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A Kállay-kormány 
első éve

Nagymultu nemzetünknek egyik leg
súlyosabb időszaka volt az elmúlt 
tizenkét hónap. Gazdasági erőfeszíté
sek komoly és nagy véráldozatok, 
örökös veszélymomentumok, minden 
erőnket igénylő próbatételek és meg
próbáltatások jellemzik ezt az idősza
kot. Háborús részvételünk fokozódott, 
fiaink legjobbjai, élükön főméltóságu 
Kormányzóhelyettes Urunkkal életü
ket áldozták a jövőért s az ország 
lakossága, a sokszor emlegetett ..pol
gári belső front" példás munkateljesít
ménnyel. áldozatkészséggel és fegye
lemmel igyekszik egy nagy nemzethez 
méltó módon betölteni a történelem 
által reá hárított és reákényszeritett 
hivatást. Ez az egy esztendő annyira 
gazdag volt eseményekben, az euró
pai dráma olyan hatalmas ütemben 
haladt a végkifejlés felé, hogy joggal 
nevezhetjük a tizenkét hónapot akár 
egész korszaknak is.

Amikor egy esztendővel ezelőtt a 
háborús nehézségek egyre inkább be
árnyékolták a magyar látóhatárt is. 
Kormányzó Urunk Kállay Miklós mi
niszterelnököt állította a kormány élé
re. Nem a napi politika küzdelmei
ből jött az uj miniszterelnök, hanem 
az országépitő szakember munkakö
réből. Egyénisége rokonszenves fo
gadtatásban részesült, hiszen két olyan 
jellemvonást egyesitett magában, a- 
mely a haladó és öntudatos magyar 
nemzet kívánságát fejezi ki: az ezer
esztendős hagyomány ápolását és a 
korszerű szociális szellemet. Hogy ez 
a két ígéret nem maradt hiú remény
ség, azt a Kállay-kormány nagy tör
vényalkotásai bizonyítják. Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy ezekben a súlyos 
hónapokban a magyar kormány va
lóban azt tette, ami kötelessége volt 
s amit tőle a nemzet elvárt. Hűség 
magyar céljainkhoz, magyar mivol- 
tunhoz és európai kötelességeinkhez 

ez vdt és ez ma is a Kállay-kor
mány programja. Európai magatartá
sunk, amelyet nagy vérdozattal szen
teltünk meg és gazdasági és szociális 
haladásunk, amelynek vívmányai a 
háborús nehézségek közepette sok
szoros értékűek, eléggé bizonyítják a 
program komolyságát és realitását.

Joggal hivatkozhatik tettekre, ered
ményekre és szociális haladásra a 
magyar kormány, hiszen munkáját ma 

nemcsak a magyar közvélemény, 
hanem a külföld jelentős része is 
őszintén méltányolni tudja. De a leg
nagyobb eredmény, amelyre az or
szág minden lakosa hivatkozhatik az, 

og> a kormánynak sikerült megőriz
ne és megerősítenie a magyar egy
seget. A legnagyobb eredmény az, 

me9Próbáltatások és áldoza- 
o kozepettesem veszítettük el hitün- 
'e. es maródásunkat és a lelki vál- 

s(19nak, a szétbomlásnak és a gyen- 
nu esnek semmiféle jele, csirája nem 
mutatkozik Magyarországon. Ezért 
nemcsak a kormányt illeti meg elis- 

e'es, hanem a politikai ellenzék 
^nagyobb részét éppen ugv, mint

A felszabadulás óta csak fejlődést 
láturjk rr|indei|ütt a Muravidéket!

— mondotta Hartner Nándor képviselő mezővári beszámolójában 
MÉP értekezletek a muraszombati járásban

Hartner Nándor országgyűlési kép
viselő, a MÉP kerületi vezetője és 
ifj. Szász Ernő kerületi szervezőtitkár 
részt vettek Alsóm.arác és Mezővár 
községek Magyar Élet Pártja értekez
letein. Hartner képviselő mindkét he
lyen részletes beszámolót mondott.

AlsómarAcon
Vitéz Miklós községi biró üdvözölte 
Flartner Nándort és örömét fejezte ki. 
hogy mint szabad magyar polgárok 
üdvözölhetik képviselőjükek. Hartner 
Nándor ezután beszámolt a politikai, 
hadi és közellátási helyzetről. Rész
letesen kitért a Jurcsek-féle termés- 
beszolgáltatási rend tárgyalására és 
figyelmeztette a gazdákat, hogy a 
rendelet ezideig csak a szántóterüle
tekről intézkedik. Készüljenek tehát 
fel arra, hogy

a rétek után is kell bizonyos 
mennyiségű terményt beszolgál
tatni.

0 már utánanézett a beszolgáltatás 
mennyiségének és megnyugtathat 
mindenkit, hogy

ez csekély lesz
és senkit sem fog nehézség elé állítani.

Saját munkájáról is beszámolt a 
képviselő. Elismerte, hogy az anya
ország életébe való bekapcsolódás 
nehéz, ez neki is sok munkát ad. 
Ezt a munkát önzetlenül és igaz sze
retettel végzi, örül, ha bárkinek se
gítségére lehet.

Ajtója mindenki számára mindig 
nyitva áll, bármiről van szó, for
duljanak hozzá bizalommal.

Természetesen törvény, vagy rende
let ellenes dolgokban nem támogathat 
senkit, de ha valakinek igazsága van. 
annak segít igazsága diadalra jutta
tásában.

A beszámoló után közérdekű ké
résekkel fordultak Hartner Nándorhoz. 
Az értekezlet után lelkesen ünnepel
ték a képviselőt.

Mezöváron
igen nagy lelkesedéssel fogadták a 
magyar gazdák képviselőjüket. Kühár 
István birtokos, községi bíró és MÉP 
elnök mondott üdvözlő szavakat, majd 
itt is a képviselő mondott beszámolót. 

Beszédéből kiemelkedik a muravi
déki határok sérthetetlenségével kap
csolatban tett megállapítása : ezeknek 
a határoknak a sérthetetlenségét mi 
muravidékiek magunk is garantáljuk ! 
Akinek pedig nem tetszik, hogy Ma
gyarországon él. az menjen el innen. 

az egész magyar népet, amely az el
múlt tizenkét hónap alatt ismét ma- 
gasabbrendü lelkiségről, örök értékű 
faji és nemzeti tulajdonságokról tett 
fényes tanúbizonyságot.

Arról is beszélt, hogy a kormány
zat minden áldozatra kész a felsza
badított területek érdekében. Vidé
künkön is

sokat tett már,
de nem annyit, mint amennyit tenne 
akkor, ha nem kötné meg a kezét a 
háborús gazdálkodás.

Az egész Muravidéken csak fej
lődést látunk, visszafejlődést se
hol sem!

Mikor láttak azelőtt a Goricskó utjai 
kavicsot, mikor volt Muraszombatban 
három középiskola, mikor rendeztek 
olyan nagy számban gazdasági és 
más tanfolyamokat, mint most ? Mi-

------———
A március 15-i ünnepélyen a Kormányzó Ur 
rádiószózatát közvetitették Muraszombatban

Impozáns szabadság-ünnepet ren
dezett a Vendvidéki Magyar Közmű
velődési Egyesület a leventeifjuság 
vezetőivel, a hatóságokkal és a társa
dalmi egyesületekkel karöltve hétfőn 

j a muraszombati Szabadság-téren. Az 
ünnepélyes istentiszteletek után dél
előtt 10 órakor a Hiszekegy vezette 
be az ünnepséget. Vörös Ilona polgári 
iskolai tanuló szavalta a költeményt, 
az utolsó strófába belekapcsolódott a 
tüzoltózenekar. Ezután a Kormányzó 
Ur rádiószózatát közvetítette a tér 
közepén felállított hangszóró.

A Kormányzó Ur szózatában fel
hívta az ifjúságot arra, hogy legyen 
méltó a 48—49-es eszméhez és éle
tét a haza szolgálatába állítsa. Beszéde 
további során felhívta a figyelmet 
arra, hogy mindegyik levente ifjú a 
magyar célokat tartsa szem előtt.

Akkor a 18—49-es remények nem 
váltak valóra, ma azonban Magyar
ország független és szabad és ha ezt 
a függetlenségünket meg tudjuk őrizni, 
ha továbbra is fegyelmezetten dolgo
zunk. akkor méltók leszünk nagy elő
deinkhez és nem lesz hiábavaló vé
reink szent áldozata. Rendíthetetlenül 
hiszeka mai ifjúság életerejében, amely 
a szebb jövőre fog vezetni.

A Szózatot szavalta Gyurác Ferenc 
kereskedelmi iskolai tanuló, az utolsó 
versszakok alatt a középiskolák egye
sített énekkara énekelte a költeményt. 
— A Nemzeti dalt Kraxner Lajos keres
kedelmi iskolai tanuló adta elő, majd 
a tüzoltózenekar játszott Gerlecz Jó
zsef karnagy vezetésével magyar in
dulókat. — Lipics József városbiró 
méltatta a nap szellemi és nemzet
politikai jelentőségét magyar nyelven, 
vitéz Csermely István járási levente
parancsnok pedig izes vend nyelven 
emlékezett meg arról a magyar mór

kor biztosítottak annyi szociális előnyt 
a kisembereknek, mint most?

Hartner képviselő nagy tetszéssel 
fogadott beszámolója után több köz
érdekű kérdést beszéltek meg — ahogy 
a képviselő kérte: podomácsem. Ott- 
honiasan.)

*

Nemrégiben tartottak értekezletet 
Korong. Muraszentes és Muracser
mely, Muravárhely, Ivánfalva és Fe- 
renclak MÉP választmányai. Ezeken 
az értekezleteken a kerületi szerve
zőtitkár mondott politikai tájékoztatót. 
Az értekezletek közül kiemelkedik a 
muravárhelyi, ahol a megjelent nagy
számú hallgatóság őszinte hazafias 
érzésének adott kifejezést.

ciusi ifjúságról, amely a vend job
bágyat is szabad magyar paraszttá 
tette. — Az egyesitett iskolai énekkarok 
énekeltek Horváth Boldizsár énekta
nár vezetésével, majd Bükvics Béla 
gimnáziumi tanuló Vörösmarty: Jóslat 
cimü versét adta elő. Egy elemi 
iskolai tanuló szavalt végül. A Him
nusszal fejeződött be a szép szabadság
ünnepély. — Az ünnepély rövid, de 
tartalmas műsorát Udvardi Lakos Já
nos kereskedelmi iskolai igazgató állí
totta össze és ugyancsak ő irányította 
a Vendvidéki Magyar Közmüvelési 
Egyesület képviseletében a rendezés 
munkáját.

