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A hősök árvái
Kállay Miklósné. a miniszterelnök 

hitvese fáradhatatlanul szivén viseli a 
hadiárvák sorsát. Az a nagyszerű agi
litás. ami e kiváló magyar asszony 
leikéből fakad, kell hogy átjárja az 
egész magyar társadalmat.

Soha többé meg nem történhet, hogy 
egyetlen magyar gyermek mostoha 
sorsban éljen hazánkban, amelyért az 
apa hősiesen harcolva hősi halált halt 
a háború küzdőterén.

A magyar történelem lapjain örök 
időkre fel lesz jegyezve ez a földrajzi 
meghatározás : Don-kanyar. Es amikor 
ezt említeni fogják a messzi idők le
származott magyarjai, tudni fogják, 
hogy e földrajzi meghatározás egyben 
a magy ar történelem hősi küzdelmének 
olyan területe, ahol bőségesen itta az 
ellenséges föld a drága magyar vért.

El tudná-e viselni egy nagyrahi- 
vatott nemzet, de még a nemzetek 
legalsóbb rendűje is azt. hogy hőseink 
gyermekei elkallódjanak az anyagi 
gondok, az elhagyatottság, a nevelet
lenség, a kellő szellemi és fizikai erő
vel való fel nem vértezettség útvesz
tőiben. Miért imádkoznánk hát akkor 
minden áldott nap a rádió éjféli imád
ságában a drága magyar vérért, ha 
nemzetünk legkiválóbbjainak leszár
mazottjairól, tehát a legjobb magyar 
vér utódairól nem gondoskodnánk mél
tóképpen.

Kállay Miklósné nemes magyar asz- 
szonyszive nem elégszik meg azzal, 
hogy' mindannyian elérzékenyedve 
gondolunk az árván maradt magyar 
gyermekekre, a hadiárvákra, hanem 
élére állt egy kiváló szervezési mun
kának, amellyel intézményesen kíván 
gondoskodni hőseink árváiról. Hála, 
tisztelet és a legnagyobb elismerés 
kíséri az egész magyar társadalom ré
széről a miniszterelnöknének ezt a 
fáradozását s azt üzenjük neki egész
séges gondolkodású vidéki közvéle
ményünk köréből, hogy mi is támo
gatjuk nemes munkáját s gondoskodni 
fogunk róla, hogy ne akadjon senki 
közöttünk, aki az élet gondjában hideg 
közönyösségei haladna el e nemes
szándékú törekvés tökéletes meg
oldása mellett.

A magyar társadalom nem most 
adja az első tanujelét annak, hogyha 
kell, minden nemes cselekedetre kész. 
Hála Istennek veszteségeink koránt
sem oly nagyok, hogy hadiárvák 
aránytalanul nayy számát kellene 
gondozásunkba venni. A magyar tár
sadalom meg se fogja érezni anya
giak terén a hadiárvák gondozására 
fordítandó anyagi igényeket.

Meg lehetne azt a kérdést oldani 
'ntézményes rendezéssel is. Lehet, 
^,°^k ez *8 sorra kerül. De sokkal 
szebb és méltóbb volna a magyar 
arsadalomhoz, hogy ezen a téren az 
önkéntes megajánlás szép példáját 
alltaná a hazai és külföldi közvéle
mény elé.

Mindenki lássa meg: ime, igy gon- 
uskodtunk mi magyarok, hőseink 

°rva gyermekeiről!

A Muravidék százszorosán vissza fogja kapni azt, 
amit ma a közös győzelemért el kell vinnünk róla

— mondta a muraszombati járás főszolgabirája a Muraszombati Polgári Kör újjáalakuló közgy űlésén 

Nagy trdehlődts mellett tartották meg a MzgjDlést, amelyen uj tisztikart is választottak 
A Polgári Kör hármas célja: 

a hazafias szellem ápolása, nemes szórakozás nyújtása, jótékonykodás
Muraszombatban 1911-ben alakult 

meg a Polgári Kör részben azért, hogy 
a polgári társaséletre nagyobb alkal
mat adjon, részben pedig azért, hogy 
tagjai a Polgári Kör keretében haza- 

i fias és szociális munkát végezzenek. 
A kör a jugoszláv megszállás idejé
ben is fennállott, de alapításakor maga 
elé tűzött céljaival nem került ellen
tétbe. A felszabadulás után a sok egyéb 

; munka következtében a Polgári Kör 
újjászervezése mindezideig elmaradt. 
Nemrégiben ült össze a kör utolsó 
választmánya és elhatározta, hogy a 
kört ismét életre hívja ugyanazoknak 
a feladatoknak a szolgálására, amelye
ket alapításakor megjelölt.

Az újjáalakuló közgyűlés hétfőn este 
zajlott íe Muraszombat polgárságának 
igen nagy érdeklődése mellett a Ko- 

I rona-szálló egyik helyiségében, amely 
, a Polgári Kör helyisége volt már az
előtt is.

Hartner Nándor elnök üdvözölte a 
megjelenteket, beszámolt a kör múlt
járól. megemlékezett azalapitókról, kik 
közül még dr. Skriiec Mihály és id. 
Dittrich Gusztáv ma is élnek. Kiemelte 

i az elnök azt. hogy a Polgári Kör a 
' megszállás ideje alatt sem lett hűtlen 
a magyar hazához való ragaszkodás 
gondolatához, idegeneket nem hivott 
magához és csendben

segített tartani a magyar lelki 
frontot.
Gumilár Kálmán titkár felolvasta a 

titkári és pénztárosi jelentést. Paurics 
Máté a számvizsgáló bizottság jelen
tését, Rituper Alajos pedig a könyvtár 
állásáról adott számot.

Ezután Hartner Nándor elnök fel
kérésére Benkó József beszámolt a 
kör megszállás alatti nagy szociális 
mozgalmáról, amelynek célja az volt, 
hogy

„Aggok menhelyét" 
j létesítsenek Muraszombatban. Az ak
ció Dittrich Gusztávtól indult ki, szép 
sikerrel haladt,

hatósági támogatás elmaradása 
miatt azonban nem nyert befe
jezést.

Az összegyűjtött pénz ma is megvan, 
igaz ugvan, hogy a kör más szociális 
célokra is áldozott belőle, viszont ka
matokkal növekedett. Benkó József 
pontos számadatokkal világította meg 
az akciót, majd kimutatta, hogy a be 
nem folyt, de aláírással megígért össze
gek befolyása esetén 8—9 ezer pengő 
állana az említett célra a kör rendel
kezésére. Ez mindenesetre kiinduló 
pont lehet a nemes munka befejezé
séhez.

Hartner Nándor elnök szólt ezután 
hozzá az Aggok Menhelyével kap
csolatos akcióhoz. Érdekes példával 
világította meg. hogy senki sem tud
hatja, nem lesz-e valaha szüksége egy 
ilyen intézményre, majd ő is kérte a 
kör tagjait, hogy

a nemes akciót tartsák mindig 
szem előtt és ha a viszonyok ja
vulnak, fejezzék be a megkez
dett munkát.
Végül javasolta, hogy mondjon a 

közgyűlés jegyzőkönyvi köszönetét id. 
Dittrich Gusztávnak az akció érdeké
ben kifejtett fáradozásáért.

Ezután bejelentette az elnök, hogy 
a körnek uj alapszabályokra van szük
sége és ezeknek megszerkesztését a 
választmány felkérésére ifj. Szász Er
nő szerkesztő vállalta.

ifj. Szász Ernő ismertette ezután az 
uj alapszabály-tervezetet. Bevezetőjé
ben kiemelte, hogy kötelességének 
érezte híven ragaszkodni ahhoz a 
hazafias szellemhez az uj alapsza
bályok megszerkesztésénél, amely a 
a régi alapszabályokat jellemezte. 
Ezután ismertette az alapszabályokat, 
amelyek egyik pontja szerint ki kell 
zárni a körből azt. aki a kör magyar ha
zafias szellemmével akár magánéleté
ben is a legcsekélyebb ellentétbe kerül.

Az alapszabályok szerint a körnek 
hármas célja van:

1.)  Alkalomadás Muraszombat be
csületes polgárságának a társas 
élet keretében történő szórako
zásra, 2.) a magyar hazafias szel
lem ápolása és a vend-magyar 
testvériség gondolatának terjesz
tése, 3.) jótékonykodás.
Szász végül a társadalmi össze

fogás szükségességét hangoztatta.
Hartner Nándor elnök indítványára 

a közgyűlés a rendes tagok havi tag
diját 1 P-ben, a pártoló tagok havi 
tagdiját 50 fillérben állapította meg.

Elfogadta a közgyűlés a költségve
tést, amely 1732 pengős forgalommal 
számol és a kör helyiségének felszere
lésén kívül jótékonykodásra irányoz 
elő legnagyobb összeget.

Hartner Nándor elnök indítványára 
diszelnökévé választotta a kör dr. 
Olajos József járási főszolgabírót ésdr. 
Skrilecz Mihályt, a kör egykori elnökét. 
Tiszteletbeli taggá választották id. 
Dittrich Gusztávot.

Hartner elnök meleg szavakkal em
lékezett meg a megválasztottak érde
meiről, majd az uj elnök megválasz
tásáig átadta az elnöklést dr. Olajosnak.

A főszolgabíró megköszönte a ki
tüntetést és kijelentette, hogy habár 
nem keresi és nem szereti az ünnep
lést, szívesen vállalja a váratlan tiszt

séget, mert muravidéki ügyet szolgál 
vele és ő minden porcikájával ra
gaszkodik szülőföldjéhez, Muraszom
bathoz. — Könnyekig meghatva em
lékezett vissza a világháború előtti 
évekre és a megszállás idejére. 0 
elment, mert mint politikai tisztviselő, 
— úgy érezte — nem maradhatott 
itt, de

akik ittmaradtak, tartani a magyar 
frontot,

azok is éppen úgy teljesítették köte
lességüket, mint ö. aki kívülről dol
gozott a vidék felszabadításáért.

Sajnos, a felszabadulás nem oly an 
körülmények között következett be, 
mint szerettük volna. A szlávok há
ború után jöttek egy háborúban tönk
rement vidékre, hozhattak ide. mi há
ború alatt jöttünk vissza és nem hoz
hatunk, sőt vinnünk kell.

