN
GLAZSOVINA
OKRASENO
BLAGO nájfalej

Zrim József
Muraszombat, Horthy Miklós ut 6.

(Főszolgabírói hivatal.)

i Nyers vadbőröket j
• (pézsmát, görényt, mókust, borzt, mezei nyulat, házi «
J nyulat, rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle •
• állati szőrt a legmagasabb napi árban veszek. *

• Szász István, Muraszombat •

SIN6ER
VARRÓGÉP
P. 462.— 2 fiókos, süllyesztő
asztal, előre hátra varró raktár
ról szállítható.

NEMECZ János

SIHGEH
P 462.—

MURASZOMBAT
Horthy Miklós ut 7.

masini za aivanye

o ÁRJEGYZÉKEK 
BEMUTATÁS 

díjtalanul.
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Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János j
bornagykereskedőnél — Kisszombat. F

Cio zsivlejnya
Szpiszao: KÜCSÁN BÉLA 
--------------------------------------- 3

(Nadalüvanye)
Vali, tebi sze pa zavolo tóga 

ja nej Irbej sztarati. vej ji na vszáksi 
prszt nájdes!

Nájdem zse. da pa táksi nega. 
kak bi szi jász zselejla... Ne miszli, 
da szem prebrána, ali vszeeno tesko 
preberém. V vszaksem vidim szamo 
tisztoga. ki ga zse tak dugó lűbim.

Éva je brezpremislanya právla:
Znam. ka szi zebrála Kühár 

Islvána. szlávnoga málara i kipara. 
szamo on je zdaj pri Battyán Emrih 
grófi, ali bole povejdano pri lejpoj 
grófiéi.

Isztina. Éva. on je. ki szám szi 
ga prebrála. Na tóm nemiem szpre- 
meniti: „Nyega, ali nikoga 1“ — je 
právla zamisleno i odloucsno.

— Na tóm sze pa nemrem szmijáti. 
Vszigdár z táksim tezskim glászom 
guesís od nyega. Obcsütlivejsa szi v 
djányi, kak pa v recsáj. Escse szi v 
szlányi zavolo nyega osztáli sztára 
deklina' V lom lejko glédas na méné, 
kak na edno példo.,

Znás, drága Éva. ka szi tak 
prilüblena, ka sz szvojov példov es
cse drüge zapelas.

— Za tébe bi pa véndar skoda 
bíla. Sztvorjena szi na lübézen i ve-

szélje. Zbij szi z gláve tóga málára. 
ki mogoucse niti ne szénya od tébe. 
ti ga pa szamo po videjnyi poznas!

— Ne pravi, póznám doszta nye- j 
govi kejpov, ki vövidijo, kak da bi 
bili meni namérjeni. On je moj ideál! 
Bolí me, da sze je tak zalűbo v gro- 
fojco, Escse bole me pa bolij, ár 
znam. ka sze grofojca szamo spila z 
nyim. tak. kak z drügimi obozseválci.

— Prav más! Pa zakaj szpádnejo 
moski rávno v tákse zsenszke mre- 
zso?

— Zakaj? Tezsko bi bilou na tou 
odgovor szkovati. záto rájsi püsztimo 
tou. Ne boj zsalosztna zavolo méné! 
Lejpa je. táksa tiha lübézen ! Vütro po 
poudnévi idem escse ednouk na rasz- 
távo i poglédnem nájnovejsi kejp. 
Bár tak vzémera szloboud od nyega.

— Tak szi zalüblena. pa szi ven
dar odisla zádnvics vcsaszik od gro- 
fojee. gda je Kühár notri sztoupo? — 
je nájgerics pitala Éva.

— Nescsem. da bi me szpozno i 
po meni leto nyegov mrzeo pogléd. 
Nebi mogla preneszti lübléni pogléd 
na grofojco. No zdaj je pa reszan 
zadoszta tóga. Éva. rájsi szi doj lé- 
zseve. vej szva obej preci trüdnivi — 
je dodála zamisleno Vali.

*
Drűgi dén, je Karv Vali odisla na 

razsztávo. Éva je pa med tém vsze 
priprávila za polüvanye.

Pred Kühár Istvána kejpom je bi
lou doszta gledálcov. Vali je opázila 
tüdi grofojco Batyani v drüstvi edno
ga goszpouda. Tüdi grofojca je opá
zila Vali goszpodicsino i vcsaszi pri- 
sztoupila.

Skoda, da szám vcseraj nej 
mogla na koncert, je hitro právla gro
fojca. Vázsen zrok me je zadrzsao: 

I zaroucsila szám sze 1 — je veszélo 
dodála i je notri pokázala Ármin gro- 

i fa i Kary Vali.
Gróf sze je priklono i pravo pár 

lejpi rejcsi. Vali je obsztánola, komaj 
je vsze tou prerazmila.

— Kak zdaj trpí 1 — je míszlia na 
Istvána, ki iák lűbi grofojco.

Batyáni grofojca je bijla zse dvej 
leti dovica. Nouvi zarocsenec je bio 
vecskrátni millioner z velkimi posze- 
sztvami.

Vali je zdaj escse bole szprevídla, 
zakaj je grofojca vlejkla Kühár Ist
vána. Scsejla je napraviti lüboszum- 
noszt v Ármina dűsi,

Komaj je izjeclála pár rejcsi i sze 
napoutila domou. Prevecs zamislena 
je prisla nazáj v hotel. Za dvejvöri 
szta odpotüvale. Miszli szó nyej 
pa vszigdár pa vszigdár nazáj sle na 
Kühár Istvána. „Kak trpij zdaj!" — 
je miszlila v szebi znouva i znouva.

*
Rávno v tisztom csaszi. gda je Vali 

bíla na razsztávi, je Kühár István 
szklonckao na grofojeina vráta.

Vroucse je lűbo tou zsenszko. pre
vecs ga je trpincsila z szvojim opo- 
násanyom. Mogoucse je rávno záto 
lak noreo za nyouv.

Kühár István je bio nácsisi tip. kak 
drűgi moski, ki bi sze zalűbo v vszak- 
so zsenszko. Nej je bio vszákdenés- 
nyi. Szrejdnyoga zrásza, elegánten. 
na frisko obriti je sztao pred grofoj- 
cinimi dverami. Büo je prevecs za- 
vüplivi naszprouti grofojei: od nikelko 
lübeznívi rejcsi i pár küslájov je büo 
gvüsen, da ga tüdi ona lűjbi.

Nika ga je nej opomínalo, ka nye
rni je tá szrecsa v nevarnoszti. Vecs- 
krát nyerni je pripovidávala lejpe 
szenye, ki szó sze nej mogle nigdár 
v isztino szkázati. Glávno nyerni je 
bilou. da sze lűbita.

Od ioga csasza je zaman hodo. 
da bi jo vido i bio v nyéni driizsbi. 
Inasi szó nyerni vszigdár pravli. ka 
grofojee nega domá. Zse’ trí dni je 
zaman hodo.

1 zdaj je zse ob strtim priso. Bio 
je nervozen; nej sze je je mogao 
vcsakati; znouva je cinkao, szrcé 
nyerni je mocsno bilo. Nebi zdrzsao 
escse eden dén brezi nvé. Pa telko 
bi nyoj meo za povedati! Telko nou- 

j voga je escse csakalo za razvozlánye 
med nyiva. Nej je znao niti povedati. 
kak je szrecsen za nyéno lübézen. 
Gnesz nyoj cejlo zsivlejnye, cejlo zná- 
nye scsé pred nogé djászti.

(Nadalüvalo de sze.)
Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat. Felelős kiadó és szertan mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Nándor