A honvédség januári és februári 
veszteségeiről egyelőre nem lehet 

biztos adatokat szerezni
A harctéren küzdő honvédeink hozzá

tartozói a folyó évi január-februári ese
ményekből kifolyólag mind többen for
dulnak tudakozódásaikkal úgy írásban, 
mint személyesen nemcsak a Vörös
kereszt tudósitó irodájához, hanem a 
honvédelmi minisztérium különböző 
osztályaihoz is. Ezzel kapcsolatban 
illetékes körök felhívják a hozzátar
tozók figyelmét, hogy a jelenlegi moz
gó hadműveletek miatt a veszteségek 
megállapítása és azoknak jelentése 
már csak a tábori posta nagymérték
ben korlátozott működése miatt is ne
hézségbe ütközik. Amikor a veszte
ségi adatok beérkeznek azokról a 
Vöröskereszt tudósitó irodája az érin
tett hozzátartozókat írásban azonnal 
értesíteni fogja, ezért a folyó évi ja
nuár és február havi veszteségekkel 
kapcsolatban úgy a személyes, mint 
pedig az írásbeli tudakozódás mellőzé
sét kéri, mert ezzel csak az érintett szer- 

i vek munkáját zavarják és késleltetik.



Muraszombat és Vidéke 1943. március 19.2 oldal
Nagy érdeklődés mellett tartotta

a iiattjáiifíilsai téli gazdasági isliolfl zárá'zsgaiiit
Vasárnap március 14.-én tartotta 

meg a batlyanfalvai m. kir. téli gazda
sági iskola első elméleti tanévének 
záróvizsgáját. Már reggel 8 óra előtt, 
gyülekeztek a zöldsapkás fiuk a mu- 

joml katolikus és evangélikus! 
lőtt, ahol a tanéri testű-, 

iett i < gyütt az évzáró istentiszteleten 
\ ettek oszt. A tanulók mellett sok 
gazdaernbi t és aszonyt lehetett látni , 
-a tanulók hozátartozóit. akik szin-j 

tén meneteltek Baltyántalva leié.
\ záróvizsgáiéi 10 órakor kezdődött I 

meg dr. Olajos József, főszolgabíró i 
: r.niszteri vizsgabiztos elnöklésével. 
Zó óvizsgái 27 íelsőévfolyamos tanuló 
tett akik fgy kivételével mindnyájan! 
v- ’.d anya: ■ ■ vüek és csak az isko-1 

an tanul ak magyarul. Ennek da-1 
ára a tanárok állal feladott nehéz 

■ zakkérdésekre gyorsan és szépen vá
laszoltak. A jelenlévők megállapítot
ták hogy a tanulók két féléven át a 
té:i hónapokat jói kihasználták és nem 
csak a gazeaságitudást szerezték meg. 
1 nem c. magyar nyelvet is szépen 
elsajátítottál

Az Jmcvli után az Ifjúsági

Pétben: ■ Vilmt s elnöklésével. Napi

renden volt Tibola Gyula jegyzői je
lentése. Rituper Zoltán és Jauk Jo- 
zseí szakelőadása. Kühár .>élacsMau- 
csecz István szavalta. Közben az ifjú
ság magyar népdalokat adott elő. 
Az alsóévfolyamos tanulók nevében 
Kercsmár Géza búcsúzott a felsőév- í 
folvam tanulóitól.

Az iskola hatalmas dísztermet igen 
nagy számú hallgató közönség (öltötte 
meg. Jelen volt Hartner Nándor or
szággyűlési képviselő, vitéz Csermely 
István járási levente parancsnok dr. 
Pintér Miklós közjegyző, Morócz Imre 
főjegyző. Haklits István gazdasági fe
lügyelő. Titán József népm. titkár, Si
mon Gyula ig.-tanitó, Görgey István 
főhadnagy. Walsch Frigyes intéző.és 
a szülők s gazdák nagy tábora. Ör
vendetes volt látni a szülőket, akik t 
teljes számban megjelentek és együtt 
izgultak vizsgázó fiaikkal. Megjelen
tek a mezővári, szentbibori és a 
battyánfalvai ezüstkalászos gazdák is. 
Az Őrség magyar gazdái is nagy ér
deklődést tanúsítanak a battyánfalvai 
iskola iránt. Körülbelül 20 gazda jött el 
Ispánkról, Nagyrákosról. Kercaszomo- 
rócról és Örihodosról, akik az iskola 
tangazdaságát is alaposan megnézték.

KÖZPONTI MOZI, Dittrich

FÉR FIHŰSÉG

Franziska Kinz, Maria Landrock, Kar! Schönböck stb.

Március 24.-én, szerdán 5 és '/z8 órakor
március 25.-én, csütörtökön 3, 5 és '/?8 órakor 

A MEGVÁDOLT ASSZONY
Fősz. : Ferdinand Marian.

Kérjük az igen
tisztelt közön
séget jegyekről
előre gondoskodni.

márc. 20.-án, szombaton
5 és érakor

márc. 21.-er., vasárnap
3. 5 és >/28 órakor 

márc. 22.-én, hétfőn1 ,
márc.23-án,kedden

Páger legszebb magyar filmje

Előadások:

Március I9*töl 25-5g nem 
Közlekedned autóbussofc a 
.Muraszombat* Nagykanizsa 

közötti vonalon
\ lurasz nbati MÁVaut kirendelt-1 

zól z ' hogy
",'tcíu- • órától március 2o-én
21 óiái ?‘iu;?.szombat-Alsólendva-

1 ani ;sa között az autőbuszforga- i 
lom szünetel. —

Kivételi képez a belatinci tanuló
járat,

arc ly m mszakltás nélkül közlekedik, i 
- Az autób • irgalom egyidőretör- 

!> • ■ lelni esztésének takarékosság az ! 
oka a rendelkezésre!..Hó kerékgumif 
helyesen kell beosztani.

Trafik^isáfudák 
figyeirítéfce 1

falitáblák olcsón kaphatók 
S< H0( K SÁMUEL cim- és szoba* 
L stőmeslernél Mura&zomb d

béláron oszt ki tenyészkosokat 
u 1 clsődunántuli Mezőgazdasági 
Kamara. A juhtenyésztés minőségi 
jar.úsa .üdékében a Felsődunántuli 
Mezőgazdasági Kamara kedvezmé
nyes áru kosakciót bonyolít le a tavasz 
folyamán. Az akcióban részesülhetnek 
•oi.'O holdnál kisebb mezőgazdasági 
területen gazdálkodó hivatásos gazdák 
és felesjuhászok. A törzskönyves nyá
jakból származó egészséges, jól fejlett 
két év körüli, legalább 7 cm. fürt
magassággal rendelkező magyar fésűs ' 
tenyészkosokat, amelyeket a Kamara 
250 P-ért vásárol, a 200 holdnál kisebb 
birtokosok és bérlők részére 100. a 
200—500 holdas birtokosok részére 
pedig 150 P kiosztási áron ad ki. 
Az igénylések vasúti szállítási költ
ségét is a Kamara viseli. A kiosztott 
kosokat legalább két évig tenyésztésre 
kel! használni. Az igénylés határideje 
március hó 20-a. Az igényléssel 
együtt az igényelt kos kiosztási árát 
is be kell küldeni a Kamarához. A 
kosok leszállítása április hónapban fog 
megtörténni teljes bundában.

isis, • --*• -

HITEIK
Tüzkeresztet kapott a ki., Pós- 

fay Tamás. Nemes intézkedése a 
törvényhozásnak, hogy a hősi halott 
apa hely ett gyermeke kapja meg a 
Tüzkeresztet. Ha az apát már nem 
lehet jutalmazni legyen élete folyta
tásáé. gyermekéé a kitüntetés. Ezért 
kapta meg a hősi halált halt nemes 
Kis- és Nagybarkóczi Pósfay Ede m. 
kir. honvédszázados gyermeke, Pós
fay Tamás, Hartner Nándor ország
gyűlési képviselő unokája a kardok
kal és koszorúkkal diszitett 1 üzke- 
resztet a fekete szalagon, mint arról 
hivatalos közlönyből értesülünk.

— Kisgazdaasszony cs magyar
nyelvi tanfolyam záróvizsga Mező
váron. Március 21-én délután 1 órai 
kezdettel tartják a mezővári kisgaz
daasszony és magyarnyelvi tanfolyam 
záróvizsgáját az állami népiskolában. 
A záróvizsga nyilvános lesz és az 
érdeklődőket a tanfolyam vezetősége 
szeretettel várja.

— „Ede nap" Mátyásdombon. 
Március 15-én, hétfőn délután nagy obb 
társaság kirándult Mátyásdombra és 
meglátogatta Schermann Ede gimná
ziumi testnevelő tanári szüleinek má
tyásdombi lakásán. A jó) sikerült ki
rándulás után este „Ede napot" rög
tönöztek a vendégek, akiknek sorá
ban Muraszombatból ott volt Bálint 
Béláné, Szatmáry Ica gimnáziumi ta
nárnő. Kazár Jánosné, Bogdán Ilo
na polgári iskolai tanárnő. Gábor Ka
tó gimnáziumi tanárnő, Merkli Gizi 
gimnáziumi tanárnő. Szép Gabriella 
gimn. tanárnő. Bálint Béía gimn. ta
nár, Kazár János keresk. isk. tanár. 
Pintér Miklós magántisztviselő és ifj. 
Szász Ernő szerkesztő.

Melegen ünnepelték ötvenedik 
születésnapja alkalmából Háhn Izi
dort, a Vendvidéki Könyvkereske
dés tulajdonosát. Március 15-én me
legen ünnepelték hozzátartozói és ba
rátai Háhn Izidort, a Vendvidéki 
Könyvkereskedés tulajdonosát és a 

!

\ end\ idéki Könyvnyomda bérlőjét 
ötvenedik születésnapja t lkaiméból. 
A becsületes munkában eltöltött éle
tének ötvenedik esztendejét betöltő 
kereskedőt szép ajándékokkal lepték 
meg. Hétfőn személyesen is felkeres
ték barátai és kereskedőtársai a ke
reskedőt lakásán és kellemes hangu
latban ünnepelték a 11 órai „záróráig . 
Kereskedésének és nyomdájának al
kalmazottait is vendégül látta a ven
dégszerető házigazda. — A „Mura
szombat és Vidéke" szerkesztősége 
e sorokban csatlakozik a szerencsét 
kívánók táborához és őszinte meleg
séggel és szeretettel kivan minden 
jót Háhn Izidornak, mint Vendvi
déki Könyvnyomda bérlőjének, aki 
minden nyomdatechnikai kérdésben 
készségesen szolgálja a lap érdekeit.