De a háború után százszorosán 
vissza fogja kapni ez a vidék 
mindazt, amit ma a közös győze
lem érdekében el kell vinnünk tőle 

és amit a lakosság maga is olyan 
szívesen áldoz a szebb jövőért.

A főszolgabiró beszéde után meg
választották az uj tisztikart, amely a 
következő: elnök: Hartner Nándor, 
társelnök: Benkó József, főtitkár : Gu
milár Kálmán, titkár: ifj. Pintér Mik
lós, jegyző: Csermely Ottó, pénztá
ros : Zrim József, helyettese: Krancsics 
Lajos, könyvtáros: Simon Gyula, he- 
lyetese: Farkas Gábor, háznagy : vi
téz Péterke János, ügyész: dr. Sza- 
konyi Zoltán, választmány: ifj. Ben
kó József, Bácz Lajos. Czvetics Já
nos, Denkó Jakab. Dittrich Gusztáv, 
Eggerth Jenő. Faflik Alajos. Fiiszár 
Iván. Holcmann István. Jarnevits Pé
ter. Kühár Ferenc, Kolossá József, 
Lainscsek Ferenc, Lipics József, dr. 
Lippai Vilmos, Máyer János. Nemecz 
Lajos, dr. Pintér Miklós, Schöck Sa
mu. ifj. Szász Ernő, Szraka István. 
Sáray Kálmán. Stiván Ernő. Siftár 
Károly, Tóth Béla és Vukán Géza. 
Választmányi póttagok : Kozicz Iván. 
Szedonya Ferenc, Rituper Gyula és 
Tóth Ferenc. Számvizsgálóbizottság : 
Kukéi Károly, Paurics Máté. Siftár 
István, póttagok: Gombossy István, 
Jug József, fegyelmi bizottság: dr. 
Bölcs Gyula, dr. Bánki Ferenc, dr. 
Derzsenyi Tibor, dr. Jávorszki József 
dr. Lehoczky István. Rhosóczv Rezső, 
dr. Tárczy Miklós, dr. Törnár Ede. 
Udvardi Lakos János, dr. Valent 
Gusztáv és dr. Vucsák István.

Hartner Nándor elnökké választá
sában megnyilvánuló. Benkó József 
pedig a tisztikar iránt tanúsított bi
zalmat köszönte meg meleg sza
vakkal.
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Hartner Nándort díszpolgárává választotta Muraszombat
M uraszombat nagyközség képviselő

testülete dr. Pintér Miklós kir. köz
jegyző indítványára szombati gyűlésén 
díszpolgárrá választotta Hartner Nán
dor országgyűlési képviselőt. Hartner 
képviselő érdemeiről Morócz Imre fő
jegyző emlékezett meg nagyhatású, 
tartalmas beszédben. A képviselőtes- ; 
tűiét melegen ünnepelte a távollévő 
képviselőt, akinek Muraszombat első

Áprilisban sorozzák a muraszombati járásban 
az 1895—1919 évfolyamokhoz tartozó hadkötelesek közül azokat, 

akik nem voltak jugoszláv katonák
A sorozás rendje

A muraszombati járásban április 
hó 2-től április hó 17-ig sorozzák az 
1895—1919 években született hadkö
telesek közül azokat, akik a volt ju
goszláv uralom alatt sorozáson egyál
talán nem voltak, sorozáson voltak 
ugyan, de alkalmatlan osztályozást 
nyertek, besorozták őket ugyan, de a 
jugoszláv hadseregben katonai szol
gálatot mégsem teljesítettek, vagy ha 
teljesítettek is, az két hónapnál rövi- 
debb tartamú volt. A zsidóknak nem 
kell megjelenni a sorozáson.

A sorozás helye a muraszombati 
Bénii vendéglő. Á sorozás kezdő ideje 
minden nap reggel 8 óra. Április hó 
2-án a tó (keresztúri körjegyzőség köz
ségei. április 3-án a batfyándi körjegy
zőség községei, április . -én a peres
tói körjr yzőség községei és a vidéki , 
körjegyz súgböi Korong. Kisszombat 
és Battvánfalva községek, április 6-én

A kereskedők nevében nyilatkozik 
az autóbuszok menetrendjéről egy olvasónk

A menetrend megváltoztatását kérik

délután utazhatnánk be Muraszombat
ba bevásárolni és a mostani másfél 
óra helyett lenne elég időnk.

Iti nem csak a saját, valamint a 
többi kereskedők kívánságát írtam 
meg. hanem a legtöbb utasnak óhaját. 

---- Bízva, hogy c soraim méltánylást 
mértén szí- nyernek a menetrend megváltoztasá- 
--------------- sakor

N'ült számunkban a MÁVaut gép
kocsik Szarvasiak—Muraszombat és 
F. isölendva — Muraszombat közötti 
menetrendjét bíráltuk és megírtuk, hogy 
a közönség óhajait mindenkor előzé
kenyen szolgáló muraszombati MÁV
aut főnökség a közönség kívánsága 
esetén a lehetőségekhez i 
vesen megváltoztatja a menetrendet. 
A c ikknek az utasok körében nagy 
visszhangja támadt, amit az alábbi 
levél is mutat:

Mélyen tisztelt Szerkesztő Ur:
Az autóbuszok menetrendjéről meg

jelent cikkhez az alábbiakat szeret
ném hozzáfűzni:

A jelenlegi menetrend nem felel 
meg senkinek, különösen nem nekünk 
üzletembereknek.

Szeretnénk ugyanis, ha az autó
busz a reggeli vonathoz érne, 

hogy ne kelljen két órát gyalogolni 
Mátyásdombig, ha az ember Szom
bathelyre akar utazni, ami mostaná
ban hetenként megismétlődik.

Szeretnénk, ha a Felsőlendvára dél
után induló autóbusz — ha ez lehet
séges — nem 4 órakor, hanem dél
ben indulna (ezt nem tartjuk kivihe
tőnek. a szerk.) és igy nem kellene 
az embernek minden korcsmát végig
járni unalmában, mert délig elvégez
vén dolgát, nem tud mit csinálni az 
autóbusz indulásáig. Vagy úgy is jó 
lenne, ha 4 óra helyett este indulna 
az autóbusz Felsőlendvára. a szom
bathelyi vonat megérkezése után. így

Gaugel Károly HŰM ÉS ÍIHORGYflH
__________________ SAJÁT SZESZFŐZDE, VALÓDI MÁLNA- és NARANCSSZÖRP
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sorban köszönheti jelenlegi fejlettségét.
A képviselőtestület szabályrendele

tet alkott a vásártartási jogról és a 
hely pénzdíjról, hangversenyek, tánc
mulatságok. mutatványosok számára ' 
kiadott helyhatósági engedélyek után 
szedendő díjról, községi mérleg és 
mérleg használati díjról, ezenkívül 1 
illetőségi és 7 közsegély iránti kérel
met tárgyalt le.

I a péterhegyi körjegyzőség községei, 
április 7-én a szarvaslaki körjegyző- 

i ség községei, április 8-án az urdom- 
: bi és vashidegkuti körjegyzőség köz
ségei. április 9-én a bodóhegyi kör
jegyzőség községei, április 10-én a 

■ csendlaki körjegyzőség községei, áp
rilis 12-én Felsőlendva, Alsócsalogány 
és Oltóháza. április hó 13-án Radófa, 
Vaskorpád és Vidorlak községek, áp
rilis 14-én a kuzmai körjegyzőség 
községei és a Muraszombat vidéki 
körjegyzőségből Muraszentes és Bar- 
kócz községek, április 15-én a már- 
tonhelyi körjegyzőség községei, ápri
lis 16-án a musznyai körjegyzőség 
községei, április 17-én a Muraszom
bat nagyközségiek a magyarszombat- 
fai és pártosfalvai körjegyzőségek 
községéinek állítás — köteles egyé
nei tartoznak a sorozóbizottság előtt 
megjelenni.

maradok mély tisztelettel:
Hl LL LAJOS, vegyeskereskedő. , 

Felsőlendva.
A mi véleményünk már ismeretes, csak még I 

azt jegyezzük meg. hogy olvasóink véleménye 
számára továbbra is szívesen adunk helyet.

Muraszombat anyakönyvébe 
a kővetkező adatokat jegyezték be 
az elmúlt héten: Születések: Pinta- 
rics Kálmán és Pók Jozefa házassá
gából fiú, Bán József és Pollák Mar
git házasságából fiú. Maiok Lajos és 
Horváth Mária házasságából leány, 
Schliszki István és Kauter Mária há
zasságából fiú. Gombosi Ferenc és 
Gál Gizella házasságából fiú. Novak 
Ferenc és Szedlacsek Milena házas
ságából leánygyermek született. Sze- 
recz Ágota leánygyermeknek adott 
életet. Házasság: Benczik Lajos és 
Gergorics Anna esküdtek egymásnak 
örök hűséget. Halálozások: Jug Li- 
pót 6 hónapos. Bernyák József 5 na
pos. Pojbics József 76 éves, Csicseri 
János Károly 83 éves, özv. Gergorics 
Mátyásné, szü. Nemecz Anna 76 éves, 

I Deutsch Mária 3 napos és özv. Pon- 
grácz Jánosné. szül. Lainscsek Mária 

■ 51 éves korukban meghaltak.

....HÍR E K
— Dr. Nemecz János szombathelyi 

kir. törvényszéki jegyző kitűnő ered
ménnyel tette le a budapesti Kúrián 
a bírói vizsgát. — Dr. Nemecz János 
gyors és sikeres vizsgázása egész Mu
raszombatban, de Szombathelyen is — 
különösen sakk-körökben, ahol dr. 
Nemecz verhetetlen tanítómesterként 
szerepel — őszinte örömöt keltett.

— Eljegyzés. Tóth Zoltán t. had
nagy Celldömölk és Gyengési Kata
lin tanítónő, Murasziget jegyesek.

— A muraszombati járás több 
községében vasárnap tartott magyar 
nyelvi tanfolyam záróvizsgáról jövő 
számunkban írunk, mert a tudósítások 
későn érkeztek szerkesztőségünkbe.

