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Akik elkülönültek
Kerek két esztendeje kezdődtek 

meg Muraszombatban az első magyar
nyelvi tanfolyamok. Öröm és lelkese
dés köszöntötte őket, buzgalom és 
bizakodás töltötte el szervezőiket. A 
tanfolyamok iránt megnyilvánuló ér
deklődés beszédes bizonyítéka volt 
annak, hogy a muravidéki vend nép 
minél gyorsabban bele akar kapcso
lódni a magyar állam vérkeringésébe. 
Sokan, nagyon sokan kezdtek el ma
gyarul tanulni azok közül, akik 22 éven 
at nem ejthettek ki magyar szót és 
sokan, még sokkal többen tanulták 
meg azóta nyelvünket.

Mélységes öröm tölt el. valahány
szor elbeszélgetek valakivel, aki ez
előtt 2 évvel egy szót sem tudott ma
gyarul. ma pedig alig észrevehető 
degenes kiejtése árulja csak el. hogy 
nem régen tanulta meg nyelvünket. 
Tudom, sok fáradtságot kellett válta
nia sok nehézséggel kellett megküz
denie sok igyekezetre volt szüksége, 
nig eljutott idáig. Éppen ez teszi sze- 
' inkben annyira ériékessé tanulását. 

Hiszen nem kényszeritette senki arra, 
.orv megtanuljon magyarul, saját jó
szántából. saját józan eszének paran- 
sát követve tette ezt.

Megtanult magyarul, mert látta azt. 
hogy ez a föld, amelyen él. magyar 
föld lesz örökre és ha nem akar két 
tárás területére zárt kisebbségi életet 
élni és őszintén bele akar illeszkedni 
a magyar nép életébe, tudnia kell a 
nyelvét is. Nem menekült állomképek
hez a nyelvtanulás nehézségei elöl, 
hanem megfogta a nyelvi tanfolyamok 
által ny újtott baráti segitőkezünket és 
joszándékunkat őszinte jóindulattal 
viszonozta.

Ezeket az embereket, akik — hála 
Isten — nagyon sokan vannak, igazi 
testvérekként öleljük ma magunkhoz. 
Megmutatták, hogy velünk akarnak 
egy táborba állani és mi elfogadjuk 
őket bajtársaknak, bármilyen volt is 
a múltjuk.

De nem bántja itt senki azt a né
hány embert sem. akik ma sem ejte
nek ki egy magyar szót sem. Akik 
tüntetőén nem beszélnek magyarul, 
akik tüntetőén nem akarják megérteni 
a legegyszerűbb magyar mondatokat 
sem. Akik tüntetőén kólót láncolnak 
■s iüntetöen zdray ó-t köszöntenek az 
utcán.

Ártalmatlan fenekedésük nem ingat- 
hatja^ meg a Muravidék magyar rend
jét Es amint a magyar életbe teljesen 
belekapcsolódó vendek tömege is bi
zonyítja, a vend nép évezredes hazája 
uanti hűségét sem. A mi magyar sza
gaink és köszöntéseink ezer éve él
nek a vend ajkakon, nem 22 éve, 
rn'Rl az ö zdravó-juk, a szlovének 
ajkán.

Ezért nem is kell rájuk sok szót 
yesztegetnünk. Csak tüntessenek, nincs 
■'árunk belőle. De a mérleget az első 
magyar nyelvi tanfolyamok megkez
dése után két évvel megcsináljuk. 
Egyik serpenyőbe állítjuk azokat, akik

(Folytatás a 2 oldalon)

75 eves a Kormányzó Úr!
A Magyar Táviradi Iroda jelenti:
A Kormányzó Úr Öfőméltósá- 

ga június 18-án tölti be 75. élet
évét. Ez a nagyjelentőségű szü
letésnap az egész magyar nem
zet ünnepe, amely június 18-án 
hálatelt lélekkel köszöni meg az 
Egek Urának, hogy a legelső 
magyar ember ezt a születésnapi 
évfordulót az ország élén egész
ségben, lelki és testi erejének 
csorbítatlan teljességében ülheti 
meg. Bár értesülésünk szerint a 
Kormányzó Úr Öfőméltósága 
születésnapját legbensőbb csa
ládi körben fogja eltölteni s az 
ö határozott kívánságára minden 
ünneplés elmarad, a nemzet 
mégis talál módot arra, hogy 
erről a fontos évfordulóról a mai 
komoly időkhöz méltó módon 

1 emlékezzék meg. Ezen a napon 
a házak zászlódiszt öltenek, a 

; különböző felekezetek ünnepi 
istentiszteletet tartanak s a ma
gyar nemzet nevében 
Kállay Miklós miniszter
elnök rádióbeszédben