— Az Evangélikus Nőegylet tea
estjének tiszta jövedelmi 454.80 P. 
Ezt teljes összegében a honvédcsa
ládoknak ajánlják fel. A Nőegylet ezú
ton mond köszönetét mindazoknak. I 
akik munkájukkal, adományukkal ál- ' 
doztak a szeretet oltárán.

— Horváth Károly marton helyi 
gazdát jutalmazták a muraszombati . 
cséplő és vetőmagtiszti tógép kezelői I 
tanfoly am záróviszgáján. Téves infor- ! 
máció alapján irtuk múlt számunkban, 1 
hogy Horváth József felsőszentbene- 
deki gazda kapta a jutalmat.

Mindenütt megünnepelték a 
Muravidéken a magyar szabadság
ünnepet. A Muravidék valamennyi 
községében megünnepelték a magyar 
szabadság-ünnepet március 15-én. Két 
községből külön tudósítás is érkezett . 
az ünnepségről. — Nagytótlakon a ( 
levente-téren tartották az ünnepélyt. 
Felvonult a leventeifjuság és az egyen
ruhás tűzoltóság katonás rendben és 
megjelent a község hazafias érzelmű 
lakosságnak apiaja-nagyja. Testületi
leg jelentek meg a község nagyszámú 
frontharcosai, mellükön a világhábo
rús kitüntetések egész sorával. Szép 
ünnepi beszédet mondott Hack József 
nagytótlaki községi biró, majd az 
evangélikus templomba vonult az 
egész ünneplő közönség, ahol Biczó 
Ferenc lelkész mondott nagyhatású 
ünnepi szónoklatot. Bencze János kör
jegyző felolvasta a Kormányzó Ur 
rádiószózatát. 1 lóri Dénes ig.-tanitó ve- 

I zetésével az elemisták énekszámokat 
és szavaitokat adtak elő. Ezután visz- 

szatérteka Levente-térre, ahol HackJ - 
zsef mondott befejező szavakat. Végűi 
tisztelgés következett az országzászló 
előtt. — Felsölendván az iskolában 
ünnepelték meg március 15-ét. Ünne
pi beszédet Kosa Géza pénzügyőr 
mondott magyar nyelven vendül pe
dig Kofjács Antal tanító mondta az 
ünnepi szónoklatot. Az elemi iskola 
tanulói szerepeltek énekszámokkal 
szavalatokkal és egyfelvonásos ha
zafias jelenettel.

— 265 pengőt gyűjtött a magyar
szombatfai körjegyzőség a honvéd
családoknak. Annakidején, amikor a 
honvédcsaládok támogatására indított 
gyűjtés végeredményéről beszámol
tunk.. tévedésből azt irtuk, hogy a 
magyarszombatfai körjegyzőség gyű 
lési eredménye 165 pengő. A téve
dést tudomásunkra hozták, ezért most 
kijavítjuk a hibát: a magyarszombatfai 
körjegyzőség eredménye 265 penge 
10 fillér, amivel a kuzmai. pártosfalvai 
és vashidegkuti jegyzöségeket meg
előzi, de ha lélekszám alapján érté
keljük az eredményt, akkor a magyar
szombatfai jegyzőség még jobb he!; rá
kerül a nemes versenyben.

— Régi és előkelő biztositó inté
zet havi fixum. napidij, vasúti, illetve 
aulóbusz viteldij es jutaléktéritésck 
mellett alkalmaz a muraszombati és 
alsólendvai járásokra Muraszombat 
székhellyel magyarul is tudó körzet
vezetőt. Cim a kiadóban.

— A feisőlendvai állami népisko
lában rendezett magyarnyelvű tan
folyam záróünnepélye március 21-ér. 
délután 4 órakor kezdődik. Az érdek
lődőket a tantestület szeretettel várj

Férfi aSsónemíik Javítását 
vállalja B a lo g h Mária, Cserkész utca 4.

kétágyas szoba,
külön bejáratú, azonnal kiadó. Rákóczi i e- 

renc utca 28.

Eladó
Szekrény, kredenc, éjeliszekrény, egy matra- 
cos ágy eladó. Poliák Samu. Muraszombat.

Mura utca 2. _______

Nyilttér
Csontala Ferenc Perestó 34 szám alatti la

kos ingó és ingatlan vagyonát megvásároltam 
Ezért tisztelettel felhívom Csontala Ferenc hi
telezőit. hogy 8 ‘napon belül jelentkezzenek 
Menzigár József községi bírónál, Rétálláson.

GYÜRECS MÁRIA

Vigyél jó cipőt, olcsón! Lefzáliitottuk a fatalpu cipők árát: 
férfi bakancsok 32.70 P*röl, 28.80 P-re, 
női meleg cipő 20.90 P-röf, 14.90 P-re.

Bármilyen számú férfi sárcipők kaphatók!
C'fffl
Muraszombat
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Termeljünk
a fői-vény által előirt 7°/<i-nál több 

napraforgót I
•
• Minden napraforgó termelő az 1943 évi J termése leszállítása után kaphat 25%
• olajpogácsalisztei a hatóságilag megálla- 
e pitofl árban. Minden felvilágosításért J és a szerződések megkötéséért for-
• dúljanak a legnagyobb bizalommal az
• irodánkkoz a „Mezőgazdasági bank"

épületében.

Fők!mívesek!
Napraforgó termelési szer
ződéseket kössenek a bizalmuk 
vállalatával

HAZAI olajgyár R. T.
UJVERBÁSZ

Megfelel-e a közönség érdekeinek 
a Muraszombat-Szarvasiaft es a taaszombat-Felsőlendva hozott 

hőzlehedő Mii Vaut gsph ocsih menetrendje ?
A közönség kérelme esetén a menetrer.dett megváltoztatják

Olvasóink felhívták a figyelmünket ■ 
a Muraszombat-Szarvasiak és a Mu- 1 
raszombat-Felsőlendva között közle- 
kedő MÁVaut autóbuszok menetrend- ! 
jenek ésszerütlenségére. Ugyanis mind- ! 
két község felöl

20 perccel a szombathelyi vonal 
indidása után

érkeznek meg az autóbuszok, más
részről pedig

az üzletnyitás előtt
másfél órával már Muraszombatba 
érkeznek a falusiak.

A helyzet röviden vázolva a kö
vetkező : Muraszombatból Szombat
hely felé reggel 6 óra 13 perckor in
dul vonat. Szarvasiak és Felsőlendva 
felöl pedig reggel fél 7 órakor érkez
nek meg az autóbuszok. Aki tehát 
Szombathelyre akar utazni a két vo
nalon fekvő községek bármelyikéből, 
annak már előző este be kell utaznia 
Muraszombatba és ott kell töltenie az , 
éjszakát, sőt ha Szombathelyen nem ' 
végzi el a dolgát délután 2 óráig, j 
akkor olyan későn érkezik vissza Mu
raszombatba, hogy még a következő 
éjszakát is ott kell töltenie.

A kívülálló szemével nézve a dol
got, nagyon ésszerűtlennek látszik te
hát az autóbuszok menetrendje. Mert 
ha a Muraszombatba igyekvő utasok 
érdekét nézzük, akkor meg keli álla
pítanunk, hogy helyesebb lenne, ha 
az autóbuszok csak 8 órára érkez
nének. mert előbb úgy sem tud sem
mit sem elintézni a gazda Muraszom
batban, ha pedig a Szombathelyre 
igyekvők érdekeit nézzük, akkor azt 
kell megállapítanunk, hogy 20 perc- I 
cél korábban is jöhetnének a MÁV- j 
aut gépkocsik, hogy utasaik elérjék I 
a szombathelyi vonalot.

A jelenlegi menetrend semmi- ' 
esetre sem jó,

mert ha már úgyis korán jönnek az i 
autóbuszok, hát érkezzennek 20 pere- * 
cél még korábban. A Muraszombat
ba igyekvők számára ez már majd
nem mindegy, a szombathelyi utasok
nak pedig nagyon előnyös.

A menetrend logikátlanságával kap
csolatban kérdést intéztünk a mura
szombati MAVaut kirendeltség fönöké- 

Bélához, akitől a következő 
felvilágosítást kaptuk :

Amikor a menetrendet készitet- 
l* | tJe.ni közlekedett még Szombat
hely télé a reggeli vonat, igy annak 
indulási idejére nem kellett figye
lemmel lennünk. Az autóbuszok korai 
érkezésé viszont kényszerű, mert a 
zarvaslakról, illetve Felsőlendváról 

reggel érkező kocsiknak csatlakozásuk 
van az Alsólendva-Nagykanizsa irá

nyába induló autóbuszhoz, amelyet 
később indítani sehogyan sem iehet.

— Amikor a reggeli szombathelyi 
vonatot beállították, azonnal láttuk 
magunk is a menetrend bizonyos ' 
szempontból való logikátlanságát. Lát- ; 
luk. hogy a korábbi indítás az utasok 
egy részének előnyösebb lenne, más 
részének pedig Kátrányos, mert mái 
3 óra tájban fel kellene kelniük, ha 
Muraszombatba akarnak jönni. Így 
arra az álláspontra helyezkedtünk, 
hogy egyelőre nem változtatunk a 
menetrenden — hiszen igy is állan
dóan zsúfoltak a kocsik, ami mutat
ja. hogy alkalmas a rajtuk való uta
zás a gazdáknak, — hanem megvár
juk azt, hogy a közönség óhaja meg
nyilvánuljon.

— Tekintettel arra, hogy tőlünk tel- 
hetőleg mindent meg akarunk csinál
ni az utazóközönség érdekében,

készségesen megváltoztatjuk a 
menetrendet — ha ezt a közön- | 
ségünk kívánja — úgy, hogy az 
autóbuszok a reggeli vonatot el- j 
érjék.
A nyilatkozatból kitűnik, hogy az ’ 

autóbuszmenetrend megváltozása ma
guktól az érdekeltektől függ. Azt 
hisszük, hogy ennek megvilágítása 
után az érdekellek állást fognak fog
lalni a még korábbi muraszombati ér
kezés mellett és a Szombathelyre igyek
vők egy nappal alatt meg tudnak autó
buszon és vonaton fordulni a megye
székhelyről.

VÁROSI MOZI
MURAS ZOM B AT

1943. március 20.-án. szombaton 19.30 <>. 
március 21.-én, vasárnap 11.15 ó.

15 ó„ 17 ó. és 19’30 ó. 
március 22.-én, hétfőn 19.30. ó.

ŐRSÉGVÁLTÁS
Főszereplők: Puger Antal. Csortos Gyula.