— Névnap- ünneplések Mura
szombatban. Muraszombat közéleti 
és társadalmi vezetői között annyi a 
József, hogy március 19-e valóságos 
ünnep-számba megy a városban. A 
muraszombati hagyományokhoz híven 
ezidén is nagyon sokan keresték fel 
és ünnepelték melegen a Józsefeket. 
Őszinte szeretetet és megbecsülést ki
fejező ünneplésben volt része szerdán 
dr. Olajos József járási főszolgabíró
nak. Lipics József városbirónak, Ben
kó József gyáros, járási tüzrendészeti 
felügyelőnek mind egyes testületek, 
mind pedig jóbarátaik részéről. De 
számos jóbarát és ismerős kereste fel 
jókívánságaival Torbágvi József csen
dőrszázadost, dr. Jávorszky József 
tisztiorvost és a többi muraszombati 
Józsefet. Ugyancsak szerdán köszön- | 
lőtték névnapja alkalmából tanárai és 
jóbarátai dr. Törnár Ede premontrei , 
kanonokot, az állami gimnázuim igaz-1 
gatóját. A tanári kar őszinte szerete- ■ 
tének és ragaszkodásának Hammei 
Vilmos tanár adott szép gondolatok
ban bővelkedő beszédben hangot.

VÁROSI MOZIMURASZOMBAT
1943. március 27.-én, szombaton 17 és 19.30 ó. i 

március 23.-án. vasárnap 11.15 ó. i 
15 ó.. 17 ó. és 19'30 ó. | 

március 29.-én, hétfőn 19.30. ó. i

NÉGYLOVAS HINTÓ
Főszereplők: Szemere Vera, Turay Ida,

Vizváry Mariska. Mály Gerő.
Hajmásy Miklós, Pethes Sán
dor. Kürthy György stb.

Következő műsor:

TÁBORI SZÍNHÁZ
— Március 15-e a perestói kör

jegyzőségben. A perestói körjegyző
ség községi lélekemelő ünnepség kísé
retében ünnepelték meg március 15.-ét. 
Ünnepi szentmise után a körjegyzőség 
nagyszámú lakosai, a tűzoltó éslevente ■ 
egyesületek a perestói áll. iskola előtti 
téren gyűltek össze, ahol a Hiszekegy 1 
elhangzása után Horváth Imre kör
jegyző mondott magas szárnyalatu 
ünnepi beszédet, amelyet Kühár Ciril 
áll. tanító tolmácsolt vend nyelven. 
Majd az iskolás gyermekek adtak elő 
helyes magyarsággal és valóban zama
tos kiejtéssel számos szavalatot és 
énekszámot. A szavalatok és ének
számok elhangzása után Porédos Ist- : 
ván ig. tanító olvasta fel vend nyelven 
a Főméltóságu Kormányzó Úr üzenetét ! 
a magyar leventékhez. A valóban 
szép ünnepély a Himnusz eléneklése 
után ért véget.

— Felhívás ! Felhívom mindazokat, 
akik a Muraszombati Polgári Kör 
könyvtárából könyvet kölcsönöztek és 
azt még nem adták vissza, szívesked
jenek a könyveket hozzám eljuttatni, 
hogy a kör könyvtárát rendbehozhas
suk és mielőbb megnyithassuk. Simon 
Gyula, a Polgári Kör könyvtárosa.

Jó kisgazda-feleségek 
és jó magyar anyák 

lesznek a mezővári lányok 
— ezt állapítottuk meg a mezővári kis- 

gazdaasszonyke'pző tanfolyam záróvizsgáján

Kisgazdaasszonyképző és magyar 
nyelvi tanfolyam zajlott le a télen Me
zőváron. Vasárnap volt a záróvizsga 
sok vendég, köztük dr. Olajos József 
főszolgabíró jelenlétében. 2 órakor 
kezdték a vizsgát, még 5 órakor is 
tartott. Mégsem unta magát egy per
cig sem senki, olyan ügyesen állítot
ták össze az előadók : dr. Muszter 
Józsefné óvónő. Rátkai Lászlóné ta
nítónő, Papp Margit, tanítónő és Rát
kai László ig.-tanító a tanfolyam anya
gát és olyan leleményesen feleltek a 
fiatal hallgatók a feltett kérdésekre 
Változatos volt az anyag, a kék ruhás, 
fehérkötényes, csipkebóbitás leányok 
egyformán jártasoknak bizonyultak a 
főzés nagy tudományában, az illedel
mes viselkedésben, az egészséges élet
mód követelményeiben, vagy az ün
neplő ruhás fiuk a magyar honismeret
ben és a honvédelemben. — Mindegyik 
előadó alatt élvezetes volt a vizsgá
zókat hallgatni, mégis külön ki kell 
emelnünk dr. Muszter Józsefné vizs
gáztatását. Az előadó a vizsgáztatás 
aiatt meg sem szólalt, a kitűnő taní
tási módszerrel cs szellemesen ősz- 
szeállitott anyagot egymástól kérdez
ték ki a hallgatók. A honismeret elő
adásban mély és igaz huzafiságot 
éreztünk. — A vizsga végén úgy 
éreztem, hogy jó kisgazda-asszonyok 
és jó magyar anyák lesznek a mező
vári leányok és hűséges magyar ha
zafiak a mezővári legények. Ilyen 
hangulatot szeretnénk mindenüt látni, 
mint amilyent a mezővári záróvizsgán 
tapasztaltunk. A záróvizsga után a 
..kiképzett" és leendőbeli kisgazdaasz- 
szonyok bemutatták főzési tudomá
nyukat és minden jóval elhalmozták 
a vendégeket és hallgatótársaikat. A 
vizsgát 28 hallgató tette le. Mind nagy
szerűen szerepelt, nekem különösen 
tetszett: Ferencek Emília. Zelkó Krisz
tina. Kardos Jolánka. Benczik Irénke. 
Rituper Ferenc, Takács Sándor és 
Csincs Lajos szereplése. — (Sz.)

— Berendezték a Polgári Kör he
lyiségét. A Muraszombati Polgári Kör 
helyiségét az újjáalakuló közgyűlést 
követő napon már be is rendezték. A 
körben a csütörtök esti összejövetelt 
már meg is lehet tartani.

— Felhívjuk igen tisztelt olvasóink 
figyelmét a „JOBBSORS" Sorsjegy
árusító Részvénytársaság mai lapunk
hoz mellékelt ismertetésére. Ajánlatos 
a megrendelését azonal feladni, mert 
a szerencséjéről közismert főárusitó 
sorsjegyeit hamarosan elkapkodják.

— Köszönetnyilvánítás. Ezúton 
mondunk hálás köszönetét Muraszom
bat nagyközségnek, ifj. Turk József 
és Zsöks Ernő uraknak, valamint özv. 
Kirbisch Ferencné urasszonyak. akik 
nemes adományaikkal lehetővé tették, 
hogy a megboldogult Csicseri Károly 
cimbalmost szépen temethettük el. — 
Bárány a-zenekar.

LASKÓ MIHÁLY
BORNAGYKERESKEDÖ 

ajánlja kiváló minőségű íajborait 

SZOMBATHFLY.
SZELESTEY LÁSZLÓ utca 24

Legjobb magvak 
úgyszintén hagyma, káposzta, cukorborsó, en- 
divia és takarmányrépa magvak kaphatók 

GYÖRFINÉL. MURASZOMBAT.
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Beiktatták az új vashidegkuti plébánost
| )r. H ar an gozó Ferenc csendlaki

(iríisz József megyéspüspök Bakán 
István alsólendvai plébánosnak ado- 

myozta a vashidegkuti plébániaja- 
\adalmat. A beiktató ünnepség József- 
napkor. Szent Józsefnek, a plébánia 
védőszentjének napján zajlott le. Az 
in plébánost Lovenják Ágoston köz- 
s, _'i bíró. Koc.sa'r Károly igazgató-ta
nitó. két iskolásgyermek és az egy
házközségi elnök üdvözölték a temp
lom kapujában.

A beiktatást dr. Harangozó) Ferenc 
sendlaki esperes-plébános végezte.

Befejeződött a muraszombati járásban 
a hegyközségek megalakítása

A muraszombati járásban 12 köz
ségben tették kötelezővé a hegyköz
ségek megalakítását. A dr. Derzsenyi 
Tibor szolgabiró elnöklése alatt vég
zett szervező munkáról már egy ízben 
beszámoltunk, most még arról adunk 
árt. hogy a hátralévő négy község

ben : Felsőlendván, Zsidahegyen, Fel- 
zentbenedeken és Szarvasiakon is

EK OS

Négy évi (egyházra ítélték az alsómaráci gyilkost
Az Itétat jegerös

Muraszombatban tárgyalta a szom- 
athelyi törvényszék Nemesszeghy ta- 

nácsa az Alsómarác határában fek
vő Szép féle csárdában történő gyil
kosság ügyét.

Szándékos emkerölés bűntettével 
vádoltan ifj. Kücsán János 25 
éves, evangélikus vallásu mező- ' 
vári , (Szárazhegy 166 szám alatti) , 
lakos állott a büntetőtanács előtt.
A vád szerint az Alsómarác hatá-1 

i .tban fekvő Szép féle csárdában 1943 ' 
íebruár 11-én mintegy 20. a környék
beli falvakban lakó férfi és nő jelent 
meg a délutáni órákban, hogy a csár
da tulajdonosnőjét névnapja alkal
mából felköszöntse.

Ozv. Szép Jánosné. a csárda tulaj
donosa bort adott a vendégeknek, 
akik közül többen azután maguk is 
rendeltek bort, majd a velük hozott 
két zenész muzsikájára táncoltak. A 
vendégek két asztálnál ültek, az 
egyiknél a meggyilkolt Pápics István, [ 
a vádlott és társaik, a másiknál pe- I 
dig id. Koltai Lajos és társai.

Pápics és Koltai több Ízben ösz- 
szeveztek,

letllegességre azonban nem került 
sor. Ejfél után 1 óra tájban isméi 
nézeteltérés keletkezett a vendégek 
közölt. A nézeteltéréből dulakodás 
lett, amiben részt vett Pápics is és 
rajta kívül 6—7 férfi. A dulakodók a 
korcsmahelyiség utcai ajtaja körül 
csoportosultak, a dulakodásban részt 
nem vevő vendégek pedig a kályha 
körül állottak.

Van már sorsjegye? Rendeljen 
meg ma egy levelezőlapon az évtize
dek óta közismert szerencsés Suchtár 
bankháznál. Budapest. Üllői-ut 6. 
I igyelmes lebonyolítás! Azonnali nye
remény-kifizetés !

