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Évforduló Méltóképen ünnepli meg* vasárnap
A vendvidék népének életében 

felejthetetlen és örökké emlékezetes 
marad április 16-ka. Két éve, hogy 
beteljesült minden, aminek a bekö
vetkezését igaz magyar hittel 22 éven 
át vártuk. Olyan mámoros öröm és 
boldogság, mint amilyenben a vend
vidék népének 1941. április 16-án 
része volt, nem csak az emberi élet
ben, de a nemzetek történetében 
is csak ritkán adódnak.

Abból a fenséges érzésből, mely 
akkor egész szivünket, lelkünket 
áthatotta, kell hitet, erőt és lelkese
dést merítenünk a jövőben is.

Másodszor ünnepeljük e fenséges 
évfordulót, de ez a nap számunkra 
nem egyszerű ünneplési alkalom, 
nemcsak imára kulcsoljuk kezünket 
és áldjuk a Magyarok Istenét fel
szabadításunkért, nem csak a hála 
érzésével tekintünk az első magyar 
emberre fel, kérve Istenünket tartsa 
meg soká, de ünneplésünk 
célja az, hogy hitet, erőt és 
kita r t ás t m er i t s ün k belőle 
az előttünk álló nagy fela
datok megvalósítására.

Nagy feladatok előtt állunk, ame
lyeket csak erőnk végső megfeszí
tésével és igaz, becsületes, hősi 
magyar lélekkel oldhatunk meg. Ez 
a tudat kell, hogy áthasson ma 
mindnyájunkat, az egész népet, az 
egyént és a családot egyaránt. Félre 
minden egyéni kicsinyeskedéssel, 
egyéni szempontoknak ma nincsen 
létjogosultságuk. Most, amikor vér
ben és vasban születik az uj világ 
és a vendvidéken is most rakjuk 
le egy újabb magyar évtized alap
jait. minden szellemi és testi erőnk
re szükségünk van, hogy az esetleg 
még eljövő megpróbáltatásokkal 
szemben, mint őseink a múltban, 
méltó módon állhassuk meg a 
helyünket.

Április 16. örömünnepén hasson át 
mindnyájunkat az a gondolat, hogy 
fogjon össze mindenki, aki magyar 
szívben és érzésben. Ha a jövendő 
uj korban azok akarunk lenni, akik 
mindig voltunk, értéka nagy né- 
Pek között, akkor áldozatos, ön
tudatos, munkás jövőnkben hivő, 
magyaroknak kell lennünk.

A 22 esztendő sötétsége, a két 
év fénye buzdítson arra bennünket, 
hogy a jövőben annál nagyobb hit
tel s mindent feláldozó lélekkel, 
szivünk, testünk görcsös ragaszko
dásával álljunk őrt, a már egyszer 
elvesztett és a visszaszerzett, vissza
kapott örökségünk felett s ha kell, 
utolsó leheletünkig küzd
ünk a szebb, boldogabb 
magyar jövendőért, utolsó 
'-sepp vérünkig a magyar 
y5nd vidék örök magyar 
,oldjéért.

.. H. N.

a Muravidék felszabadításának második évfordulóját 
Érezze kötelességének minden vend-magyar ember, hogy 

a Muraszombatban rendezendő hazafias ünnepélyen ott legyen!
Ünnepi szónokaink: dr. Érász József mEgyéspiispök, vitéz dr. Szűcs István főispán, Mikola Sándor és Hartner Nándor

Komoly időben zajos ünnepet ülni ’ 
nem szoktunk. A Muravidék felsza
badításának évfordulóját azonban a 
háború ellenére is mindig méltóképen 
ünnepeljük meg. Szükség van erre. . 
Részben azért, mert örömünk akkor- | 
ra. hogy kikivánkozik belőlünk, min
denkinek meg akarjuk mutatni, rész
ben pedig azért, mert a vend-magyar 
nép az egész világ előtt be akarja 

, ismét és ismét bizonyítani, hogy fel
szabadításával szive legbensőbb óhaja 
teljesült.

i A felszabadulás emléknapjának meg- 
I ünneplése az ő részéről több, mint | 
boldog ünneplés, több, mert

hitvallás is
egyúttal. Az ünnepélyen való részvé
telével ugyanis megmutatja barátnak 
és ellenségnek, hogy magyarnak érzi 
magát, hazájához ragaszkodik, hű 
marad hozzá minden körülmények 
között, érte dolgozik és érte él. Mert 
tudja, hogy az ő boldogsága az or- 

j szág boldogságához van kötve.
Ezért kötelessége minden hűséges 
vend-magyarnak minden mura
vidéki magyar érzelmű embernek, 
hogy a felszabadulás emlékére 
rendezett ünnepélyen megjelenjék 
és jelenlétével tegyen hitvallást 
magyarsága mellett!
A Muraszombatban rendezendő ün- 

I nepélyre a muraszombati járás terüle- 
' tén senkinek sem küldött a rendező 
| Vendvidéki Magyar Közművelődési 
[ Egyesület meghívót. Úgy érezte, feles
leges ez. mert saját ünnepünkön nem 
lehetünk meghívott vendégek, saját 
ünnepünkön kötelességünk, hogy ott 
legyünk I

Az ünnepély rendje
A Vendvidéki Magyar Közművelő

dési Egyesület a hatóságokkal és a 
többi társadalmi egyesületekkel kar
öltve méltó hazafias ünnepélyt készít 
elő Muraszombatban. Az ünnepély 
reggel 9 órakor tábori misével és is- 

i tentisztelettel kezdődik.
A tábori misét dr. Grösz József 
megyéspüspök celebrálja,

I helye a Várkastély előtti tér. Az is
tentisztelet helye az evangélikus temp-

A hazafias ünnepély délelőtt 
háromnegyed 11 órakor kezdődik 
a Szabadság-téren.

. Zenekar és szavaló a Hiszekegyei 
adja elő. majd Hartner Nándor üd
vözli a vendégeket és méltatja a nap 
jelentőségét. Ezután dr. Grősz József 
megyéspüspök mond ünnepi besze
dek majd a zenekar ad elő zenesza- 

! mókát. Vitéz dr. Szűcs István. Vas 
’ vármegye főispánja mond beszedet.

majd a muraszombati középiskolák 
egyesitett énekkara szerepel. Mikola 
Sándor vend nyelvű beszéde fejezi 
be a szónoklatokat. Végül Bükvics 
Béla, gimnáziumi tanuló, levente sza
val. A Himnusz éneklésével érvéget 
az ünnepély.

Ezt követőleg közös ebéd követke
zik a Központi Szálloda éttermében. 
A rendezőség közli, hogy a közös 
ebédre a muraszombati járásban 
senkinek sem küld meghívót. Akik a

Lobogózzuk fel házainkat, díszítsük ki ablakainkat!
A felszabadulási emlékünnepélyre öltözzék ünnepi díszbe Muraszom

bat. Lobogózzuk fel házainkat, díszítsük ki virágokkal és nemzeti szinü 
szalagokkal ablakainkat. Legyen méltó városunk képe az ünnepünkhöz I

Felhívás a magyarruhás asszonyokhoz, leányokhoz 
és férfiakhoz!

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület felkéri mindazokat 
az asszonyokat, leányokat és férfiakat, akiknek magyar ruhájuk van, 
hogy az ünnepélyre öltsék azt fel. A magyarruhás résztvevők csoport
ja emelni fogja az ünnepély fényét.

17-én este fáklyás menetet rendeznek a leventék
Szombaton este fáklyásmenetet rendeznek a leventék a muraszom* ti 

tüzoltózenekarral karöltve.
A fáklyásmenet kezdete este 8 óra, vége körülbelül ^9 óra. 

A leventék a tüzoltózenekarral végigjárják a város nagyobb utcáit. m.. d 
az országzászló elé vonulnak, ahol a zenekar eljátsza a 1 limnuszt.

Alsólendva április 16-án ünnepli meg 
a felszabadulás évfordulóját

Alsólendváról jelentik: Alsólendva 
és környéke folyó hó 16-án ünnepli 
meg a Muravidék felszabadulásának 
második évfordulóját. Alsólendva és 
vidéke a Szentháromság-kápolnában 
15-én éjjel hálaadó engesztelő és fel
ajánló Szentségimádást tart Krisztus 
Király előtt, mely reggel 7 órakor szent
misével fejeződik be. — Az ünnepi 
istentiszteletek 16-án 9 órakor kez
dődnek a róm. kath. plébánia temp

Emlékművet a muraszombati csata hőseinek!
Több Ízben megemlékeztünk már 

az 1919-i muraszombati csatáról. Eb
ben a csatában a muravidéki vend
magyarok fegyverrel verték ki Mura
szombatból a megszálló jugoszláv csa
patot és ezzel fényes bizonyítékát ad
ták a magyar hazához való törhetet
len hűségűknek. Ehhez az esemény
hez hasonlót sehol sem találunk az 
újabb magyar történelemben, joggal 
mondhatjuk, hogy a vend a leghűsé

közös ebéden részt szándékoznak 
venni, jelentkezzenek legkésőbb pén
teken délig a Vendvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület titkárságá
nál, ahol az ebédjegyet is átvehetik. 
Az ebédjegy ára 6 pengő 50 fillér.

Az ünnepély után, amennyiben a 
szombathelyi katonazenekar Mura
szombatba jön az ünnepélyre, térze
ne következik.

Délután a Mura sportpályán bajno
ki labdarugó mérkőzéseket rendeznek.

lomban és az evangélikus terr.;:/" in
ban. Utána az Országzászló előtt ün
nepély. Az ünnepély szónoka Zsidó 
Sándor dr. országgyűlési képviselő. 
Majd az Alsólendvai Levente-egyesü
let zászlójának átadása.

Délután a Levente-egyesület - órai 
kezdettel szinielőadást rendez a Le
vente-otthonban. Színre kerül ..Krasz- 
nahorka Büszke \ ára" című dán: 

gesebb nem magyar anyanyelvű né e 
az országnak. Éppen azért, mivel a 
muraszombati csata

jelentősége egyedülálló,
a Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület legutóbbi közgyűlésén ne
mes Breuer Pál alezredes kezdemé
nyezésére elhatározta, hogy

emlékművet állít a csata hősi ha
lottainak,
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amely az utó. or! mindig figyelmeztet
ni fogja a vend-magyarok Hűségére.

bí hal - muraszombati teme
tőben nyugosz.. sk. egy azonban. Sze-
donva Ferenc. a1 aslaki temetőben. Ott 
is emlékműve* fognak emelni. Ezzel 
kapcsolatban megjelent Antauer Jenő 
tanügyi előadónál, az egyesület főtit
káránál Szedőm Sándor vaslaki gaz
da. aki az elhunyt

Szedonya Ferenc hozzátartozói 
nevében 100 pengőt ajánlott fel az 
egyesület gyűjtéséhez. Biztosak va
gyunk benne, hogy a rövidesen meg- 

! induló gyűjtés olyan eredménnyel fog 
i járni, hogy méltó síremlék örökíti meg 

a muraszombati és a vaslaki 
tőkben a muraszombati csata 

I nek emlékét.

teme- 
hősei-

Április 15-től 50 százalékkal drágul 
a vasúti utazás!

A munkás és ianuló JegyeH ára nem emritsedik
A kormányzat kívánatosnak tartja, 

hogy a kitermelt la túlnyomó része 
inég a nyári hónapok előtt a fogyasz
tó piacra kerüljön. Ezért a vasutak a 
130 kilométeren túl fuvarozandó fa
küldemények diját április 10-től má
jus 31-ig 50 százalékkal, június hó
napban 30 százalékkal mérséklik. Jú
lius 1-től a tűzifa küldemények után a 
MÁV az eddigi fuvardijat számítja fel.

Egyidejűleg a kormányzat elrendelte 
a személy -. sebes és gyorsvonali me
netdijaknak mintegy 
történő felemelését.

Az uj menetdijak április 15-től lép
nek életbe. Az eddigi gyakori és ko
moly figyelmeztetések ugyanis, hogy 
utazásokat a legszükségesebb esetek
re korlátozzák, sőt lehetőleg mellőz
zék. — sajnos — eredménytelenek

maradtak, és mivel a háborús 
zet szülte forgalmi nehézségek 
tozatlanul fennállnak, a forgalom biz
tonsága és az áruszállítások zavar
talanságának biztosítása céljából is a 
kormányzat minden eszközzel igyek
szik a közönséget a felesleges utazá
soktól visszatartani. Mindezeknek a 
céloknak elérése szükségessé tette az 
államvasutak menetdijainak feleme
lését.

A díjszabás emelése azonban a 
szociális szempontok figyelembevéte
lével nem terjed ki azokra a köztiszt
viselőkre, tanulókra és munkásokra, 
akik foglalkoztatási helyükre naponta 
havi bérletjeggyel vagy heti jeggyel 
utaznak. Változatlan marad a mun
kakeresés céljából rendszeresített mun
kás menetjegy füzetek ára. valamint 
teljes egészében az árudijszabás.

A személy díjszabás felemelése nem jelent általános 
drágulást, hanem csak korlátozó intézkedés

Nagyjelentőségű és kifejezetten há
borús intézkedés az. amely az állam- j 
vasutakon a magánérdekü utazások 
személyi díjszabását átlagosan mintegy 

íven százalékkal felemeli. Zsindely 
Ferenc kereskedelem és közlekedés
ügy: miniszter az uj rendelkezéstannak 
hangsúlyozásával jelentette be. Hogy 
ez korlátozó intézkedésnek tekintendő. 
A háborús igénybevétel következté
ben ugyanis személyszállító vonataink 
túlterheltek s a zsúfoltság már nem- 
r sak az utazók kény elmét, hanem a 
vasúti üzem biztonságát is veszélyez
tette s azért kellett a jegyek árát 
pótdijakkal növelni.

