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Leverde kötelezettség - 
hazafias kötelességI \

A honvédelemről szók) 1939. II. t. [ 
c. szabályozza a levente kötelezettség
gel kapcsolatos kötelességeket. Már 
maga az a tény, hogy a honvédelem
éi szóló törvény rendelkezik a levente 

kötelezettségről is. bizonyítéka annak, 
miszerint a levente kötelesség teljesi- i 
tése nemcsak hazafias, hanem hon
védelmi feladat is.

Az ifjúságot érintő törvényes ren
delkezések közül, az iskolakötelezett
ség és katona-sor kötelezettség felett 
már régen napirendre tért a világ. Hol 
volna ma az a meggondolatlan szülő, 
egy-két nagyon szomorú példát leszá
mítva. aki azt merné állítani, hogy 
gyermekének nincs szüksége az is
kolára!? Ari ól pedig még csak han
gosan gondolkozni sem mer senki, 
hogy a katonai szolgálat kötelezettsé
ge ellen volna kifogása. Sőt nem is ■ 
legény ma már. az ifjúság felfogása 
szerint, aki sor alá került és nem vált ■ 
be honvédnek. Szinte virtus katoná- I 
’iak lenni. Csodálatos tehát, hogy a 
levente törvény végrehajtása ellen, 
úgy a szülők egy részének, főleg pe
dig maguknak a levente köteleseknek, 
mégis kifogásuk van. pedig ez az iskola 
és katona sor közötti szakadékot hi
vatott összekötni.

Azt mondja a magyar közmondás : 
addig hajlítsd a fát, míg fiatal. Es 
mégis a magyarság fájának fiatal haj
tását féltik sokan ettől a hajlitástól ? 
A régi, boldog, első világháború előtti 
békés korban, amikor úsztunk a jó
létben, amikor bőven lett volna pénz 
• levente intézménnyel kapcsolatos 
étesitmények megvalósítására, akkor 

úgy nőtt fel az elemi iskolából kike- 
:ü!t fiatalság, mint a vadvirága mezőn. 
Nem csoda azután, hogy mikor kato
na lett, nagyon sok újonc a zsold fi
zetésnél a nevét sem tudta aláírni 1 
*s az édesanyának szóló katona-lapot 

is nálánál okosabbal volt kénytelen I 
megiratni.

Az 1914—1918 éves világháborúnak 
Paris környéki békékkel való befeje
zése. magában hordta az uj és még 
borzalmasabb világháború csiráit. 
Nem csodálkozhatunk tehát, ha a 

öztes és vesztes államok kormány
hatalma és társadalma egyaránt, az 
ifjúság harci szellemének és katonai 
icikészültségének mentül magasabb 
‘okára törekedett. Régi igazság, 
aogy a katonásabb és i egy él
ni ezet eb h népek nemcsak a 
náboru alatt, de békében is 
ínyekben boldogulnak, erő
teljesebben fejleszthetik ál
la m i é l e t üké t és fokozhatják 
'.,,száguk biztonságát. Így szü- 
e.teK meg Európa különböző álla
maiban a különféle, a törvényhozás 
uita. is életre hivott ifjúsági szerve
zetek : Hitler-Jugend — Ballila stb. 
ezeknek óriási fontosságát mi sem 

j' ilemzi jobban, hogy a Szovjet-orosz- 
ország már hét éves korától katonai 
kiképzésben és katonai nevelésben 
részesitette ifjúságát.

visszatérve a kiinduláshoz, ha szük- 
SeS van az iskola kötelezettségre, ha

Nagyszerű eredménnyel fejeződött be a muraszombati járásban 
a hoiwédcsaládok javára indított üvöltés

Muraszombatban — a csecsemőket is beleszámítva — személyenkénti átlagban 2 P 70 fill. adott a lakosság !
Ez a rövid kis összehasonlítás bizo

nyítéka annak, hogy milyen aggódó 
szeretettel gondoskodik a felszabadult 
Muravidék népe a magyar honvédek
ről. Ismét egy tanuságtétel a mellett, 

i hogy a muravidéki vend-magyar nép
■ magyarnak érzi magát, az is szivben- 
1 lélekben és az is akar maradni I

A gyűjtés körjegyzőségek szerint 
részletezve egyébként a következő: 
Muraszombat nagyközség: 12.152 P, 

, battyándi körjegyzőség: 998 P, bodó- 
1 hegyi körjegyzőség 938 P. csendlaki 
1 körjegyzőség 855 P, felsőlendvai kör
jegyzőség 1.166 P, kuzmai körjegy-
■ zőség 2-10 P, magyarszombatfai kör-

‘ jegyzöség 165 P. mártonhelyi körjegy- 
i zőség 65 P. muraszombat vidéki 631

P. musznyai 5S8 P. pártosfalvai 252 
i P, perestói 663 P. péierhegyi körjegy
zőség 1.220 P, urdombi körjegyzőség 

i 387 P, szarvaslaki 380 P. tótkeresziuri
1.0-1-1 és végül vashidegkuti 2-13 P.

Beiktatták dr. Molnár Vince 
belatinci plébánost

RÖVIDESEN MEGKEZDŐDIK 
i A ML’RASZOMBATI KÖRORVOSI 

LAK ÉPÍTÉSE
Dr. Kenyeres József miniszteri osz

tálytanácsos több más szakember kí
séretében Muraszombatban járt, hogy 
á körorvosi lak és rendelő építését 
előkészítse. A körön ősi lak és ren
delő hamarosan leiépül valószínűleg 
az egészségházzai szemben lévő tel
ken. Emeletén tisztiorvosi lakás kap 

; helvet.
____ ____________

A muraszombati járásban befejező
dött a honvédcsaládokért indított gyűj
tés. Az eredményt egy szóval jelle
mezhetjük : nagyszerül A járás 
népe összesen 22.101 P-l adott össze 
a gyűjtés során. Külön kiemelkedik 
Muraszombat nagyközség eredménye: 
12.152 P. Ha ezt az összeget eloszt
juk a lakosok számával, akkor arra 
a megállapításra jutunk, hogy minden 
lakosra 2 P 70 fillér esik.

Ha egész Magyarországon ekko
ra lett volna az áldozatkészség, 
akkor a gyűjtés eredménye 40 
millió pengő lett volna!

Február I 4-én iktatták be dr. Mol
nár Vince plébánost Belatincon. A 
beiktatás a jelenlegi viszonyokhoz mér- I 
ten ünnepélyes keretek között zajlott , 
le. Az uj plébánost a templomajtóban 
két belatinci vend üdvözölte szlo
vén nyelven, majd egy elemista fel
köszöntőt mondott. A tanitóság nevé
ben Zorkó igazgató-tanitó kérte az uj 
plébánost a tanítósággal való együtt
működésre. A község nevében Szűcs 
körjegyző üdvözölte, kérve, hogy a 
belső front egysége és rr.egbonthatat- 
lansága érdekében a magyar hatósá
gokkal karöltve működjék.

A beiktatást Jerics bántornyai es
peres-plébános végezte, akinek szent
beszéde után dr. Molnár tartott szent
beszédet vend nyelven és röviden 
magyar nyelven. Ezek szerint az uj 
plébános csakis híveinek lelki kor
mányzását tűzte ki feladatául i kin- 

a katonai kötelezettség óriási fontos
ságát senki kétségbe vonni nem me
ri. akkor önmagától adódó igazság, 
hogy a kettő között tátongó szakadé
kot, a 15 éves kortól — a 21-től 23- 
éves korig való időt, szintén nem le
hel iíjuságénk életében parlagon hagy
ni. Hiszen ez az idő a férfinem korá
ban a legfogékonyabb kor, ha oko
san felhasználjuk. Ez egyben az a 
kamaszkor is, amikor az ártatlan gyer
mekkor máza kezd lekopni és a fér
fivé serdülő ifjú, duzzadó erejének 
jelentkezésével, fegyelmet nem tűr, 
engedelmesség ellen lázadozik és még 
a tulajdon édesapja parancsait sem 
hajlandó mindenkor ellenkezés nélkül 
teljesíteni. Természetesen, ez nem ál
talános jelenség, de gyakori tünet. 
Ugyanez a kor egyben az értelmi 
fejlődésnek a tisztulása is. a gyermek 
mesék világából feléoredve, maga elölt 
látja a reális életet és sokan azt vé
lik közülük, hogy ezután pedig az 
egész világ hz övéke nyökló nélkül. 

tet nélkül a vagyoni, vallási, vagy 
nemzeti különbségekre.

Az istentiszteletet közös ebéd kö
vette a nemzeti színekkel feldíszített 
ebédlőben. Pohárköszöntőt mondott 
nemes Breuer Pál alezredes hazafias 
lendülettel. Rhosóczy Rezső, a tanügy- 
igazgatási kirendeltség vezetője és 
baráti hangon Fehér József csendlaki 
körjegyző.

A pohárköszöntőkre szívélyesen vá
laszolva di. Molnár Vince éltette a 
pápát és dr. Grősz József megyéspüs
pököt, majd

biztosította a tanítóságot és a ma
gyar hatóságokat a messzemenő 
együttműködéséről.
Az ünnepélyen az említetteken kí

vül jelen voltak Czencz esperes, dr. 
Strauszszolgabiró. vitéz Thurza járási 
leventeparancsnok. Vogler intéző. 
Egyed körjegyző, dr. Saruga körorvos 
és a környéki káplánok.

korlátlanul. Habzsolhatják az élet 
könnyelműbb rész étminden ellenkezés 
és minden akadályon keresztül.

Itt jelentkezik a levente intézmény
óriási fontossága I A levente kötele
zettség erre a korra esik. Itt ny úl bele 
az ifjú állampolgárok fejlődésének és 
nevelésének irányításába az állam. A 
zabolátlannak induló ifjú természetet 
korlátok közé szorítja, fegyelmezi, ok
tatja és katonás sportszellemben neveli.

Ez a feladat levente intézmény nél
kül tisztára a szülők vállára nehezed
nék és a szülői felelősséget óriási mér
tékben növelné Isten és ember előtt. 
Eztla felelősséget osztja meg az állam
hatalom. amikor az iskolánkivüli ifjú
ság nevelésének irányításába törvé
nyes utón beleszól, helyesebben eb
ben a szülők segítségére siet. Ezért 
kétszeres kötelességük a szülőknek, 
hogy megragadják az állam segítő 
szándékát, hiszen az ő gyermekük 
jövőjéről és javáról van szó.