„sámliiU

rum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása

BORLAY ENDRÉNÉ

SZOMBATHELY - THÖKÖLY IMRE UTCA 71. - TELEFON: 10-68. 
• Legkitűnőbb italok 1 Legpontosabb kiszolgálás !

esperes végezte a szertartást 
Dr. Harangozó vend nyelvű prédiká
ciót tartott. Ezután az uj plébános 
mondott vendül szentbeszédet és szol
gáltatott szentmisét, amelyben Vojko- 
vics József muraszombati plébános 
és Kolenc Iván felsölendvai plébános 
segédkeztek neki.

Az ünnepély külsőségei is szépek 
voltak. A vendégek között ott volt 
dr. Olajos József járási főszolgabíró, 
dr. Galambos Márton püspöki titkár 
és a környék papsága és az ismerősök 
nagy számban.

megalakultak a hegyközségek.
Különösen Szarvasiakon kísérte 

nagy érdeklődés a hegyközség meg
alakítását. 70 körül mozog a megje
lent gazdák száma.

A nagy érdeklődés miatt lehet, hogy 
olyan községekben is alakítanak a 
gazdák kérésére hegyközséget, ahol 
ez nem kötelező-

A nézők között volt Kücsán is, 
aki a dulakodásban eleinte nem 
vett részt,

csak távolabbról nézte a verekedő
ket. A dulakodás még javában tartott, 
amikor

Kücsán kikapva zsebkését, a du
lakodók közé rohant és késével 
közibük vágott.
A szúrás Pápicsot érte bal vállán, 

Pápics a kályháig vánszorgott és ott 
elvérzés miatt pillanatok alatt meghalt.

Kücsán a nyomozás során beisme
rő vallomást tett, a tárgyaláson azon
ban visszavonta vallomását, habár 
elismerte, hogy lehetséges, hogy ő 
ölte meg a nagy szurkálásban barát
ját. A megidézett Terplán Lajos. Fii
szár István, Pécsek Gizella, Kandal 
Géza, ifj. Koltai Lajos. Ficzkó Sándor, 
id. Koltai Lajos, özv. Szép Jánosné, 
Benkó Aladár. Vucsák József és Ber.- 
kó Aladárné tanuk közül több azt 
vallotta, hogy látta, amint Kücsán 
megszurta Pápicsot.

Kücsán tagadott
és azzal védekezett, hogy nem akarta 
megölni Pápicsot,aki egyébként barátja 
volt, hanem meg akarta mutatni, hogy 
rendet tud csinálni a dulakodásban.

A törvényszék a tanuk vallomása 
alapján a vádlottat szándékos ember
ölés bűntettében mondta ki bűnösnek 
és az enyhítő körülmények : a vádlott 
büntetlen előélete, eddigi tisztességes 
magatartása és fiatal kora, valamint 
a súlyosbító körülmények: Kücsán 
nem volt annyira részeg, hogy ne 
számolhatott volna tette következmé
nyeivel — figyelembevételével 1 évi 
fegyházbüntetésre és 5 évi politikai 
jogvesztésre ítélte.

Az ítéletben az ügyész és az elitéit 
megnyugodtak, igy az jogerőre emel
kedett.

Termeljünk
a törvény által előirt 7%-nál több 

napraforgót!
J Minden napraíorgó termelő az 1943 évi 
a termése leszállítása után kaphat 25°/o 
• olajpogácsalisztel a hatóságilag megálla- J pitott árban.- Minden felvilágosításért 
a és a szerződések megkötéséért for- 
o dúljanak a legnagyobb bizalommal az 
® irodánkkoz a „Mezőgazdasági bank" 
a épületében.

Földmivesek!
Napraforgó termelési szer
ződéseket kössenek a bizalmuk 
vállalatával

HAZAI olajgyár R. T.
UJVERBÁSZ

Újra dolgozik az Első Muraközi 
Szövődé Részvénytársaság

Cvetics János muraszombati gyáros vette meg a részvénytöbbséget
Budapestről jelentik: Jelentős ese

mény történt Csáktornya közgazdasá
gi életében. Az Első Muraközi Szövő
dé Részvénytársaság részvénytöbbsé
gét megvette Czvetics János mura
szombati fehérnemügyáros és a vál
lalatnál jelentős érdekeltséget vállalt 
a Budapesti Darvas Testvérek kft. 
textilgyára.

Erről a tranzakcióról volt szives ben
nünket a Darvas Testvérek kft. ügy
vezető tulajdonosa : vitéz Darvas La
jos mérnök informálni. A vállalat — 
a mai idők követelményeinek meg
felelően — közszálitásokkal legelső
sorban a honvédségi megbízások el
készítésével fog foglalkozni és igy ha
diüzem lesz.

Az üzem március 1.-én kezdte meg 
működését, de máris cca500 munkást 
foglalkoztat. Üzemi szempontból em
lítésre méltó, hogy az u. n. előkészí
tőt kiegészitteték és sok gépet küldtek 
le. ami az üzem razionalizálása és 
teljesítőképessége szempontjából igen 
lényeges. Tervbe van véve az üzem 
nek vertikális üzemmé való átépítése. 
Tárgyalások folynak egyik legnagyobb 
nyomó-festő-kikészitőüzem átvételére 
vonatkozólag is és ezzel kapcsolatban 
kenderfonodát és uj kotonizáló üze
met is üzembe óhajtanak helyezni. 
A tárgyalások előrehaladott stádium
ban vannak.

Remélhetőleg az illetékes szervek 
felismerik a gyár nagy fontosságát, 
nemcsak termelési, nemzetgazdasági 
szempontból, hanem a tekintetben is. 
hogy a Muraköz lakosságának ko
moly elhelyezkedési lehetőséget nyújt 
és kenyeret ad számtalan családnak. 
Megfelelő nyersanyag esetén a gyár 
2—3 turnusban fog dolgozni.

Jellemző a vállalat ügyvezetősegé- 
nek gondolkozásmódjára, hogy az át
vétel után első dolga volt Kichrfeld 
mérnöknek megbízást adni uj épüle
tek tervezésére, ami nemcsak uj mű
helycsarnokok tető alá hozását jelen
tené. de mindenek előtt egységes mun
káslakások megteremtését célozná.

A munkásság részére hideg-meleg
vizes fürdőzuhanyozó, munkásebédlő

Gyomorbajos! - Vosebajos!
Tartson ivókúrát!

A természetes szénsavas

PETÁNCI
GYÓGYVÍZ
üdít — GYÓGYÍT

Főraktár! MURASZOMBAT
TELEFON 68. 

és munkásiskola építése a legköze
lebb megvalósítandó épitésiprogramm. 
Modern légoltalmi óvóhely is készül.

Feltételezhető — a közérdekre való 
tekintettel — hogy a szükséges építő
anyagot a gyárnak ki is fogják utalni.

Az egész országban egyedülálló lesz 
az a felnőtt munkásiskola, amelynek 
gondolata vitéz Darvas Lajos vezér
igazgató ötlete. Ebben az iskolában 
idegen ajkúak fognak magyarul ta- 
nulni. de a 23 éves elszakitottság 
idején felnőtt generációra is ráfér, hogy 
a helyes magyarságot elsajátítsa. Az 
iskola főtantárgya a történelem lesz. 
Követendő példaként állítjuk ezt az 
iskolát és ezt a gondolatot azon vi
dékeken működő gyárak elé, amelyek 
a trianoni elszakitottság megszűnése 
után kerültek vissza az Anyaország
hoz. — F. G. E. (* *)

NE
felejtsen el 

osztálysorsjegyet rendelni 

Dörge Frigyes 
BANK RT,

osztálysorsjegy-főárusitónál 
BUDAPEST

IV., KOSSUTH LAJOS-UTCA 4. 
TELEFON: 189-280.

A biztosítási eszme és az ifjúság. 
Halácsi Dezső az ismert nevű köz
gazdasági szakiró. a Gazdák Biztositó 
Szövetkezetének sajtóreferense rend
kívül hasznos és hézagpótló könyvecs
két adott ki „A biztosítási eszme és 
az ifjúság" címen. A könyvnek az a 
célja, hogy a magyar ifjúság előtt ért
hető módon rávilágítson a biztosítás 
előnyeire és megnyerje az ifjúságot a 
biztosítási gondolat számára. Könyvé
ben ismerteti a biztosítás féleségeit, 
majd közoktatásunk és a biztosítás 
viszonyáról ír rámutatva arra, hogy 
már az iskolában meg kell nyerni a 
fiatalságot annak a gondolatnak, hogy 
a biztosítás legsajátosabb érdeke min
den honpolgárnak. Síkra száll könyvé
ben az iskolásgyermekek általános bal
esetbiztosítása mellett, amely tekintet
ben a szülőknek és iskoláknak össze 
kell fogni a biztosító intézetekkel, végül 
érdekesebb biztosítási eseteket ismer
tet az ifjúsággal. Az érdekes és érté
kes könyv főleg szülőknek, nevelőknek 
és a serdültebb ifjúságnak ajánlható, 
de érdeklődéssel fogja olvasni minden
ki, aki szívén viseli a magyar ifjúság 
szebb jövőjét.
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IAmi a kisiparost érdekli
A tanoncok fizetését országosan 

rendezik és emiatt az Ipartestületek Or
szágos Központja értekezletet tartott. 
Elhatározták, hogy a tanoncfizetéseket 
országosan három csoportba osztják. 
Budapest és közvetlen környéke, vala
mint a 11)0.1)00 lakos városok tanoncai 
az első évben 8 pengő, a másodikban 
10 pengő a harmadikévben 12 pengő, 
a negyedik évben 15 pengő fizetést 
kapnának. A második csoportban heti 
fi. 8, 10. és 12 pengő lenne a fizetés, 
a harmadik csoportban heti 4. 6. 8 és 
10 pengő. Ehhez még 30 százalék 
pótlék is járulna.

Az iparigazolvány hatálya a ka
tonai szolgálat alatt nem szűnik meg. 
mondotta ki a kereskedelmi és ipar
ügyi miniszter most megjeleni rende
leté. Katonai szolgálat alatt mind a 
rendes tényleges, tartaléki vagy pót- 
tartaléki kötelezettség alapján, mind 
egyéb cimen bárhol teljesített bármi
lyen. akár fegyveres, akár kisegítő vagy 
egyéb természetű tényleges katonai 
szolgálatot kell érteni.

Akar gyorsan 

meggazdagodni? 
Rendeljen még ma osztálysorsjegyet, 
a szerencséjéről közismert ...JOBB

SORS" sorsjegyárusitó Rt. nál.