Az‘ujitás nem jelenti azonban sem 
az áruszállítás, sem pedig a poggyász 
— ésazexpress-áru szállításának meg- ' 
drágulását, mert ezek a fuvardijtételek 
változatlanok maradnak. De nem je
lenti azt sem. hogy azok, akik foglal
kozásuk helyét naponta vonaton kere
sik fel. ezután hátrányosabb helyzetbe 
kerülnének, mert a munkások, a ta
nulok es a köztisztviselők kedvez
ményes menetdijai ezután is a régiek 
lesznek. Ugyancsak tekintettel volt a 
kormány az ország távolabbi részeinek 
jogos igényeire, amennyiben a 101 kilo
méteren felüli utazásoknál a most be
vezetett potdijakat egységesen álla- ' 
pitották meg. tehát a távolabbi terű- I 
let ?k aránylag kisebb terheket fognak ■ 
viselni, a 851 kilométeren felüli uta- i 
zásoknál pedig egyáltalán változatlan | 
marad az eddigi menetdij.

A személydijszabás újraszabályo
zása tehát nem jelent 
drágulást, hanem csak

ei) százalékkal

S »

általános 
korlátozó

Mikor kell a
Az érdekelt hatóságok és a sajtó 

is többizben felhívta a házasulok fi
gyelmét arra, hogy a házasodási köl
csönt a házasság megkötése előtt kell 
kérni, nagyon sokan mégis csak hó
napokkal a házasság megkötése után 
folyamodnak e kölcsönért. Minthogy 
a jövőben az ilyen elkésett kérelmek

Ezután a másodrendű vádlott 
Rőszler Antal kihallgatása követ
kezett. Öt bünsegédi bünrészességge’ 
vádolta, meg az ügyészség, mert ami- 
kor hazafelé mentek, állítólag azt 
mondotta volna ifj. Czug Sándornak, 
hogy „tégy az öreggel amit akarsz, 
én nem látok és nem hallok semmit" 
Ezenkívül a verekedést végignézte és 
nem telt semmit annak megakadá
lyozására.

Rőszler Antal tagadta a vádat. Ilyen 
beszélgetés nem folyt le közöttük'És 
amikor látta, hogy ifj. Czug Sándor 
az apját bántalmazza, ő nyomban el
hagyta a házat, mert ilyen családi 
perpatvarnál nem akart jelen lenni.

Nagyon sok tanút hallgatott ki a 
bíróság, akik valamennyien megerő
sítették ifj. Czug Sándornak azt a vé
dekezését, hogy apja goromba 
természetű, házsártos ember 
volt, aki sokszor alaptalanul felje
lentette fiát.

Barlhodeiszky Emil dr. kir. ügyész 
vádbeszéde után Simon József dr.. 
ifj. Czug Sándor, majd Tóth László 
dr., Roszier védője mondották el vé
dőbeszédeiket. A bíróság rövid tanács
kozás után meghozta Ítéletét.

Bűnösnek mondotta ki ifj. Czug 
Sándort erős felindulásban elkövetett 
szándékos emberölés bűntettében és 
ezért az enyhítő körülmények figye-

Hat esztendei fegyházra ítélték 
a nasytótlalti Czug SátidtH aki agyaram édesapját 

A kibírhatatlan csatádl étet mentő körülmény wott
Szombathelyről jelentik : Március 7- 

l én. este kegyetlen gyilkosság történt 
1 Nagytótlakon. Ifjú Czug Sándor 25 
I esztendős földmives összeverte, ösz-
1 szerugdalta édesapját, aki a szenve- , 
I dett sérülésekbe belehalt. 
; Április 7-én tárgyalta ezt az ügyet a 
: törvényszék büntetőtanácsa. 
! Ifjú Czug Sándor elmondotta, hogy 
I már esztendők óta egyedül lakott édes- ! 
apjával, idősb Czug Sándor 76 éves 
kisgazdával. Édesanyja még 1925-ben [

. meghalt és ők ketten nővérével együtt 
vál- laktak a szülői házban édesapjukkal.

Áz öreg nagyon zsörtölődő termesze- t 
tü volt és állandó volt köztük a ve- 

■ szekedés. Később nővére férjhez ment 
és elköltözött a háztól. Ettől kezdve 

1 ő és édesapja laktak csak együtt. O 
gondozta édesapját is. aki beteges 

I volt. Ö főzött is és rendesen ellátta 
apját.‘Azután ő is megnősült, de ap
ja ki nem állhatta fiatal feleségét, úgy
hogy az később el is költözött a ház
tól. Az öreg ezután sem nyugodott, 
hanem folytonosan ő ellene áskáló
dott és alaptalan feljelentéseivel zak-1 
latta őt állandóan csendőrség előtt is. , 

Március 7-én tüzoltómulatság volt
Nagytótlakon. Ugyanaz nap átjött Sző-1 
céről sógora. Rőszler Antal 32 éves j 
kisgazda is hozzájuk valami lóhere
mag ügyben. Együtt ebédeltek hárman, 
majd délután ketten elmentek a tü- | 
zoltómulatságra. ahol meglehetős so
kat ittak. Estefelé sógora unszolta, hogy j lembevételével 
menjenek haza a lóheremagért. El is 
mentek és ekkor útközben sógora 
mesélte, hogy az evangélikus tiszíe- 
letes szólt neki, hogy az öreg Czug 
panaszkodott fiára, mert az nc-m ad 
neki eleget enni. 0 ezt fel sem vette, 
mert már megszokta, hegy az öreg 
folyton ő rá panaszkodik. Mikor haza
értek. sógora bement apjához, ő pe
dig hátrament az udvarba és amikor 
visszajött, halotla már kint az udvaron, 
hogy apja megint ő rá panaszkodik, 
ilyeneket mondott: „Ha ebédet 
ad. nem ad vacsorát, ha meg 
vacsorát ad. nem ad ebédet". 
E^en ő nagyon feldühödött, bement 
a

hely

intézkedést, amelyet a háborús 
helyzet tett elkerülhetetlenné.

A gazdasági élet fuvarköltségei válto
zatlanok maradnak és ugyancsak az 
eddigi kedvezményes módon utaznak 
továbbra is mindazok, akiknek utazá
sához jogos szociális érdek fűződik.

Szociális szempontok
Így a MÁV új tarifa-reformja ugyan

akkor. amikor rajtunk kívülálló kény
szerítő körülmények folytán egyesek 
utazását drágábbá tette, a szociális 
érdeket messzemenően érvényesíti. Ez 
különösen azért fontos, mert hiszen a 
fuvardijak emelése erősen visszahatna I 
mind a termelők és a kereskedelem. ; 
mind pedig a fogyasztók hely zetére és , 
bizonyos tekintetben az árak emelke
dését vonná maga után. Erről azonban 
szó sem lehet, mert a fuvardijtételek 
továbbra is az eddigiek maradnak, 
sőt az államvasutak termelői és fogyasz
tói érdekek előmozdítására igen jelen
tős mértékű

fuvardijesökkentést
is hajtanak végre az elkövetkező ta
vaszi időszakban szállítandó tüzifakül- 
dcményeknél. Kétségtelen, hogy az 
utóbbi fontosabb a sokszor csak egyéni 
kedvtelést vagy szórakozást szolgáló 
utazgatásnál s amig az egyik oldalon 
a közönség többet fizet viteldij címén, 
addig a másik oldalon az egész ország 
tüzelőellátása javulni fog. A MÁV 
tarifaemelése tehát tulajdonképen nem 
jelent drágítást a legszélesebb nép
rétegek szempontjából, hanem aszo
ciális gondolat újabb érvényesítését.

szobába és az ágy szélén ülő 
beteg édesapját kétszer arculütöt- 
te, majd ököllel orrbavágta, úgy
hogy az öreg lefordult az ágyról. 
A földön fekvő öreget azután több 
ízben megrugta.

Esze ágában sem volt édesapját meg
ölni, csak meg akarta verni. Amikor 
aztán látta, hogy az öreg vérzik, meg
ijedt és feldszedte a földről, és az 
ágyba fektette. Sógora, mikor „látta a 
verekedést, nyomban elment. Ö aztán 
ijedtében a szomszédba ment, ahol 
elmondta, mi történt és kérte őket, 
hogy jöjjenek át segíteni. Azok azon
ban nem jöttek. Háromszor is átment 
hozzájuk, de azok elutasították. Mi
kor harmadszor is visszament a ház
ba. akkor látta, hogy

apja már meghalt.
Erre a csendőrökhöz ment, de azokat 
sem találta ott. Mikor negyedszer is 

i hazament, már várták a csendőrök 
I és elfogták őt.

!

házasodási kölcsönt kérni?
teljesítése még kivételesen sem lehet
ségesek. az Országos Szociális Felü
gyelőség újólag felhívja a házasulok 
figyelmét, hogy kérelmüket saját ér
dekükben a házasságkötés tervbevett 
időpontja előtt — lehetőleg 60] nap
pal — terjesszék elő.
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6 esztendei {egyházra ítélte.
! Rőszler Antalt pedig felmentette. 

Az Ítélet jogerős.

Gyamorbajas! - tabajos! !
TARTSON IVÓKÚRÁT ! 

A természetes szénsavas I
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FörakSár: MURASZOMBAT
TELEFON 68.Szeretnek a vend-magyarok

a honvédségnél szolgálni
Most sorozzák Muraszombatban azo

kat a korosztályokat, amelyek sem a 
magyar, sem a jugoszláv uralom alatt 
nem teljesítettek katonai szolgálatot. 
Mint ismeretes, most is több vend
magyar szolgál a honvédségnél. Ez
zel kapcsolatban érdekes a rétállási 
Marics Ágoston honvéd levele. A te
kintélyes gazda haza intézett soraiban 
családja sorsáról intézkedik, majd a 
honvédéletről is ir. Egyszerű, de őszin
te szavakkal írja meg hűségét hazája 
iránt, majd igv fejezi be levelét: .„Pár 
szót még. ami nagyon fontos. Óriási 
különbséget tapasztaltam a magyar és 
a jugoszláv hadsereg között. Ezért ne 
1 éljen senki ide jönni, a magyar nép 
egy kulturnemzet".

rum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása

————Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

SZOMBATHELY - Thököly imre utca ti. - telefon-. 10-68.
Legkitűnőbb italok! Legpontosabb kiszolgálás
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Felszabadulás - feltámadás
A Muravidék felszabadulásának ün- 

- pélyc ezidén véletlenül egybeesett 
irágvé <árr.apjával. Önkéntelenül e- 

.7 mkbe jut a Megváltó jeruzsálemi 
■ kesás. virágvasárnapi bevonulása. 

. ndenütt öröm és ujjongás. minde-
■ V ünneplés és ..Hozsanna!" Lelkes
■ meg ho-szu sora az utcákon, akik 

, .; i a közelgőt, a felszabadítót, a
megváltéi. egy szebb, boldogabb jö- 
ő zálogát. Várják, hogy szeretetet hoz

zon a gyűlölködés helyett, várják a 
szabadságot a bilincsek helyett. Min- 
. er. virág, minden éljen, minden szem- 
-iilogás a boldogságot hozó, meg-

■ áltó Messiásé!
Szinte döbbentes a hasonlóság, 

.rogy a Muravidék népe várta és 
fogadta a magyar honvédek az elsza- 
kitás 22 éve után. Egy jeruzsálemi 
bevonuláshoz hasonló diadalmenet 
volt az eiső honvédek útja a triano
ni határtól — az ezeréves régi ma
gyar határokig, itt a végeken.

Ragyogó arcok, könnyes szemek, 
virág, kacaj, ölelés, simogatás fogad
ta mindenütt és éljen-orkán kisérte 
dübörgő lépteit.

Itt a megváltó, a felszabadító, ma
gyar szeretet, magyar testvériségek 
zálogát jelentő „Magyar Honvéd!” 
Dübörgő léptei a legszebb zene a fü
leknek. Katonás lépése, kemény tar
tása, acélos karja, puskát markolót 
ökle jelentik a rendet, a biztonságot, 
a magyar jövőt, egy újabb ezeréves 
magyar jövendőt.

A virágvasárnapot követte a gol- 
ota járás nagy-hete. Kaifások-Judások 

és farizeusok készítik elő a Nagypén
teket és a testté lett „Ige' meghal az 
eszméért, melyet hirdet! Megváltja a 
bűnös világot a getszemáni véresve
rejtéken — golgotái Kereszten keresz
tül 1 Az emberi porhüvelyt elnyelte a 
sziklasir, de az isteni Igazság har
madnapra feltámad, hogy örök időkre 
hirdesse a világnak: isteni rendelte- 
ásekkel szemben az emberi akarat

gyarió es véges. A megszentelt vér- • 
áldozat megtermékenyíti az eszmét és : 
a győzedelmes útra kell. :

A magyar honvéd virágvasárnapos • 
bevonulása óta járja az évezredes: 
magyar Golgotát' V ér és véráldozatot • 
kivan tőle a kereszténység és a ma- • 
gyár haza védelme. Judások és fari-: 
zeusok kajánul várják a nagvpénte- ■ 
kei. uj sziklását. A magyar honvéd ■ 
meghal az eszméért, amiért ősei ezer: 
éven keresztül vérüket hullatták. Haj 
kell meghal: az Isten, a Haza, a csa- ■ 
ládja védelmében! Ha kell milliónyi: 
emberáldozat, tengernyi véresverejték: ■ 
Csak a Haza ne szenvedjen, csak a ■ 
Haza boldoguljon ! ;

Magyar leventék!
A felszabadulás emléke és a teltá-: 

madás húsvéti ünnepe arra iigyelmez- ■ 
tessen benneteket, hogy az isteni igaz-; 
ságot el lehet homályositani. el is gán-: 
csolhatják egy időre, de utána kikel; 
a legsötétebb sírból, ielpattantja a rá- • 
her geritett sziklakaput és dicsősége-: 
sen feltámad. :

A madártannal foglalkozó tudósok ■ 
régen megállapították már, hogy a: 
Drávától a Kárpátok koszorúján be-; 
iül, a vándorló madarak együtt vo
nulnak el ősszel téli tanyájukra és 
tavasszal, most, ismét együtt térnek 
vissza ide az édes, magyar hazába. 
Ha az isteni Teremtő beleoltotta ezt 
az ösztönt az oktalan allatba. akkor 
te. Isten képmasára teremtett emberi 
lélek, nem éreznéd meg. hogy: A 
nagy világon e kívül nincsen szá
modra hely 1 ?

A te szivea-lelked nem érezné meg 
azt. amit az állatok ösztöne oly meg- 
cáfolnatatlanul bizonyít 1 ?