Ne akadjon tehát egy szülő sem.

Uj postai díjszabás lép 
életbe március 1-én
A kereskedelmi és közlekedésügyi 

miniszter a postai díjszabás néhány 
ágát csekély mértékben felemelte 
március 1-tol kezdődően. Néhány 
fontosabb uj díjtételt alább közlőnk:

A belföldi levélnél a 20 grammtól 
41* grammig ‘. 'rj dő sulyfokozat és az 
erre megállapított dij megszűnik.

Belföldi csomagok sulvdija: 1 ki
lóig helyben és oO kilométerig 40, 
további 60. 1—5 kg-ig helyben, és 
50 km-ig 60. további 90. 5—6 kg-ig 
68—95—100—110 fillér. (50—HO— 
150—350—850 kilométerként) 6—10 
kiló 70-120-160-200-240 fillér, 
10-11 kiló 75—125—170—220—260 
fillér. 11-15 kiló 80-150—210—270 
—330 fillér. 15—16 kiló 85—15o—220 
-290-350 fillér. 16-20 kilóig 100— 
180—250—360—500 fillér.

: aki szándékkal vonná el a gyermekét 
’ a levente foglalkozásról, mert azzal 
ugyanolyan bűnt követ el. mintha 
az iskolából tartaná vissza !

A levente ifjúság pedig vegyen r -zi 
j örömmel az oktatásokon, hiszen ez 
; ő érdekükben történik, amit a le • -- 
■ te-köfelezettség előír 1

Ahogy bűn és szégyen a ke -.a 
szökevény bűne, ugyanúgy megérc - 
li a törvény büntető szigorát, aki szán
dékkal elmulasztja levente köteless-- 
geinek teljesítését1

A törvényes rendelkezéseket : <z- 
leletben tartani minden állampr gór
nak hazafias kötelessége, legfőké a 
azonban az ifjúságnak, mert az övé- 
ké a jövő!

Mindenki teljesítse kötelessé: : a 
mai válságos időkben hatványozó ü-b- 
ban. mert csak így várhatjuk hogy 
megvalósuljon a levente köszöntés 

Szebb jövőt!
vitéz Csermely István
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Elfogtak az alsómarád gyilkost
Egy muravári kőmüvessegéd szúrta szivén Pápics Istvánt

Múlt számunkban megírtuk, hogy 
Alsómarácon nagy Julianna napot ren
deztek a legények Szép Juliskának, a 
vendéglő tulajdonosának tiszteletére. 
\ mulatozás túllépte a zárórát is és a 

vendéglő tulajdonosnője még ekkor 
sem küldte el az ő tiszteletére össze
ge ült vendégsereget. Igy történhetett 
aztán, hogy a már kissé italos legények 
összekülönböztek.

Pápics Istvánnak ott volt egyik ha
ragosa, akivel ölrementek. de a 20— 
2“ főbői álló társaság nyomban körül
fogta és szétválasztotta őket. Már har
madszor tűztek össze, amikor a nagy 
tumultusból kivált Pápics és egy szék- 
h /. vánszorgott. melléből patakzott a ■ 
vér. Csak pár percig tartott szenvedése. I 
mert utána lefordult és meghalt. A bics
ka pengéi, a ciné felett ütött hatal
mas :és‘ . mellében, ameb. átvágta a 
főütőeri

I A csendőri nyomozás eleinte
| sokat produkált mert valamennyireszt- járásban a hadigondozásra igényjo- 
j véve(tagadott. Egyik sem vallalta a osulfak g0ndozásba vételét célzó 
I szurka ast egyik sem tudott semmiről I eIőkószitő munkálatok során példás 
semmit. Napokon keresztül vallatta a | tóik.iiamrrptf,<:sóc.CTP) S7nroa|nmma|
csendőrség a verekedésben résztve
vőket. A gyűrű egyre szűkült, mind ke
vesebben maradtak őrizetben, mig vég
re már csak egy legényt lehetett 
komolyan gyanúsítani.

Ez a legény pedig Kücsán János 
30 esztendős muravári kőműves
segéd volt.
Eleinte ő is tagadott, majd később 

megtört és beismerte, hogy az ő kése 
járta át Pápics István mellét.

Kücsán Jánost, aki egy szót sem tud 
magyarul, csak vendül, a csendőrök 
letartóztatták és szombaton beszállí
tották a szombathelyi törvényszék fog
házába.

ö.

Felhívás
az W43 é*8 általános Kereseti, 

és wasyofladö bevallás beadására
!.) Azok az adózók, akiknek a ke- 

n >?ti adóalapja a 10.000 pengőt túl
haladja. avagy ha ezt az összeget 
nem is haladja tűi az adóalap, de az 
előző é; i ac! alappal szemben lega
lább 5U . r' a! emelkedett 1943. febru
ár ó ?’’■ ’g általános kereseti adóbe- 
vallást tartoznak adni, továbbá

Ah - ‘k a múlt évi általános ke- 
i seti a alapja még nem jogerős és 
f. folyó évi február hó végéig sem 
váii hí jogerőssé.

>.) Akinek a múlt évi általános ke
reseti adója jogerős ugyan, de a ke
li .-éti adóalap a 10.000 P-t meghaladja. 

Akinek a multévi általános ke
reseti adóalapja nem teljes, hanem 
csonka év eredménye alapján álla
píttatott meg.

Akik a múlt évben foglalkozó-' 
sukai megváltoztatták, vagy foglalko- ' 
zásukat múlt évben kezdték.

ój Akiknél az adóztatás helye a i 
mi évben megváltozott s ennek kö- 

ve'Keztében folyó évre már ott nem

I

adókötelesekké (uj adózók.)

VAHOSIMOZI
M U R A S Z C) M B A T

■ adóztatandók meg, ahol a múlt évben
i volták adóztatva.
i Kiknek kell vagyon é,s jövedelem
adó bevallást adni február hó 28-áig?

i ) Akiknek a jövedelem adóalapja 
a 10.000 pengői, vagyonadóalapja pe
dig a 200.000 pengőt túlhaladja avagy 
ha ezt az összeget nem haladja túl, 
de a megállapítandó adóalap a kü-

■ lönben változatlanul feltartandó adó
alappal szemben annak megállapítá
sa óta 50°/0-kal emelkedett.

2.) Akiknek a multévi jövedelem 
[ adója, illetőleg vagyonadója még nem 
jogerős s a folyó évi január hó vé
géig sem vállik jogerőssé.

J.i Akiknek a jogerős adóalapja nem 
teljes, hanem a csonkaév eredménye 
alapján lett megállapítva.

1.) Akik az általános kereseti adó 
alapjának újbóli megállapítása céljá
ból az általános kereseti adóra nézve j 
uj bevallás adására felhivattak.

a múlt év folyamán váltak I 
adókötelesekké (uj adózók.)

6.) Akiknél az adóztatás helye a 
műit év folyamán megváltoztatott s 
ennek következtében a folyó évre i 
már ott nem adóztathatók meg. ahol 
a múlt évre voltak adóztatva.

Bünlető rendelkezések
Az az adózó, aki az adóév február 

havának végéig felszólítás nélkül be- ’

1943. február hó 27-én. szombaton 17 ó.
és 19.30 ó 

lebr.in- n 23-án. vasárnap 11.15 ó
15 ó„ 17 ó. és 19’30 ó 

es február ho 22.-én. hétfőn 19.30, ó
ív ICriVCrNl-? í<“sí —ki vallását be nem adja, abban az esei- 
Itben ha kereseti adóalapja a 10.000 
Főszereplők: Hosszú Zoltán, Eszenyi Olga.

Nagy István. Mály Gerő. Sulyok Mária.

Következő műsor:

ÉRETT LEÁNYOK

I

Kukoricával tüzelnek Argen" 
tinóban. Buenos Aires városa eddig 
úgy tüntette ei a szemetet, hogy egy
szerűen elégelte. Könnyen ment, hi
szen annyi papír, csont rongy meg 
egyéb anyag volt benne, hogy a kül
önlegesen épített kályhákban vígan 
lobogott a tűz. De amióta az említett 
sok ócska anyag bizony nagyon is 
értékes anyag lett, hegyekké gyűlik a 
város szemétje, mert nem tudják elé
getni. A hatóság tehát úgy rendelke
zett, hogy ezentúl a szállítási nehéz
ségek miatt nyakukon maradt kukori
cával fütsék a szemétégető kályhákat. 
Így lett Argentína fontos kiviteli cikke 
egyenlő értékű a szeméttel.

P jövedelem adóalapja a 10.000 pen
gőt. vagyonának értéke pedig 200.000 
pengőt meghaladja, vagy ha anélkül 
is a jövedelme vagy vagyonának ér
téke az előző évi adómegállapitás óta 
50°/o-kal emelkedett, az adótöbblet I 
kétszeresének megfelelő birsággal suj- 
tatik.

Aki az általános kereseti adóbeval
lását az előirt határidőben nem adja 
be a kivetés során megállapított adó
alap 1%-át, ha pedig a bevallás be
adására hozzá intézett felhívásnak a 
kitűzött határidőn belül sem tesz ele
get. az adóalap 3 %-át fizeti birság 
fejében.

Aki a jövedelem és vagyonadóbe
vallását az előirt határidőben nem 
adja be, a kivetés során megállapított 
adónak 10%-át. ha pedig a bevallás 
beadására hozzá intézet felhívásnak 
a kitűzött határidőn belül sem tesz 
eleget a megállapított adónak 50%-át 
fizeti birság fejében.

Községi elöljáróság.

I — A honvédelmi miniszter elis- 
ncm I mérését fejezte ki a muraszombati

nöknő vezetésével jólsikerült teadélu- 
lánt rendezett a zalaegerszegi hadi
kórház javára. A teadclután bevétele 
482 pengő volt.