BUDAPEST,
VI., TERÉZ-krt 11.

Postatakarékpénztár! csekszámla- 
szám 53.330.

A Futura olajmagosztáiya 
Ujwatbászon képviseletet 

állított fel a Délvidék részére
Az olajos magvak termelésének kü

lönösen a visszacsatolt délvidéki terü
leteken egyre növekvő kiterjedése 
szükségessé tette, hogy a termelés szer
vezésének. a vetőmagvak elosztásá
nak, a termelőknek járó olajpogácsák 
visszajuttatásának, valamint majd a 
térmés átvételének, tárolásának és szál
lításának minél célszerűbb közvetlen 
irányítása a helyszínen történhessék. 
Ezért a l ulura Olajmag osztály Ujver- 
bász székhellyel képviseletet állított fel, 
melynek vezetésével dr. Zsolnay Osz
kárt. a Külkereskedelmi Hivatal volt 
aligazgatóját bízta meg.

A képviselet feladata az, hogy a 
Bácskában az olajmagvak termelését 
lokozza, a termés begyűjtésének meg
szervezésében közreműködjön, az e 
célból szükséges intézkedéseket az 
Olajmag osztály megbízottjaként; köz
vetlenül megtegye és a felmerülő pana
szokat és nehézségeket a helyszínen 
orvosolja. A képviselet állandó sze
mélyes érintkezést fog fenntartani a 
kirendeltségekkel és bizományosokkal, 
igyelemmel fogja kisérni az összes 

I utura szerveknek a termelési szerző
dések megkötésével kapcsolatos műkö
dését. az olajpogácsa szétosztását, a 
termés begyűjtését, tárolását és a napra- 
jorgomaglermés kivitelének lebonyo
lítását.

A fakitermelések befe- 
jelétének határideje 

junius 30
Bánffy Dániel báró földmivelésügyi 

miniszter az ország faellátásának biz
tosítása érdekében rendeletet adott ki. 
amellyel az 1942/43. évi fakitermelé
sek befejezésének határidejét általá- j 
nosságban 1943. évi junius hó 30-ig . 
meghosszabitotta. A rendkívüli viszo- , 
nyok folytán ugyanis az 1942-43. évi 
fakitermelések a törvényes határidőig f 
(március hó 31.) előreláthatólag nem 
lesznek befejezhetők.

Uj fegyvertartási engedélyt kell kérnie 
mindenkinek március 31-ig!

A Magyar Távirati Iroda jelenti: A 
kormány rendek tel adott kia lőfegyve
rek, lőszerek robbanóanyagok és 
robbantószerek tartásának korlátozá
sáról. A rendelet kimondja, hogy az 
eddigi fegyvertartási és viselési enge
délyek 1943. május 31-én érvényüket 
vesztik. A tulajdonosok a járás 
főszoigabirától uj fegyvertartási en
gedélyt kérhetnek. Akinek junius 1-én 
nincs érvényes fegyvertartási enge
délye, köteles a birtokában levő lő
fegyvert legkésőbb junius 15-ig elis
mervény ellenében a rendőrhatóság
nak beszolgáltatni. Ezeket a fegyve
reket a rendőrhatóság nyilvántartásba 
veszi és megőrzi. A rendőrhatóság

A saját termésű direkttermő szőlőből szűrt 
borokat párlattá szabad kifőzni

Bánffy Dániel báró földmivelésügyi 
miniszter a pénzügyminiszterrel egyet
értve a közvetlenül (direkt) termő ame
rikai szőlőből szüít borok kifőzésénck 
engedélyezésére vonatkozóan rende
letet adott ki. Eszerint a saját termé
sű direkltermő borokat a termelő bár
mely bor- és gyümölcsszeszfőzdében 
akár bér-, akár részfőzéssel párlattá

A
Bánffy Dániel báró földmivelésügyi 

miniszter a szőlősgazdák részére sző
lőpermetezés céljából kiszolgáltatható 
rézgálicmennyiséget kát. holdankint 
10 kg-ban állapította meg. A rendel
kezésre álló készletekre való tekintet
tel ennél nagyobb mennyiségű rézgá- ' 
licra szőlősgazdák az idén nem szá
míthatnak. Erre a korlátozásra a jól 
ismert kényszerítő körülmények miatt 
volt szükség. A háborús viszonyok 
miatt ugyams csak aria a rézgálic- 
mennyiségre lehet számítani, amely 
a hazai rézből állítható elő.

A 10 kg rézgálic a peronoszpóra 
elleni védekezésre csak kedvező idő
járás esetén lesz elegendő, a rézgá- 
iichiány pótláséi a a földmivelésügyi 
miniszter feketegállc néven uj véde
kezőszeri is juttat a szőlősgazdáknak, ; 
amely szintén réztarlalmu szer és a 
peronoszpóra ellen sikerrel használ
ható. A feketegálicból kiszolgáltatható ’ 
mennyiség kát. holdankint 8 kg. Ezen- * 
felül gondoskodás történt kellő meny- 
nyiségű rézmészpor gyártásáról is. I 
mert ez a védekezőszer megfelelően I 
alkalmazva, a rézgálic pótlására al- | 
kalmas.

Minthogy tartani lehet attól, hogy ! 
szabadforgalom esetén mind a feke- 
tegálicol. mind a rézmészport áruhal- i 
mozásra. vagy üzérkedésre használ
ják lel, ezért a íeketcgátic és a réz- ; 
mészport csak utalvány ellenében 
szolgáltatható ki a vevőnek. A réz- 1 
mészporból kiszolgáltatható mennyi- i 
ség kai. holdankint 4 kg.

A kipusztult szolok után, továbbá I 
a közvetlenül termő (direkltermő ame- I 
okai) szőlővel beültetett terület után ' 
rézgaiic, feketegálic, vagy rézmészpor'

szőlősgazdák védekezőszer-ellátása

N .g lO
a
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HOFHERRSCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálók, ekék 
stb raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 
a legrövidebb időn belül szállíthatók.

Stiván Ernő
Muraszombat

y műszaki uagykeresdedés
Telefon 39.

OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szer szám áru és mindennemű felszerelés 
GOLYOSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron.

megengedheti, hogy az ilyen fegyvert 
annak tulajdonosa eladhassa.

Kimondja továbbá, a rendelet, hogy 
a lőszer, robbanóanyag, vagy tobban- 
tószer vásárlása mái kiadott engedélyek 
szintén érvényüket vesztik 1943. május 
31-én. Ez a rendelkezés nem vonatko
zik a lőszer árusításával íoglalkzó sze
mélyek részére kiadott engedélyekre.

A kormányrendelettel kapcsolatban 
a belügyminiszter redeletet adott ki. 
amely úgy intézkedik, hogy az uj 
fegyvertartási engedély iránt a kérel
meket az elsőfokú rendőrhatóságnál 
1943. március 31-ig kell Írásban be
nyújtani. Ezeket a kérelmeket a rendőr
hatóság május 31-ig elbírálja.

főzetheti. A kifőzött párlatot a terme
lő egy léteiben, vagy nagyban külön 
engedély nélkül is forgalombahozhat- 
ja. Ez a rendelet egyébként nem érinti 

ja földmivelésügyi miniszter által a 
direkttermő amerikai borok forgalom- 
bahozatalának szabályozása tárgvá- 

; bán a mull év őszén kiadott rende- 
■ letet.

nem szolgáltatható ki. A rézgálic. 
feketegálic-. vagy rézmészpor-utalvá- 
nyok szétküldése rövidesen megkez
dődik. A föld mivelésügyi kormányzat 
hírlapok, szaklapok, nyomtatványok, 
továbbá a rádió utján is fel fogja 
világosítani a szőlősgazdákat a fenti 
védekezőszerek helyes és takarékos 
felhasználásának módozatairól. A gyü
mölcstermelők rczgáliceilátásáról kü
lön történi gondoskodás.

A csoportosan utazó mezőgazda
sági, szőlő- és erdőmunkások vala
mint kubikusok, továbbá kőbánya 
és utépitőniunkások részére bizto
sított vasúti menetdijkedvezmény 
igénybevételénél előirt hatósági iga
zolás uj szabályozása. A MÁV igaz
gatósága Vasúti és Közlekedési Köz- ' 
löny folyó) hó 7-i 20. számában 19.009. 
szám alatt hivatalos hirdetményt tett 
közzé, amelynek értelmében a cso
portosan utazó mezőgazdasági, szőlő
ős erdóimunkások. kubikusok, kőbá
nya és ulépítőmunkások részére a 
Magyar Vasúti Személydijszabás II. 
rész 13. szakaszában biztosított vasúti 
menetdijkedvezmény igény bevételé-

PORCEIÁN
ÜVEG
DÍSZMŰÁRU

legolcsóbban

PORCELÁN
GLAZSOVINA
OKRASENO
BI.ÁGO naiÍHlej

Zrim József
Muraszombat, Horthy Miklós ut 6.

(Főszolgabírói hivatal.)

|

hez szükséges hatósági igazolás folyó. 
I hó 1-től kezdve a földmivelésügyi mi- 
I niszlernek a kereskedelem- és köz 
í lekedésügyi miniszterrel egyetértőn
kiadott 210.000—IX.-i szárnu rende- 

| lete értelmében kizárólag a szóban- 
i forgó igazolás céljára újonnan rend
szeresíteti nyomlalványürlapon történ
hetik. Egyébként a hatósági igazolás
ra vonatkozólag továbbra is az eddi
gi rendelkezések (1937. évi 54.000. É 
M. számú rendelet) irányadók. A ked
vezményes utazáshoz szükséges uj- 
mintájú „Igazolvány" űrlapok a szer
ződtetés helye szerint illetékes közsé
gi. illetve városi gazdasági munkaköz
vetítő hivataloktól igényelhetők A 
MÁV gazgatósága az eddigi és a. 
uj hatósági igazolási eljárás között 
való átmenet zavartalanságának biz
tosítása érdekében úgy rendelkezett, 
hogy a vasúti közegek folyó hó) 15- 
ig bezárólag az eddig szokásban volt 
hatósági igazolást is elfogadják, folvó. 
hó> 16-ától kezdve azonban kizárólag

■ csak az uj előírásos űrlapon kiállított 
hatósági igazolások érvényesek. Az 
igazolvány kiállítására nem a mun
kaadó, hanem az odautazáshoz. ; 
lakóhely, visszautazáshoz a munka 
hely községi elöljárósága illetékes.