A felszabadulás napjának második 
évfordulója és a húsvéti napok egy
beesése jelentse mindenki számára, 
hogy a felszabadulás a magyar Igaz
ság husvéfja, a magyar feltámadás 
szimbóluma, eza magyar „Halleluja 1" 

vitéz CSERMELY ISTVÁN.

A vend szabadság állomásai
Irta: BÁLINT BÉLA

A vend nép szabadságát a törté
njem tanúsága szerint mindiga ma
gvar áiiamkeret biztosította.

Bármiként is zajlott le a vendség 
előtörténete, akár a szlávság íenható- 
ság laza törzsi szervezetében, akár 
a középeurópai kelták egymás ellen | 
torzsalkodó helyi csoportosulásaiban, 
a mai vend nép ősei hontalanul há- ! 
nyódtak a nagy népvándorlások hul
lámaiban a Kárpáti-medence délnyu
gati sarkterületére sodródva mindad
dig. amig a népvándorlások utolsó | 
hullámaiként megjelenő lovas-nomád ; 
magyarság állandó jellegű történeti ' 
egységgé nem szilárdította a Kárpáti
medencét.

Az élet szabadsága
A szentistváni monarchia adott első 

-ben ország-hazát a vendségnek. E I 
történeti tény tette a vendséget külön- ( 
iF/ó néppé, ez adta meg számukra az 
álét szabadságát, s így kerülhették el 
a töredéknépek megsemmisülés felé 
naladó sorsát. A szentistváni állam
felfogás biztosította a meghódolt né
pek személyi és vagyoni szabadságát, 

az új magyar államban életjogot 
kapott a vendség kicsi életterében : a 
Muravidéken.

A művelődés 
szabadsága

Életterüket a magyarság kulturális 
'ártalommal is megtöltötte. Ugyanak- 

Or’ amikor az ország később beszi- 

várgott idegen ajkú népelemei még- 
csak tudat alatt várják a magyar kul
túrába való felemelkedésüket, a vend
ség kicsiny falvaiban már román és 
gótikus templomok hirdetik az euró
pai kultúrát, s a falfestészet remekei 
között szerényen meghúzódik az eu
rópai művészet első freskó-önarcképe. 
A kis nép első írott nyelvemléke : a 
mártonhelyi oklevél_már 1643-ban nap
világot lát. s már 1715-ben megjelenik 
az első vend nyelvű nyomtatvány: 
Temlin Ferenc Győrszki katekizmusa. 
Amikor idegen országokban még vé
letlenül sem fordul elő. hogy kis töre
déknép a saját nyelvén megszólal
hasson. a magyarság biztosítja a vend
ség művelődési szabadságát. Magyar 
püspökök és lelkészek buzdítása és 
anyagi támogatása teszi lehetővé, hogy 
ez a minden más szláv nyelvtől hang
súlyában. hanglejtésében és a kemény 
szláv mássalhangzók lágyításában el
térő vend nyelv minél fejlettebb for
mában megszólalhasson. A vend iro
dalom megalapítóját. Küzmics Miklóst, 
Szily János szombathelyi püspök buz
dítja vend könyvek írására. Kardos 
Jánost, a XIX. század legnagyobb 
vend íróját a magyar közoktatásügyi 
minisztérium_ segélyezi.. A kis vend 
nép már 1875-ben újságot adhat ki 
Augusztich Imre tollából Prijátel címen.

Az a propaganda, amely a külön
álló vendséget fentartás nélkül azono
sítani akarja a szlovénnel, bécsi kez
deményezéssel nagyon korán 
kezik. Ausztria még ki sem alakult

formálisan, máris kinyújtotta kezét a 
magyarság délnyugati határának szer
vezésére. Eszközül a vendséget hasz
nálta fel. s erre a munkára ausztriai 
szlovének szívósan vállalkoztak. 1. 
Ferdinánd király már 1540-ben meg
bízza a szlovén-német Ungnad Jánost 
..az alsóausztriai vend és horvát. tar
tományok" főkapitányságával". (Érde
kes ebben a címben a „vend" kité
tel azokkal szemben, akik azt állítják, 
hogy a „vend" elnevezés újabb ke
letű !) A vend nyelvterületet tehát ka
tonai szempontból a gráci haditanács 
hatáskörébe vonja. így ezen a terü
leten a török világban a vezetés ki
csúszott a magyarság kezéből és meg
kezdődött átmenetileg a szlovén be
folyás. Az Ungnadok uralma azon
ban már nem tudta érinteni a vend 
népérzület talaját. Hasonló kudarccal 
végződött — mint ismeretes — a'sza
badságharc idején a szidó Hurbán 
vállalkozása.

A lélek szabadsága
A vendek szabadságát a magyar 

szabadság jelentette. Elég bizonysága 
ennek Rákóczi szabadságharca, amely
hez a vendség 1704-ben Pálffv bán 
vezetésével csatlakozik. De utalhatunk

ebből a szempontból a Kossúth-párt 
vendxidéki mozgalmaira is. Es utal
hatunk a muraszombati csatára, vagy 
a Határmegállapító Bizottság előtt le
zajlott tüntetésekre. A vend nép lei
kébe mélyen beágyazódott az a felfo
gás, hogy szabadsága csak a magyar
ság oldalán képzelhető el, s magyar- 
érzelműsége (madzaronstvo) a jugosz
láv államkeretben is megnyilvánult.

Ezek a szempontok azok, amelyek 
tisztává és őszintévé teszik a vend
ség felszabadulási ünnepét. Ésha ün
nepelünk ezekben a napokban, a vend 
lélek szabadságát kell ünnepelnünk 1

VÁROSI MOZ!
1943. április ltí-ári, pénteken 

szombaton 17 és 
április 18.-án. vasárnap 

15 ó.. 17 ó. és 
április 19.-én. hétlön

19.30 
19.30 
11.15 
19'30 

19.30. 

gEnTrYfÉsZeK
T o 1 n a y Klári elsőrangú filmje • 
Főszereplők: Tolnay Klári, Haimássy Mik
lós, Csortos Gyula, Vaszary Piri, Patkky I

Ó. 
Ó.

o. 
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Keitősbirtokosok figyelem!
Alsó-Stáier országban újból összeállítják a telek
könyveket, aki a szükséges bejelentést nem teszi 

meg időben, elveszíti birtokát
A m. kir. külügyminisztérium érte

síti a magyarországi érdekelteket, hogy 
a német népiség megerősítésére ki
rendelt megbízottjának a gráci Ta- 
gespost március 6-ki számában köz
zétett hirdetménye szerint Alsó-Stájer- 
ország területén Ranr; és Trifail ke
rületekben a telekkönyveket óiból 
összeállítják. Az érdekelteknek, akik 
ezekben a kerületekben ingatlanokkal 
rendelkeznek, tulajdoni és egyéb do
logjogi jogaikat az 1943 március 
sejétől számított hat héten 
ingatlan fekvése szerint illetékes

belül az 
te-• • • • • ----• ------ ——

lekkönvvi hatóságnál kell bejelente
niük „Dienstelle des Beauftragten tűr 
die Zivilrechtspflege" címére. A beje-

lentésnek a következő adatokat kell 
tartalmaznia : 1. a tulajdonos kereszt
es családnevét. 2. születési évét és 
helyét. 3. állampolgárságát. 4. a tu
lajdonos jelenlegi lakóhelyét. 5. az 
ingatlan telekkönyvi adatait és hely
rajzi számát, 6. a tulajdonszerzés 
jogcímét, (adás-vétel, ajándékozás, 
hagyatékátadó végzés száma). A tu
lajdonos rendelkezésére álló okmá
nyokat csatolni kell a beadványhoz 
A bejelentés elmulasztása az ingat
lanra vonatkozó tulajdonjog elvesz
tésével jár. A bejelentés elmulasztása 
esetén a tulajdonos kártérítési igényét 
1943. december 31-ig érvényesítheti.

8 oldalon jelenik meg ezentúl a 
Muraszombat és Vidéke

Három oldalon vend szöveget közlünk
Uj előfizetési árafet

Olvasóink egy része sokszor kérte 
már tőlünk, hogy a „Muraszombat 
és Vidéke" közöljön több vend nyel
vű szöveget. Mindenki nem tanult 
még meg úgy magyarul — mondják 
—. hogy a magyar szöveget nehéz
ség nélkül megértse, ezért örömmel 
veszi, ha a magyar cikkek mellett 
elegendő vend cikket is olvashat az 
újságban.

Élhatároztuk, hogy olvasóink kíván
ságának eleget teszünk és a jövőben 
3 teljes oldalon közlünk vend cikke
ket. Ez azonban azt kívánja tőlünk, 
hogy lapunk terjedelmét emeljük fel 
8 oldalra, mert a 4 magyar oldalból 
nem vehetünk el a vend szöveg szá
mára helyet, hiszen legtöbbször a 
rendelkezésünkre álló 4 oldal is ke
vésnek bizonyult, hogy mindazt meg
írjuk. ami a Muravidék népét érdekli. ' 
Ezentúl tehát 8 oldalon jelenik meg 
az újság és igy a magyar nyelvű rész 
is nagyobbodik.

Az újság összeállításánál továbbra 
is figy elembe vesszük, hogy olvasóink 
90 ®/o-a kétnyelvű, a magyar szöve-

get is elolvassa, meg a vendet is. így 
ezentúl sem a magyar szöveg 
fordítását tartalmazzák a vend 
oldalak.

hanem más cikkek lesznek a magyar 
oldalakon és mások a vendeken. Így 
mind a nyolc oldalt elolvashatják 
azok, akik mindkét nyelven beszél
nek. (Megjegyezzük, hogy a fontos 
rendeletekre mindkét nyelven iemá
júk a figyelmet.)

A mai drága világban természete
sen nagyon sok pénzbe kerül a 2 
oldal terjedelem emelés. Ennek elle
nére nyugodtan megtettük olvasóink 
kívánságát, mert biztosak vagyunk 
benne, hogy a jövőben még jobban 
fogják támogatni az újságot, mint ed
dig. A kiadásaink igen nagy mérték- 

1 ben megnövekedtek azzal, hogy bő
vítjük az újságot, ezért egy csekély 
összeggel az előfizetési árakat fel kel 
emelnünk.

Az uj előfizetési árak április 16- 
án 12 órakor lépnek érvénybe és 
a következők lesznek : egész év-



Muraszombat és Vidéke 1943. április
4 oldal

re 9 pengő, fél évre_5 pengő, ne
gyed évre 2 pengő 50 fillér.

Azokat, akik már előfizettek, ez az 
emelkedés egyelőre nem érinti, mert 
addig, amig előfizetésük le nem jár, 
a régi áron kapják tovább az ujsá- 
got. Előfizetésük lejárta után termé
szetesen már az uj árakon kell mi g- 
újítaniuk előfizetésüket. A jövő szám
tól kezdődően az egyes lappéldányok

8 havi börtönre itéhék 
a mártonhetyl kántort, aki sorozatosan fosztogatta 

a tanítónő lakását
1 hogy a tanítónő szobájának a kulcsa 

belülről benne van és annak vége 
kilátszik.

Egy harapófogót kerített és azzal 
jó erősen megfogta a kiálló kulcs
véget és azt addig forgatta, amig 
az ajtó zárja kinyílt.

Bement a szobába és a szekrényben 
őrzött vaskazettából egy 20 pengőst 
kivett. Azért nem vitte el az egész 
pénzt, mert arra számított, hogy a ta
nítónő azt fogja hinni, hogy elszá
molta magát. Később ilyenmódon több 

; ízben is behatolt a tanítónő szobájá
ba és minden alkalommal 10—20 
pengőt és két alkalommal egy-egy 

I szappant ellopott.
Ugyancsak beismerte azt is, hogy 

a két kerékpárról a dinamót é.s a kilo- 
métcrjelző-készüiéket is ellopta.

A bíróság Győrek Józsefet lopás 
bűntettében mondta ki bűnösnek és 
ezért 8 hónapi börtönre Ítélte 
jogerősen.

Szombathelyről jelentik: Nem min
dennapi feljelentést tett április 1-én 
F i e d 1 e r Gabriella mártonhelyi taní
tónő a csendőrségen. Feljelentésében 
elmondotta, hogy már huzamosabb 
időn keresztül észrevette, hogy vala
ki felnyitja lakását, amely az iskola 
épületében van és a szekrényben levő 
kis vaskazettából kétszer 20 és két 
alkalommal 10—10 pengői ellopott. 
Ezenkívül ellopott a szekrényéből két 
alkalommal egy-egy Elida szappant 
is. Elmondotta a tanítónő, hogy az 
iskola épületben levő szobáján két 
ajtó van. Az egyik a konyhán l.eiesz- 
tc a folyosóra nyílik, a másik pedig 
egy üres szobába vezet, amelynek 
kulcsa az iskola kántorának. Gyérek
nek birtokában van mert az üres 
szoba felett a kántor rendelkezik.

I. gyanakkor feljelentés érkezett a 
csendőrségre is. hogy az iskola foly o- 
s áról ismeretlen tolvaj ellopta Hor- 
v á t h Boldizsár muraszombati gimrá- 

; ikpárj írói a kiló-
méterjelzőt. Ugyancsak jelentette a 
< rendőrségen R o h o n c z i István ma
gyarszombatfai szakaszvezető. hogy 
az iskola folyosóján elhelyezett kerék
párjáról a dinamót lopta el valaki.

A csendőrség a sorozatos lopások 
ügyében erélyes nyomozásba kezdett, 
amelynek során a gyanú Győrek 
József 22 éves kántorra irányult. A 
csendőrök előtt Győrek tagadott, de 
a házkutatás alkalmával megtalálták 
nála a kerékpárdinamót és a kilomé- 
terielzó1 is. Ezek után a fiatalember 
má: nem tagadhatott és

beismerte, hogy a tanítónő laká
sába is ő surant be időközönként 
és dézsmálta meg a kazettában 
levő hivatalos pénzeket.

Beismerte azt is. hogy a kerékpár di
namót és a kilométerjelzőt is ö vitte 
el a kerékpárról. Azonnal letartóztat
ták és

mivel szökésétől lehetett tartani, 
megvasalva hozták be a szom
bathelyi törvényszék fogházába.
A szombathelyi királyi ügyészség, 

mivel a gyanúsított beismerésben volt, 
gyorsított eljárással a törvényszék bün
tető egyesbirája elé állította.