Hidvéghy Valéria, Vizváry 
Mariska, Makláry Zoltán stb.

P á g e r Antal elsőrangú filmje !

Következő műsor:

ASSZONYSZÍV
ZARAH LEANDER

— Szombathelyi törvényszék ha
vonként kétszer kiszáll Muraszom
batba. A Szombathelyi törvényszék a 
peres ügyek lebonyolításának meg- 
könyitésére havonként két alkalommal 
ki fog szállni a jövőben Muraszom
batba. Első alkalommal a Szép — ' 
csárdában történt gyilkosságot fogja 
tárgyalni.

A Mura Sport Egyesület sport és társadalmi célkitűzéseit vázolták az egyesület évi rendes közgyűlésén
Beszámoló az egyesület eredményes munkásságáról

Nagy érdeklődés melleit tartotta meg 
szombaton este egyesületi helyiségé
ben a Mura Sport Egyesület tizen
kilencedik évi rendes közgyűlését. A 
közgyűlésen a nagy számban meg
jelent tagokon kívül részt vett Hartner 
Nándor országgyűlési képviselő, az 
egyesület diszelnöke is.

A Hiszekegy elmondása után Lipics 
József városbiró, elnök nyitotta meg 
a közgyűlést. Első szavaiban a Kor
mányzó Urnák adózott hódolattal, majd 
a harcoló honvédekről emlékezett meg 
szeretettel.

Ezután ír tisztikar beszámolója kö
vetkezett.

Titkári jelentés
A titkári jelentést ifj. Szász Ernő 

mondta el.
— Jól esik a visszaemlékezés — 

mondta bevezetőül — ha értékes és 
eredményes munkára történik.

— Egyesületünk életében pedig ese
ményekben. értékes munkában és 
eredményekben gazdag év tellett el. 
Egyesületünk hagyományaihoz hiven 
elvégeztük azt. amit célunknak kitűz
tünk, a testedzés és a társadalmi mun
ka terén egyaránt teljesítettük hazafiui 
kötelességünket.

— Nem volt a munkánk zajos, nem 
elismerés-hajhászás és siker-vadászat 
vezetett bennünket. Nem kerestük a 
nyilvánosságot, nem vártunk tapsot, 
hiszen nem ezért dolgoztunk. Nemzeti 
küldetésnek tekintettük a munkát és 
az a magasztos hivatás, amit teljesí
teni akarunk, méltóságos magatartást 
kívánt az egyesülettől. Most azonban 
büszkén adunk számot a mélyen tisz
telt Közgyűlésnek és a nyilvánosság
nak egy esztendő sok szeretettel és 
hittel végzett munkásságáról és a jól 
végzett munka elégedettségevei jelent
jük. hogy az elmúlt évben megteltük 
mindazt, amit a Muravidék magyar ér
zésű népe várhatott tőlünk.

A titkár ezután a sport és a társa
dalmi élet terén kifejtett munkásságot 
vázolta tömören. Érdekes adat a be
számolóból: a labdarugócsapat 1942- 
ben 3830 kilométert utazott vonaton, 
többnyire az éjszakai, vagy a hajnali 
órákban. Külön kiemelte a titkár a I 
füsltelen nap rendezését és az öreg- I 
fiuk mérkőzések jelentőségét. ..Ezek- j 
kel a mérkőzésekkel jobban elősegi- i 
tettük társadalmi célunkat. mon
dotta — az oszlálytagozódás elleni 
küzdést, mintha akár 10 mulatságot, 
vagy teadélutánt rendeztünk volna”.
Az egyesületnek jelenleg209 tagja van. '

Az egyesületi munka vázolása után 
igy folytatta Szász a titkári jelentést :

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
— A megújuló magyar élet vajúdik 

a felszabadított Muravidéken. Sok függ 
attól, talán a vidék jövője is, hogy 
milyen lesz ez a napjainkban születő 1 
uj magyar élei. Megtermékenyiti-e a 
magyar szellem számára a lelkeket, 
ad e elegendő hitet, bizalmat, szere- 
telet az idevalósiaknak és a csonka
országbelieknek a szétszakithatatlan. | 
igaz, testvéri együttéléshez.

— Ennek az uj magyar életnek 
olyannak kell lennie, hogy megteremt
se körünkben az őszinte bizalom lég
körét, hogy egymásra találjon benne 
a bennszülött muravidéki és az anya
országból idekerült magyar testvére! 
Rajtunk áll, hogy igy legyen! Függ 
minden egyes embertől, csonkaország
belitől és muravidékitől egyaránt és 
elsősorban függ egyesületeink mun
kájától !

— Ma olvasztó-kohó kell, hogy leg\ en 
imnden egyesület. Olvassza eggyé az 
értékeket, akár ezen a földön terem
tek, akár a trianoni határokon túlról 
hoztuk azokat magunkkal. Olvassza 
össze az értékeket, az egész magyar 
nemzet elé büszkén odaállítható ne
mesfémmé és vesse ki magából a sa
lakot. amely meggátolja az emberibb 
és magyarabb élet megteremtését.

— A Mura Sport Egylet idejében felis
merte ezt a feladatot és nemzeti kül
detésként vállalta magára teljesítését. 
Amikor sportlehetőségeket teremtet
tünk az ifjúságnak, amikor sportver
senyeket rendeztünk, amikor kedd 
esténként foglalkozásbeli különbség 
nélkül adtunk baráti íalálkozót egy
másnak, amikor az öreg fiuk mérkő
zéseken egymás mellett játszott a fő
iskolát végzett tisztviselő és a becsü
letes kisiparos, mindig ez a nemes 
cél irányította elhatározásainkat és 
mindig ezt a nemes célt követtük !
— Minél nagyvonalúbb, mondhatnám, 

minél forradalmibb azonban egy mun
kavállalás. annál súlyosabb nehézsé
gek szoktak ebbe tornyosulni. A mi 
munkánk sikerét is fenyegette néha 
a közöny, fenyegette a szegénység, 
fenyegette a megértés hiánya. Bármib 
nagynak látszott is azonban a nehéz
ség, nem torpant meg az egyesület 
egy pillanatra sem. nem akart ismer
ni leküzdhetetlen akadályt és az ese
mények — most már nyugodtan meg
állapíthatjuk — mindenkor igazolták 
fiatalos lendületét.

— Hogy ez igy történhetett és igy tör
tént. azt köszönhetjük és köszönjük 
igaz és melegszívű pártfogóinknak, 
lelkes és odaadó munkát végző tiszti
karunknak és nem utolsó sorban az 
áldozatkész, muraszombati társada
lomnak !

— Mindenkor és mindenben számít
hattunk Hartner Nándor országgyűlési 
képviselő ur. egyesületünk diszeinökc- 
nek. dr. Olajos József járási főszolga
bíró ur, egyesületünk disz'.agjának. 
nemes Breuer Pál alezredes ur, egye
sületünk disztagjának, Móroc Imre 
községi főjegyző ur. egyesületünk al- 
elnökének támogatására. Nem lehetett 
kérésünk, amit ne hallgattak volna 
meg és amit a lehetőséghez mérten 
ne teljesitettek volna. Az egyesület 
hálás köszönetét lolmóicsolom mind
nyájuknak és kérem őket, hogy a jövő 
ben is az eddigi áldozatkész szere 
tettel segítsék egyesületünket hazafias 
céljainak elérésében.

Köszönetét mondok az egyesület 
nevében szeretett elnökünknek. Lipics 
Jé>zsef városbiró urnák, egyesületünk 
egyik alapítójának, aki a legnehezebb 
években vezette és vezeti ma is oda
adó) szeretettel egyesületünk ügyeit.

— Ugyancsak meleg szívvel mondok 
köszönetét egyesületünk főtitkárának. 
Péterke Rezső bankcégjegyző urnák, 
egyesületünk egyik alapítójának, aki 
mindenkor hűséges munka, sőt fegy
vertársa volt az elnök urnák. Péterke 
főtitkár ur ma is az egyesület lelke, 
az egyesület odaadó napszámosa, 
a lenditökerék az egyesület gépeze
tében. a fáradhatatlan, önzetlen, oda
adó munkás. Olyan szeretettel nézi az 
egyesületet, mint apa a gyermekéi. 
Akár csak Lipics elnök ur, ő is ke
rüli a nyilvánosságot, a babérkoszo
rúból még leveleket sem kér magá
nak. csendben dolgozik, a lapost szí
vesen engedi át másnak. Mi azonban, 
akik az egyesület életét belülről szem
lélhetjük, látjuk, hogy milyen óriási
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munkál vállal magára Lipics cinók 
úrral együtt és milyen pontosan. hi- 

/i is cl ezt a hatalmas műn- 
k it. Javasolom, hogy a melyen tisz
telt Közgvülés mondjon jegyzőkönyv- 
i n megörökítendő köszönetét mind 
l.ipics elnök urnák, mind Péterke fő

ír urnák értékes és önzetlen mun
kásságukért.

Még egy férfiúnak tartozunk külö
nös köszöntette! rajtuk kívül. 0. dr. 
Vaient Gusztáv adóhivatali főnök ur. 
a labdarugócsapat szaktanácsadója. 
Az elért nagy labdarugó sikerek el
sősorban az ő munkájának követ
kezményei. az a pezsgő, friss, fiata
los élet, ami a labdarugószakosztály 
működését jellemzi, az ő érdeme. 
Dr Vaient Gusztáv ur egyike a leg
lelkesebb és legönzetlenebb sportem
bereknek. Egész szivet ad a munká
ba nem elégszik meg a félmegoldá
sokkal, nem ismer elháríthatatlan 
akadályt, úgy dolgozik, hogy munkája 
mindenki előtt példaképen állhat. 
Javasolom, hogy dr. Vaient Gusztáv 
urnák is mondjon érdemeiért jegyző
könyvi köszönetét a mélyen tisztelt 
Közgyűlés.

Ezután köszönetét mondott a titkár 
mindazoknak, akik az egyesülettel 
szemben jóindulatú magatartást tanú
sítottak. különösen Muraszombat sport
társadalmának támogatását emelte ki.