KÖZPCHtTmoÜ 

oittrich, MuaaazoHaaT
1943. március 27-én, szombaton 5 és V2 S o. 

március 28-én. vasárnap 3, 5 és ’/íS ó 
március 29-én hétfőn */a8 <■ 

TAVASZI SZONÁTA'
Főszereplők:

Szörényi F.va, líray lKadar, vitéz Benk<> 
Gyula, Makiári Zoltán, Ladomerszky Mar

git, Pethes Sándor, Földényi László.

1943. március 30-án kedden V28 c 
március 31-én szerdán 5 és V28 <>

CAFE DE PARIS
Főszereplők: .Jules Berry. Vera Korene. Mar 
cet C arpentier. Jaques Baumer, Caretté stb.

A szappanellátás megjavul. I Jj 
rendelet jelenik meg. amely a mosó
szappan-ellátásában lényeges könyi 
léseket léptet éleibe. Budapesten két 
szeres lesz a fejadag és vidéken i 
megjavítják a szappanellátást. I lireink 
szerint megkönyítik a háziszappai 
főzést, továbbá tárgyalnak a Iúgk.. 
felszabadításáról is. A csecsemők re 
szőre magas zsírtartalmú szappant hoz 
nak forgalomba. Az új rend már áprili 
elején életbelép.

A rézgálic ára. közellátásügj 
miniszter újra megállapította a rézgáli. 
legmagasabb gyári, viszonteladói é: 
fogyasztói árát. Az előírásoknak meg
felelő minőségű rézgálic legmagasabb 
fogyasztói ára forgalmi adóváltsággal 
és csomagolással együt kg-kint3 pengő.

Leventefoglalkozfatások szünetel
tetése. A Felsődunántuli Mezőgazda
sági Kamara felterjesztéssel fordult a 
földmivelésügyi miniszterhez a levente
foglalkoztatások március 15-től történő 
szüneteltetése tárgyában. Ugyanis a 
korai kitavaszodás folytán a mezőgaz
dasági munkálatok egyre erőteljeseb
ben indultak meg, úgy hogy a tavast 
mezőgazdasági munkálatok elvégzését 
a heti levente-foglalkozások nagy mér
tékben hátráltatják.



is>i3. március 26. Muraszombat és Vidéke 5 oldal

Áprilisa de stelinga
za one. ki szó rojeni med 1895—1919-tim letom, ki szó za szláve 

nej szpunili szoldacsie
Muraszombati járási de od áp- 

riiisa 2-ga do áprilisa 17-ga stelinga 
za vsze one. ki szó bili rojeni v lej
ta; med 1895—1919 i szó za csasza 
szlávszkoga vládanya szploj nej bili 
na steiingi. ali szó bili na stelingi, pa 
szc nej osztali notri, ali csi szó glij 
notriosztali. szlűzsili szó pa menye 
kak dvá mejszeca. Zsidovam nej tr
bej prijti na tou stelingo.

Stelinga dev Muraszombati v Bánfí- 
jovoj ostarii od 2—17 áprilisa i sze 
zacsne vszákso ütro ob 8. vöri po na- 
szíedüvajoucsem rédi:

Áprilisa 2-ga za tótkereszturszko 
• iarosijo, 3-ga za battyánszko, 5-ga

Vzhoudni pláni, steri sze tüdi nász tícsejo
' oditel Drüstva Nemcov na Vogr- 

-zk >m országi Goldschmidt György 
je nej dávno po Bácski hodo. gde je 

ripoiszkao tam bivajoucse nemce. 
Dotekno sze je tiszti glászov, pouleg 
-féri bi Hitler Adolf vezér i kancellár 

. \ ogrszkom országi zsivoucse nem- 
Nemski ország szpravo. Gold- 

szr.midt je pravo. ka szó tej glászi 
zaednouk preráni i je pravo. ka csi 
bi vezér i kancellár tou zselejnye meo, 
k . <ze naj nasi nemei preszelijo do- 
mou na Nemsko, bi vszáksi nemec 

gao k:u zapouvid szpuniti. Gold- 
dt ; • ovak potrdjávao, ka szó 

erszki nemei vernii lojálni do vogr- 
: ga állama itaksitüdiscséjoosztati. 

áksa oznanejnya nam tou szve- 
sijo. ka vezdajsnya bojna nej sza
za vogrszki národ. nego tüdi na 

grszkom országi zsivoucso nemsko 
mensino r-dna hisztouricsna vratníca 
znamenüje. Po szkoncsanyi polszke 
(lengyelszke) bojne je Hitler Adolf 
1939-ga oktobra 6-ga gues drzsao. v 
sterom je vözdigno. ka v Szrednyoj 
Europi. csi sze scsé réd napraviti, ! 
sze morejo nisterne národne csuporé 
preszeliti i od tisztigamao sze je zbü- 
ailo vroucse zselejnye nasi nemcov. 
ka sze preszelijo v ..Ostland' .

V zádnyem csaszi sze je tou zse- 
!ejnye escse doszta bole povéksalo. 

r je od nemske szilé notrivzéti ho
nik kráj potrejben na vnozsino páv- 

mesirov i vszefelé drűgi delav- 
ov. Tej naszeljeni koloniszti do pa 

g'i tam nej szamo vérsztvena moucs 
biti nego mocsna zidna obramba od 
vzhoudne sztráni. ka sze vzhoudna 
granica od vszej vihérov od vzhou- 
da more naveke obrániti.

Pri resitvi vzhoudnoga pitanya sze 
remska politika predvszem naszlánya 
na capás sztároga nemskoga vitéz- 
koga réaa i ide po tisztom dühi. Té 
vitézki réd je zse pred 600—700 lej
tami goriprisao na tou. ka sze za 
záhodno kulturo morejo vzhodni kráji 
ofnoti i szó zse te Baltikum i krajino 
ned Odero i Visztulo zébrali vö za 
presztor nemskoga zsítka. Treszeti iejt- 
na bojna. XIV. Lajosa vnicseválne

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja réges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

1 h °i™ l badacsonyi és egyéb balaton- 
tnelleki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók 

Titán János 
bomagykereskedönél — Kisssombat. 

za perestószko notarosijo i za veszni- 
ce Korong, Kisszombat i Baltyánfal- 
va, 6-ga za péterhegyszko notarosijo. 
7-ga za notarosijo Szarvasiak, 8-ga 
za notarosijo Urdomb i Vashidegkut, 
9-ga za notarosijo Bodóhegy, 10-ga 
za notarosijo Csendlak, 12-ga za ve- 
sznice Felsőlendva, Alsócsalogány i 
Ottóháza, 13-ga za vesznice Radófa. 
Vaskorpád i Vidorlak, 14-ga za nota
rosijo Kuzma i vesznici Barkóc i Mu
raszentes, 15-ga za notarosijo Már- 
tonhely, 16-ga za notarosijo Musznya 
i áprilisa 17-ga za Muraszombat. Ma- 
gyarszombatfa i Pártosfalva notaro- 
sije.

í bojne i za tisztim naszledüvajoucsi 
dogoudki szó odvrnoli tou nemsko 
politiko i szlávszka expanzia je grá- 
tala mocsnejsa. Tou je bilou sztánye 
vsze do tisztigamao, gda je Hitler 
Adolf vezér i kancellár nasztavo ná- 
rodni szocializmus i sz szvojimi po- 
magácsi. gledoucs na vzhoudno politi
ko. znouva sztoupo na capás nemsko
ga vitezkoga réda. Hitler je vknigi 
„Mein Kampf" nadroubno popiszao. 
ka zakaj sze more nemsko preszté- 
ranye prouti záhodi presztaviti i na 
vzhoud djáti.

Na Polszkom, Baltikumi i v Ukra- 
jini zse znaszeljeni nemei szó sze 
pokázali za premalo, ka bi té velke 
krajine oblüdili. Té szó znaszelili z

Osztály sorsjegyet
rendelyen az ismert szerencsés

Suchtár bankház-ital 
Budapest, Ullői-út 6. (a Kálvin-térnél) 
Nagy szám válaszuk 1 Nagy nyerési esély I 

Előzékeny ügykezelés! 
Azonnali nyereménykiíizetés. 
Rendelés levelezőlapon.

Warhegauja, Baltikuma, jüzsnoga Ti- 
rola. Volhinie, Dobrudzse. Besszará- 
bie, Horvacskoga. Bosznie, Bulgárie 
i eden tao z Hollandié.

Vsze tou csinejnye vszegavecs tüdi 
na Vogrszkom országi zsivoucse i sze- 
bé za nemce vadlüvajoucse posztávla 
pred edno pitanye. ka ka de z 
z nyimi po szrecsnom szkoncsanyi 
bojne. Niti praviti nam nej trbej. ár 
bi vesz ország zsalüvao, csi bi éti 
zsivoucse i szebé za nemce vadlüva
joucse lüdsztva od nász vöszelili. Vo
grszki národ je vszigdár v pretecse- 
nom csaszi v nájlepsem vküprazmej- 
nyi zsivo z dományimi nemeami i tak 
tüdi v bodoucse scsé. Vszáksi vogrin 
je na csisztom, ka szó nasi nemei z 
szvojim vőrnim delom k nasemi vér- 
sztvenomi naprejidengi doszta po- 
mogli. Mi pa nigdár ne pozábimo, 
kaksikoli de nyúv koncsni sors, ka 
odtisztigamao, gda szó oni na Vogr
szkom országi szvojo drűgo domovi- 
no najsli. szó po pajdáskom v dob
rom ino hüdom z nami vszigdár vö- 
drzsali. _

Vöre sze morejo 
naprej irihtati

Márciusa 29-ga v pondejlek zadve
csara ob 2 vöri sze pá zacsne lejtas- 
nye csaszovno racsúnanye. Ob toj 
vöri sze morejo vöre zrihtati* na 3 i 
do tak edno vöro naprej. Tou vcsiní 
véksi tao europszki országov.

— Na zseleznici Győr—Sopron— 
Ebenfurt zse 7 zsenszki kalauzov 
szpunyáva szlüzsbo.

Krátki glászi
— V Kisszombati nede petrolija.