— Internáltak három cserföldi 
I legényt. Tkálecz Iván, Horváth Ferenc 
í és Kolenkó Ferenc cserföldi legénye
ket internálta az alsólendvai járás tő- 
szolgabirája, mert ittas állapotban me- 

; gyarellenes kijelentéseket tettel; 
; - DISZNÓTOR lesz február 28-án
K u m i n István vendéglőjében. Kis- 
szombat II. (Falud.) Jó kiszolgálás, fi
nom borok, olcsó árak I A nagyérde- 

I mü közönséget ezúton is meghivorn

Értesítés.
A mélyen tisztelt közi’nség szives tudo
mására hozom, hogy március L-éve' 
lakásomon

MAG, GYÜMÖLCS és VIRÁG 
KERESKEDÉSEMET

megnyitom. Kérem a nagyérdemű < - 
zönség szives pártfogását

GYŐRÉI MIKLÓS, kertész 
Muraszombat, Rákóczi utca II. 
(bácz száll ód ával szemben).

| lelkiismeretességgel, szorgalommal és 
I szaktudással végzett munkásságukért 
'■ Bánki Ferenc dr. muraszombati szol- 
gabirónak és Jávorszky József dr. mu
raszombati tiszti orvosnak. Az elismerő 
okmányokat a főszolgabíró adja majd 

j át a kitüntetetteknek.
— Titán József előadása a ven

dekről a Fiatal Magyarság Szövet
ségében. Titán József muravidéki nép
művelési titkár Budapesten a Fiatal 
Magyarság Szövetségében nagy ér- * 1 
deklődés mellett előadást tartotta ven- . 
dekről. Másfélórás előadás keretében | 
ismertette a vend nép történelmi múlt
ját, lakóhelyének földrajzi sajátossá
gait. életmódját, különösen kiemelve 
azokat a kapcsolatokat, amelyek a 
vend és magyar nép között az ezer- i 
éves testvéri együttélés következtében 
elszakithatatlanokká szövődtek. Titán 
József előadása után több hozzáinté- 

i zelt kérdésre válaszolt. Az értékes 
előadáson több közéleti vezető férfiú 
is megjelent.

— Benkó József gyáros képviseli 
a Muravidéket a Baross Szövetség 
első országos kongresszusán. Feb
ruár 24-én tartják a Baross Szövet
ség fiókjai első országos értekezletü
kéi Budapesten. A nagyjelentőségű 
értekezleten Benkó József gyáros, a 
Muraszombati Baross Szövetség elnö
ke képviseli a Muravidéket.

i

Pénztárnoknő
kerestetik
a KÖZPONT! MOZIBAN, 

j Ajánlatok és megbeszélések D1TTR1CH G. 
j irodában Horthy Miklós ut 31. szám alat.

V sze vrszte szeménye, 
tak tüdi lükec i vsze vrszte goszpodár- 
szko szeménye sze dobij pri GYŐRFi 
kerteiszi (pouleg Bácz hotela).

-Péti só igénylése a szerződéses 
ipari növénytermelők számára. A 
kormány úgy intézkedett, hogy a szer
ződéses ipari növénytermelőknek járó 
pétisó-utalványokat január hő 31-ig 
lehet a termeltető vállalatoknál igé
nyelni. Ezzel kapcsolatban felhívjuk 
gazdaközönség figyelmét, hogy a ja
nuár 31-ig kiadott műtrágya-utalvá
nyokat február hó 28-ig lehet a Péti 

' Nitrogénművek körzeti képviselőinek 
, beszolgáltatni. A később bemutatott 
I utalványokra a Péti-gyárnak nem sza
bad péti sót kiadni, viszont azok az 
ipari növénytermelők, akiknek igény
lését a Péti-gyár körzeti képviselő: 
esetleg visszautasították, február 28-ig 

I újból bemutathatják műtrágya-utaí- 
1 ványukat,
I — Textilfonál a szedería kérgé
ből. Berlinből jelentik, hogy sikerült 

1 a szederfa kérgéből rendkívül erős 
textilfonalal előállítani. A kísérleti ered
ményt egyelőre Bulgária egyik kiter
jedt, régi selyemhernyó-tenyésztő vi
dékén próbálják ki a gyakorlatban, 
ahol megszámlálhatatlan sok szederfa 
áll a kutatók rendelkezésére.

i
i

Berlinből jelentik: A német véderő- 
I főparancsnokság jelentése szerint a 
■ keleti arcvonal legtöbb szakaszán be
állott az olvadás. Részben e miatt, 

i részben az elszenvedett súlyos vesz- 
i tőségek miatt a szovjet haderő táma- 
i dása egyre gyengül. A német haderő 1

i

i — Két muravidéki toliból eredő 
cikket olvasunk a Magyar Élet Párt- 
értesitő legújabb számában. Azegyik 

! vezércikk, cime: „A belső fronton az 
I első vonalban van a helyünk", szer- 
> zője : Hack József, a nagy tótlaki szer- 
I vezet elnöke. A másik cikk cime: 
i „Lássuk meg, hogy mi történik ér
itünk!“. aláírása: Kühár Béla kis- 
l gazda. Goricskó.

— Dr. Országh Pál, az alsólend- 
vai kerület országgyűlési képviselő
je és Sabján István MÉP szervezőtit
kár nagy érdeklődéssel kiséri pártér- 
kezletet tartottak Petesházán.

— Teadélutánt rendeztek Lendva- 
vásarhelyen a zalaegerszegi hadi
kórház javára. A lendvavásárhelyi 
le.myegylet vitéz Thurza Antalné el-

Tüvóhb gyengül a szosjet hstferö támadása
1 habár a hadműveleteket a talaj rneg- 
puhulása erősen hátráltatja.

Tuniszban a tengelyhaderők súlyos 
csapásokat mértek az amerikai csa
patokra. amelyek több helységet kény 
telenek voltak kiüríteni. Rommel had
seregének zöme még mindig nem üt
között meg az angolokkal.

)

Höszönetnyilváiiiiás
Ezúttal őszinte köszönetünket fejezzük 

ki Vashegyi Vucsák Lajos zombori MÁV. 
! vendéglősnek és az illetékes hatóságoknak 
I hogy fiunk utolsó kívánságának teljesítésé: 
j segélyadományokkal elősegítették.

KERCSMÁR család

V

néhol már ellentámadásba megy át

IIií

rum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása

—Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

SZOMBATHELY - Thököly imre utca 71. - telefon: 10—68.

Legkitűnőbb italok! Legpontosabb kiszolgálás !
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í! l/endvidélti Magyar Közmiiuelödési Egyesillet
uj alapszabályai széleskörű hazafias és közmü- 
velési munkára adnak módot

Március elején a választmány tárgyalja az alapszabályokat

Mint már jeleztük, a Vendvidéki nck tagjai Hartner Nándor ország- 
Magyar Közművelődési Egyesület len- 1 gyűlési képviselő, elnök, dr. Olajos 
dületes munkába fog a tavasszal. Éhez József főszolgabiró, dr. Pintér Miklós 
szükségesnek mutatkozik a régi alap- közjegyző, dr. Törnár Ede gimnáziumi 
szabályok korszerűsítése, ez a korszeü- igazgató, Udvardi Lakos János keres- 
sités azonban csak a régi alapszabá- kedelmi iskolai igazgató és Koltay 
lyok szellemében történhetik, amelyek István adóhivatali tisztviselő voltak. Á 
szerint az egy esület célkitűzéseit a kö- bizottság az alapszabály-tervezet is- 
vetkezokben foglalhatjuk össze: a mertetése után néhány célszerű ki- 
hazafias szellem, a magyar nyelv és a egészitést eszközölt.
közműveltség terjesztése a Muravi- Március elején az alapszabályokat 
déken. a választmány elé terjesztik, amely

Ifj. Szász Ernő újságíró, az egyesület azt mégegyszer megtárgyalja részle- 
ügy vezető titkára alapszabály-terve- leiben, majd az április elejéig össze- 
zetet készített a régi alapszabályok hivandó évi rendes közgyűlés elé 
szelleméhez való szigorú ragaszko- kerül az egyesület alapszabályainak 
dóssal. Az alapszabály-tervezetet szűk- korszerűsítését szolgáló uj alapsza
kom bizottság vizsgálta meg. amely- I bály-tervezet.

i—O—

HAZAFIAS CÉLOKRA 1.600 PENGŐT, SZOCIÁLIS CÉLOKRA 450 
PENGŐT ADOTT AZ ELMÚLT ÉVBEN

a Muraszombati Kereskedői alkalmazottak Egyesülete
Vasárnap teadélutánt rendez az egyesület

A legőszintébb elismerés hangján 
szólhatunk csak a Muraszombati Ke
reskedői Alkalmazottak Egyesületéről. 
Ez a fiatalokból és fiatalok vezetése 
alatt álló egyesület olyan fiatalos len
dülettel dolgozik minden téren, hogy 
egyik szép eredményt a másik után 
éri el.

Különösen hazafias és szociális 
munkája példátadó.

Rámutat erre az egyesület rendes évi 
közgyűlésén ismertetett adat, amely 
szerint az egyesület hazafias célokra 
1600 pengőt, szociális célokra pedig 
150 pengőt adott az elmúlt évben. Az 
egyesület tagjai szegény emberek, de 
becsületes, magyar munkát végeznek 

egyletük érdekében, ami pótolja a 
vagyont és munkájukkal teremtik elő 
azt a pénzt, ami hazafias célkitűzé
seik szolgálatára szükséges.

A kereskedői alkalmazottak egye
sülete február 28-án. vasárnap délu
tán 5 órai kezdettel táncos

teadélutánt
rendez a Korona szálló és a kaszinó 
helyiségeiben. A tiszta jövedelmet ha
zafias célokra fordítják, ez teszi a mai 
komoly időben is erkölcsileg megen
gedetté. sőt hasznossá az egyesület 
által rendezett összejövetelt, amelyen 
mindenkit szívesen lát és reméli, hogy 
minél többen megjelennek rajt az egye
sület munkásságának támogatására.

I

A 4730/1942. M. E. szánni rendelet értelmében ha a 
végső harcot elő akarja segíteni és részesedni akar a 
belső front termelő munkájából,

akkor termeljen

NflPHaFDHEDT
hogy az olajcsatát Is megnyerjük!

Mindannyiunk érdeke, hogy honvédeink Hazánkat megvédjék. Ehhez, 
pedig repülőgépekre és tankokra van szükség és a gépekhez olajra. 
Ha nincs olaj, nincs előrehaladás! Ha nélkülözzük az olajat, több zsir 
kell. Olaj nélkül nincs szappan, akkor pedig kezet foghatunk a piszok
kal. A lábbelinek bőrzsirt ha nem ád. hamarosan csupasz lábakkal 
járhat. Kocsikereke, ha majd jövőre nyikorog, akkor csak önmagát okol
hatja. kogy az idén nem termelt olajmagot: napraforgót.