Győrek József itt is mindent beis
mert. Elmondotta, hogy egy alkalom
mal még a múlt év szeptemberében 
látta hogy a tanítónő kimegy az ud
varra. a kony hán át besurrant a szo
bájába és a szekrényéből egy Elida 
szappant kilopott. Pár nap múlva az 
utcán találkozott Fiedler Borbálával, 
amint az hazulról elment. Ezt az al
kalmat is felhasználta, bement az őr
zésére bízott üres szobába és ott látta.

Nyilttér *
Visszavonom es megbánom azon kijelen

tésemet. mellyel Csarni Jánost, Zsidahegy köz
ség biráját megsértettem. Reismercm. hogy az 
a kijelentésem meggondolatlanságomból szár
mazott. mert én a község biráját becsülöm és 
tisztelem. A megbocsátásért pedig hálás kö
szönetét mondok.

FERF.NCEK RUDOLF. Zsidahegy.

* E rovatban közöltekért a szerkesztőség 
nem vállal felelősséget. 

ára is emelkedik.
trafikokban 20 fillér lesz

az újság ára.
A „Muraszombat és Vidéke a jő- ‘ 

vőben is mindig bátran fog küzdeni 
a Muravidék népének érdekeiért, ezért 
hisszük, hogy olvasóink támogatása 
sem marad el.

A Szerkesztőség és Kiadóhivatal.

I
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Sárvár—Mura 1:0 (1:0)

Sárvár. Vezette: Koltai Szhely.
Érdemtelen vereséget szenvedett a 

Mura vasárnap Sárvárott. Hatalmas 
szél ellen játszott a csapat az 1. fél
időben. amikor is egy elluftolt labdát 
a szél beguritott a sarokba. A második 
félidő elején a szél segítségével a Mura 
szinte odaszögeszte a sárvári csapatot 
a kapuhoz, de eredményt elérni nem 
tudott.

A Murának legalább 3—5 tiszta gól
helyzete volt é.s mégis kikapott.

A csapat távolról sem nyújtotta azt, 
amit várni lehetett tőle, — különösen 
a csatársor volt rossz.

A Murában Jandl, Sárközi és Erdősi 
volt jó. az I. félidőben Külics is 
megfelelt.

A kuriózum kedvéért megjegyezzük, 
hogy a Mura csapatát egyáltalán észre 
se vették, hogy Sárvárott van. Nem 
várták sem az állomáson, sem a pályán.

Koltay erélytelenül vezette a mér
kőzést. amely Sárvár részéről nagyon 
durva volt. Kukanja. Deskovits. Külics 
lerugása mégis csak sok egy mérkő
zésen. Legalább két sárvári játékos 
kiállítása jogos lett volna.

♦

Vasárnap d. u. kettős bajnoki mér
kőzés lesz a Mura pályán.

D. u. 2 órakor a leventék őriszent- 
péteri leventékkel játszanak bajnokit, 
mig utánna ’/2-f órakor a soproni 
Selyemiparral játszik a Mura.

A soproni csapat játsza a legszebb 
futballt az egész első osztályban, — 
nem durvák. — igy igazán élvezetes, 
szép mérkőzésre van kilátás. A Selyem
iparnak különösen a csatársora na
gyon jó, abban is a belső trió.

A Murának bizony nagyon sokat 
kell javulnia és főleg lelkesen kell ját
szania, ha tisztességes eredményt akar 
elérni. Reméljük, a csapat mindent 
belead és győzelemmel feledteti el a 
vasárnapi sárvári kudarcot.

Jóslatunk: Levente-óriszentpéter6:2. 
Mura-Selyemipar 2:1. (v.)

: LEVENTEÉLET J

Ismerd meg nemzetedet!
A honfoglalás

Árpád hamarosan tettekben bizo
nyította be. hogy méltó a bizalomra. 
Látta, hogy a Dnyeszter menti haza 
mindenfelé nyitott határaival, beékel
ve az ősi ellenségek, a besenyők és 
a bolgárok közé, hátában a mindig 
fondorkodó görög császársággal, nem 
biztosíthatja népe nyugalmát. Ezért 
895-ben újra lóra, szekérre parancsol
ta megfogyatkozott „népét és tovább 
indult nyugat felé. 0 maga a törzsek 
nagyobb részével észak felé vette út
ját Kit’ -Halicsnak. majd hirtelen ka
nyarra! a Vereckei-hágónak fordult. 
A* kisebbik rész pedig apró hegyi pa
takok partján az Erdély i Havasok ir
datlan erdeiben kapaszkodott fel a 
hegycsúcsokra.

Nehéz, veszélyes üt volt. De ahogy 
felértek az oromra, lábuk előtt ott lát
ták a végtelenbe vesző tiszai síksá
got. mely kövér legelőivel, halban 
dús vizeivel valósággal csábította őket 
a megtelepedésre. A Duna-1 isza me
dencéje akkor nagyobbrészt lakatlan 
volt, gazdája meg éppen nem akadt. 
Szervezett állam az országban nem is 
volt. A medence északnyugati részei
re Szvatopluk morva-szláv hercegsége 
tartott igényt, míg az ország déli ré
sze névleg Bulgáriához tartozott. Az 
alig párezernyi szétszórt és gyér szláv 
lakosságbői egységes államot nem is 
lehetett volna szervezni.

Árpádnak és magyarjainak tehát 
nem ví.ágzó. erős államot kellet szét- 
repeszter.iök. ezért mehetett végbe az 
egész honfoglalás arány lag elvan ha
mar mindössze hat-hét évig tartott, 
són,—n- m-rj) mert az első sikertelen 
•lie:: állás után mindegyik szomszéd 

belenvugodott a változhatatlanba. Az 
ország területén élő kevés számú s 
amúgyis szolgasorshoz szokott lakos
ságnak pedig igazán mindegy volt, ki 
parancsol neki. A Kárpáti .Medence 
gyors megszállása nem sokat változ
tatott a pogány magyarság megszo
kott életmódián. A harchoz szokott lo
vasok nehezen éltek volna meg por
tyázások nélkül: azután arra is gon
doltak. hátha még nyugatabbra kell 
majd költözniük, ezért is szükséges
nek tartották, hogy szétnézzenek, mi 
van arra.

Könnyű lovaikon ettől kezdve év- 
ről-évre megjelentek Európa valame
lyik részén, s vitézségükkel, pompás 
hadiszervezetükkel maguk alá gyűrték 
összes szomszédaikat, sőt a távolabbi 
országok jórészét is. Az Északi-tenger 
vidékétől a Pireneusokig és Konstan- 
tinápolyig mindenütt félelmet keltettek 
fegy vereik, s a megrettent keresztény 
népek isten ostorát látták bennük.

* 

Kaionanőták 
i.

Horthy Miklós én is a tied vagyok. 
\ iselem a fényes kis szuronyod. 
Kis szuronyom, rózsafa a nyele 
Rá van Írva Horthy Miklós neve.

Horthy Miklós én is a tied vagyok. 
Viselem a nemzeti szalagot.
Az van Írva a nemzeti szalagra. 
Hogy a nevem ne felejtsd cl soha!

II.
Recece. nem vagyok én kapitány, 
Recece. nem járok én paripán 
ötös honvéd baka vagyok én. 
Recece. gyalog masérozok én !

Recece. nincs a lánynak kötője. 
Recece. elvesztette az este. 
Elvesztette, csuhaj, az este. 
Receoe. amikor a bakót leste.

HÍREK
— Zrínyi jubileum. Ország.-^?, 

megemlékeznek a napilapok é> a > 
lyóiratok Zríny i Ilona születésé--k 
300. évfordulójáról. A Zrínyi- saiid 
minket két közelebbi szemponté.,; 
érdekel: egyrészt ősi sasfészkük. Csák
tornya. a Muravidékkel együtt szc- ,. 
dúlt fel. másrészt a család tip , 
példája az eredetileg idegen szá:~a- 
zású, de tősgyökeres magyar faj. tj- 
lajdonságokkal rendelkező családik
nak. Eme szempontok figyelemé-? 
telével a Muravidék részéről Bá .-j 
Béla áll. gimn. tanár emlékezett j 
a Zrinyi-nemzetségről az Írott K - 
sábjain. Tanulmányának érdekesbe. r 
hogy összefoglalóan vázolja ács;-..áj 
történetét a XI. századtól a Rákóczi;-:-; 
koráig és igy az érdeklődők szám:...; 
forrásmunkául szolgál.

— Négy napon át időzött a mu
raszombati főszolgabirói hivatalban 
Szikszay Antal számvevőségi fők.::-- 
esős, a vármegyei számvevőségi: 
nácsos. a vármegyei számvevő--.-.- 
számvizsgáló kíséretében. Mindé:- 
kiterjedő részletes évi tételes vizsgá
latot tartottak a kihágási, átmene -$ 
egyéb pénzkezelés tekintetében.

Felszabadulási emlékünnepéi' 
Bagonyán. Április 18-án Bagor.y 
felszabadulási emlékünnepély l re cm 
nek. Az emlékünnepély műsor; ;- 
következő: 1. Hiszekegy, éne’., 
közönség. 2. Magyar nyelvű ür.". 
beszéd, elmodja Bálint Béla mit. ■ 
szombati gimn. tanár. 3. Vend ny 
ünnepi beszéd, elmondja Hosszú

I zsef muraszombati hitoktató. 1. E -? • 
vidéki induló énekli az cnekka:

. „Csak egy éjszakára" irta Gyóni Gézs 
szavalja Császár Antal tanító. 6. Lctd- 
vai induló, énekli az énekkar. 7 Gda 
pride mir. irta Miroszláv, szava'.;?

: Pückó Pál levente. 8. Oj ta szoldacs'; 
bobén, énekli az énekkar. 9. Mag. ■ 
ének, irta Somogyvári Gyula, szava; - 
Beidén János levente. 10. Házi" 
előtt mennek a regruták, énekli azér. - 
kar. 11. Voják v szlovo, irta MiroszL. 
szavalja Kiár József levente. 12. F-?- 
laj, delaj. dekle puslics, Tecse 
tecse vodica. énekli az énekkar. 
Muravölgy Himnusza, irta Völgy - 
József, szavalja Szmej István. 1-1. Kát ■ 
nanólák. énekli az énekkar. 15. Csaj 
ban, irta Petőfi Sándor, szavalja B ■ 
dén Márton levente. 16. Himnu-c. 
énekli a közönség.

Mindenféle mag, virág 
és szép rózsafák 

kaphatók GVÖRFI-nél Muraszombat

— A musznyai postaügynökség 
kezelésével a soproni posta- és táv 
daigazgatóság Bánfi Dezső musznyai 
lakost bízta meg.

— Farádi Mihály volt muraszom
bati káplán a törvényhatósági bi
zottság tagja lett. Zongor Béla ev 
esperes nyugalombavonulásával meg
üresedett törvényhatósági bizottságban 

i az evangélikus vallásfelekezet képvi
selete címen betöltött hely. Erre a 
megüresedett tagsági helyre Horváth 
Kálmán dr. alispán most Farádi Mi
hály körmendi ev. lelkészt hívta be 
a törvényhatósági bizottságba.

— Gyors és gépirónő 3 évi gya
korlattal. magyar, német, szláv nyelv
tudással, elhelyezkedést keres. Cim 
Filo Olga, Pártosfalva-Csekefa.

i — A magyar szabadságharcban 
■ vértanúhalált halt lánglelkű ferencren- 
i di szerzetesnek. Gasparits Márknak 
i szobrát május 2-án leplezik le Csák- 
| tornyán. A két méter magas szobrot 
i a ferencrendi plébániatemplom előtt 
I állítják fel.
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Vitézi eskütétel
ió 13-án tették le a vitézi esküt 

z Somogyi Pál ny. vezérőrnagy, 
.kapitány kezébe, vitéz Zimonyi- 
<zky Antal tart, szakaszvezelő, 
^altiszt, muraszombati lakos és vi- 
xátai-Kollár Alajos tart, szakasz
ai. földműves, salamoni lakos. A 

. szombati járás vitézeinek száma 
>4\ 11-re növekedett.

Április 17-től április 23-ig 
szünetel az autóbuszforgalom 

Muraszombat és Nagykanizsa között 
A muraszombati MÁVaut főnökség 

közli, hogy Muraszombat-Alsólendva- 
Nagykanizsa között 1943 április 17-én 
0 órától 1913. április 23-án 24 óráig 
gumihiány miatt szünetel az autóbusz
forgalom. A belatinci tanulójárat eb
ben az időben is közlekedik.

Szabályozták a fakitermelést
A kormány rendelete szerint min

den erdőbirtokos köteles erdejében az 
évenkint előirt famennyiséget kiter
melni. A földmivelésügyi miniszter 
ezen túlmenően az erdőbirtokosokat 
arra is kötelezheti, hogy erdejükben 
nagyobbmérvü tahasználatot gyakorol
janak. illetve a szükséges választékot 
termeljék ki. A földmivelésügvi minisz

ter utasította az erdőigazgatóságokat 
hogy az erdőbirtokosoknak Hal.rrr.e- 
löknek) írják elő. hogy bányaié* 1. ta.p- 
fát, cellulózefát. egyéb szériát, iüzitát 
cserkérget, gyantát stb. milyen m ír; i- 
ségben termeljenek ki. Ez a rendel :-- 
zés nem korlátozza az ország i..z:ta- 
szükségletének biztosítására te“. Jd rí 
intézkedések végrehajtása

Gesztenyehusánggal agyonverte haragosát 
egy berkeházai legény

j.sic.s Ede 21 esztendős berkehá- 
gény összeveszett Koltai Vince 
es berkeházai kisgazdával. Kol- 

?gy keritésléccel ütötte Pocsicsot.
•gy gesztenyehusángot ragadott 

és azzal úgy fejbesulvtotia Koltait.
az azonnal abbahagyta a vere

st és betámolygott Kocsis Pálné

Hírek Alsólendváról. A házi- j 
•ápolási tanfolyam 10-én tartotta 

x izsgáját. amelyen 37 hallgató vett
Oktató Németh Jolán áll. ápolónő 

. a hallgatókat vitéz gróf Teleki 
né íőápolónő vizsgáztatta. Az ered- 

r.y jeles volt. — Az alsólendvai 
v ze 11-én d. e. 11-kor tartotta évi 

o -.ces közgyűlését, amelyen Nagy Já- 
' - olg. isk. tanár beszámolt az el- 

. „d év eseményeiről és jövendő 
■ kiöl. amelyek közt szerepel a 
.: pálya megnagyobbitása, a fürdő

rí uszodává való kiépítése, öltöző 
itése, amire már van 10.000 P. 

xi <zönetei szavaztak dr. Monostori 
' ’ szolgabiró. volt elnöknek. —A

. év bevétele 3153’49 P. kiadása 
■ 55 P. — Jövő évi költségvetés 

P. folyó kiadásokra. — Megvá
lasztották a tisztikart. Elnök Nagy Já- 

-■ polg. isk. tanár, társelnök dr. I 
a :':y József főbíró, dr. Országh Pál 

x iselő. — Kőszeg-Alsólendva láb- , 
mérkőzés 1:2.(1 l-én)AlsóIenva- 

mend 3:1 Aisólendxa javára.