Kak je znáno, je Vogrszko-Nemska 1 
drüzsba za iszkanye kamenoga olija 
v Kisszombati zacsnola z vrtanyom, 
ár szó vszi znáki kázali, ka de na 
tisztom meszti öli. Vrtanye je trpelo 
blüzi pou leta i szó zvrtali vise 800 
metrov globoko, ali zaman. Zdaj szó pa 
prisli do edne tákse zemelszke gübe, 
pod sterov je zse vözaprejto, ka bi 
sze öli nahájao. Vszo skér z apará- 
tami dojrazmetávajo i do vozili na 
eden kráj blüzi Alsólendve, gde je 
vékse vövidejnye.

— Posílanye pakov na front. Do 
áprilisa 10-ga sze lejko posilajo paki 
do 5 kil sz táborszkov postov na 
fronti bodoucsim. steri numere sze 
zacsnejo z 2. V paki szme biti szamo 
kaksi gvant ali drüga potrejbsesina, 
nikak pa nej tobák ali zsivezs. Pák 
sze naj posle szamo tisztomi, ki ga 
je proszo i sze more na posti dojza- 
delati. Tüdi píszmo sze ne szme djáti 
v nyega.

— Nasa indusztria je v preminou- 
csem leti ponűcala 227 vagounov 

■ mascsoube. Tá mascsouba je sla náj- 
1 vecs za leder, zsájfo. kémicsni papér 
! i stamparszko indusztrio.

— Finszka kulturna komiszia prí
de májusa mejszeca v Budapest. Cio 
té komiszie je poglobítev vogrszko- 
finszkoga priátelsztva.

— Táborszko posto med Buda- 
j pestom i frontom prevázsajo z euro- 
plánami. Od frontne linie do glávne i 

I táborszke posle i z vesznie do Bu- 
1 dapesta pa ide z rédnov postov.

— Diáki v Sárospataki szó sze 
szamovolno goriponűdili, da je naj , 

: za lejtasnyi csasz odposlejo na vesz- 1 
i nice na polszko delo. Napszám pa ! 
steri bi nyim sou, odsztoupijo hon- | 
védszkim famíliám.

— Pétdvajszti ONCSA (íundácia 
za obrambo lüdsztva i familij) his 

i posztávlajo gori v sopronszkom vár- 
megyövi. Té hise ksenki dájo prejk 
postenim i szrmaskim famíliám z do- 1 
szta decouv.

— Vszáksa obütev z umetnim po
platom sze more v tisztoj fabriki, ste
ra je poplat gori delala, ksénki po- 
praviti, csi sze prvlé raztrga. kak pa 
miné 3 meszecov. Po zrendelüvanyi 
minisztra za preszkrbo národa sze 
popravilo more opraviti v 14 dnévaj.

i Od postnine pou sztroskov noszi bao- 
| tos, pou pa fabrika, tak ka küpca 
nika neszmi obtercsiti.

Vsze vrszte SZEMÉLYE 
kak: lükecovo, zeljovo, grájscsicsovo, en- 
divijovo i burgulovo szc dobi pri GYŐRÉI 

kertejszi v Muraszombati.

Od kédna do kédna
Hitler je drzsao gues na dén ju- 

nákov v Berlini pred navzoucsnoszt- 
jov vnozsino národa i pred 300 ra- 

I nyenimi szoldákmi. Hvála vojszki — 
je pravo — ka je nevarnoszt minoula. 
front je potrdjeni i szó naprávleni 
sztopáji. ki zagvüsajo gvüsno gvina- 
nye. Sz tem je minoula tüdi nevar
noszt za cejlo europo. Histourija je 

I pozvána. naj szpoznáva tou nevar- 
l noszt. ka bi sze zgoudilo, csi bi divji 
bolseviki pogázili Europo i vnicsili 
nájbole kulturne országé.

Ka sze naj dela za Ukrajino po- 
vouli masinov, je Krupp—Essenszka 
ocelna fabrika v Kievi z summov 
100.000 márk szvojo fabriko posztá- 
vila gori.

Szovjetszki követ v Ameriki Lit- 
vinov de gormentüvani. Rávnotak tüdi 
moszkovszkoga amerikanszkoga ko- 
veta domou poslejo.

Kak potáplajo nemske podmor- 
nice neprijátelszke hajouve ? Már
ciusa 19-ga szó nemske podmornice 
dobro lovino mele, ár szó potoupile 
32 neprijátelszki puni hajouvov z 
210.000 tonázsov. Zsé márciusa 16- 
ga v zourji szó nemske podmornice 
opazile vékso csuporo neprijátelszki 
hajouvov na szevernom táli Atlant- 
szkoga oceána. Szpoznali szó. ka szó 
tej hajouvje dobro naklajeni i ka pe- 
lajo blágo z Amerike na Anglesko. 
Csuporo tej hajouvov je sztrázsilo 
doszta rüsilcov i korvetov. Edna pod- 
mornica je vcsaszi dobila zapouvid 
za napádanye. Tou zapouvid je tüdi 
szpunila i je prvo noucs 12 hajouvov 
potopila, 4 pa sztorpedejrala. ki szó 
sze pa na zburkanom mourji tüdi po- 
toupili. Pri osztanyeni hajouvai je vei- 
ka zmeslinga grátala i szó je rüsilci. 
korveti pa tüdi eropláni zácsali pre- 
ganyati. Vszevküper pa nika nej po- 
mágalo, ár szó nemske podmornice 
eden za drügim. kak vrág grejsnodü- 
so, lovile i szkoron vszakso vöro eden 
hajouv posziale na dno mourja. V 
stiri dnévaj je vesz hajouvszki kara
ván z rüsilcami i korvettami bio vni- 
cseni. Od zacsétka bojne mao je tou 
za nemske podmornice nájbougsa io- 
vina bíla.

V Ameriki nej szamo meszou i 
szír, nego tüdi öli, zmoucsaj i mászt 
tálajo vö na kárte.

Ha Budapesten jól és 
otthonisan akarja érezni 
magát, keresse fel

ANDREICS KÁROLY
vendéglőjét

BUDAPEST Vili.. Kerepesi ut 5. 
Keleti p. u. érkezési oldallal szemben.

A „VENDEK TALÁLKO
ZÓ HELYE". Jó magyar 
konyha, finom fajborok.

Kak naprediije nas ország
Gda szó nam v Becsi na konfe- 

renciji nazájoszoudili eden tao gor- 
nyega krája, steroga szó csehi poszili 
pod szébe szpravili. szó nasi vrejli 
mousztarje pri Medve kráji z never- 
vanov nágloscsov goriposztavili ha
jouvszki mouszt prejk Dune v Csalló
köz i szó po nyem masejrali nasi ba- 
trivni honvédje prouti szevernomi krá
ji. Szledi szó damfara postavili na 
nyegovo meszto, steri je kak komp 
ali baront prevázsao lüdi i vszefelé 
blágo. Obouje sze je vöszkázalo za 
premalo i sze je zavolo tóga nas kor
mány odloucso, ka na tisztom meszti 
goriposztávi zselezo-betonszki mouszt. 
ki Csallóköz—Szigetköz z Kisalföldom 
vküperprikapcsi.

Zmejsz je tüdi bojna vdárila vö. ali 
vogrszka krepka vola i mocsno naka- 
nejnye tüdi v zvünrédno teski csaszaj 
csüdezse sztvárja. V dobrom 2 pa pou 
leti je mouszt gotov i szó ga nej dáv
no nas Kormányzó prejkdáli szvoje- 
mi pozványi. Mouszt sze je z velkov 
tezsávov delao v duzsini blüzi 2 ki- 
lometra. Sürki je 12.40 m.
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Po szveiti
Tüdi na Finszkom szó sze szpom- 

nili z vogrszkoga márciusa 15-ga. V 
Helszinki szó nájmre na té dén na- 
pravili lejpo ouszvetnoszt, pri steroj 
priliki je Sovijarvi Anti, univerzitetni 
proíeszor meo lejpi gues od vogrszke 
borbe za szloboscsino 1848-ga leta.

Kak sze vidi, Amerika scsé pretr- 
gati diplomátszke zvéze z Finszkim 
országom.

V Taljanszkom országi zsivé po 
nájnovejsom lüdszkom racsúnanyi 45 
milionov 701 jezero düs..Tü szó vzéli 
v racsun tüdi ono lüdsztvo, ki zsivé 
v tiszti tálaj országa, steri szó v toj 
bojni bili k cojprikapcseni.

XII. Piusz pápa je darüvao — kak 
glászijo iz Helszinkia — 10.000 dol- 
lárov za íinszko szrmasko deco.

Angleski zvünásnyi miniszter je 
odpotüvao v Washington, gde je meo 
dugse tanacsüvanye z amerikanszki- 
mi drzsávniki.

Gvant proszijo szovjeti. Edne svaj- 
carszke novine z Londona glász pri- 
násajo, ka szovjeti natou proszijo lon- 
donszki kormány, naj nyim prvlé gvant 
poslejo. ár je lüdsztvo brezi nyega.

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

NEMECZ János
MURASZOM BAT
Horthy Miklós ut 7.5IHBER

p 462 maslni za zlwanye
ÁRJEGYZÉKEK 
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— Naszproutno. prevecs dobro vsze 
razmim, goszpoud umetnik. Presztáv- 
lam szi tüdi kejp. steroga scséte na- 
málali.

Kühár jo je zacsüdeno pogledno i 
prijao za rokou. — Pa vendar mi ne 
vidis v míszli, deklícska!

Vali sze je na vesz glász zaszmi- 
jála.

Kühár jo je poglado po líci. V tóm 
trenutki nyerni je prebüdíla szrcé i 
je napunila z veszéljom.

— Escse ednouk vász proszim, pü- 
sztite, da bőm vász namálao. — je 
pravo Kühár sz proszécsim glászom.

Vali sze je zamíszlila.
— Mogoucse nescses, deklícska. — 

jo je nájgeri pítao Kühár.
— Jáko rada privolim. goszpoud 

umetnik. da me namálajo. ali prvlé 
bi sze rada szvétesnye oblejkla, — 
je odloucsno szpregovorila Vali.

— Za cejli szyejt nej, mála, — je 
presztráseno pravo Kühár. — Kak 
szi, tak osztani. Mála szpremémba i 
bi sze ti mogoucse zse nej tak lepou 
sikáló!

— Kak goszpoud umetnik zselejo!
— Proszim, sztoupi na tou meszto,

Porüsene cérkve
Zrácsni napádi zdajsnye bojne szó 

v Nemskom i Taljanszkom országi 
szporüsili doszta cerkvéo. Krscsan- 
szki cslovik lejko szamo z bolécsim 
obcsütejnyom vzeme na znánye té : 
zsalosztne glászi. kak sze vnicsüjejo 
Bozse hrambe.