Hogy erről mindről meg ne feledkezzen, azonnal szerződjön a 
körzet gyári megbizottjánál, mert csak az kap olajdarát, aki nála 
szerződik. Minden szerződő fél katasztrális holdanként 1 méter
mázsa napraforgó mag után 25 kg. olajdarát. 30 kg. Péti-sót és 
ólomzárolt vetőmagot kap. Ha vetőmagnak alkalmas magot termel, 
30 százalékig felárat kap. De ha nem szerződik, mindezektől elesik.

I 
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

^A napraforgómag szerződési ára méterm.-ként 50—53 P.~^

Minden magyar-, vend-, vagy németnyelvű magyar pol
gárnak honvédelmi érdeke, hogy az olajesalál megnyer
jük. — Kössünk tehát termelési szerződést

Kiéin Vilmos
Délvidéki Növényolaj és Étolajfinomító gyárral - U j v e r b á s z.

Öskeresztény cég!

!•<

Magyar Élet Párt értekezletek

Bayer Ferenc ny. miniszteri 
tanácsos lesz a muraszombati csép
lő- és vetőmagtisztitó gépkezelő 
tanfolyam elméleti előadója. Mint 
megírtuk, március 1-én 8 napos csép
lő- és vetőmagtisztitó gépkezelő tan
folyam kezdődik Muraszombatban. A 
tanfolyam helyi vezetője Gumilár Kál
mán ipartestületi jegyző, elméleti elő
adója Bayer Ferenc ny. miniszteri 
tanácsos, szakelőadója Kozicz Iván 
muraszombati géplakatos. Az elméleti 
órák száma 48. a gyakorlatiaké 12.

Dr. Nemecz János kir. törvény
széki jegyzőt felesége egészséges fiú
gyermekkel ajándékozta meg.

LOVAGKERESZTET KAPOTT
A HŐSI HALÁLT HALT 

PÓSFAY EDE SZÁZADOS

A 1 lonvédségi Közlönyben olvas- 
Kormányzó Ur Őfőméltósága 

1913. február 4-én Budapesten kelt 
legfelsőbb elhatározásával a szovjet 
elleni hadműveletek alkalmával az 
cl enség előtt tanúsított hősies és ön
feláldozó magatartásáért a Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztjét adomá
nyozta a hadiszalagon és a kardok
kal a hősi halált halt nemes Pósfay 
Ede századosnak.

A hősi halált halt vasmegyei hon- 
\edtiszt kitüntetésére elsősorban Mu
raszombat büszke, ahol még élénken 
emlékeznek a Pósfay család értékes 
munkásságára és ahonnét Pósfay szá
zados hitvese, Hartner Nándor or- 
szaggyülési képviselő Lujza leánya 
szármázik. »

— Nem lesz külön meghívó az 
Evangélikus Nöegylet teadélutánjá- 
jára. A Muraszombati Evangélikus 
Nőegylet március 6-án műsoros tea- 
délátánt rendez a kaszinóban. A tea
délután — amely 5 órakor kezdődik — 
belépődija 2 P, aminek a fejében teát 
és teasüteményl szolgálnak fel. A tisz
ta jövedelmet a harcoló honvédek 
családjainak támogatására fordítják. 
Külön meghívót nem bocsátanak ki, 
az elnökség ezúton hív meg szere
tettel mindenkit.

— Jelentkezünk a „Csokor" női 
sportszervezetbe! A nők számára 
éppen olyan fontos a célszerű tested
zés. mint a férfiak számára. Talán 
még fontosabb, mert megőrzi a női 
test szépségét, minden kozmetikai 
mesterkedésnél százszorta értékesebb. 
Ezért szervezik meg országszerte a 
„Csokor" női sportszervezetet. Ennek 
az a célja, hogy minden városban 
lehetővé tegyék a nők számára a 
sportolást, ennek keretében az ügyes
séget és rugalmasságot fejlesztő tor
nát, ritmikus mozgást, a játékot. A 
„Csokor" megszervezésére Muraszom
batban is sor kerül. Helyi vezetője 
Schermann Ede gimnáziumi testne
velő tanár. — Tekintettel arra, hogy 
a „Csokor" mindenki számára lehe
tővé akarja tenni a testedzést, csak 
1 pengőt fizet tagsági dij gyanánt éven
te az országos központnak minden 
résztvevő. Jelentkezni lehet a „Cso
kor" munkájában való részvételre a 
„Muraszombat és Vidéke szerkesz
tőségében is, ahol minden kedden és 
pénteken 7 órától fél 8 óráig Schermann 
Ede személyesen áll az érdeklődők 
rendelkezésre.

Falud. Murahalmos. Vaspolony, 
Rónafő, Nyireslehomér és Sürüháza 
MÉP szervezeteinek választmányai 
értekezletet tartottak a héten. Vala
mennyi értekezleten megjeleni ifj. Szász 
Ernő. MÉP kerületi szervezőtitkár 
és tájékoztatót mondott a harctéri 
eseményekről, a párt munkásságáról 
és az időszerű belpolitikai kérdések- i 
ről. Valamennyi értekezlet lelkes, ha
zafias hangulatban zajlott le. különö
sen kiemelkedik a

Murahalmosiak
hazafias magatartása. Amikor ugya-, 
nis a kerületi szervezőtitkár a vidé
ket érdeklő kérdésekről beszélvén 
megemlítette, hogy ahány vend em
berrel csak beszélt, az mind azt 
mondta, hogy a vend nép nem érzi 
magát nemzetiségnek, hanem vendül 
beszélő magyarnak,

Cigüth Ferenc 
községi biró. MÉP elnök felszólalt 
és lelkes beszédben jelentette ki, hogy I 
a vend ember nem csak magyarnak 
érzi magát, hanem követeli is. hogy ; 
mindenki annak tekintse.

„Magyar tanítókat és magyar tiszt
viselőket követelünk valamennyi
en — mondotta —, mert azt akar
juk, hogy ahogyan mi magyarok 
vagyunk, éppen úgy magyarnak 
nevelődjenek a fiaink is!“

Valamennyi jelenlevő
nagy lelkesedéssel helyeselt 

és többen hozzáfűzték Cigüth Ferenc 
szavaihoz, hogy a vend nép olyan 
kicsi, hogy magányosan nem tudna 
fejlődni, ezért csak az ezeréves ma
gyar testvér mellett találhatja meg a 
biztos jövőt. Cigüth Ferenc másod- I 
szór is felszólalt és abbeli meggyő

ződését fejezte ki, hogy nyelvében 
is magyar lenne már az egész Mu
ravidék, ha a megszállás alatti szlo
vén propaganda nem követ el min
dent és a jugoszláv állam nem irtja 
kegyetlen erőszakkal a magyar nyel
vet és magyar szellemet.

Rónafőn
Vratarics Miklós fejezte ki a község 
komoly gazdáinak hűséges magyar
ságát,

Sürüházán
pedig Bakó Károly igazgató tanító 
szólalt fel a lakosság nevében és ki
emelte, hogy Sürüháza mindenkor 
magyar volt és magyar is akar ma
radni.

Faludon
Novák József hangoztatta, hogy a 
vend nép azt akarja, hogy mindenki 
magyarnak tekintse.

Általában valamenyi értekezlet és a 
számos rövidebb felszólalás ékesen bi
zonyította. hogy a faluk vendjei igazi 
magyarok és nem akarnak semmi 
körülmények között sem mások lenni.

— A Mura bemelegítő mérkőzé
sei során február 28-án vasárnap dé
lután fél 3 órai kezdettel Muraszom
batban mérkőzik a Körmendi LE 
csapatával. Március 7-én Alsólendván 
szerepel a muraszombati csapat a két 
szomszédváros sportbarátságának á- 
polására. A visszavágó mérkőzést 
március 14-én rendezik meg Mura
szombatban.

— Cipésziparosok figyelmébe! Az 
ipartestület értesíti a muraszombati já
rás cipésziparosait, hogy ismét érke
zett bőrhulladék, amit az iparosok át
vehetnek. Egy iparos 226 dekát kap.
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Mura—Szombathelyi Bőrgyár 2:1
Bemelegítő mérkőzést játszott va

sárnap a Mura a Szombathelyi Bőr
gyári FC labdarugó csapata ellen. A 
mérkőzésen három uj játékost pró
báltak ki. mindhárom jól mozgott és 
biztosnak látszik, hogy a csapat erős
ségei lesznek. A játékosokon általá
ban még meglátszik, hogy az idény 
legelején vagyunk, de nagy kedvvel 
dolgoznak és formájuk máris biztató. 
A Mura góljait Tóth és Zelkó lőtték.

Mura S. E. bajnoki mérkőzései az 
Eszakdunántuli Kerü'et 1. osztályá

ban 1943. tavaszi fordulóban
Az Eszakdunántuli Kerületben meg-j 

ejtették a tavaszi sorsolást. E szerint , 
a Mura SE a következő sorrendben i 
játsza a bajnoki mérkőzéseit:

1943. március 28.-án : Haladás— | 
Mura (Szombathelyen). Haladás—Fe
rencváros előmérközése : 1943. április 
4.-én: Mura—Kinizsi: 1943. április 
II-én : Sárvár—Mura (Sárvárott); 1943 
április 18.-án: Mura -Selyemipar; 1943 
április 25.-én : MOVEZSE—Mura (Za
laegerszegen) ; 1943. május 2.-án : Mu
ra—Sotex ; 1943. május 9.-én .SzFC— 
Mura (Szombathelyen): 1943. május 
16.-án ; Mura—CVSE ; 1943. május 
23.-án: Mura—SVSE: 1943. május 
30.-án: Kőszeg—Mura (Kőszegen); 
1943. junius 20.-án: Perutz—Mura 
(Pápán).

Mura S. E. vezetősége megkérte a 
Kerület elnökségét, hogy az eredeti
leg május hó 23.-án lejátszásra kerü
lő Mura—SVSE mérkőzést március 
21 -éré tűzze ki. Ezen a napon ugyan
is mindkét csapat szabad. Az erede
tileg május 23.-ára kitűzött Mura— 
SVSE mérkőzés helyett rendelje el a 
Perutz—Mura mérkőzést Pápán.

Gyomorbajos! - Vaséba jós!
Tartson ivókúrát I

A természetes szénsavas

PETÁNCI
GYÓGYVÍZ
üdít — GYÓGYÍT

Főraktár! MURASZOMBAT
TELEFON 68.