KÖZPONTI MOZI
DITTRICH, MURASZOM6AT

iipri s 17-én. szombaton 5 és */a 8 ó. ' 
április 18-án. vasárnap 3, 5 és */j8 ó. j

Örök szerelem
(Dráma)

1. \ ALL1. VITTORIO de SICA es GIGIJ

1943. április 19-én. hélíön */2 8 ó. 
április 20-án. kedden */z 8 ó. 

április 21-én. szerdán 5 és ’/íS ó.

Házasság adagoiua
-■s. bohózati fordulatok, nagy kiállítás, 

plök: Johanncs Reimann, Leni Maren- 
bach. és Ralpli A. Roberts. 

Országosvásár Szentgoíthár- 
don. A húsvéti országosvásárt április 
---én tartják meg. II

Vasvármegye Mezőgazdasági 
Bizottsága április 16-án délelőtt 10 
órakor tartja Szombathelyen a várme
gyeháza kistermében rendes tavaszi 
Azgyülését a következő tárgysoro-

^attal: 1. Elnöki megnyitó. 2. A ter- 
"■énybeszolgáltatási rendelet és ezzel 

kapcsolatban felmerüli gazdakivánsá- 
■Jok ismertetése. 3. A vármegyei m. 
*’r- gazdasági felügyelő ismerteti a 
vármegye gazdasági helyzetét. 4. A 
járási mezőgazdasági bizottsági köz
gyűléseken tárgyalt egyes vármegyei 
érdekű ügyek ismertetése. 5. Indítvány.

I

Á pápa husvétkor vagy latin nyél
pú mond szentbeszédet a Szent 
éter templomban, vagy olasz nyelvű 

‘adiószózatot intéz a világhoz.

közelben lévő lakására. Megnémult. 
Beszállították a muraszombati köz- , 
kórházba, ott 10 napig ápolták, de 
látva, hogy menthetetlen, megenged
ték hozzátartozóinak, hogy hazavi
gyék. Koltai otthon meghalt. Pócsi- 
csot beszállították a szombathelyi 
ügyészség fogházába.

tíz Ipartestiilct hözkményei
A Muraszombati Járási Ipartestület 

értesíti tagjait, hogy cipészek részére 
kiutalták a börhulladékot. Az anyag 
pár napon belül megérkezik. Egy-egy 
cipész 1 kg 85 deka hulladékot kap.

A Muraszombati Járási Ipartestület 
értesíti tagjait, hogy további intézke
désig megszüntették a cement-kiuta
lást. A márciusra kiutalt cement még 
nem érkezett meg. azt az ipartestület 
sürgeti. Áprilisra nem fognak cemen
tet kiutalni.

HÍREK MINDENFELŐL
A Vaskereszt lovagkeresztjét 

adományozta Hitler vezér és kancel
lár vitéz Jánx Gusztáv vezérezredes
nek, a második magyar hadsereg pa
rancsnokának. Vitéz Jány a nagy ja
nuári elhárító csatában személyesen 
harcolt az első vonalban. A kitüntetés 
egyúttal elismerése a második ma
gyar hadsereg harckészségének és 
bátorságának.

2001) pengő büntetésre ítéltek egy 
náraii gazdát, mert 3’60 pengő maxi
mális ár helyett 15 pengőért adta el 
a takarmányrépa mázsáját.

Megsértette a községbirót Gaál 
Sándor szőcei gazda. 200 pengő bün
tetés fizetésére Ítélték.

A földművelésügyi minisztérium 
hivatalainak uj épületet emelnek Szom
bathelyen. Az épületben a felállí
tandó földművelésügyi igazgatóság 
kap helyet.

Szombathelyen sportcsarnokot épí
tenek a városligeti sporttelep és a 
strandfürdő között.

Alapításának 1900 éves évfordu
lóját ünnepli Szombathely városa az 
idén. A város Mussolinitól szobrot kér 
az évforduló alkalmából.

MüGYSHOBSZilB TŰRTÉHETE
BÁLLÁ ANTAL nagysikerű müve 

második kiadásban jelent meg. 
Bulla Antal a tudós alaposságával, a 
történetiró világos szemléletével és a 
kitűnő publicista íráskészségével a má
sodik világháború kitöréséig tárgyalja 
Hazánk történetet. — Műve a mai. tör
ténelmet formáló időben, különös ér

deklődésre számíthat.
A HATALMAS. TÉRKÉPEKKEL
KIEGÉSZÍTETT Ml! ára 9 Pengő.

SINOER és WOLFHER 
IRODALMI IMTÉ1ET KIADÁSA 

Budapest. VI., Andrássy ut 16- 
KAPHATÓ A DÉLVIDÉK 

MINDEN KÖNY\ KERESKEDÉSEBEN.

Üjra szabályozták a zsákok árát
A fogyasztói ár a vevő ?

felmerülő vasúti, vagy postai sz ■ .tási 
kötséget is magában foglal

A közellátásügyi miniszter a belföl-
dön előállítandó textiiilzsákok és zsák-
szövetek fogyasztói árát újból szabá-
lyozta. Az uj fogyasztói árak a kő-
vetkezők :

Mezőgazdaságban használt zsákoknál
51/109 cm-es gabonazsák drb 3.38 P
56/122 cm-es gabonazsák. drb 3.74 P
50/112 cm-es burgony izsák drb 1.98 P
66/115 cm-es babzsák drb 4.34 P

112/250 cm-es komlózsák drb 11.14 P
91/137 cm-es gyapjuzsák drb 4.28 P

Ipar és kereskedelem céljait szolgáló 
zsákoknál

56 140 cm-es liszteszsák príma drb 4.30 P
56/140 cm-es liszteszsák sekunda drb 4.16 P
56/132 cm-es liszteszsák drb 4.08 P
56/124 cm-es korpazsák príma drb 3.74 P
56/124 cm-es korpazsák sekunda drb 2.42 P
56/86 cm-es cukorzsák drb 2.84 P
70/110 cm-es cukorzsák drb 4.40 P
47/89 cm-es sózsák drb 2.34 P
80'150 cm-es iaszénzsák drb 6.82 P
56/101 cm-es mütrágyazsák drb 3.18 P

Betonvas és tégla igénylése siló 
építéséhez

A Felsődunántúli Mezőgazdasági 
Kamara közli: Azon silőépitők részé
re, akiknek feltétlenül szükségük van 
téglára és betonvasra, a Földmivelés
ügyi Miniszter Ur kilátásba helyezte 
ezen építési anyagok biztosítását az 
Ipari Anyaghivatal utján. Ezért, aki
nek gömbx’asra van szüksége, töltse 
ki az „Anyagigénylés zárolt készlet
ből’’ cimü nyomtatványon igénylését, 
amely vasat a Vasgerendákat Árusí
tó rt., Budapest. VI.. Podmaniczky- 
utca 29. sz. alatti cég tárolja. Az igény
lési lapot nevezett cégtől kell besze
rezni és azt pontosan kitöltve a Föld- 
mivelésügyi Minisztérium Termelési 
Osztályához (Budapest. V., Kossuth 
Lajos-tér 11. szám) kell a záradéko
lás végett megküldeni.

Téglát szintén „Anyagigénylés zá
rolt készletből’’ c. nyomtatványon kell 
kérni, amely téglagyáraknál, vagy az 
ipartestületeknél szerezhető be. Mi
előtt valaki téglát igényel, meg kell 
győződni arról, hogy a legközelebb 
lévő téglagyárban van-e „B " osztály
ba sorolt készlet, mert csak ez eset
ben van remény az igénylés kielégí
tésére. Az „A" osztályba sorolt kész
letek ugyanis honvédelmi célokra 
szolgálnak. A téglaigénylési lapot a 
Földmivelésügyi Minisztérium Terme
lési Osztályához kell felterjeszteni zá
radékolás végett.

A beküldött anyagigénylési lapo
kat a Minisztérium a záradékolás 
után hivatalból teszi át az Ipari 
Ányaghivatalhoz és igyekszik annak 
kiutalását biztosítani.

A Földmivelésügyi Miniszter Ur csak 
igen kis anyagkészletek felett rendel
kezik. igy csak a minimális szükség
letet kell kérelmezni, de annak kiuta
lása sem biztos.

Fenti ügyekben felesleges a Kama
rához fordulni, mert a Kamarának 
sem anyagigénylési lap nem áll ren
delkezésre, sem pedig befolyása nin
csen ezen építési anyagok kiutalására.

Jökarban levő 
kétcsöves vadészpuska 
eladó. Megtudható SIFTÁR LAJOS molnár

nál. Muraszombat.

| Az előállító gyárak kötelesek ugx 
| a gyár telepéről még ki nem ado‘ 
valamint az újonnan előállítandó rr> • 
den darab zsákon a gyár jelét — / ?z- 
dőbetüit — xslamint a zsák fogyasz
tói árát szinálló festékkel maradar. 1 
módon feltüntetni. Amely zsákor i 
ár feltüntetve nincs, az legfeljebb -s 
1942. évben érvényben volt ala - • 
nyabb áron hozható forgalomba.

A fogyasztónak, ha nagykereske
dőnél vásárol. 500 drb zsákra sze 5 
rendelésnél 3%, 3.000 drb vág;. _-zt 
meghaladó rendelés esetén 5U, 
gedményre van igénye. A zsáknaa;- 
kereskedő viszonteladó vevői része, 
a felsorolt fogyasztói árakból ~ Vo 

I engedményt tartozik nyújtani.

GAZDATANACSADC
Áprilisi gazdasági munkák

A főidében a vetés tovább tor i 
lucerna, kender x’etése. burgonya és 
bab elültetése, kukorica elvetés-

A szőlőben metszés, szénkénegezés.
A háznál a tavaszi vetőmagvak 

tisztítása a gazda legfőbb gondja — 
gyen, a gazdaasszony tax aszi ne .y • 
takarítást, meszelést végez.

Az istállóban a reggeli etetés után 
állatainkat a száraztakarmánx me:.-" 
szoktatni kell a legelőre. A korai ma
lacot el kell x'álasztani. Az aprójószág 
nagy gondot igényel, az ólakat gyak
ran takarítsuk, meszeljük, hamus 
mokfürdöről és tiszta ivóvízről állan
dóan gondoskodjunk és az eleségce 
kevés oltott meszel kex erjünk. Az öreg 
ludakat. ha tollúkat hullatják, a hó 
végén lehet meileszteni.

A méhesben szaporítás, erős ete
tés melett a hó végén már elég e!e- 
séget találnak méheink.

A gyümölcsösben hernyózás és x4- 
rágzás után, ha a kis gyümölcs már 
megerősödött, permetezés ideje van.

A veteményeskertben a kikelt gyö
kérzöldség- és borsósorokat, x'alamint 
a kiültetett palánták közeit gyomlál
juk, kapáljuk. A sűrű vetéseket szük
ség szerint ritkítjuk. Szárazság esetén 
öntözünk. A hagymapalánlákat kiül
tetjük. Vethetők: a karotta, nyári re
tek, kerti spenót, újzélandi spenót, 
kései karfiol, bab. tök. uborka, bur
gonya, csemegetengeri, korai kalarábi. 
valamint dughagymának a hagyma
mag. A hó elején ültetjük termeszté
si helyükre a korai káposzta, kelká
poszta. karfiol, kalaráb palántákat és 
a saláta palántákat is. A hó végén 
szedhető termések : a hónapos retek 
és zöldhagyma.

Bánffy Dániel báró földmivelésügyi 
miniszter elrendelte, hogy a hadbavo- 
nult. hadiárva, hadirokkant, hadiöz
vegy birtokosok részére, akiknek bir
toka száz holdnál kisebb szántóból 
vagy tiz holdnál kisebb szőlőből áll. 
az állami kísérleti intézmények ingye
nesen végezzék el a talajvizsgálato
kat. E kedvezményre az igényjogo
sultságot az illetékes polgármester, 
vagy községi elöljáróság igazolja.



Muraszombat és Vidéke i 343. április 16.
6 cltfa!

V ouszvetnoj forrni poszvetí v nedelo 
nasa kraiína v Muraszombati 

drüqo leto gorioszlobodienyá
Vszaksi szi naj zaaúzsnoszt drzsí. 

kr. na tón tuszvetki ta< vzeme. Ou- 
.<•. •- govorniki do: ‘nősz" József 
megyéspuspek, vitéz dr. Szűcs István 
főispán \’;ko!a Sándor főigazgató i 
Hartner Nándor orszacski követ.

teski öojnszki csasza je nej na- 
v na obdrz-ávat ouszvétke. vendar 
pa -.emremo sztrpeti z szrcá globo- 
cs'ne tiszte vrejlo obcsütejnye i tiszto 

s' íoszt, ka nas szvétek goriosz- 
lobodjenyá ne bi tüdi vu vihérni csa
szaj obdrzsali. gda pred cejlim szvej- 
tom lejko dokázsemo i poszvedocsi- 
mo ka sze nam je szpuniio tiszto 
zselejnye, za stero je bilou szrcé 
vszaksega nasega postenoga cslove- 
ka: v - akati sze. ka grátamo pá na
záj vougri. Záto je tou szvétek na- 
-ega vogrszkoga vadiüványa, szvé- 
tek radoszti szvétek gorisztanejnya.