Majd az egyesület áital követendő 
útról beszélt. Kiemelte, hogy az irá
nyitó eszme a magyar nemzeti érzés 
es a hazafiui lelkesedés lehet csak. 
Majd igy folytatta beszédét ifj. Szász 
Ernő:

A testedzés terén az a gondo
lat irányítsa a munkánkat, hogy mi
nk. a muravidékieké ez az egyesü

let és miértünk, a muravidékiekért 
van ez az egyesület I A muravidéki 
fiatalság számára kell tehát, hogy 
egészséges testedzési lehetőségeket 
teremtsen, a mi fiatalságunk számá
ra kell tehát, hogy alkalmat adjon a 
sportbeli ügyesség kifejlesztésére I 
\ onatkozik ez kivétel nélkül minden 
szakosztály munkájára. Nem hozha
tunk magunknak idegenből sportoló
kat, még ha azok jobbak is, mint a 
mieir.k és nem tarthatunk fenn né
hány ügyes sportoló kedvéért szak
osztályokat. hanem igyekeznünk kell 
minél nagyobb tömegeket, a mura
vidéki fiatalság minél nagyobb töme
geit a sportoláshoz vonzani.

A titkár ezután hangsúlyozta, hogy 
a labdarúgás ápolásán kívül a többi 
sportágak fejlesztését sem szabad el
hanyagolni.

..f el kell karolnunk minden sport
ágát' Ha lehel, még az eddiginél is 
nag\< bl> szeretettel, az eddiginél is 
nagyobb lelkesedéssel I I la ezt tesz
ünk biztos vagyok benne, hogy ilju-

A labdarugósikerek titka 
magatartása és 

l.rdekes beszámolóijában részlete
sen felsorolta dr. Vaient a csapat 
egyes fegyvertényeit, a játékosok mun
káját. a nyert és vesztett mérkőzések 
statiszkáját. Kiemelte a közönség ál
dozatkészségét. <i megértést a csapat 
kérelmeivel szemben, amely nélkül 
nem lehetett volna olyan kis helyen, 
mint Muraszombat, ilyen virágzó lab
darugó-életet teremteni.

A tavalyi sikerek titka : « játékosok 
szótlogadó, engedelmes magatartása 
és a csapatban kialakult baráti szel
lem. A mai futballban csak ezzel a 
két dologgal lehet eredményeket elér
ni. Éppen ezért nagyon bántja az a 
jelenség, amelyet az idén tapasztal: 
egyes játékosok fegyelmezett maga- 
tartása megszűnt. Fegyelmezetlen já
tékosokkal pedig nem hajlandó együtt
működni, ezért kéri, hogy a közgyű
lés színe előtt tegyenek a játékosok 
ígéretet, hogy megfogadják mindenben 
utasításait és alávetik egyéni óhajtá

ságunk minden rétegének a szivéhez 
megtaláljuk az utat, amelyen járva 
nem csak a testüket, hanem a lelkűket 
is alkalmassá tesszük a magyar haza 
megvédésére I

Majd a társadalmi munkáról beszélt 
és többek között a következőket mon
dotta :

— A hazafiui lelkesedéssel átélt 
magyar nemzeti érzés azt követeli 
tőlünk, hogy olyan társadalmi szellem 
és élet kialakulásán munkálkodjunk, 
amelyben bennszülött muravidéki és 
csonkaországbeli kéz a kézben ha
ladjanak az igazságosabb, emberibb, 
megújuló) magyar élet felé I A szere
tet és a megértés legyen a robbantó
szer anyaga, amellyel aláaknázzuk a 
társadalmi rétegek közé emelődő lel
ki válaszfalakat. Hirdesse ez az egye
sület szóval és tettekkel, hogy a be
csülettel végzett munka adja meg az j 
ember értékét! Gazda, iparos, tisztvi
selő, vagy kereskedő mind egyenlő 
értékű, egyformán értékes tagja a ma
gyar társadalomnak, ha becsülettel 
dolgozik, becsülettel megállja a helyét 
azon a helyen, ahová őt a magyar | 
sors állította I

— A sportért végzett közös mun
kával fogjuk össze az egyesületbe a 
muravidékit a csonkaországbeiivel. a 
tisztviselőt az iparossal, a szegényt a 
gazdaggal, hogy egymásra találjanak 
és kék a kézben, megértésben dolgoz
zanak az élet összes többi megnyil
vánulásában is. Tanítsunk meg min
denkit arra, hogy az ember önmagát, 
a saját emberi méltóságát becsüli meg 
mások tisztességes munkájában!

— Mélyen tisztelt Közgyűlés I — 
hangzott a jelentés befejezése.

A szebb jövőbe vetett rendíthe
tetlen hit tartotta meg ezt az egyesü
letet a megszállás keserű éveiben I 
Ez a hit adott erőt a nehézségek le
gyűrésére, ez a hit adott bátorságot 
vezetőinek a megszégyenítések elvi
selésére és ez a hit győzedelmeske
dett minden akadályon.

— Ma ismét hitre van szükségünk 
hivatásunk teljesítésére. Valamennyi
ünknek hinnünk kell önmagunkban, 
hinnünk kell egymásban, hinnünk kell 
igazságunkban I Ha megnemértéssel. 
vagy közönnyel találkozunk, legyen 
menedékünk a hit I Ha úgy látjuk, 
hogy nem bírunk megbirkózni vala
melyik mostoha körülménnyel, újítsa i 
meg lelkesedésünket a hit!

— És ha lesz bennünk elég hit, 
akkor hitünk győzni fog!

A nagy tetszéssel fogadott titkári 
jelentés után Csermely Oltó) olvasta 
fel pénztárosi jelentését, majd a költ
ségvetést hagyta jóvá a közgyűlés. 
Ezután dr. Vaient Gusztáv számolt 
be a labdarugócsapal szerepléséről.
a játékosok szótfogadó 
baráti szelleme
saikat a csapat közös érdekeinek, 
mert másként nem fogadja el a lab
darugószakosztály vezetését.

Azzal fejezte be szavait dr. Vaient, 
hogy biztos benne: ha a csapat tag- i 
jai sportszerű és'engedelmes szellem
ben dolgoznak.

az NB 111. osztályát biztosan el 
fogja a Mura érni!

Krancsics József szertárosi jelentését 
fogadta el ezután a közgyűlés. A szer
tárosi jelentésből kiemelkedik az a 
megállapítás, hogy a nehéz beszerzé
si lehetőségek ellenére is

mindent megszerzett tavaly a 
csapat,

amire szüksége volt. Ezt kevés egye
sület mondhatja el a mai időkben.

Siftár István számvizsgálóbizottsági 
jelentése után a tagdijmegállapitás kö
vetkezett. A rendes tagok havi tag
díját 1 pengőre emelte fel a közgyű
lés Lipics elnök indítványára.

Ezután Lipics József elnök a maga 
és a tisztikar nevében köszönetét 
mondott a bizalomért, majd átadta az 
elnöklést Hartner Nándor diszelnöknek 
az uj elnök megválasztásáig.
Hartner Nándor beszéde
Hartner Nándor fordult ezután ke

resetlen, meleg szavakkal a közgyű
léshez. Mint közéleti férfiú — mon
dotta — sok közgyűlésen vesz részt, 
de egyre sem megy el olyan szíve
sen. mint a Muráéra.

mert sehol sem talál olyan lelkes, 
hazafias hangulatot, mint ennek 
az egyesületnek a közgyűlésein.

Az összes jelentésekben szeretetet. 
munkaakarást és hazafiasságot látott. 
Kéri az Istent, hogy ezt a szellemet 
továbbra is tartsa meg. hogy kivehesse 
az egyesület a részét abból a mun
kából. amelyben minden becsületes 
magyar hazafinak ma részt kell vennie.

Ezután megemlékezett a tisztikar 
tagjainak fáradozásáról és meieg, ba
ráti szavakkal mondott köszönetét 
nekik.

Az uj tisztikar
Ezután a következő uj tisztikart vá

lasztotta meg egyhangú lelkesedéssel 
a közgyűlés:

Elnök : Lipics József, társelnök: Mó- 
rocz Imre, ügyvezető elnök : Dr. Va-; 
lent Gusztáv, alelnökök: Rostás Bál

A kukorica beszolgáltatás elmulasztásáért 
még mindig ki lehet bújni a büntetés alól
A közellátási miniszter körrendele

tét bocsátott ki a közellátási kormány
biztosokhoz. A rendeletben módot 
nyújt arra, hogy még mindig mente
sülhessenek a büntetés alól azok, akik 
nem tettek eleget kukorica beszolgál
tatási kötelezettségüknek.

A rendelet azt mondja:
A kukoricabeszolgáltatási kötelezett

ség teljesítésének megkönnyítése és 
lehetővé tétele érdekében az 502.000 
—1942. számú körrendeletemben már 
hozzájárultam ahhoz, hogy aki a dézs- 
makukoricáját feltakarmányozta, vagy 
más módon felhasználta, beszolgálta
tási kötelezettségének ugyanannyi 
mennyiségű más gabonaféle beszol
gáltatásával is eleget tehessen. Ezt a 
kedvezményt az 508.800—1943. szá
mú körrendeletemben még azzal is 
kibővítettem, hogy a termelő minden 
400 kg kukorica helyett egy 140—145 
kg-os élősulyu sertést is beszolgáltathat.

A kukoricabeszolgáltatás ellenőrzé
sére kiküldött ellenőreim jelentéseiből 
azonban tudomást szereztem arról, 
hogy egyes termelők még ily módon 
sem tudnak már ezidőszerint beszol
gáltatási kötelezettségüknek eleget 
tenni, hanem zsírt, babot, borsót, len
csét, vagy kölest ajánlanak fel kuko
rica helyett.

Azért, hogy beszolgáltatási készsé
güknek az ilyen termelők is tanúbi
zonyságát adhassák és a büntető el
járás alól mentesülhessenek a fentie
ken kívül hozzájárulok még ahhoz is, 
hogy olyan esetekben, amikor a dézs- 
mabeszolgáltatásra kötelezett termelő 
igazoltan sem kukoricával, sem sze
mes gabonával, sem hízósertéssel már 
nem rendelkezik, a beszolgáltatásra 
előirt minden 100 kg kukorica helyett 
10 kg zsírt, vagy 50 kg babot, vagy
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és Siftár Lajos, főtitkár: Péterke Re
zső, titkár: ifj. Szász Ernő, pénztáros: 
Csermely Ottó, pénztáros helyettes: 
Hoyer Lajos, háznagy: Horváth Jó
zsef, szertáros: Krancsics Lajos, 
ügyész: Dr. Szakonyi Zoltán, orvos: 
Dr. Vucsák István, ellenőrök: Ada- 
nics József. Romhányi József, előadók: 
Schermann Ede, Varga Árpád, jegy
ző : Dr. Dsubán László, jegyző helyet
tes: Goricski István, választmány: 
Andersch-Hartner Nándor, ifj. Benkó 
József, Cvetics János, Gumilár Kál
mán. Hoyer Ernő, Dr. Lippai Vilmos. 
Dr. Nemecz János, Nemecz Lajos. 
Norcsics Béla, vitéz Péterke János. 
Rituper Gyula, Sáray Kálmán. Szabó 
Ernő. Stevancsecz Lajos, Tóth Béla. 
Tóth Ferenc, Zrim József, választmá
nyi póttagok: Kühár Ferenc, Szász 
István. Siftár Sándor, Szraka István. 
Vogrincsics Géza, számvizsgálóbizott
ság : Koltay István, Siftár István, Sti- 
ván Ernő, számvizsgálóbizottsági pót- 
tagok: Vértes Miklós, Pintér Miklós. 
fegyelmi bizottság: Dr. Bánki Ferenc. 
Dr. Bölcs Gyula. Dr. Derzsenyi Tibor, 
Dr. Lehóczky István. Dr. Pintér Miklós.