GAZDATANÁCSADÓ
A célszerű burgonyatermelés

A burgonyát a 16. században. Dél 
amerikából hozták Európába. Ősha
zájában, Chilében. Peruban és a kör
nyező vidékeken az akkor még vad 

kicsiny, vizes, keserű izii — bur
gonyát a benszülöttek fogyasztották.

Az Európában történt meghonosí
tás után sok kísérletezéssel, fáradtsá
gos munkával nemesítették s ezzel a 
burgonya Európa népei számára nél
külözhetetlen lett. A mai háborús 
időkben a burgonya — amely nem
csak élelmiszerként jelentős, hanem ' 
egyben az ipar számára fontos nyers
anyag s takarmányozás céljára is el
sőrendű — legjelentősebb kultúrnö
vényünk. Minőségi és mennyiségi 1 
többtermelés elérése nemzetgazdasá- 1 
gi szempontból feltétlenül szükséges ' 
hogy sokoldalú felhasználhatósága 
teljes mértékben érvényesülhessen.

A burgonya a kenyérmagvak mel
lett az emberi táplálkozás szempont
jából legjelentősebb növényünk. Tu
dományos körökben rámutnak arra, 
hogy a burgonya egészségi értéke a 
benne levő tápanyagok szerencsés 
összetétele és különleges minősége ; 
folytán igen magas. Fehérje- és szén- i

Lássuk meg, hogy mi történik értünk!
Sokat kér ma a kormány tőlünk, 

magyar gazdáktól. Irányítják a niun" 
kánka!, meghatározzák, hogy mit kell 
termelnünk, feleslegeinket be kell szol
gáltatnunk. Szívesen válaljuk az ál
dozatot. mert hiszen megértjük, hogy 
háborúban nem lehet másként és ha 
a béke beköszönt, hamarosan meg
javul a helyzetünk. Vállaljuk az áldo
zatokat azért is. mert abban remény
kedünk. hogy a háború utáni Magyar
országban nekünk, kisembereknek is 
jobb lesz majd a sorsunk. Érdemes hát 
nélkülöznünk, mert van miért küzde- 
nünk.

A minap gondolkozóba estem. Azt 
mondja a szomszédom:

— Hát hiszen belátom én. hogy a 
háborúban nem mehet ez másként, de 
vájjon, ha béke lesz, tényleg olyan jo 
lesz-e a helyzetünk, mint amilyennek 
ma festik? Vájjon nem marad-e min
den a régiben?

Elcsodálkoztam először, de aztán 
arra gondoltam, sokat csalódott mára 
magyar ember, nem csoda, ha bi
zalmatlan.

Minek is tagadjam, én magm is ta
nakodtam már ezen. De aztán rájöt
tem, hogy igenis jobb világ következik 
a győzelem után. Meg is írom, hogy 
hogyan képzelem én ezt, hadd gon- ' 
dolkozzanak rajta bizalmatlankodó 
gazdatársaim.

Sokat halljuk mostanában, hogy a 
kisgazdáknak és a kisembereknek kell 
a sorsát javítani. A miniszter urak is 
sok szép beszédben mondják ezt. Mert 
ha a kisemberek sorsa jobb lesz, akkor 
jobban megy mindenkinek ebben az 
országban. Azt mondják, hogy nem 
hiányzik belőlünk a szorgalom, csak 
segíteni kell bennünket, hogy többet 
tudjunk termelni. Be is látom, hogy 
így van ez. Nekem magamnak is van 
1/ hold földem, abból 12 szántó (elég 
gyenge földek ugyan), mégsem tudom 
a saját erőmből úgy fejleszteni a gaz

hidráttartalma feltárt állapotban van, 
így maradéktalanul emészthető. Több 
féle vitamintartalma mellett a vérnek 
nagyobb mennyiségű ásványi sókat 
is juttat, amelyek a sejtekben végbe
menő égési folyamatot erősítik s a 
vérkeringést gyorsítják. A burgonya 
tehát az egészséges táplálkozásban 
igen jelentős szerepet tölt be.

Talajigény szempontjából a burgo
nya azokhoz a kapásnövényekhez 
tartozik, amelyek könnyű talajon is 
termeszthetők. Jó fejlődéséhez vizet 
jól áteresztő, televény, porhanyós ta
lajt kivan, ezért az eredményes bur
gonyatermesztés első feltétele a jól 

H ószi mélyszántás. A növény 
fejlődése szempontjából a talaj egy
magában nem döntő tényező, mert a 
talajművelés és a növény ápolása 
mellett legjelentősebb a szakszerűen 
keresztülvitt trágyázás. Jó tenyészet 
mellett a burgonya minden fajtája nagy 
termést hozhat, ez azonban a talajt 
könnyen felvehetőltápanyagokban igen 
kihasználja. Ha meggondoljuk, hogy 
egy kát. holdon 150 q burgonyatermés 
földfeletii és földalatti részeivel a ta
lajból kereken 150 kg tiszta káliumot, 
70 kg Üszta nitrogént és 32 kg tiszta 
foszforsavat von ki, érthetővé válik 
számunkra, hogy a kívánt maximális 
termést csak istállótrágyázással el nem 
érhetjük. A burgonya rendkívül ma
gas tápanyagigényét úgy elégíthetjük 
ki. ha műtrágyázással juttatunk na
gyobb mennyiségű tiszta tápanyagot 
a talajba. Mint ismeretes, a burgonya 
kimondottan káliigényes növény. A 
viz mellett a káli főtápanyag a bur
gonyatermés lőszabályozója. A káli
szegény talajon termelt burgonyagu
mók keményitőtartalma alacsonyabb 

daságomat. mint ahogyan szeretném. 
Hát mit csináljon az a gazdatársam, 
akinek még ennél is kevesebb a 
birtoka?

Iskolázott ember vagyok, tudom, 
hogy a nyugati országokban több terem 
egy holdon, mint nálunk. Pedig a föld
jeik nem is jobbak a miénknél. Miért 
van ez? Azért biztos nem, mert ők jobb 
gazdák, mint mi. mert nem hiszem el. 
hogy mi alábbvalóbbak lennénk más 
nemzeteknél! Az oka csak az lehet, 
hogy mi elmaradtunk tőlük, mert a 
liberális világban nem törődnek a kis
emberek munkájának támogatásával. 
Látom, nem felejti el ezt a kormány 
sem és mellénk áll. segíti pótolni a 
múlt mulasztásait.

És a támogatást nemcsak ígéri, ha
nem cselekszik is! Nap, mint nap ol
vasom az újságban, hogy ilyen, vagy 
olyan rendeletel hoztak a kisgazdák 
támogatására. Segítenek feljavítani az 
állatállományunkat, lehetővé teszik, 
hogy gazdasági gépekkel dolgozzunk, 
jó minőségű vetőmagot adnak, gaz
dasági oktatás folyik minden vidéken. 
És mindez már most, amikor kell a 
vas a fegyverbe, kell a műtrágya anya
ga a robbanószerbe, kell a pénz a 
háborúra. Mennyivel inkább támogat
hatnak majd bennünket, ha lesz elég 
nyersanyag ' A tervekből látom, hogy 
fognak is támogatni bennünket. Nem 
kell másra gondolnunk csak a mező
gazdaságfejlesztő törvényre.

Mi pedig nem leszünk hálátlanok. 
Úgy dolgozunk, hogy annak hasznát 
lássa az egész ország! Es kitartunk 
pártunk és kormányunk mellett, meri 
a mi utunkon halad és ezzel az egész 
ország javát szolgálja. Mi. magyar 
gazdák meg fogjuk állani becsülettel 
a helyünket!

* A cikket u Magyar Elet Pártértesitő leg
utolsó számában olvastuk. Szerzője Kühár 
Béla goricskói kisgazda.

s a termés mennyisége sem üti meg 
a mértékét. Ezt bizonyítják azok a 
kísérletek is, amelyeket a Kálisó Be
hozatali Rt.. Budapest, kísérleti osz
tálya az 1942. évben végzett. így a 
teljes trágyázás kálival Jung János 
bonyhádi birtokán 1 kát. holdon 123.32 
q termést hozott, mig a káli nélkül 
trágyázott terület termése csak 105.44 
q volt. Ezzel a kísérlettel tehát káli
trágyázás segítségével 1788 kg több
lettermést sikerült elérni. Frech János 
zsámbéki gazdálkodó káliműtrágyá
zással kát. holdankinti burgonyater
mését 1018 kg-val emelte. Ezekből a 
kísérletekből világosan kitűnik tehát, 
hogy a kálitrágyázás a termés meny- 
nyiségét és minőségét egyaránt dön
tően befolyásolja. A könnyen oldható 
káli adagolása 40%-os kálisóval, illet
ve még helyesebben kénsavas kálival 
történhetik, amely minden talajon 
meghozza a várt eredményi.

Eladó gőzkazánok
6 HP 1936-évi Hofherr, 6 HP. 1913-évi Máv. 
magánjárók. ugyanott 4-es 6-os alig hasz
nált huzatos kazánok, továbbá motorok és 
cséplők.

Mlatilne pécsi
6 HP od 1936. leta Hofherr. 6 HP od 1913. 
leta Máv szamohodécse pécsi, tüdi 4 i 6 
moucsi malo nücane pécsi, nadale motori 

i mlatilnice sze odájo.
SZILVÁSI GYULA

Zalaegerszeg, Arany János u. 22.

A visszavont iparjogositványokat 
nyilvántartják az iparhatóságok a ke
reskedelmi miniszter rendelkezése ér
telmében. Ez elsősorban a jogosulat
lan iparűzés hatályosabb meggátlása 
miatt történik.

Boug kastiga
Do strtoga kolena - (Negyediziglen) 
je imé fiimi, ki de sze spilao v Va
raskom moziji tou szoboto, nedelo. 
pondejlek i tork i steroga szi naj po 
mogoucsnoszti vszaksi poglédne.