Dwouvlásztaiki mázlié!
de sze delala nouva grüntna kniga, záto stoV Szpoudnye-Stajerszkom

ne prijávi szvoje nepremicsnine
Na Szpoudnyem-Stajerszkom v Tri- 

pail i Rann járása] de sze delala nou
va grüntna kniga. zavolo steroga sze 
goripozávajo vszi dvoulásztniki. da naj 
szvoje nepremicsnine zglászijo na 
.Diensstelle des Beauftragten fűi die 
Zivilrechtspflege". Tocsno morejo na-

Od kédna do kédna
Hitler i Mussolini szta na glávnom i 

bojnszkom kvartejri drzsala velko ta- 
-.acsüvanye. stero je trpelo stiri dni. 
Na tanacsüvanyi szó tao vzéli tüdi 
naprejhodécsi minisztri i generálisi 
obá országa. Pri toj príliki szó szi na 
drouvno pogűcsali teká.i denésnye 
bojne, stera sze more pelati do kon- 
sne zmáge. Odsztrániti sze more 

vszáka nevarnoszt. da sze rejsi eu- 
ropszka civiiizácia i zagvüsa sztálen 
mér.

Po vszej frontaj sze opazüje ed
na velka i gvüsna priprávlenoszt. tak , 
da od niedne sztráni nemieio príti 
kakse nedovejdnoszti. Velka szovjet- 
szka zimszka offenziva sze vlecsé 
z groznimi zgűbami nazáj, ár zná. : 
da vecs ne príde k szapi. Tüdi vö- 
szkrícsano ráno szprotolejsnye ame- 
rikanszko-anglesko prihájanye na eu- 
ropszko szűho zemlou je vöosztalo. 
ár nega kurájzse. Rommel sz pár de- 
szétjezero lüdmi od dnéva do dnéva 
mláti milionszko anglesko. amerikan- 
szko. írancusko. hindusko i jüzsno- 
aírikanszko bo.ino moucs v Tuniszi, 
zmejsz pa plánszki ide nazáj. V se- 
szti kédnaj szó ga scseli sztirati vö 
z Afriké, od tóga csasza je pa zse 
minoulo pou leta i Rommel je escse 
vszigdár v Afriki. Tá zdrűzsena an-

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen :

“Sjy Jó magyar
Sfe bornak

nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — Kisszombat.

nas vüzem. Záto naj priaejo vszi z 
csísztim i precsíscsenim szrcom i sze 
naj tak radüjejo z tejmi radüvajou- 
csimi. ...

Ouszvetnoszt sze zacsne ob 9. von 
z bozsimi szlűzsbami. Táborszko me- 
so do drzsali na pláci pred kastélom 
dr. Grősz József megyéspüspek. Ob . 
trifrtále na 11. pa na Szabadság-téri 
po molítvi Hiszekegya pozdrávijo nas 
orszacski követ. Hartner Nándor vsze 
gouszte i v szvojem gucsi vözdignejo 
vsze znamenitoszti dnéva. iZa nyimi 
do gúcsali dr. Grősz József püspek 
i vitéz dr. Szűcs István főispán, po 
lom do pa v vendszkom jeziki gúcsali 
Mikola Sándor főigazgató i kotriga 
zgornye orszacske hizse. Po aekla- 
máci'i Bükvics Béla diaka sze szpo- 
pejvle Himnusz i sz tém zaklícsi 
ouszvetnoszt.

do doioucsenoga csasza, je zgübi 
znaniti tüdi szvoje imé. leto i kráj 
rodjeinya. pörgarsztvo. zdajsnye bí- 
vanye. numero parcele i kak je pri- 
sao do nyé (ali jo herbao ali küpo 
i numero szklejpa). Rouk je do 31. 
decembra tóga leta.

Nasim r.aprejplacsnikom
v nyihovi nevouln-zadciva; radevoule ; 
szlüzsimo z tanácsdávanyom. Pitanye j 
trbej napiszati na kárto i poszlati na ;

i redn.s/i- „Mun z<wibut - ' •

glesko-amerikanszka píszana vojszka i 
má zse od szamoga zacsétka 180.000 ’ 
zgűbe v lüsztvi. med tejmi je 60.000 
mrtvecov. Zvüntoga je pa doubo | 
Rommel v szvoje rouke 20.000 zgráb- 
lencov. — Na ruszoszkom fronti pri- 
de v krátkom csaszi v délo nouva 
skér. zouszc-bno pa nouvi 54 ton.szki 
teski nemski tanki. Pri nisterni tan- 
kovszki divizijaj okouli Petrográda 
szó je zse dobro vöszprobali i sze 
je vöszkázalo. ka je eden táksi Tig
ris-tank zmozsen obládati 7—12 náj- 
zsmetnejsi szovjetszki tankox.

Grozen kejp szovjetszke goszpo- 
csine. Nemei szó 20 km záhodno od 
Szmolenszka. v Kosegori. gde je meo 
GPU szvoje toplice. naleteli pri ko- 
panyi na 28 m. dúgi i 16 m. sürki 
grob. gde je bilou pokopani 3.000 
vmorjeni polszki oficejrov. \ szi szó 
bili szposztreljeni v zátanke z nazáj- 
zvézaními rokámi i pokopani v pol- 
szkom uniformisi. Med bujtimi je tüdi 
Szmoravinszki generális. Vsze té ofi- 
cejre szó komuniszti prignali tá z orel- 
szkoga internálszkoga tábora i je tam 
uszmrtili. ár szó sze 1939-ga leta boj- 
nali prouti nyim. Lüsdsztvo právi. da 
je tam escse sészt táksi grobov, v 
steri je vszevküper pokopani okouli 
10.000 polszki oficejrov.- Tákse szlo- 
vánszko priátelsztvo poznajo komu
niszti.

Szrbszki miniszterszki tanács je 
zbriszao vszákso vámo fza blágo. k> 
je namejnveno v Nemski ország ali 
v protektorszke országé.

Daladiera Bluma i Gamelina szó 
zavolo szoldacski zrokov odegnali z 
Francije v Nemcsijo.

Krátks glászi I
— Internejranye. Főbirouv mura- ■ 

szombati járasa je internejrati dao 
Bertalanics Jánosa z Vashidegkuta [ 
(Károlyfa)zavolo nepremislenoga prou- 
tiállamszkoga brbotanya v ostariji.

— Kiállítás. Vrcjla mladézen v 
Nyireslehoméri je vecsére v pretecse- | 
ni kédnaj hasznovito ponüeala gori. : 
Szkouz 4 kédnov sze je po vecseráj i 
oumurno vcsila pleszti vszefelé recsi 
z kukorcsnoga bilja. pa tiszto tak vö- ' 
posztávila, ka naprávleno blágo z [ 
fabricsnim blágom lejko konkurejra. 
Tou blágo de zdaj v szoboto i v ne
delo vöposztávleno v souli, gde szi 
vszaksi lejko poglédne i sze ogvüsa, 
ka v krátkom csaszi kelko lejpoga i 
hasznovitoga sze je navesila nasa 
mladézen. Za vsze tou Boug pláti 
prilüblenoj goszpodicsini z Kenrene- 
salje, ki szó nász vcsili i Siftár Jánosi 
solszkomi ravniteli, ki szó té kurzus 
za dományo mestrijo szpraviii.
iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiinfiiiiiiiiiiiii 

Vsze vrszte
személye, koríné 

i lejpi SCSÍpki sze dobijo pri 
GYÖRFI kertejszi v Muraszombati. 
iiitiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiHiiiiilltiiiiiiililiiiiuimnKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

— Minisztersztvo za verő i vcse- 
nyé je ítálalo fan Bagonya i Kebele- 
szentmárton 5—5 jezero pengőjov 
podpore. Nadale je doubo katolicsan- 
szki diacski dóm Martinem v Mura
szombati 20.000. evangelicsanszki di
acski doum pa 10.000 pengőjov pod- j 
poré.

— Pri Vashidegkuti szó na „csar- 
no“ scseli príti v nas ország Bernát 
István, Fául Rezső i francuskinya 
Vauget Jeanette. Vsze tri szó határ
vadászi zgrabili i je odegnali v Szom
bathely. gde szó je oszoudili na 8—8 
dni temnice. Ár szta prviva dvá eszi 
valón, nyiva tü püsztijo, bole tezsko 
de pa z francuskinyo, stero — kak 
právi Fául — szi jo scsé vzéti za 
zseno.

— Gásporich Márki velkodüsnomi 
megyimurszkomi baráti i krepkomi 
vogrini v Csáktornvi goriposztávlajo 
szteber. steroga májusa 2-ga ouszvet- 
no odkrijejo. Na tou ouszvetnoszt 
príde tüdi megvimurszki domovincsar 
Zadravetz István táborszki püspek.

— Za naküpüvanye polodelszki 
masinov sze odszejgamao morejo 
po nájnovejsem miniszterszkom zren- 
delüvanyi engedélyi prosziti prejk vár- 
megyővszkoga gazdasági felügyelő- 
séga.

— Nájvisisa fabricsna cejna szun- 
csavnicsnoga olija je 264—301 pen
gőjov za 100 kil.

— Sparanye z zselezom. Ar mo- 
remo z zselezom sparati, je polodel
szki miniszter zrendelüvao, da sze 
naj sziloszi za zeléno kvasenyé krme 
po mogoucsnoszti v zemlou delajo, 
persze v kelko tou vretine dopüsztijo.

— Pod policájszko pazko sze po- 
sztávijo vszi oni. ki delajo ali bi de- 
lali tezskoucse proti tömi, da bi sze 
v prejlogaj Iezsécsa zemla naj ob- 
delala.

— Za zakmicsenyé zselezniski 
vagounov szó vszi poutniki poprejk 

HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darálók, ekék 
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.I

I

odgovorni i sze morc vszáko zrencj 
lüvanye MAV-a szigurno szpuniti

— Glijne cejne szó naprávlene 
vsze ostarije i kávéháze. stere sz 
vtálane na stiri klásze. Nouve cer~ 
szó zse valáne i je tak tüdi veikor -•! 
porcije doloucsena.

— Hajouvszko drűstvo szó rc- 
sztavili „kaptárszki " diáki 13 duná- 
tulszki várasov. Na tóm diacskc 
szpráviscsi je bio tüdi nas miniszk - 
elnök Kállav i nyim etak pravo: 
toj domovíni moremo vszi. v prvon- 
táli pa ví mladézen. z ednov verő 
z ednim ogvüsanyom. z ednov \ 
louv i z ednov odloucsnoszjov vad- 
lüvati. da moremo za eto domovir. 
trpeti. delati i áldüvati. pa sze bort 
z vszejmi nevarscsinami.

— Finszki novinári szó té dni 
obiszkali nas ország i szi ob toj ptb 
liki pogiednili vecs nasi várasov. - 
Té dni szó prisli v Budapest tüdi 
diacski vezéri nemski visziki sóul.

— Na 1.500 pengőjov strófa j< 
oszojerta goszpá Skerlecz Ivanoví? 
zsena szlednyega horvacskoga bána 
ár je v Budapesti na szvojem lakás 
nej dopüseseni szrecsen spio z rulet 
masinom drzsála.

Nyilttér *
Alulírott kijelentem, hogy Báníi Lajos 

müvesmesternek (Zoltánháza) tényleg tartózó 
tervrajzért és különféle számításokért. A la 
(ozásomat és a megindított polgári per költ 
ségeit megfizetem.

Végül pedig hálás köszönetét mondok Bá 
Lajos urnák, hogy a pörben visszalépett.

Sürüháza II.. 1943. április 11.
KUZMICS M.ÁDÁ

* E rovatban közöltökért a szerkes/: ég 
nem vállal felelősségei.

Nyilvános árverésen 
szabad kézből ELADÓ HÁZ és a hozzá a 
tozó gazdaság április 2 i-ún BAGONYAN . ■ . 

szám elatt.

— Szaporodnak a bölcsők Német 
országban. Anemzeliszocialista ne.te 
sedés politika már az első 10 év után 
jelentős eredményekről számol be 
Amig 1933-ban a születések száma 
1 millióval a mélypontra zuhant a régi 
birodalom területén. 1939-ben már 
1.450.000-re emelkedett. Az 1931 '
közöti kilenc év alalt a volt birodalmi 
területen összesen 2.830.000 gyermek
kel több született, mint amenyire ..z 
1933 évi alacsony szám alapján szá
mítani lehetett. Ezzel az évenkénti 
szuletéshiány. ami 1933-ban még 0 
százalék voit. csupán 5 százalék a 
egyenlítődött ki. és valószínűleg mm 
teljesen eltűnt volna, ha a háború nem 
zavarta volna meg a fejlődését. Le 
még igy is kedvezőnek mondható a 
születési arány, hiszen még a harma
dik háborús évben is 78.000-rel több 
uj bölcső volt a régi birodalom l em 
mint 1933-ban. Az örvendetes sza. ’- 
rulat elsősorban a vidéki lakosság 
érdeme, ennek 1939 évi születési több
lete pontosan 16.8 százalék. A kis es 
középvárosok szintén igyekeznek be
hozni az elmulasztottak, csak a nam - 
városok maradnak le még mindig 
versenyben.
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Siói 6 drüzsine dobijo bojno podporo 
(hadisegély)

daj vödár.oj nouvoj narédbi 
■dszkoga minisztra od 1942. lo

mbra. 1-ga dobijo bojno pod- 
<zte drüzsir.e zsena. deca ali 

,z. .e>. od siet: je stoj pozváni na
moszolda. ko szlüzsbo. Tiszti. 

s|e. opozváni na aktivno szlüzsbo.

Po sx^eiti
Antwerpeni pokápaio. IzBrüsz- 
.'.iszijo. daszo angleski i ameri- 

eroplár.i bőmbe mctali na 
: en. \ tisztom kráji. kama szó 
-zpadr. >le e okoli 10.000 mrtvi 

•a- ni lüjdi Pokápanye zse dvá 
. pa sz > escse itak nej mogli 

vsz< mrtve pokopati. Amerikanszki 
il< éri szó z dolisztreljeni eroplá- 

szkocsi.. -z > komaj rcsili 
-<> zsivkíjrv e z ■' ka sze je raz-

: ■ lüsztvo viglo nanyéi jestelo 
szpok.’ati.