Jeli szó pa té cerkvé. pokecs szó 
bilé neposkodüvane, szpunyávale 
szvoje pozványe? Prázne szó bilé. j 
Bomba vragá je zse doszta prvlé v 
nyé vdárila.

Ne joucsmo za porüsenimi cerkvá- 
mi, nego za porüsenimi dűsami. Dü- 
se moremo znouvics vöosznoviti, ár 
pouleg brezverni düs ne pomága niti 
nájlepsa cerkev. Verne dűse szi pa 
zozídajo nouve cerkvi.

Té isztinite recsí szó prineszle no
vine rimszkoga pápo, Osservatore 
Romano.

Szirouve kouzse
od divjácsine (od domácse mácske, pizsmovke, torá, veverce, 
jázbeca, domácsega i divjoga závca, liszice, vidre itd.) kak tüdi 
vszaksodlako küpim po nájvisisoj cejni.

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

Zsenszki kouticsek
ROJSZTVO

Velko veszelje je, cse Boug obda- 
rüje drüzsino z detetom. Té dár zse- 
lejnya je vszigdár potrejbno z vészéi- ; 
jóm szprijéti.

Ali ne míszlim gnesz od tóga gu- 
csati, nego od drügoga, kelko íalinge, 
kelko nezdravoga i nepremislenoga 
vcsinijo escse nase zsenszke, cse 
prídejo v ete sztan.

Prvo more biti, da sze za nouvo 
rojencska zse naprej vsze priprávi. 
Rázne oblejkice, szrakice, pelinke i 
pouvice sze naj zse prvlé zaperéjo i 
vöszkühajo. da vesz práj i zamáza- 
noszt vöodíde. Nej je potrejbno. da 
szó té sztvari z bejloga plátna i vö- 
nacifrane. naj boudo nouve ali sztá- I 

kak zádnyics! Mogoucse sze escse 
szpomínas, kak szi té sztála!

Vali je eden csasz premislávala, 
potom pa vzéla bot i sla na tiszto 
meszto. Zaglédala sze je v plamine. 
Dűsa nyej je bila puna veszélja i 
zadovolsztva.

Tüdi Kühár sze je za trenutek za- 
miszlo. Csüdüvao sze je deklícski, da 
tak razmi nyegove recsí i vsze tak 
csiní, kak nyegove míszli zselejo.

— Tak de jáko dobro! — je zado- 
volno pravo. Proszim. tak osztanle 
za eden csaszek. gda bős pa trüdna, 
te va pa pocsívala, — je dodaoszme- 
jécs Kühár.

Vali ga je szamo poglédnola. Ni
kaj je nej právla. V dűsi nyoj je pa 
vládao popuni mér.

Kühár István je sztoupo k málar- 
szkoj tábli i zacsno delati. Z koráj- 
zsnimi potézami je málao kejp lejpe 
dekline. Po dúgom csaszi je pá bio 
navdüseni v szvojem deli. Umetniska 
rouka je niti edno potézo nej zgrej- 
sila. Escse nigdár je nej bio tak dob- 
re voule pri deli, kak zdaj. Vidlo sze 
je na nyem. da je odplavala od nye
ga szresna bolezen i sze v nyegvom 
szrei i dűsi naszelilo nouvo zsivlejnve 
i veszélje. Zmejszt je sou blizse k 
deklícski i jo tak pogledno. z zado- 
volnimi ocsámi sze je povrno i vszig
dár z véksim ino véksim navdüse- 
nyom delao.

BENKÓ JÓZSEF___
HUSÁRU ÉS KONZERVGYÁR

Sürgöny: 
BENKÓ. 
Muraszombat

Postatakarékpénz
tári csekszámla 
74009.
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re, tou je vszeeno. Glávno je, da szó 
csíszte. Dejte pride na szvejt szlabo 
i obcsütlívo, nej je navajeno na szvet- 
loubo, na mraz, kouzsa je nej vaje- 
na na lüft i tak kaj írisko zgrábi kaksi 

beteg. Koupati sze je more vszaki 
dén i vszáka ednouk nücana pelinka 
sze more zaprati. Tou ne kos
le drűgo. kak szamo malo trűda. 
Gvantec i pelinke sze naj szüsijo 
na íriskom lüfti, na szunci i vötri. da 
tak dobijo csiszto i dobro szago, dej
te de pa v táksom gvanteci dobro 
szpalou. Odejvkica naj bou topla i 
lejka. Szlaba naváda je, cse sze na 
tou málo cslovecse bitje vrzsejo za- 
mázani moski kaputi, ali prásnati 
strikani roubei. Dejte je tak toplo po- 
vito v dekico i záto zadosztüje, cse 
je pokrijemo z flanelaszto dekő ali 
malo napunyenim vankisom.

Szlaba naváda je tüdi íacslanye 
deteta. Prviva dvá kedna je dobro, 
cse sze máloga prejk poupka zvézse 
z pouvicov. Ali sztiszkávanye i zave- 
zsüvanye noug i rouk je velko man- 

— Za gnesz de zadoszta. deklícs- I 
ka. — je pravo z veszélim glászom I 
Kühár i sze nyoj lepou zaszmejo. . 
Jáko rád szám i sze vám zahválim ' 

I za trűd. da szte bili tak mirni.
— Nej je tou tak lejko na ednom 

meszti sztáti, kak bi szi tou cslovik 
miszlo, — je právla Vali i sue malo ' 
vtégnola iz mérnoga sztánya.

— Szi grátala trűdna, deklícska ? I 
— jo je pítao Kühár.

Vali je odkímala. Nyéni csarni vla- 
szjé szó sze razgrnoli i sze szvejtili 
v zádnyi szuncsni zsárkaj.

— Vej sze zse pocsiném. — je 
szmejécs odgovorila Vali.

— Mores mi obecsati. da sze vüt- : 
ro pá szrécsava na tóm meszti. — jo 
je proszo Kühár.

— Csi je potrejbno. rada prídem!
— Prevecs sze veszelim tömi! Pa ■ 

csi mo gotovi z kejpom, szi poguesí- 
va kaj drűgoga. Mám ti doszta za 
povedati!

Vali je grátala rdécsa.
— Dobro, goszpoud umetnik! Prí

dem tüdi vütro táksoga hipa. Z Bou- 
gom!

— Véndar mi povej prvlé, ka ti je 
imé? — jo je zasztávlao Kühár.

Vali je en csasz premislávala. ka 
bi naj odgovorila.

— Fáni mi je imé! — je právla 
nazáj i sze zse napoutila doj po pouti!

— Na te pa z Bougom. mála Fáni I 
Na szvidejnye vütro ! Csiszta zagvüsno

tránye. Naj edna mati ne vörje. da 
deca dobijo kríve nogé, cse je pü
sztijo íráj lezsati. Te bi varaski lüdjé 
meli vszi krívo tejlo. Dejte sze sza
mo tak razvíja, cse sze lejko proszto 
gíba. V leti i v zími naj szpi vszáki 
dén edno vöro pri odprejtom okni i 
od prvoga kedna rojsztva sze ga naj 
navádi vöneszti v kaksemkoli vrej- 
meni na lüft. Tüdi szunce jáko dob
ro dene málomi deteti. Glávica naj 
bou v szenei, nágo tejlo pa naj sze- 
grejva szunce. persze nej duzse, kak 
5—10 minut. Kak dugó je li mogou
cse, naj maii nadája dejte, ár niti 
krávje mlejko, niti mocsnik ne haszni 
tak, kak materinszko mlejko. Escse 
szamo po sésztom mejszeci naj dobi 
dejte kakso drűgo hráno. Naj sze 
nyerni zacsne dávati malo szád ab 
zelenyé. Csresnyov szaft, zribane szi- 
rouve jáboke, v malo zmoucsaja zdin- 
sztano i paszejrano mrkevco, krum- 
pisove zsgánike zmesane z mlejkom 
ali paszejrani spinat. Tou vsze je 
jáko le.jka i zdrava hrána za málo 
dejte. Nej je potrejbno, da dobi dén

: za dnévom szamo mocsnik.
Tak je za mater malo véksi trúd. 

ali tüdi veszélje je vékse, cse je dejte 
zdravo, mocsno i szpecseno od »zun* 
ca. Ár szamo iz zdrave decé lejko 
zraszté mocsen i zdrav národ.

KK- óva.

ÉRTESÍTEM
az érdekelt gazdákat, hogy méntelepemen 
továbbra is lehet íedeztetni 1VÁNFÁLVÁN 

PODLESZEKNÉL. „

prídi! — je kricsao za nyouv Kühár. 
gda je zse sla po szerpentinovoj pouti.

— Csi szám obecsala, te zagvüsno 
prídem, — je nazáj szkrícsala Vali.

Vali je z poszkocsnimi sztopáji sla 
prouti doumi. Kühár je med tém csa- 
szom vküp poubrao szvoje recsí i du
gó glédao za Valikov. V iejpoj hor- 
nátoj gyanki je vövídla med zelénim 
drévjom, kak káksi velki metüjlec. 
Tüdi ona sze je tü pa tam nazáj 
zglédnola i sze tak oddalecs szrecsü- 
vala z Kühárovim poglédom. Kelko- 
krát je nazáj poglédnola. telkokrát jo 
je Kühár pozdravo kimajoucs z krs- 
csákom. Ona nyerni je pa odzdráv- 
lala z bejlim roubcom i veszélo za- 
popejvala. Kühári je zakipelo v szici 
i sze csüto na nouvo porodjenoga. 
Z tém veszéljom sze je loucso od 
preminoucsi csaszov. Cejli szvejt je 
bio pred nyim eden nouvi poiléd 
ali szám szebi nej znao odgovoriti 
zakoj!

Tüdi Vali je bila veszéla. Gda je 
prisla domou, je bejzsala k Évi i jo 
obinoula.

— Oh, drága Éva. tak szám sziecs- 
na, da szám te bougaia i sla na pla
mine. Escse bole me pa veszel), da 
szám vídla, da je tüdi on bio tak 
szrecsen.

Vsze je povejdala Évi, ki jo je ne- 
sztrpno poszlűsala i sze csűtila, kak 
da bi nyoj bila práva mati.

(Nadaljávalo de sze.)
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