Ka nam pokázse té film ?
Keresztes István z 1 iszakövesda je 

za csasza komunizmusa 1919 leta 
z zsenov vréd odísao v Ruszio. Tam 
je zsena porodíla deklino, Veroniko. 
stero szó nyírna komuniszti po lejta 
sztaroszti vkrajvzéli i po szvojem 
vzgájali. Mali, kak verna i pobozsna 
krscsenica, je od velke zsaloszti mrla. 
Veronika je pa grátala mocsna par
tizánka v szlűzsbi GP(J i je pri Kri- 
voj Rogi v lüfte püsztíla magazin za 
benzin, gde je neszrecsa bújja rávno 
nyénoga brata Gábora. ki sze je na Vo- 
grszkom naroudo i szó ga lak sztarisje 
domá püsztili. Kak szakaszvezetö sze 
je bojnao pri nasi honvédaj. Gda szó 
pa nasi honvédje notrivzéli Vinico. 
szó tam najsli ocso Keresztes lstvá- 
na, ki je pri ednom sztouli milosztno 
prosnyo piszao Vogrszkoga országa 
Kormányzói, v steroj proszi. ka naj 
nyerni odpüszti nyegove greje i de ráj 
domá v temlici zaprejti, naj ga sza
mo domou püsztijo. Komandánt nase 
vojszke ga domou püszti i nyerni od- 
püsztijo nyegove greje, stere je pri- 
kacao za csasza direktóriuma. Domou 
je prisao k szvojoj szneji. ki je bila 
Gáborova zsena. a zdaj zsé dovica. 
Zs nyim vréd príde domou tüdi hcsí 
Veronika, stera je bila v szlűzsbi GPU 
i veski kanász Sonka András.

Ete film je zsívo szvedousztvo zsít- 
ka v Rusziji i je pun britkoga vkanej- 
nya tiszti, ki miszlijo escse na komu- 
niska nebésza.

Ami ci kisiparost érdekli
Az épitőanyagelosztásban bevon

ták az ipartestüieteket és kamarákat 
is. A budapestkörnyéki ipartestületek 
építőipari szakosztályai értekezletet 
tartottak és azon megjelent Reischl 
Ágoston dr. miniszteri főmérnök, az 
Ipari Anyaghivatal építészeti osztályá
nak vezetője is. 0 ismertette az új rend
szert, mely szerint földszintes épüle
tekre, javításokra és toldaléképitésekre 
a kamarák utalnak ki ezentúl anyagot 
a keresztény épitőanvagkereskedők- 
nek, akik az illetékes ipartestület ki
utalásai alapján adják azután el az 
anyagot a dolgozó iparosoknak. Eme
letes építkezésekhez ezentúl is az 
Anyaghivatal utal ki anyagot. A pót
anyaghasználatra is felhívta az iparo
sok figyelmét, mert ezzel is segíteni 
lehet a háborús anyaggazdálkodás 
helyzetén.

A Baross-Szövetség országos köz
gyűlése február 21-én kezdődött és 
február 24-én a Pesti Vigadóban lesz 
a záróülés, ahol határoznak a keres
kedelmi és ipari kongresszusok javas
latai felett. Nagyon sokan érkeztek az 
ország minden részéből, akik a vitában 
nagy számban vettek részt.

A vendéglősök kötelező nyugdij- 
biztositása nagyjelentőségű. Most 
folyik az egyszerű és olcsó adminiszt
ráció megszervezése és az országos 
propaganda előkészítése. Ötven éves 
korig a nyugdíjbiztosítás kötelező, mig 
a biztosítandó összeg megállapítása 
marad szabad.

Árverési hirdetmény
Pk 5474/1942. — Mártonhelyen 29 házsz. a. 

1943 március hó 8. napjának d. e. 9. órakor 
2 drb. férfi varógép, lószekér, kád és 1 tinó. 
Ugyan az nap d. e. 11. órakor pedig Mező
váron 131 házsz. a. 1 üszőborju és 1 csikó 
per á 300 300 P becsértékben biróilag elár-
vereztetik. GORICSK1 ISTVÁN

kir. bir. végrehajtó helyettese



Muraszombat és Vicéké . oíd«u
íebiuá.- 26.

r
I

Termeljünk napraforgót
es minden termelési ügyben, valamint a termelési szerződések megkötése végett forduljunk teljes bizalommal

Kiéin Vilmos Délvidék i növényolajgyár és étoiajfinomitó igazgatóságához, Ujverbász

1 FIGYELÉSI A szerződés termelők termelési előleget, leszéllitott termésük CICUrrCMI 
íaraiMeBMM MM es műtrágyát kapnak. 1 lUTullli Hl ! A szerződés nélkül termelők nem kapnak kölcsön vetőmagot, termelési 

előleget, műtrágyát és erőtakarmányt sem. tehát kössön term. szerződést!J
KavűHh szó vu- 

kouvje i szó sze síi za 
ssiávssfce csetnike...

(Z Alsólendve nam pisejo)

Za csasza szlávszkoga vládanya 
szó sze v Alsólendvi dogájale csüd- 

recsí. Vszemogoucsi szokoli i 
sziav.- zki narodnyáki dicsnoga kleri- 
kalizmusa szó scseli dejvati kosaié 
nasemi lüdsztvi. da neszmijo vogr
szki gücsati. Escse pokojnim szó nej 
dák inéra. Nisterno noucs so na krí- 
zsaj intora prefárbali vsze vogrszke 
napísze, ár szó je té nedúzsne vo
grszke litere pikale. Vogrszke mese 
i vogrszko popejvanye szó krátili i 
prepovedali. Vogrszke grünte szó nej 
dáli nasemi lüdsztvi, nego szrbam, 
isztriancsarom i bougzná kaksim csi- 
csam.

Túzsen sors je bio tou za nász, 
ali vsze szmo mirovno prenásalí, 
ár szmo znali, da príde csasz Vo- 
grszkoga országa gorisztanejnye 
i vsze fiejne kak kaira, da veszne 
tüdi tiszta napa, stero je stajer- 
s. ki Szlavics napravo z nasim Ju- 
dásom 1913 ga leta, steriva delo 
sze escse zdaj tü pa tam pokázse. 

; ak szó sze prinasz na fasenszko 
szenye trijé naszlejdnye naszkalili. 
Gda szó sze dobro znalokali. szó za- 

s".ok spilati szlávszko komédijo, kak 
csetriki. Gda szó je pa nasi pernáti 

,ct: blizse vrdenoli, sze je szkázalo, 
da , zo tou Tkálec Iván. Horváth Fe- 

Kolenko Eerenc z Cserfölda. 
\ szegavecs je főbirouv alsólendvai 
! a zaednouk vsze í rí dao inter- 
■r ,-jtati v Kistarcsi. Isztina je, ka sze 
TáT vucké od sztári vukouv nav- 

> siy kavúliti '

Krátfei glászi
Prijali szó gyilkosa, ki je v 

S í povoj csárdi szmrti szmekno Pá- 
picsa. Zádnyics szmo piszali od ono- 
,’í salosztnoga szmicanya. steri sze 
i zgoudo v Szépovoj csárdi. Zsan- 
dárje szó na drügi dén vsze aretej- 
rali. ki szó tiszti vecsér mulatnivali v 
os'.ariji. Bilou ji je dvajszti, vendar je 
; a vszaksi tajüo i nieden nikaj nej 
s-seoznati od szmicanya. Ár sze nyim 
i ra zanka csidale bole zategüvala, 
szó sze nyim jeziki tüdi bole razvé- 
zaii t naszlednye je Kücsán János 30 
lejt sztár zidárszki detics z Szüjoga 
creja vadlüvao, ka je on krivec. Kü- 
: ■>án tnide nájhitrej pod statárium, mo- 
goucse pa, ka de ga rédna birovia 
szoudila. Ostarjás de sze pa inogao

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja réges-régen ;

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — KiSSlombat. 

zagovárjati zavolo podugsanye poli- 
cijszke vöre i zavolo muzsiké brez 
engedélya.

— Ogeny. Preminoucso nedelo ke- 
den je v Alsószentbenedeki ogeny bio. 
Ogeny je vövdaro na hüti Kolossá Jó- 

i zsefa, stera je popunoma zgorejla. V 
hüti je bilou preci krme, koula i vsze- 

i felé kmécske skéri, stero je tüdi vsze 
i zgorelo.

— V Nagykanizsi szó dojsztrelili 
Szél József roba, ki je nej dávno 

| vujsao z Szegcda. gde szó ga na 
szmrt oszoudili. Od tisztec je z ednim 
vkrádnyenim automobilom odszkocso 
v Nagykanizso, gde szó ga detektivje 
zaszledili, vendar sze je pa nej dao 
zgrabiti i szó ga tak sztrliti trufili. ka 
je med poutjov, gda szó ga v spitao 
pelali, mrou.

— Miniszter za preszkrbo národa 
j je zrendelüvao. ka lásztniki szívi krüs- 
. ni kárt za prvi frtao letosnyega leta 
1 nameszto psenice ali zsita lejko do- 
, bijo tüdi polojno kukorce, ali szó pa 
[ tüdi duzsni vzéti.

— Csaren galic nameszto szívo- 
ga prouti pernoszpori. Zavolo boj
ne de letosz szívi gaiic szamo v má- 
loj kolicsíni vödáni goricsnim vértam 

i (hegyközségam). Záto sze je nase po- 
j iodelszko minisztersztvo zse právoga 
l hipa pobrigalo. da v zadosztnoj ko
licsíni dá vö csaren galic, ki má v 
szebi tüdi kufer i rávno iák valá prouti 
pernoszpori. kak szívi. Ár sze je pa 
bojati od tóga, ka do nisterni z nyim 
spekulejrali i ga naküpüvali v velkoj 
vnozsini. je nas kormány zrendelüvao. 
ka de sze tüdi csaren dávao na utal
ványé.

— V szrednyo kmetijszko soulo 
lejko sztoupijo solárje 5— 8-ga klá- 

! sza lüdszki sóul. V 24-oj numeri Bu
dapesti Közlönya je razgláseno zren- 
delüvanve králevszko vogrszkoga mi- 
nisztersztva za verő i vcsenyé. pou
leg steroga sze solárje lüdszki sóul 
5—8-ga kiásza, ki sze prav dobro 
vcsijo. lejko gorivzemejo v szrednyo 
kmetijszko (trgovszko. rnestrijszko, po- 
iodelszko) soulo. csi szó escse nej 

i szpunili v tóm leti 18 lejtne sztaroszti. 
Prosnye na ravnitelsztvo sóul sze mo
rejo poszlati do júniusa 15-ga. v steri 

: sztaris ali tutor proszi. ka sze nyegov 
solár naj k vizsgi püszti, stera de 
med júniusom 15-im i 25-im obdrzsá- 
na. Za vizsgo de trbelo placsali 5 

! pengőv, steri pejnez sze pa nazáj do- 
' bí, csi solár vizsgo dobro dojdene.
Sz prosnyouv vréd trbej poszlati krszt- 
ni liszt i szlednye solszko szvedo- 
csansztvo. Vszaksi. ki bi volou meo 
szvoje dejte v sterokoli gorioznacse- 
no soulo dati, more naténci precsteti 
Budapesti Közlönya 24. numero.