A közgyűlés Lipics elnök zárósza
vaival ért véget. Közgyűlés után a 
jelenlévők még sokáig együtt marad
tak. A Mura zenekara játszott a tőle 
megszokott sikerrel. — Itt említjük 
végül meg. hogy a zeneszakosztálx 
munkájára egy alkalommal mégvisz- 
szatérünk.

50 kg borsót, vagy 50 kg lencsét, vagy 
100 kg kölest szolgáltasson be.

A köles beszolgáltatását természe
tesen csak akkor lehet a kukorica- 
dézsma ellenében elfogadni, ha a ter
melő a 108.500—143. K. M. sz. ren
deletben (megjelent a Budapesti Köz
löny 1942. évi 165. számába) előirt 
köles-beszolgáltatási kötelezettségé
nek már eleget tett és a kölest a ház-

Gyomorbajos! - Vesebajos!
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tartási és gazdasági szükségletére 
visszatartott mennyiségből ajánlja fel. 
A kukorica ellenében felajánlott zsírt, 
babot, borsót, lencsét és kölest a 
községi elöljáróság vegye nyilvántar
tásba és a nyilvántartás összesített 
adatait minden hónap 5. napjáig a tör
vényhatóság első tisztviselőjéhez  jelent
se be. A törvényhatóság első tisztvise
lője viszont az általa összegyűjtött ada
tokat jelen rendeletemre való hivatko
zással 8 napon belül ide jelentse.

A beszolgáltatásra felajánlott kölest 
és hüvelyeseket, babot, borsót, len
csét a Hombár-bizományosokhoz, a 
zsírt pedig a községi elöljáróság által 
kijelölt hatósági zsirgyüjtökhöz kell 
beszolgáltatni.

óriási választékban } 

László Ignác| 
Szombathely •
Erzsébet Királyné u. 23. - Telefon 191 I
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Oznanejnye goszpouda Kormányzója 
leventszkoj mladézni na dén márciusa 15-ga

blüzi sztotin lejt je március 15-ti 
sz\ tek prebüdjenoga i cvetoucsega 
z a nase mladézni. Fáksi szvétek 
je t.di dnesz. Donok pa zdaj, gda 
sze k mladézni obrácsam, sze nájprlé 
morém szpomenouli z tiszti doszta- 

?z< 1 vogrszki dús, ki szó v tekáji 
iezerolejtne nase histourie kak nikel- 
kokrát, znouvics prineszli áldove za 
domovino. Márciusa 15-ga, gda nam 
- sz:, lepse bodoucsnoszti napunyá- 

vajo szrcé, naj vsza nasa lübézen, 
istüvanye i priznávanye ide prouti 

őri;”, ki vecs ne zsivéjo, ali szó zgrá- 
blen ali na spitálszki' posztelaj csá- 
: .p na ozdravlejnye. ali szó pa kak 
irvalidje prisli domou. Oni szovde- 
• i csaszaj szpunyávali vogrszko 
dúzsnoszt. Pa lüdi vsza nasa lübé
zen i szkrb je na oni. ki szó szvoje- 
ga ocso. brata. színá ali zsitkapár 
zgübili.

\ ogrszki Leventi!
Pouleg vsze mladézni nase domo- 

vine. mám v prvom táli k Vám rejcs, 
ár \ ász csáka velko pozványe. Vi 
morete sztoupiti v meszta mladézni 
márciusa 15-ga. Vi sze tüdi morete 
zbrati z táksim navdüsenyom kre vo
grszki ideálov i cilov. Dnesz szte Vi 
nase vjpanye i dopr.nesziteli vogr- 
zi • bodoucsnoszti. Bodite vszigdár 

v •jdni szinouvje nasi ocsákov i po- 
szlaviá- vaso mládo moucs sz taksov 
. rés ’szljov v szlüzsbo za domovino 

rár.cstak verno szpunvávajtc vasé 
d z.-r.oszti, kak szó oni szpunyávali.

•úté vszigdár na tóm. da szi naj z 
. ■ .:a zsitka jemléjo drügi példo.

Krátki glásxi
Stiri pobegnyeni ruszov szó 

zgnv.ili v í’dnom lougi blüzi Bagó
im . Ruszi szó pobegnoli z ednoga

. iga lágera i szó sze tü szkitali.
Szlamo ie vuzsgao v Beltinci 

p Szapácsovoj ostariji eden cigány, 
steroga szó v ostariji szpokali i vö- 
lücsili.

Osztro szó pokastigaii Szirmay 
Ernusz Gézo z Olada, ár je z szvo- 
! gr imánya dragse odávao krumpi- 

ovesz, kukorco i drva. Doubo je 
■ ö.í )•' pengőjov strófa, 8 mejszecov 
temlice i je na 3 lejta zgübo vsze 

rgarszke pravice. Nyegov gazda je 
i a doubo leto dni zápora i tüdi na 3 
lejta je zgübo pörgarszke pravice.

— Zvonouvje sze morejo priglá- 
sziii pouleg vödánoga rendeleta i tou 
vszi zvonouvje od 25 centimetrov 
véksi. Priglásziti sze more na ,.M. kir. 
Ipari Anyaghivatali Budapest, II.. 
Fő-ut 68".

— Strófa sze lejko ognejo vszi 
oni ki szó escse kukorce nej dáli 
doj, ár szó jo szpolagali. Miniszter 
za národno preszkrbo je zdaj táksim 
nyao na volou. ka nameszto kukor- 
. e lejko dájo doj tüdi drügo. Nameszto 
100 kil kukorce sze lejko dá 10 kil 
maszli ali 50 kil graja. grájscsicsa ali 
lécse. ali 100 kil proszá.

— Vsze vérté szadovnyákov de 
obiászt od 1-ga áprilisa kastigala. ki 
v szvoji szadovnyákaj goszancsna 
gnejzda ne poberéjo doj. drevja ne 
szpucajo. szüje vejke ne odzsagajo 
itd. Csi je tou delo vcsinyeno. do prou
ti pazili zsandárje.

Doszta zsivezsa szta méla 
szkritoga Barta Sándor cukrász i zse
na z Szegeda. Postrofali szó vszak- 
sega na 4000 pengőjov, cukrásza 
na 10 mejszecov, zseno pa na 6 mej
szecov temlice.

— Menye dovolejny za orozsjé. 
Nas kormány je vödao zrendelüvanye.

Hodte vszigdár nájnaprej vu verszko- 
morálnom zsítki, postenoszti i verno- 
szti. Predvszém pa bodite kázsipout 
v szlüzsbeni vogrszki cílaj. ár je ce- 
lou v tej tezski csaszaj potrejbno. da 
morejo domovinszki cíli vszigdár pre- 
hiteti zaszebne cíle.

Eden nájmocsnejsi fundament ná
rodnoga zsitka je diszciplína. Vküp- 
drzsánye, gordrzsánye znotrásnyega 
réda, moucs znotrásnyega réda je 
dnesz za ország pitanye biti ali nej 
biti. Osztro sztoupite prouti vszaksemi 
nakanejnyi nerédnoscse i bantüvanya 
méra. Tej r.avádno brezi pobéranya ■ 
vu vszem scséjo zavérati. Paziti mo- 
remo, ka zdrave reformé naj ne rüsi 
demagógia, stera zapeláva i prekri- 
csáva pametno volou, pa nazáj po- 
rinyáva hasznovito delo. Vszakse nou- 
vo delo je szamo te zdravo, csi sze 
k trejznomi zselejnyi zsitka naszlánya.

1848-ga leta je navdüsenoszt már 
ciusa 15-ga nej mogla doprineszti za- 
zselejnoga cila. Dnesz mámo za tou 
vsze povouli. Ország nam je neodvi- 
szen. szamosztojen i za vsze zagvü- 
sane ednákc pravice. Csi vsze té obar- 
vajoucs v edinoszti i diszciplinejrano 
delamo naprej ino obdrzsimo ország 
v moráinoj csisztoucsi, mo vrejdni i 
nasi ocsákov i szvetim áldovam de- 
nésnye vogrszke borbe.

Bodite priprávleni, ár csi obszijne 
na nász szuncsni trák, da z nigdas- 
nyov mocsjouv pozsené mládi vogr
szki zsítek.

Vüpam v moucsi denésnyi zdravi 
i mládi vogrszki dús, ki nam dopri- 
neszé lepso bodoucsnoszt.

pouleg steroga sze vö dá menye do
volejny za orozsjé. Vszákse doszej- 
gamao vödáno dovolejnye valá sza
mo lelősz do májusa 31-ga. Za nou- . 
vo dovolejnye sze more do 31. már- 
ca pri főszolgabirouvi notridati pros- 
nya za nouvo dovolejnye, ki sze do 
májusa 31-ga more rejsiti. Sto do júni
usa 1-ga ne dobi do rouk nouvoga 
engedélya. more pükso v 15 dnévaj 
pri főszolgabiroviji dojdati, gde dobi 
od nyé kvitingo. Dopüscseno de pa 
tüdi. da sze püksa lejko odá.

LByjcbh magvakat
GYÖRFI-nél Muraszombatban 

kapható.

VARRÓGÉP
. i 

P. 462.— 2 fiókos, süliyesztó- 
asztal. előre hátra varró raktár
ról szállítható.

NEMECZ János
MURASZOMBAT

I Horthy Miklós ut 7.

masini za sivanye

ÁRJEGYZÉKEK 
BEMUTATÁS 

díjtalanul.

SIHGER
P 462.—o

Jobb házból való fiú 
festőtanoncnak fel
vétetik.
PAURICS MÁTÉ, festőmester, Muraszombat.
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Málarszkoga inasa 
iz bougse hizse vcsaszi 
vzeme

Csiidni racsúni z kommuniszticsni nebész
Kelko lüdsztva szó prepravili szovjeti ?