Smrtna szódba v Szófiji. V Szóiiji
■ . szmrt obszovdili trij lüdi ár 

yi vecs zsáfe najsli. kak bi 
neti. Tou ’e bíjla prva szmrtna 

sz ■ ' X Szót! í
>;-:n.-tne szodbe na Horvacskom. 

szoud i na -zmrí obszoudo 
s Franya voiáka. steri je szvojo 

■ adó i pejneze potroso. Na 
•)io obsz< n .lirko Bosznyá- 

zatou. k?. je ednoga 13 lejt 
rsoláraszt Szmrtnoszodbo 

tüdi cGl: iezim Nuhefen- 
toga volo. ka sze po szabad- 
zglászo szvojem odelejnyi 

i z\ - tóga ? v'.-adr.o edno kravo.
- pa tud! potroso. \ sze trij 

'Zi szó zs<- zvrsi'i.
- vacski miniszter je trijrazglásze 

za torszó med Ráma 
veszr. n r.eipoznáni lidjé 
isa bu/.. krivei ne pridejo 
dolocser.orn vrejmeni, te dvá 

Oa szírt;Drügj razglász je 
i<si. m szó v Verőce várasi 
ednoga z^eleznicsára bujli. 
i razglász vödáni za tóga 
szó med vesznico Ruma i 

ednoga usztása mourili.
Poiicija v Zágrábi je razglászila, 

aa .c. riszilno deio odzsenéjo drü- 
zsr.sz.se csláne od tiszti lüjdi. steri 
tóvá- prouti obiászti.

V F ranciji je vödána narédba. da 
sze szma vec s ne szmejo posijlati v 

u v fi te... nego szamovküper vugnyeno 
Pisze: sze szme na posto dali, ár 

remalo papéra.
íz Párisa glászijo, da je XII. Pius 

ai ,. xH00() frankói- poszlao fran- 
o^z..:m zgráblencom. loujezse tretja 

••■e..,y; suma. stero je poszlao za fran- 
oszüe oojne zgráblence.

i V 
dv *í 
rapre 
komon 
rávno 
partizc. 
Tüdi t: 
volo. : 
Putir. :

jlliiiiiii! !||IIH|||L

rádiókészülékek I
ismét szállíthatók. |

| 6 havi jótállás — szak- | 
szerű kiszolgálás! |

I Rádió Nemecz I
Muraszombat.

i Zsebvoltmérök megérkeztek! = 
■’llliiioimiiiiiiiiiiiiiHtiiitmiiiiiHiHHHiiminnumitiHinnifilr 

ali rezervi.szti. csi szó pozváni na vajé, 
sze ne dobijo za nyimi podpore. ár 
sz° Rn ,P°zváni na zvünrédno 
szlüzsbo. Bojno podporo lejko dobijo 
szamo tiszte drüzsine. pri steri sze 
vöszkázse. da szó podpore zaisztino 
potrejbni.

Nemcsija posle zsivezs horvátom. 
Novine pisejo. da szó té dnij poszlali 
nemei na Horvacsko 3000 tón krumpi- 
sov i lo() tón cukra. V tóm mejszeci 
nyim escse poslejo 4000 vagonov 
krumpisov i 1000 vagonov cukra. Te 
zsivezs vcsaszi razdelijo v tiszti krájaj, 
steri szó nájbole potrejbni pomoucsi.

Leksztilne baute na Horvacskom 
szó palik odprejte. Íz Zágreba pise
jo. ka szó sze teksztilne baute. stere 
szó bilé zse dvá i pou mejszeca za- 
prejte. zdaj znouva odprie. Lüdsztvo 
sze je sz taksov szilov vrglo na bau
te. da szó dúgo mogli v redáj szláti 
Pred bautami. dokecs szó szi lejko 
kaj kűpili. Novine zdaj pisejo naj sze 
lüsztvo pomirí i nyim nej potrejbno 
csakati pred baulami. ár je povouli 
blagá i szi vszáki lejko küjpi. ka 
nyerni je potrejbno.

I Nemske zsenszxe na vszhodnoj 
fronti. Berlinszke „Die Heeresverwal- 
tung novine pisejo, da na vzhodnoj 
fronti szoldacsko szlüzsbo szpunyá- 

i vajoucse zsenszke dobijo uniíormo. 
j Nisterne zse noszijo uniformo. stere 
I pa escse nemajo. tiszte je v krátkom 
vrejmeni dobijo. Novine nadale pise
jo. da scséjo na vojaski komandaj 
vecs zsenszk posztaviti v szlüzsbo. 
V té namen sze lejko zglászijo zsen
szke v sztaroszti od 25 do 15 lejt. 
Prvo rak bi v szlüzsbo sztoupile, pa 
morejo szkoncsati poszebno soulo.

Gandhi znouva zacsne sztrádati. 
Kak sze csüje z Ujdelhija, Mahatma 
Gandhi zacsne znouva sztrádati i tak 

I szprávi med hindusi nouvo nezado- 
volsztvo. Zdaj. da je szvoj 21 dnévni 

! poszt szkoncsao, je szkleno. da po- 
csáka tecsasz, da sze ozdrávi, potom 
de sze pa znouva zacsno posztiti i 

' tou tak dugó, dokecs ne merje. Na- 
I proszo je szvojga prijátela forby-Roy 
doktora, naj ga za eden mejszec pre- 
glédnc i doloucsi. csi je zse szposzo- 
ben za nouvi poszt. Za tou je zvejdla 
vláda v Indiji i z cejlov mocsjouv 

j dela prouti Gandhijovomi nakanejnyi, 
i ino tak ohráni mér v Indiji.

Szovjeti májo velke tezskoucse, 
ár nyim je krű v zséli. Pózna sze 
nyim. da szó zgübili 50 procentov 
zemlé. gde nyim je rászao krüj.

Touvajszki kántor
Za cajta szlávov je bíla naváda. 

da szó szí faré zavolo poménkanya 
| kántor-vucsitelov zébrale navádne or- 
I ganiszte za kántoré, ki szó nej bili 
i soulani, pa tüdi vizsge za tou szó 
, nej meli. Taksi kántor je bio tüdi v 1 
Márlonhelyi 22 lejt sztár mladénec 

' Győrek József, ki je meo szvoj lakás 
j v souli. gde je szlanüvala tüdi vucsi- 
j telica Eiedler Gabriella. Té organiszt 
! sze je vecskrát pritepao v nyéno hi- 
j so — persze gda je vucsitelica nej 
bíla doma. Tak nyoj je vecskrát szfalí- 
lo z omára po 10 do 20 pengőjov i 

1 od solszki pejnez. Tüdi kákso zsájío 
je rád pocsurno. Ednouk je pa po- 
zselo z biciklina Rohonci István sza- 
kaszvezetőja dinamó, z biciklina Hor
váth Boldizsár gimnázijszkoga profé-1 
szóra pa kilometerszki stevec. Za vsze ■ 
té tovajije szó zvedli zsandári. ki szó 
mládoga organiszto sztisznoli i te rád 
vadlüvao vsze greje. zavolo steri ga 
je törvényszék té dni oszoudo na <8 . 
mejszecov temnice.

folyó éi 
kor rövi 
élében

A cirt
8.-án
közne 
ház szer 
temetőbe

Bánt r r. y a. 1943. április

megtört szívvel tudat
orron szeretett teleség. 

éde.sa-.v ■. -vermek

Szedonya Istvánné
szül. Poczák Ida

.ipriiis hó 6.-án reggel 2 óra- 
• ; szenvedés után, életének 29. 

l rban csendesen elhunyt.
ái, ; halott hült tetemét iolyó hó 

de: :tá:’. 2 órakor a muraszombati 
: >z:> i az ág. hitv. evang. egy- 

■r.ása szerint a muraszombati 
: ik nyugalomra helyeztük.

hó 6.-án.

Potrti globoke zsaloszti rutznánya- 
mo tuzsen glász, da nász je po krát- 

t na-korn trplenyi za vecsno zapüsztila 
sa iüblér.a zsena. mama, hrsőrkit

Szedonya Ida
rój. Poczák

áprilisa fi.-ga ob 2 vöri vgojdno i 
leli szvojega zcinelszkoga zsivleinva.

Mrivo tcjlo dráge pokojnice szmo áp
rilisa 8-ga ob 2 i’öroma popoudm vi z 
szobocskoga spitála na sz.oboc.sko po- 
kopáliscse szprevodili i k vei snomi po- 
csitki polozsili.

Bántornya. 1913. áprilisa 6.-ga.

29.

Szedonya István 
férje — mouzs.

Europo
nej mogoucse napadnoti!

2700 kilometrov dúga ocelna sztejna bráni zapádno sztrán Európe kre
mourja. — Kaksa je tá na szvejti nájmocsnejsa brániina sztejna ?
Za pár kédnov de 3 lejta tömi, ka I 

je nemcsija prejkvzéla cejlo zapádno 
mourszko sztrán Európe. V tej trej 
lejtaj szó noucs i dén delali. da szó 
zazidali v duzsíni mourja edno tákso | 
mocsno sztejno. stera de v denésnyi | 
bojni prílikaj zagvüsno bránila Euró- 
po prouti vszaksemi neprijátelszkomi 
napádi. Sztejna je tak zozidana, da 
jo je nej mogoucse predrejti, csi jo 
napádnejo od mourja. iz zráka. ali ’ 
sterogak- ■ krája. Nemsko bojno vo- ■ 
ditelsztvoje poszialo pozványe vecsim j 
novinárom zvünejsnyi drzsáv. naj po- ! 
glédnejo tou mocsno sztejno. Med 
novinári je bio tüdi dopisznik Magyar 
Távirati Íródé iz Berlina. Tej szó vecs 
dni pregledüvali té mogoucsne zidou- 
ve kre mourja v Holandiji i pisejo. ] 
da na cejloj liniji nega niti 1 meter- 
szkoga presztora, steri nebi bio za-: 
gvüsani prouti napádi.

V mourji szó szkouz szklajene mi- j 
ne. ali akne. Zdaj sze vlecsé tá : 
sztrasna sztejna z zseleznoga betona. ■ 
stera je vecs metrov sürka i viszika 
ino vecs sztoukilometrov dúga. Tá 
sztejna zadrzsáva páncélosé. Zmejsz 
szó zazídani mocsni bunkeri. Pred i 
za zidom pa nájdemo drodane mre- í 
zse. Csi bi pa páncélosi na kákse I 
formo li prejk prisli. dalé ne bi mo- I 
gli. ár szó tü zse pá szkopani 12 do 
20 metrov sürki i globoki gvárki. steri 
szó z vodouv napunyeni.

Tej gyárki szó vecs sztou kilomet
rov dúgi i sze vlecséjo zaszűkano v 
duzsíni kre mourja. Za tejmi szó na- 
právleni szkopci za tanke i znouva 
vecs gvárkov za páncélosé, zmejsz 
med nyimi szó vecs metrov sürki 
zselezobetonszki bunkeri, ki szó glo- 
boko pod zemlouv. V bunkeraj i pán- 
célszki törmaj szó masinszke pükse i

stüki razlicsni kalibrov, steri pri szí. <- 
bi eden drügoga podpérajo. Kak tej 
zacsnejo szlrejlati nej mogoucse. Ka 
bi zsíva dúsa szkouz prisla.

Hollandia je kráj i líce. ki je szpre- 
menyeno primerno bojnszkim csa- 
szom. Pri vszaksem cesztnom krizsi- 
scsi. pri vszaksem mouszti sztoiijo 
bunkeri. na cesztáj szkopci za tanke. 
páncélszke sztejne i gyárki za tanke. 
Vsze tou je tak prílicsno naprávleno. 
da sze komaj vídi. Sto ne pózna 
szkrívnoszti tóga krája. ne vídi drűgo. 
kak trávnike sz tulipánami. cvetoucse 
nyive. lejpe hizsice i ne miszli na tou. 
da sztojijo na cvetoucsi nyivaj stüki. 
da szó pod zemlouv kaszámé i vsze 
drűgo.

Nernska brániina linija. ki je zozí- 
dana kre Atlantszkoga oceána, je na- 
szvejti nájvéksa i nájmocsnejsa. Po 
duzsíni mejri 2700 kilometrov. Za 2(P 
kilometrov je dugsa. kak je zíd v Ki- 
ni, steri je bio do tóga csasza náj- 
véksi na szvejti. Tej 2700 kilometrov 
sze racsúna szamo od kanála i kre 
Atlantszkoga oceána kre nemske 
szlráni. Zvün tóga sze vlecsé escse 
brániina linija dalé kre mourja Dáni- 
je i Norvégije. Pou miljona delavcov 
je delalo na toj „Atlantik Wall" li
niji. Podérali szó logé. kopali kanálé, 
zídali ceszte, rűsili brigé i tak napra- 
vili_nájmocsnejsi bránilni zíd Európe., 
Sztrelszki gyárki szó tak naprávleni. 
da je nad glávov vszákoga szoldáka 
od 50 do 20 kubikmetrov debeli zse- 
lezen beton, ki ga bráni od vszákse 
nevarnoszti. Nemski szoldacski sztro- 
kovnyáki právijo. da je té ..Atlantik 
Wall" bránilni zíd edíni na szvejti. 
steri zadrzsí vszáksi nepriátelszki na
pád.
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Szpoznávanye vogrszke preminoucsnoszti
Oszvojitev domovine

Árpád je naszkori z djányom po- 
szvedocso. ka je vrejden i zmozsen 
szvojega pozványa. Vido je, da od 
vszej sztráni odprejta domovina kre 
Dnyesztera, okouli vzéta z sztárimi 
nepriátelami besenyami i bolgárami, 
za hrbtom pa vszigdár spekulejrajou- 
csim grcskim caszarsztvom. nemre 
zagvüsati sztálen mér národi, je 895- 
ga leta znouvics na konye i koula 
zapovedo szvoj razrejtcseni národ i 
dalé sou z nyim prouti záhodi. On 
szám je z véksim seregom vzéo pout 
prouti szevri kre Kiev-Halicsa, te pa 
náglo zavíno prouti Vereckei-prelazi. 
Ynénsi lao serega je pa sou kre bi- 
sztri potokov na sztrme Erdélyszke 
Sznezsníke.