Po szveiti
Spelman amerikanszki nadpüs- 

pek - érsek je 18. februára prisao v 
Rím, gde je meo zse dugse tanacsü- 
vanye v Vatikáni. Právijo. da je nej 
prisao kak diplomata, nego szamo 
kak érsek newyorka. Znáno je pa, 
da je Spelman érsek velki priátel tak 
pápi. kak Roosevelt prezidenti. Tal- 
janszki vatikánszki követ je pa zdaj 
itak Mussolinijov zet. gróf Ciano i z 
vszega tóga sze dá miszliti, da má 
Spelman érsek tüdi velko diplomát- 
szko misszió.

— Delo nemski zseléznie sze je 
v szlejdnyi stiri lejtaj stirikrát povék- 
salo, 1938-ga leta szó meli szamo 
46.000 km. strek, zdaj ji pa májo 
161.000 km. na steri szpunyáva szlű- 
zsbo 1.700.009 zseleznicsárov.

Svédi szó med ruszoszkimi zgráb- 
lenci, ki szó zaprejti na Finszkom. 
viT velkom racsúni zacsnoli síriti i tá- 
lati Nouvi Zákon v Ruszoszkom je
ziki. Sztarejsi ruszi radi szégajo po 
tóm düsevnom kincsi, jáko mlácsno 
sze pa drzsijo cuj ti mládi, stere szó 
vzgájali szamo v brezbozsnom dühi 
i v komunizmusi. Racsun brezbozsne 
mladézni szó nájmre giftali z „Brez- 
bozsnik" zvánimi novinanri, ki szó 
mele 2.200.000 naprejplacsnikov.

Japáni szó v preminoucsi 6 mej- 
szecaj vnicsili 1 10 velki bojnszki ha- 
jouvov, 41 máticsni eroplánszki hajou- 
vov i 12.31 bojnszki eroplánov. Prouti 
tömi szó pa oni zgübili 25 hajouvov 
i 4 podmornice.

Taljáni szó z bombami razrüsili i 
vüzsgali algirszko prisztaniscse.

700 kát. dühovn'ííow 
mái© szovieti zaprejti 

na ednom szigeti
Kak glászijo z Rima, je v Vatikán 

prisao glász od túzsnoga sorsa oni 
szedemsztou katolicsanszki dühovni- 
kov, stere szó komuniszti odegnali 
kak robe na tak zváni Soíovecki szi
get. Tej dühovnicke szó bili z vék- 
sega v Esztoniji, Litvániji i Lettlandi 
szpozgrábleni i deportejrani na So- 
lovécki szigetaj scsiszta gór na Bej
lom mourji. Dühovnicke morejo op- 
rávlati rázno tesko delo v bányaj i 
trejbiti v logáj. Sztroska szamo telko 
dobijo. ka szó od gláda nej fertik. 
Malo vüpanya je, ka bi je lejko rej- 
sili z tóga robsztva. Vatikán je na- 
pravo potrejbne sztopáje pri london- 
szkom i washingtonszkom kormányi 
i je oproszo. naj probajo v Moszkvi 
z resitvijo tej dühovnikov.

Ali ka je odgovoríla Moszkva?
Vö sze proszi, da bi sze stoj vtí- 
kao v nyéne znotrásnye zadejve.
Tá grozouta bi mogla preszvejliti 

vszáksega. ki naszkrivomá molijo i 
spekulejrajo na gvinanyi szovjetszko- 
ga orozsjá.

Szrbi v Bácski scséjo tak 
mirovno zslveti z vougrami, 

kak szó nigda zsiveli
Od januára mejszeca lanszkoga le

ta je vogrszka obiászt bole oszfro kon- 
trolejrala one krajine, gde szrbi zsivé- 
jo. Tou sze tüdi dá razmiti, ár szó 
na mesztáj zácsali szabotejrati i vo- 
grszkoj oblászti teskoucse delati, csi 
gli ka szó tam znaszeljeni szrbi pred 
szvetszkov bojnov vuvszem ednáke

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

Szász István, Muraszombat u-21

KÖZPONTI MOZI
OITTRICH. HURKSZ&MSAT

1943. február 27-én. szombaton 5 és '/z 8
február 28-án, vasárnap 3. 5 és */a 8

ó. 
ó.

KÉTEZER PENGŐS
Főszereplők :

BULLA ELMA.
S1MOR ERZSI.

FÉRFI 
PÁGER ANTAL. 
SZ1LASSY LÁSZLÓ.

1943. március 1-én hétfőn ’/zS ó. 
március 2-án kedden '/í 8 ó. 

és március 4-én szerdán 5 és l/z8 ó.

A NAGY ÁRNYÉK
Szereplők: HE1NR1CH GEORGE 

HE1DEMAR1E HATHEYER 
W1LL Ql ADTL1EG

pravice meli z vougrami i vougri szó 
nyim sztrejo i dobro zemlou zdávali, 
te. gda szó je törki z Szrbie vönag- 
nali. Tü szó sze nyim vöznávcsili iüdjé 
i szrbszka zevesenoszt je szamo tü 
mejla fundament i tou celou v Buda- 

1 pesti v takzvánom Thököiyánumi. Ar 
i szó sze pa szprevedli. szó tüdi oni 
zácsali drobiti drágo vogrszko zemlou 
i nas ország goritálati na konci 1918- 

. ga leta, pozábivsi na vsze dobroute.
stere szó na vogrszki prszaj vzsívali. 
Vszi tej tam zsivoucsi szrbi szó sze 
zdaj prebüdili i ogvüsali szó sze. ka 
szó bili zapelani i ka je zdaj escse 
tüdi scsé zapelati tühinszka propa
ganda. Záto je Zsablya vesz, gde je 
dvátréijiva tála szrbov, z deputáciov 
goripoiszkala prednyega notárosa. 
pred sterim je 25 naprejhodécsi szr
bov vövjávilo zselejnye, naj vláda 
med vogrszkov oblásztjov i pravoszláv- 
nimi szrbami tiszto vküprazmejnye, 
stero je bilou pred prvov szvetszkov 
bojnov.

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

NtMECZ János

SIH6Efi
P 462.-

MURASZOMBAT
Horthy Miklós ut 7.

masini >a sivanyeo ÁRJEGYZÉKEK 
BEMUTATÁS 

díjtalanul.
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Vszsjti sznéjam i rrHadozssncaFTi na znánsrc
Nasa vogrszka oblászl oumorno 

szkrb noszi na mláde hisne páré i 
je podpéra z vszefelé blágom ali v 
pejnezaj do vrejdnoszti 1.000 pengő
jov i tou brez interesa. Vszegavecs 
tü v racsun pridejo szamo oni szr- 
maskejsi zaroucseni pari, steri imá- 
nye na vrejdnoszt ne preszegüje 
ö.t 'OO pengőjov i obá nemata na mej- 
szec vecs dohoudkov od 300 pengő
jov. Csedno je, ka sze podpora tála 
v naturi i szamo narejci v pejnezaj. 
Pro*.: sze lejko na példo: krava. 
pl ?g. 2 poszteli. omár, szto. sparat, 

ztelína, blazine itv. Nadale sze 
lejko proszi skér za vestat, mas:n za 
sívati ali kaj drügoga.

Tü zamerkamo escse ednouk. ka 
je tou na pouszido dáno blágo bre
zi interesa i sze po prvom deteti zbri- 
se za 10 procentov, po drűgom 20, 
po trétjom 30, po strtom 40 procen
tov i tak dalé.

Miniszterszko zrendelüvanye tüdi 
naprejpise. da sze tá podpora szamo 
onim vtála. ki szó escse nej presztou- 
pili 32 lejt sztaroszti. Podporo je náj- 
bougse prosziti priblizsno 60 dni pred 
zdávanyom. da sze tak do zdávanya 
rejsi. prosziti pa jo moreta obá. kak 
szneja tak mladozsenec.

Kak sze more glásziti prosnya ?
Na tou gledoucs sze dobijo pri no- 

tarosiji zse nastampani tormáti i je 
trbej szamo vöszpuniti. Csi pa táksi 
skimpov nej bilou. te sze pa na ár
kus papéra etak napíse:

Alispán Urnák — Szombathely
(ali Zalaegerszeg)

Alulírottak tisztelettel bejelentjük, 
hogy egymással házasságot szándé
kozunk kötni és kérjük, hogy részünk
re az 1.100/1941. B. M. számú ren
deld alapján házasodási kölcsön ío- 
lyósilás it engedélyezni szíveskedjék.

A íentjelölf összegű kölcsönt csalá
di tűzhelyünk megalapításához nél- 
kiib-zh* tetl -n alábbi szükségletekre 
kél ifik (tü sze zdaj napise. na koj 
proszi.)

í lázasságkötésünk tervbevett idő
pontja (gda scséta meti zdávanye).

1 lázasságkötésünk után (zmejsz sze 
napisze. gde ta sze drzsala) község
ben kívánunk letelepedni.

Kérelmünk támogatására csatoljuk 
az 1.100/1941. B. M. sz. rendelet 3. 
§-ában előirt okmányokat. (Dátum i 
podpíszka z oz.nacsenov vesznicov. 
gde sze pred zdávanyom zdrzsávata.)

K prosnyi trbej djati szr.eje i mla- 
dozsenca 1.) Krsztni liszt. 2.) Ozna- 
nejnye. podpíszano pred dvema szve- 
dokoma. da szta nej zsidovszkoga 
pokolejnya, 3.) Szvedocsansztvo od 
vrejdnoszti. 4.) Szvedocsansztvo od 
vrejdnoszti sztarisov, 5.) Doktorszko 

' szvedocsansztvo, 6.) Szvedocsansztvo 
. od oponásanya i pri mladozsenci es- 
| cse szvedocsansztvo od szoldacsie ali 
! stelinge.

Prosnya z vszejmi tejmi dokumenti 
sze more pri notarosiji dati notri.