Kak z Rima glászijo. szó na zvün- 
szko pobegnyeni ruszi vödáli edno sta- 
tisztiko. pouleg steroga szó od 1919- 
ga do 1923-ga leta vmourili 815.000 
pávrov. 244.000 mestrov i trzscov, 
260.000 szoldákov, 180.000 prouszti de- 
lavcov, 45.850 oficejrov, 18.000 cseszt- 
nikov, 8.800 doktorov i 6565 profe- 
szorov. Nikse dvojnoszti nega v tóm. 
ka bi szovjeti zdaj bole szmileni bili. 
V rejdno je pa nyúvo proutiverszko 
delo v 24 lejtaj malo blizse viditi.
Krisztus je prvi neprijáte! 

szovjetov
Bolseviki szó vcsaszi. kak szó ob

iászt v rouke doubili, zbriszali vere- 
návuk po soláj. cerkvenoimánye vkraj- 
vzéli. 1921-ga leta szó vernike od cér- 
kvi z sturmov zácsali plouditi i szó 
nasztavili proutiverszko drüzsbo. Dalé 
je vsze slo hitro naprej.

1922- ga szó cerkvam vkrajvzéli vsze 
vrejdne recsi i szó je zácsali zakle- 
pati. Naednouk szó pa zacsnoli vödá- 
vati novine za brezvernike.

1923- ga leta szó velko tozsbozdig- 
noli prouti dühovnikom v Petrográdi 
i szó ji nájvecs oszoudili na szmrt.

1925-ga leta je organizácia drüzsbe 
brezvernikov obiászt száma vzéla v 
rouke i je escse bole pregányala one, 
ki szó vüpali Bogá moliti. Té szó 
oszoudili na teske vouze i vecskrát 
naszmri. Verno lüdsztvoszo pa zálam- 
szkov propagandov vöoszmejávali.

1929-ga leta szó pa brezbozsniki 
obdrzsali velki kongresszus, na ste- 
rom szó vöpovedali, ka je „Krisztus 
prvi neprijátel szovjetov". Potom szó 
cérkve zacsnoli nücati za magaziné, 
stale i szállásé, oltáré, podoube i zvo- 
né szó pa szpotrli.

1932-ga leta je bilou zse prejk de- 
szétjezér cérkvi zaklenyeni. Tü sze 
more zamerkati, ka szó szovjeti v za- 
csétki szamo pravoszlávno verő pre- 
gányali, szledi szó sze pa szpravili 
tüdi na katolicsanszke i evangelicsan- 
szke cérkve. — Katolicsáni szó v 
Rusziji meli 411 cérkvi. od steri je 
odprejli osztalo szamo 11, evangeli- 
csáni pa 200 cérkvi, od steri je osz
talo szamo 2. Rávnotáksi sors je do- 
szégno tüdi mohamedánszko vöro.

52 püspekov i 3860 dü- 
hovnikov oszojeni na szmrt

Kak je sla borba prouti cérkvam, 
tak szó tüdi pregányali dühovnistvo. 
ki szó bili v Rusziji edini szteber lüd- 
szke kulture. 1937-ga leta szó vkü- 
perzracsúnali, ka szó bolseviki od 
szamoga zacsétkamao 52 püspekov 
i 3860 dühovnikov bujli.

Ali 1936-ga leta sze je sztvár na 
csüdno formo obrnoula, na koj szó 
bolseviski voditelje nej racsúnali. Sztá
lin je vödao törvény — sze razmi, ka 
szamo na papéri — pouleg steroga 
sze zagvüsa szloboscsina vere.

BENKÓ JÓZSEF
HUSÁRU ÉSKONZERVGYÁR

Sürgöny: 
BENKÓ. 
Muraszombat

Postatakarékpcnz- 
fári csekszámla 
74009.

MURASZOMBAT

Té törvény szó záto dáli vö. ár szó 
miszlili, ka zsé tak nika nede valao. 
ár je lüdsztvo zse v 20-ti lejtaj pozá- 
bilo na Bogá i v nyem vecs niscse 
ne verje. Vkanili szó sze, ár je iüd- 
stvo escse Bogá nej osztaviloiv tiszti 
malo cerkváj, stere szó odprejte osz- 
tale, je vszigdár nabito puno lüdsztva 
bilou. Grátalo je velko gibanye, naj 
bi sze escse vecs cérkvi odprlo, ali 
bár molitvárnic. Tak okouli Kosárévá 
szó odprli 1936-ga leta 60 cérkvi. za 
edno leto szó ji pa meli zse 336. Ver
no lüdsztvo je rado áldüvalo na cér- 
kev i noszilo velke terhe. Zoubszton 
szó na faré vönavrgli velke porcie, 
verno lüdsztvo je vsze z dobre voule 
i z velkimi tezsávami vsze plácsalo. 
Komuniski voditelje szó sze tóga pre- 
sztrasili i szó vszem organizáciam vö
dáli, ka naj fejszt drasztijo lüdsztvo 

I prouti veri i Bougi.
Penzia

sztárim brezbozsnikom
Na tou szozavüpali prednyega med- 

národnoga komunisziiesnoga voditela 
Dimitrova, naj zacsnc nájosztrejso 
propagando prouti vernomi lüdsztvi.

Tak szó szoldákam prepovedali k 
szpouvidi iti i je milicia pázila na 
tiszte lüdi, steri bi naszkrivomá Bogá 
molili. Za brezbozsne agitátoré szó 
eksztra soulo posztavili gori i szó v 
vszej jezikaj zacsnoli vödávati brez
bozsne novine, knige i filmé, stere 

: sze z Bogá norca delajo.
Nájszlabsc sze je zgoudilo Sztali- 

novoj materi. Tá szirouta je pobozs- 
na krscsenica i je na vüzemszki pon- 
dejlek domá v Tiflisz várasi v cérkvi 
pobozsno i ponizno Bogá molila. Vcsa
szi szó grafejrali v Moszkvo Sztálini. 

; ki je szvojo mater na eden marof 
dao prignati, ka naj „tü nikomi spo- 
ta ne dela".

Dimitrov je escse vödao. ka sztári 
brezbozsni lüdjé, ki Bogá zatajijo, do- 
bijo naednouk 5000 rublov, szledi pa 
vszakse leto 600 rublov penzie.

Takse satanszko delo oprávlajo ko- 
munisti v szvoji nebészaj, ali mi pa zná- 
mo. ka grej ne osztáne brezi kastige.

(Főszolgabirói hivatal.)

PORCELÁN PORCELÁN
ÜVEG GLAZSOVINA
DÍSZMŰÁRU OKRASF.NO

legolcsóbban BLÁGO .najialej

Zrim József
Muraszombat, Horthy Miklós ut 6.

Nájbougse szeménye
dobife pri GYÖRFI kertejszi

v Muraszombati.

OKRASF.NO
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Hali je Simovics generális Jugoszlávia zabíhszao
Dr. Gregorics Daniló szrbszki piszá- 

tel je v Lipcsi od szlednvi dnévov 
Jugoszlávie knigo napiszao i dao vö. 
Knigi je imé : „Kotrige nouvoga kor
mánya'. V knigi opise piszátel na 
drouvno gyülejs kormánya, steroga je 
1941. márciusa 27-ga Simovics gene
rális posztavo. V knigi med drügim 
etak pise:

. Zmejsz je Simovics dalé gú- 
i sao Krao me je zavüpao, ka naj 
nouvi kormány odeberém. Za národ- 
no zapouvid drzsim, ka szenajkon- 
centrácijszki kormány posztóvá Pro- 
szim goszpoude, kandiderajte tákse
ga. ki bi od méné bole zmozsen bio 
za voditelsztvo kormánya".

Ár szó vszi mücsali. je po krátkom 
csaszi Simovics dalé gúcsao:

Tak vidim, ka szte vszi z me- 
nov ednoga mislejnya. Boug pláti na 
vasem zavüpanyi. Zednim vám naz- 
nanim. ka szám Ilics Bogoljuba ge
nerálisa za bojnszkoga i Budiszávlje- 
vics Szrgyána za znotrásnyega mi- 
nisztra odébrao. V nouvom kormányi 
de vszaksi párt dvá Iminisztra meo. 
Horvátje szó zse naznanili, ka notri-

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen : 

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — Kissiombat.

sztoupijo v kormány. — Vszi szó za- 
dreznyeni i sze v szebi csüdüjejo, ka 
bi szi horvátje v tóm dugoványi zse 
z Mácsekom pogúcsali i poglijali, ali 
pa Simovics na debelo lazse. — A 
on nadale právi: „Tüdi szlovénéi bo- 
do v kormányi. Zdaj sze ide szamo 

za nisterne szrbszke minisztre, stere 
moremo vöodebrati .

Grol je zmejsz vdaro:
— Tak miszlim, ka prvlé, kak bi 

na drovnio síi prejk, moremo szkon- 
csati. ka sto de zvünejsnyi miniszter. 
Vszi znáte. ka na tou nase vecserás- 
nyo szkoncsanye vesz zvünejsnyi ; 
szvejt pázi. Nájkesznej vütro ob 9-ti 
predpoudnévom zse nouvi zvünejsnyi 
miniszter more novináre tühinszki or- 
szágov goriszprejéli i nyim naznaniti 

' nase sztánye i nakanejnye.
i Tupanjanin sze zderé: Szamo Ga- 
| vrilovics lejko pride v racsun!

Ár je znáno bilou. ka je Gavrilo- 
: vics szlávszki követ v Moszkvi i je 
zagovornik lüdszkoga fronta, je nikák 
zmejsz pravo: Gavrilovics bojno zna- i 
menüje!

Zdaj je zsíva rabuka tekla od boj
ne i méra, medtem pa notrisztoupi 
Zsivkovics. Simonics Zsivkovicsi po- 
kázse králevszko goripozványe, na 
stero gledoucs Zsivkovics csobo na 
kráj potégne i sze etak norcsári:

— Pa tou je krao szám potpíszao ? !
— Persze ka szám.
— Szám zszvojov rokouv ? — szpi- 

táva dalé Zsivkovics. Simovics vecs 
ne < „ 
csi szó sze dalé stükali od méra i 
bojne. Gda je nikák od tóga gúcsao, 
ka je v Jugoszláviji prevecs potrej- 
ben mér, je goriszkocso Tupanjanin, 
z pesznicov kúkao po sztouli i etak 
kavúlo:

„Ka brbras ti tákso szomario od 
méra. Nega méra. Dnesz szmo rebe- 
ricio napravili i vütro zse národna 
bojna more tecsti!"