Bila je teska i nevarna pout. Ali 
gda szó prisli na vrijke, szó oddalecs 
vidli neszkoncsno ravnico Tisze, ste
re bogásztvo ji je vcsaszi tá vleklo. 
da sze tam naszelijo. Zemla med 
Dunov i Tiszov je bila tisztoga hípa ; 
szamo tü pa tam rejdko naszeljena i 
nej mejla vérta. Nasztávlenoga i or- 
ganizejranoga országa je nej bilou. 
Za szeverozáhodni tao országa sze je 
drzsao Szvatopluk morva-szlávszki 
herceg, jüzsni tao sze je pa po iméni 
k Bulgárii drzsao. Z komaj pár jezér 
raztepeni szlávszki sztancsarov sze 
niti ne bi mogao nasztaviti ednouten 
ország.

Tak je Árpád razrüso zaszpáni ál
lam i je záto cejla oszvojitev domo
vine razméroma hitro potekla (vsze
vküper 6—7 lejt, od 896 do 902-ga), 
ár po premáganyi prvoga naszprout- 
nika sze je vecs nieden nej vüpao 
prouti posztaviti. Po országi zsivou-

BÚTORcsim sztancsarom. ki szó bili z vék- 
sega tála robi, je pa bilou \ szeedno. 
stokoli de nyim zapovidávao. Nágla 
oszvojitev Kárpátszke kotlíne je na 
zsítki poganszki vougrov nej nika do
szta szpremeníla. K bo„.n. navajeni 
konyeníki bi zsmetno zsiveli brezi 
lajdrivanya. Tüdi na tou szó miszlili.

; da do mogli iti escse oo!e prouti 
szevri i szó za potrejbno drzsali. da _______
szi okouli poglédnejo. kait je kai tam. bojali povszédik i tou od Szevernoga

Pontos és gyors kiszolgálás !
Kérjen ajánlatot!

Z bisztrimi konyami szó vszáko leto 
bili v ednom táli Europe í sz szvojim 
vitéztvom

kbán I

László Ignác|
óriási választó

Szombathely
Erzsébet Királyné u. 23. - Telefon 19i ■

szvoje szouszide i tüdi dalésnye or
szágé. Od vogrszkoga orozsja szó sze

mourja do Pireneusov i Konstatiná- 
polya. vcaglívi krscsanszki národi szó 

poszpouloma premágali pa v nyij vidli Bozsi bics.
O:

ELS6 ""''''(ÖZI 

Szövődé r. t. 
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

TEL£Fn 7ÁM--31.
O n s 2-

♦

Központi iroda :BUDAPEST

Sészt Beit vouze ie doubo
Czug Sándor z Nagytótlaka. ki je szvojega ocso

Z Szombathelya glázzijo Márciusa 
7-ga vecsér sze je v Nagytótlaki zve- 
rinszki vmour pripeto. Mládi Czug 
Sándor, komaj 25 lejt sztár szin, je 
neszmiieno vküper zmiáto szvojega 
ocso. natou ga je escse zbrszao, steri . 
je od zadobleni vdárcov mrou.

Preminoucso szrejdo je bila glávna 
szoudba. Pri toj priiiki szó Czug Sán- 
dori goriprecsteli obtozsnico. steri sze 
je bráno z naszledüvajoucsim: Zsé 
duga lejta szem vküper zsivo z szvo- 

• jim 76 lejtnim ocsom i z sztarejsov | 
■ szesztrov. 1925-ga leta nam je mrla ! 
mati. Pokojni ocsa szó prevecs sze-1 

| kantén cslovik bili i zavolo tóga szmo i 
i sze szlálno nyefkali. Naszkori sze je j 
szesztra ozsenila i odszelila z douma. 
Zdaj szta szarná osztala. Ár szó ocsa 
betezsaszti bili, sze je on mogo szkr- 
beti za ocso i nyim küjati. Tüdi on 
sze je ozseno. ali ocsa szó nikak nej 
trpeli pri hizsi mládo sznejo. stera je 
naszkori tüdi odisla. Nyega szó tüdi 
po nekrivicsnom vecskrát goriglászili 
pri zsandáraj. Márciusi 7-ga je v Nagy- 

, tótlaki mulatság bio. 1 iszti dén je pri- 
i sao k nyim nyegov sougor. Poudné 
i szó vszi trijé lepou vküper obejdivali. 
Popoudnévi je on z sougorom sou na 
mulatság, gde szta preci szpilá. Ve- 

! csér, gda szta sla domou. nyerni je 
sougor pravo, da ga ocsa povszédik 
sinfajo. da nyim prej nescsem jeszti 
dati. On je na tou nikaj nej pravo.

I

bujo 

ár je znao. ka ga ocsa povszédik sin- 
fajo. Gda szta prisla domou, je sou- 
gor sou notri k öcsi, on pa je vöni 
ousztao. Csüje vö z hizse. da ga ocsa ' 
zsé pá sinfajo: „Csi mi poudné dá | 
jeszfi, te mi vecsérjo ne dá“ . . . Tou , 
ga je tak szvadilo. ka je notri sou v j 
hizso i na poszteli szedécsega ocso 
dvakrat pocso, potom pa z pesznicov i 
tak v nousz vdaro, ka je ocsa doj z 
posztele szpadno. Na poudi jeocso es
cse párkrát brszno. Nej miszlo ocso buj- 
ti. szamo ga scseo zbiti. Gda je vido, 
ka ocsa krvavijo, ji je gori zdigno i 
polozso na posztelo. Sougor tou vi- 
divsi, je vcsaszi odiso, on je pa sou 
k szouszidam na pomoucs zvát, ali 
szouszidje szó nej síi. Trikrát je sou ’ 
k szouszidi po pomoucs, ali oni szó 
li nej scseli iti. Gda je ob trétjim pri- 
so nazáj v hizso. je vido, ka szó ocsa j 
zsé mrtvi. Na tou je sou k zsandárom. | 
ali nikoga nej najso domá. Gda je '
•••••••••••••••••oeoseeáaeeeet

ob strtim sou domou, szó ga zst 
zsandárje csakali. steri szó ga tüdi 
vcsaszi aretejrali.

Natou szó vöposzlüsali nyegovoga 
sougora. ki je tajio vszakso krivdo da 

; bi on Czug Sándora nagucsao. naj 
: z ocsom vcsini, ka scsé. Gda je vido. 
; ka szin ocso bije, je gori sztano i 
odiso domou.

Birovija je escse doszta szvedokov 
vöposzlühnola i szó vszi potrdili kriv
do öcsé prouti színi i da je ocsa pre
vecs grobijanszki i szekanten cslovik 
bio, steri jevccskrát színá po r.eduzs- 
nom gorizglászo.

Potom je birovija mejla kráiko ta- 
nacsüvanye, v sterom je szpoznala 
ml. Czug Sándora za krivca. Birovija 
je szprevidla nyegovo velko razbur- 
kanoszt za csasza vmoura öcsé i nye
gove zsivlenyszke razmere. záto ga 
je oszoudila na 6 lejt vouze. Nyego
voga sougora pa gorimentüvaie.

i

400.000 polszke decé 
iezmrznolo i prejslc od gládl 

v Szovjetszfco] Ruszíji
Cawline polszki püspek je rejk 

Waschingtona túzsen glász naznano 
ka szó bolseviki 1939-ga i lyé'-ga 
leta eden millión polszke decé -zpa- 
kivali v Ruszijo, med sterimi : ? od 
gládi i od mraza 100 jezero pre do.

I i Nyers vadbőröket
J (házimacskát, pézsmát, görényt, mókust, borzt. mezei nyiér.;.
• házi nyulat, rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle a. ...
• szőrt a legmagasabb napi árban veszek.

i Szász István, Muraszombat
• Lendva utca 21.
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Gda je Vali na drügi dén prisla na 
brejg. je Kühára nej bilou od nikec. 
Na meszto nyega je prisla vertinya 
i nyoj prineszla píszmo od goszpou- 
da Kühára.

Vali sze je v zacsétki malo zoszá- 
gala. Nej je bila na tou priprávlena. 
Hitro ie oínila píszmo i nájgeri cstejla.

Drága!
Sznoucsi szám doubo grafejr, da 

morém vcsaszik v Budapest. Jáko 
mi je tezsko, da szám sze nej mogo 
poszloviti od Tébe. Komaj szi bila 
moja. pa sze zse morém loucsiti — 
ali szamo za krátek csasz!

Mogao szám odíti brezi tóga, da bi 
mi iz vűszt csűla, ka te neizmérno 
lűbim. Tou szám Ti dokázao tüdi z 
küsláji. ki szó bili puni gorécse lü- 
bézni. Za nikelko kédnov sze povr- 
ném i lé Te zaproszim za zseno. 
Do tecsasz bős mejla zadoszta csa
sza i bős vídla, csé me rejszan iz 
szrcá lübis. Tvoji küsláji szó mi do- 
szfa povedali 1 Szpoumni sze, ka szi 
mi právla pred pár dnévami, da sze 
szamo tisztomi püsztis küsnoti. stero
ga bős lűbila!

Tvoj István.

Vali sze je veszélo napoutila prouti 
doumi. Szmej sze nyoj je kázao na 

! obrázi. Pomali je sztoupala. Naprej 
je vzéla Kühárovo szliko i jo dugó 
glédala. Rávno táksa je bila. kak csi 
bi zsívoga glédala. Oh. gda pride 
nazáj ? Dúgi boudo tej dnévi! Rada 
bi nyerni vcsaszi odpiszala i vadlü- 
vala isztino. Nej! Mogoucse je bougse. 
da püsztí dogoudke számé tecsti. Vej 
de mejla zadoszta csasza tou vadlü- 

; vati, gda sze povrné.
*

Na drügi dén je dobíla v velko pre- 
szenécsenye píszmo iz koncertne pi
szémé. Direktor jo proszi. naj pride 
drügi keden v Budapest i szodelüje 
na koncertnom vecséri, steroga pri- 
rédijo na csészt viszkim italjanszkim 
gousztom, ki bi poszebno radi vidli 
i csüli híresno Kary Vali.

Nej je scsejla odbiti foga pozványa. 
Mogoucse záto. ár sze je v Buda
pesti nahájao tüdi Kühár. ali je pa- 
mogoucse scsejla szpuniti zselo vi- 
szki taljanszki gousztov.

Za edno vöro szó zsé leteli po te
lefonszkom droudi glászi iz nemski 
alp v Budapest, da je rada prijéla 
pozványe.

Odpotüvala je szamo eden dén 
pred koncertom i sze naszelila v ed
nom hoteli. Obráz szi je pokríla z i 
slárom. Kühár je tüdi tü pa je nej 
vözaprejto, da sze ne bi gdé szrécsala.

Direktor jo je zse nervouzno csa-

kao. Veszéli je bio, ka nyerni je szpu- 
nila prosnyo. Pogucsala szta szi pár 
drouvni zadejv, program koncerta 
szta szi pa zse itak v piszmi odlou- 
csila.

Vali je drügi dén nej sla iz hotela. 
Zadvecsara je prisao k nyoj klaviriszt 
i je szpopejvala szporéd — persze 
vsze je dobro slo. Na tou szi je malo 
odpocsinoula, ár de vecsér nücala 
moucs. Pred szé szi je djála Kühá- 
rov kejp i nyerni je v míszli vsze po- 
vejdala. ka nyoj je szrcé nareküvalo. 
Míszlila je. da bi li dobro bilou. csi 
bi vsze napíszata Kühári. V piszmi 
bi nyerni lezsej vsze povejdala. kak 
pa oszébno. Pa tüdi Kühár bi jo bole 
razmo i nyoj prvlé odpüszto na no- 
riji „Fánike".

Píszala je. Vsze je priznála i ga 
proszla za odpüscsejnye.

„Ne csákaj dugó z odgovorom, ár 
szám prevecs nájgeri, kak szprimles 
moje píszmo? Ne pozábi, da szám 
vsze záto naprávila, ár Te zsé dúgo. 
dúgo lübim. Jáko me vészeli, da szám 
Te szprávila nazáj v tákso sztánye, 
kak szi bio nigda . .. Szamo tou zse- ' 
lejm. da mi odpüsztís té edíní grej i 
me nadale bár tak lübo. kak Tebé 
Tvoja mála. kmécska deklícska

Fáni.
Gda je píszmo zaprla szi je glob

ko zdejnola. Idoucs na koncert je 
száma vrgla píszmo v postno ladico.

Tüdi Kühár István je bio mtc tém 
csaszom v Budapesti. Kama te. je 
sou i gde koli je bio. vszepov -nedi 
je bio z míszli pri Fániki. Lübo je 
lejpo mládo deklino i je bio zacvü- 
sani, da de v vszem zadovclen z 
nyouv. Vej je v nyoj vsze vidc sa 
szi szamo zselej v bodoucsi zseni. 
Bio je miren. Nej ga je manhá'a ’ü- 
boszumnoszt, ár je znao, da ga di 
ona lübi.

Rávno tiszti dén, gda je bila raz- 
glásena novica, da de Kary V aé . o- 
pejvala na velkom koncerti. je \ asári 
Rudi obiszkao szvojega priátela, Kj- 
hára na lakási. Pouzvao ga je. naj 
pride poglédnot nájnovejsi kei; ki 
je zse bio djáni v ráme i tak rr.o- 
goucsno viszo na sztejni.

Rudi, ki je tüdi bio málar, je c-.eí 
glédao i vizitejrao kejp.

— Tou je pa zse kaj! —je xravo 
i ga pá dalé glédao i obcsüd; vac. 
Sürke ráme, szó kejp escse bole zdig- 
nole iz lepote i umetnoszti. Preci nn- 
nut je mínolo, gda sze je obrnc \ 
Istváni.

— Morém priznati i ti gratuiekati 
István, escse szám szebé szi prekou- 
szo sz tém delom ! Lepsoga szi n:i: mi- 
szliti nemrem. Doszta szám sze vcsio 
od Tébe, ali nej szám szi miszlc. da 
szi zmozsen kaj táksega sztvoriti ’• — j 
pravo i nyerni mocsno szégno v ie kcu

(Nadaljávalo de sze.)
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