PORCELÁN
ÜVEG
DÍSZMŰÁRU

legolcsóbban

PORCELÁN
GLAZSOVINA
GKRASENO
“LAG0 ™i.w

Zrim József
Muraszombat, Horthy Miklós ut 6.

(Főszolgabírói hivatal.)

BENKO

Postaiakarékpe , - 
téri csekszárrJa 
74009.

Sürgöny: 
BENKO. 
Muraszombat

Poiodelszki kiálitás 
v Budapesti

Letosnvi poiodelszki kiállítás sze 
zacsne z ednim znamenilim dnévom, 
tou je na 500 lejtnico rodjenyá tóga 
pravicsnoga Mátyás kralá. pod stero
ga moudrim vládanyom je zacso nas 
ország mocsen gracsüvati. V tóm po- 
glédi scséjo na kiállítási notripoká- 
zati Mátyás kralá kak zviinrédno do- 
broga vérta, ki je szpravo v ország 
doszta rázni rasztlin, stere szó do 
tóga csasza escse nej poznali, kak 
tüdi pouvanye máre zdigno na viszi
ko sztubo.

Po histouricsnom rédi do pouleg 
nyega vszi znameniti lüdjé. ki szó za 
vérsztveno naprejidejnye doszta do- 
prineszli i ki májo tákse zaszlüzse- 
noszti, kak prilübleni Mátyás krao. 
Tam mo vidli Mária Terézio i nyéne 
pomagácse : Nagyváthy Jánosa, Fes-

tetich Györgya, Tessedik Sámuela, 
kak nasztavitela prve kmécske soule 
v Europi, Nagy Jánosa, ki je vözbro- 
do masin za szejanyc, Nákó Kristóf 
grofa, ki je grüntao vecs kmécski sóul, 
Albert Kázmér hercega, Battyány La
jos i Széchenyi István grofa, nadale 
zvejzde vogrszkoga kmetijsztva Lin- 
harata. Barossa. Cselkója, Monosto
rija i Ujhelyija i vecs drűgi zaszlüzs- 
ni zeveseni delavcov. ki szó vogrszko 
kmetijsztvo szpravili na tak visziko 
sztubo.

ZAN1MIVOSZTI

pogodbi, gda szó szi povszédik na- 
rínyeni moski nej znali i nej mogli 
naszíaviti zákonszki zsítek i familiár- 
no ognyiscse.

V Beszterce-Naszód vármegyövi 
je vecs vukouv napadnolo edno de- 
klícsko. K szrecsi sze je mímo pripe- 
lao automobil, ki je rejso dekíicsko 
i ednoga vuká povozo.

Ocelni zaroucsni prsztanki. Át 
sze zláti zaroucsni prsztanki tezsko 
dobijo, szó nisterni vörarje zacsnoli 
delati té prsztanke iz ocla.

Za sztrádajoucso francusko deco 
pobérajo dáre v Svédszkom országi

Kelko szameov-gyenákov zsivé 
v nasom országi ? Po nájnovejsoj 
statisztiki zsivé v nasem országi 140 
jezero sztári szameov, 120.000 dov- 
cov i 17.000 razpítani moskov. Vsze
gavecs je tou jáko velki racsun i je 
nájvékso krivico iszkati v trianonszki I

Jobb házból való fiú 
fcstőtanoncnak fel
vétetik.

Mátarszkoga inasé 
iz bougse hizse v<saszi 
vzeme

PAURICS MÁTÉ, feslőmes. r. Muras;- mba*

Kupim parcelc
Ponúdbe dájte v piszárni dr. Bajlec 1 <kúiisa 

Muraszombat.

«<• i
U.U.U. I
<<< I

HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépe!:, szecskavágók, darálók, ekék 
stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 
a legrövidebb időr, belül szállíthatók.

Síitára Ernő,
Muraszombat

műszaki nagykeresdedés
Telefon 39.

OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szerszám áru és mindennemű felszerelés. 
GOLVŐSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron.

Cio zsivlejnya
Szpiszao: KÜCSÁN BÉLA... 7

(Nadalüvanye)
Kmécske dekline szó vendar nej 

tak sztraslíve. Csűto sze je znouva 
krépkoga, gda je sou za nyouv. Sztá- 
ra rana na szrei nyerni je minoula. 
V vszaksem sztopáji naprej je vido 
pred ocsmi kejp lejpe dekline z po- 
rdécselim obrázom i kmicsnimi vla- 
számi.

Vali szi je niti míszlila nej, kak je 
prebüdíla ednoga moskoga z globoke 
szresne bolezni. Med bejzsanyom sze 
je csemeríla száma nad szebov, sztá- 
noti de mogla i sze opravicsiti, zakaj 
je odbejzsala. Ka szi pravzaprav mí- 
szli Kühár? Mogoucse, da je kaksa 
kmécska deklina. ki je escse nigdár 
nej gúcsala z decskom.

Dalé je bejzsala. niti je nej nazáj 
glédala. dokecs je nej pribejzsala do 
máié hizse. Zdai je vzéla na pamet, 
da Kühár ide za nyouv. Szrcé nyoj 
je zácsalo bole i bole biti, csűtila je, 
da nyoj szili v obráz rdécsica. Nig
dár sze je nej nahájala v táksom po- 
iozsáji. Prijéia szi je za szrcé i brez 
premislejnya odbejzsala v hizso, za- 
klenola vráta i sze za nikaj csasza 
na nyé naszlonila. ■

Domá je bíla szamo gazdarica. ; 
Mouzs je escse nej priso iz hotela

i sz kuframi. Vej je bilou zsmetno priti 
| sz tezskimi kuframi gór po szerpen- 
j tini.

— Oh. zakaj szte pa tak bejzsali. 
goszpodicsina Vali, csüjem, kak mocs- í 
no szi jcmléte lüít, — je szkrblívo pí-I 
tala gazdarica.

— Malo szám sze presztrásila. Na ' 
brejgi je nevedoucs sztoupo pred mé 
nepoznáni moski. Pa tüdi szunce je . 
zse zahájalo i záto szem bejzsala po I 
cejloj pouti. — sze je zguesávala Vali. ■

Gazdarica je med lém opázila szkozi 
okno prihájajoucsega Kühara.

— Oh. goszpodicsina Vali, pred tém 
goszpoudom bi vám ja nej trbelo 
bejzsati. Tak lejpi mozski je I Právijo, 
ka je híresen vogrszki málar. Zse 
vecs dni hódi tü po bregáj i sze 
szkoron vszigdár tü szlávi i szi szpi- 
jé kupico mlejka. Rád bi celou pri 
nász sztanüvao. Právla szám, da na 
zsaloszt nemamo szobe za vödati. 
Mogoucse pá príde po kupico mlejka 1

Vali sze je szkríla v drűgo szobo 
i zapovejdala gazdarici. naj ne ová- 
di nyénoga iména. Povejte nyerni, ka 
scséte, szamo isztino nej i bíla je zse 
v drűgoj szobi.

Komaj. ka je zaprla vráta za sze
bov. je zse sztao Kühár na prági.

— Boug dáj. goszpá! Proszim bi ’ 
lejko doubo kupico mlejka? — je 
csüla Vali v drűgo szobo.

— Dnesz szó tüdi prisli. goszpoud

umetnik! — je vlüdno odgoverila 
gazdarica. Proszim szednite dotecsasz.

István je zaman pogledüvao okouli 
po izsi. nej je najsao, ka je iszkao. 
Gda je vertinya prisla nazáj z mlej- i 
kom, sze je vecs nej mogo zdrzsati ; 
i szpitávao za lejpov hcserjouv.

— Nej je tou moja hcsí, — je od- 
govoríla gazdarica,—- szamo rod mi je ! i

— Rod? Pa tü sztanüje?
— Szamo edno malo! Navádno I 

tam prejk i kázala sz prsztom na Va- j 
lijino vilo. Tam je kak szobarica, — I 
je dodála gazdarica.

— Pa duzse csasza osztáne tü? — j 
je radovejdno pítao Kühár.

— Escse nikelko kédnov, kak dú
go pacs nyéna goszpá. — Lejpa je. 
nej 1 Gvüsno sze vám vijdi! — je 
dodála gazdarica.

— Oh. prevecs! Prevecs lejpa de
klina, skoda, da szám jo tak pre- 
sztraso! Povejte nyoj. naj mi odpü- 
szti 1 Ob priliki mo jo pa szám pro- 
szo za odpüsesejnye.

— Dobro, milosztívi goszpoud! — 
je zadovolno dodála gazdarica, da je 
vsze tak nalejci slo.

Kühár je plácsao mlejko i sze po- 
szlouvo. Öcsi szó nyerni szílile prouti 
Valijini vili. Viditi morém deklino. — 
szi je miszlo. Brez nyé nemrern na- 
praviti kejpa.

Vali je glédala zzadovolnimi ocsá
mi za Kühárom. Csűla je vszáksi po- 
govor i sze veszelíla dobromi izídi.

— Isztina ne vem, cse szám nej 
naprávila kákso norijo. — je právla 
szmejécs gazdarica.

— Naoupak, prevecs dobro szte 
me izgúcsali, — právi Vali. Pa cse 
szlücsájno escse príde. osztanti vszig
dár pri tóm, da szám szobarica

— Za pár rninút je vaii odisla v 
szvojo kucso.

Kühár je scse sztao i obcsüdüvac 
kucso i lejpi ogracsek. Pa nej szamo 
za tou ' Csakao je na lejpo deklo, 
bár oddalecs bi jo rád escse ednouk 
vido.

Pa zdaj je naednouk pribejzsala iz 
gazdaricine hizse. Nej je glédala 
okouli, szamo veszélo bezsij prouti 
szvoji vili.

— Káksa csűdna je tá deklícska. — 
szi je miszlo Kühár. Zsmetno de jo 
pridobiti! Ali morém jo meti red 
szebov. Potrejben mi je za kejp té 
neduzsen obráz kmécske deklícske.

V tej miszlaj sze je napouto dalé
Vali je pribejzsala v Évino szobo. 

szejla na díván i právla pou na jocs 
pou pa na szmeh :

— Drága Éva. nájráj bi sze száma 
szpoukala. Znás pred Kühárom szám 
odbejzsala, kak káksa szramezslíva 
deklina.

— Povej, no, ka sze je zgoudilo ? 
Vali je vsze povejdala, kak sze je 

zgoudilo.
(Naaalüvalo de sze.)

Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat. Felelős kiadó és szerkesttő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Nándor