Véksi tao navzoucsi je nika nej 
pravlo i szó odzvüna bár tak kázali, 
ka mér scséjo meti. Simovics je za 

i ednomalo gyülejs szkoncsao i etak 
' pravo: „Teda mi tüdi mér scsémo 
j meti, csi je tou escse szploj mogou- 
I cse". V tisztom hipi, gda je tou pra
vo je znao ka lazse i nacsi miszli. 
Nikák je escse zamerkao: „Csi rej
szan mér scsémo meti. te moremo 
Cincár-Markovicsa za zvünejsnyega 
minisztra vöimenüvati".

Tupanjanina szó csemérje obleteli 
i je bejszen kricsao prejk sztola:

— Te je zse vszeedno, csi Pavle 
hercega ali Cvetkovicsa pozovéte na- 
záj. Te de bár vküper cejla banda, 

j. Za Gavrilovicsa gledoucs szmo pa 
zse sze odloucsili. Nej isztina 

odgovárja. Vszi navzoucsi szedé- goszpon generális ? Ka szmo zse

KI

HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálók, ekék

H
stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 
a legrövidebb időn belül szállíthatók.

Stiván Ernő, műszaki nagykeresdedés
Muraszombat Telefon 39.

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

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

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

szkoncsali, szmo szkoncsali.
Na konci sztola sze nikák prevecs 

csüdüje i právi: „Á te pa tak?“ Tü 
sze je Tupanjanin zagúcsao. Agráréi 
szó sze zavolo oszobe zvünejsnyega 
minisztra zse z Simovicsom pogoudili. 
Trifunovics je pá pravo : „Dugó de 
trpelo, ka Gavrilovics z Moszkve pri
de domou". Zmejsz je Jovanovics pro- 
feszor Nincsicsovo imé prineszao na- 
prej. Nisterni szó prouti bili, ár je be- 
tezsaszti i je nej dugó, kajebioope- 
rejrani. Naszlednye szó rejszan niká- 
ki po nyega poszlali, ki je tüdi tá 
prisao. Pravo je, ka csi je bár napou 
glüpi, prejkvzeme voditelsztvo zvü
nejsnyega miniszterstva. Pomali sze 
je zse zorilo i ár je té treznejse nis- 
cse nej poszlüsao, szó pomali raz- 
disli. Tak je Simovics szám osztao i 
je bio zadovolen z szvojim delom. 
Kak malo trüda ga je kóstáló, ka je 
obiászt pod szébe szkopao: pár ofi- 
cejrov, nikelko politikusov, doszta
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pejnez i dober szkopec. Simovics je 
sztoupo k telefoni i goripouzvao an- 
glesko követsztvo. Angleskomi követi 
je naténci dojdao, ka je nouvi kor
mány nasztavo i ka szó pejnezi pra\ 
prisli . . .

Za dvá kedna szó Belgrád razrü- 
sili. szoldacsija je razcsrknola. Jugo
szlávia razletejla, Simovics je pa z 
eroplánom v London pobegno. tiin- 
hávsi szoldacsijo. národ i ország 
nájvéksoj nevouli. Nas národ té kráj 
More pa hválo dáva Goszpoánom, 
Bougi, ka sze je tak nalejci pá na- 
zájprikapcso pod jezerolejtne perouti 
Vogrszkoga országa, kama nász je 
vszigdár szrcé vleklo i otkec nász je 
1919-ga leta szamo pár nafücnyeni 
Judásov z szilov i jálnosztjov za cejli 
22 lejt odtrgnolo. Rejszan, ka szmo 
nazájprisli v nájvéksem bojnszkom 
vihéri, gda je vesz szvejt v ognyi 
ali tüdi v tóm vihéri sze nájlepse i 
nájbougse pocsütimo, kak szmo sze 
tüdi nigda pocsütdi — pod nasim mi- 
Hm Vogrszkim országom. Té ország 
szó nam nasi ocsácje z krvjouv ob- 
ránili prejk dúgi sztotin lejt i ga tüdi 
mi moremo lübiti i brániti kak nyű- 
vo őrocsino!

Cio zsivlejnya
Szpiszao: KÜCSÁN BÉLA

--------------------------------- 10 1 
(Nadalüvanye)

Kühár je zse tü bio. Szedő je pri 
málarszkoj tábli z csopicsom v rouki. 
Nesztrpno jo je csakao, ár nyerni je 
bila potrejbna pri kejpi. Cse nebi 
prisla, bi pacs probao brezi nyé sztvo- 
riti tákso bitje. Zse ouzdalecs jo je 
vido prihájati. Vido je na nyoj csi- 
szti i nedúzsen obráz kmécske de- : 
kline V ocsáj sze nyerni je zaszíjalo 
veszélje i obráz sze nyerni je polep- 
sao od radoszti. Zdaj ne püsztí. da 1 
bi nyerni odbejzsala. Pazlívo je sztou- 
pao prouti nyoj. naj bi jo szamo nej 1 
zoszagao. Escse pár sztopájov je na- 
pravo i tak je vecs nej sou dalé.

— Boug te je prineszo. mála de- 
klicska! — jo je oberkao Kühár.

— Boug dáj, goszpoud umetnik ! — 
je odgovorila Vali szmejécs.

Kühár jo je glédao. Pred tak lej- | 
pov deklinov je escse nej sztao.

— Dobro me pogledni. deklícska. 
nej da bi pá odbejzsala, kak zádnyi- ’ 
fart. Bojim sze, da szám te prevecs ‘ 
preszlraso. Jeli, zdaj szi vecs nej • 
csemerna i vecs nebos bejzsala pred ' 
menov 1 — jo je pítao Kühár z lü-! 
beznivim i szrecsnim glászom.

Valiki je escse bole zavrejla krv v

Nyomatott Vendvidéki könyvnyomdában, Muraszombat.

obráz. Nazádnye sze je li premágala. 
Pomiríla sze je. Iz obráza nyoj je 
premínoula rdécsica i na szmej nyoj 
je szilo.

— Ja. prevecs szte me presztrasili, 
goszpoud umetnik. Miszlila szám, ka 
szám száma tü gori, potom pa na- 
ednouk zacsüjem vas glász i tou me 
je tak presztrasilo, da szám odbej
zsala.

— Lepou gucsis deklicska, tak, da 
ne bi bila od téc. Pózna sze ti po 
narejcsji — je pravo Kühár i opazü- 
vao lejpe roké. — Tüdi delo más 
lejko, ár szó ti rouke tak nejzsne.

— Moja goszpá je háklava, go
szpoud umetnik, — je hitro odgovo- 
ríla Vali, — pa sze morém paziti kak 
pri govorejnyi tak pri csisztoucsi.

— Fina more biti Ivója goszpá — 
je odgouvoro Kühár. V tóm táli bi 
nyoj tüdi jaz sztiszno rokou.

Vali sze je naszlonila na palico i 
sze naprávila kak da bi scsejla hej- 
nyati z tém gucsom.

Pa tüdi Kühár je meo drüge na- 
csrte i sze vedno bole i bole zaglé- 
dao v lejpo szobarico.

— Vszáki dén szám prisao na tou 
meszto, — je pravo Kühár — miszlo 
szám, da te ponouvno szrécsam. Do 
gnesz szám ksénki hodo. Pravi, szi 
sze mogoucse bojála, ali szi mogou
cse csemerna? Prijao jo je za lejpo 
brádico i nyoj zdigno glávo. Pravi,

da sze me ne bojis. Pravi da szi 
vecs nej csemerna I

Vali je sztoupila nazáj za eden 
sztopáj, odprla na pou zaprejte öcsi 
i odkímala. Sz poglédom je vsze po- 
vejdala. Eden csasz je negenyeno 
glédala Kühára lejpe moske potéze, 
visziko cselo i sze nazádnye szrécsa
la z globokimi ocsámi, v steri je bi
lou telko dobroute.

— Nej szám csemerna, — je odgo- 
voríla z nedúzsnim glászom, — pa 
tüdi sze ne bojim, szamo szám sze 
presztrásila. Prevecs szám bila vtop- 
lena v lepouto naráve. Lejpi razgléd 
je nájmre od tü na cejlo okroglíno. 
Tüdi vám sze vídi té kráj. goszpoud 
umetnik ?

— Reszan, prelejpa je tá narávna 
lepouta, — je odgouvoro Kühár i jo 
glédao v öcsi. — Doszta szi sze na- 
vcsíla od goszpé, nej szamo na csi- 
sztoucso, nego tüdi lejpo gucsis. Cslo- 
vik sze narejci szrécsa sz táksimi de- 
klícskami.

— Prevecs pázim, ka dela goszpá, 
je — odgovorila Vali i sze vgriznola 
v Iampe.

— Szamo pazi, — právi Kühár, da 
j ne zgübís kaj z szvoje dobroute, ár 
záto je nej vsze dobro, ka delajo va
raske dáme.

Krátka tihoucsa je pretrgala pogu- 
csávanye.

— Záto szám prisla, — právi Vali 
— ár szó mi tetica pravli, da mi máte 

Felelés kiadó ás szerkeszd mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, Hartner Nándor

nika vázsnoga za povedati. Jáko 
szám nájgeri!

Kühár sze je szmijao. Kém cuzse 
je gúcsao z lejpov deklinov. tém bole 
nyerni je bilo szrcé.

— Ja. lejpa deklícska. nikaj szám 
ti scseo povedati. Tou zse tak znás. 
da szám málar. rád bi namálao tou 
krajíno, té lejpe bejle szkale v zlátoj 
íárbi, gda szunce zahája i ti bi bila 
na szrejdi. kak edna rouzsa. Tou mi 
je zádnyics prislo na miszeo. gda szi 
sze tak vtopíla v lepoto té naráve i 
potom odbejzsala. Zse dúgo szám 
nej meo volé do dela, gda szám pa 
tebé tü zagledno, mi je tezski kamen 
z szrcá dőli szpadno. Znouva szám 
zacsűto volou do dela. Csi sze mi 
té kejp poszrecsi, de mi zsivlejnye 
pálik z cvejtjom poszipano. Szamo fi mi 
lejko pri tóm pomores. Morém te pro- 
sziti, cse mi bős sztála na tisztem 
meszti, kak zádnyics, da tak Jezse; 
dam kejpi právo natúrno formo. Oh. 
mogoucse pa ti vszega tóga niti ne- 
zarazmis!

Vali je do zdaj z povejsenimi ocsá
mi poszlűsala Kühára ; zdaj je koráj- 
zsno gori pogiédnola. Umetnisko szr
cé je telko bole zacsütilo bolecsir.e 
drűgoga umetnika. V szrei nyoj za- 
zsarejla gorécsa lübézen. Mogoucse 
ka je rávno nyoj namerjeno, da po- 
vrné Kühári moucs i nyerni dá na
záj volou do dela i zsivlejnya 1

(Nadalüvalo de sze.)