Felmerült Battyánfalva és Muraszombat egyesítésének terw
Honvédlaktanya építésének tervét vetettek fel 
Muraszombat képviselőtestületének ülésen

Muraszombat képviselőtestületének 
júniusi ülésén véglesen elhatározták, 
hogy az evangélikus

diákotthon bővítéséhez
telkei adományoz a község. — Elha
tározta a képviselőtestület véglegesen, ■ 
hogy a Muraszombatban létesítendő

gyümölcstároló és csomagoló 
épületének céljára ingy enes telket bo-

I csát rendelkezésre. — Tekintettel ar- ■ 
ra. hogy a jelenlegi ovoda épülete . 
napközi otthonak nem alkalmas.

uj ovoda és napközi otthon 
építésének tervét vetették fel. Az épí
téshez a község telket ad. ezenkívül 
kavicsot és követ, a helyszínre szál- 1 
litva. Az uj ovoda és napközi otthon ! 
megépülése után is

működik azért a jelenlegi ovoda.
i — Bácz Rezsőné kérelmére a tenvész- 
apaállat-tartási dijat az általános drá-

[ gulásra és a takarmánybeszerzési ne-
I hézségekre való tekintettel

évi 800 pengőről évi 1.300 pengőre 
emelték fel. — Egy illetőségi és 5 
közsegély iránti kérelmet intézett el 
a képviselőtestület. — Jóváhagyta a 
képviselőtestület a község és a ma
gánosok között létre jött

adásvételi és csere szerződéseket.
■ — A képviselőtestületben felvetették a

tervet, hogy a Muraszombatban állo
másozó honvédség részére

laktanyát építenek.
A helyőrség elhelyezése ugyanis ideig
lenes. nem megfelelő és a községnek 
sem előnyös, hogy a levente-otthon
ban jelenleg honvédek laknak, igy 
azt levente célokra nem lehet igény
bevenni. Baraklaktanyát szándékoz
nak építeni, amelyhez az anyagot rész
ben a lebontandó községi gazdasági 
épületből, részben a volt granicsár 
laktanyából vennék. Telket a község 
biztosítana a laktanya részére.

a további költségek fedezésére 
pedig 100.000 pengőt fordítanának.

Ezt az összeget vagy kölcsön utján 
teremtenék elő. vagy pedig telekela
dásokból. — Felvetődött a

jegyzői lakás
minél gyorsabb megépítésének terve. 
Emeletes jegyzői lakást szándékoznak 
létesíteni a most építés előtt álló kör
orvosi lak mellé. — Végül még egy 
nagy fontosságú terv merült fel a kép
viselőtestület ülésén, ez pedig

Battyánfalva község Muraszom
bathoz csatolása.

Battyánfalva és Muraszombat idővel 
összeépül. Az egyesítésnek azonban 
már ma is mindkét község hasznát 
látná. Muraszombat számára előnyt 
jelentene, hogy a Téli Gazdasági Is

köszönti a Kormányzó 
Urat. A törvényhatóságok és 
a községi képviselőtestületek 
díszközgyűlésen, illetve képvise
lőtestületi üléseken emlékeznek 
meg a Kormányzó Ur születés
napjáról. Természetesen megfe
lelő módon veszi ki a részét az 
ünneplő megemlékezésből a m. 
kir. honvédség is.

A Kormányzó Úr kabinetiro
dája felkérte a Magyar rávirati 
Irodát az alábbiak közlésére:

A Kormányzó Úr Ofőméltósá- 
ga a közeledő 75. szüle'é'-napja 
alkalmából köszönettel elhárítja 
magától a ragaszkodásnak min
den feléje irányuló esetleges kül
ső megnyilatkozását: kük nősen 
táviratok küldését, vagy b- mely 
más módon történő olyan meg
emlékezéseket. amelyek <: bé
gekkel lennének egybekö've. 
Azokat pedig, akik ez alkalom
ból netalán valamely a é. dék 
küldésére gondoltak volna. na
gyon kéri, hogy ettől rrrnc'en- 
esetre tekintsenek el.

kola igy Muraszombathoz tartoznék, 
Battyánfalvának pedig előnyé' --.ne, 
hogy a nagyobb anyagi lehetőséggel 
rendelkező nagyközség keretébe-, na
gyobb fejlődési lehetőség elé ke .: ne. 
(Közintézmények éhezése, utak na
gyobb fokú karbantartása stb.fBa::; - n- 
falva számára

a pótadó sem emelkednék.
iegyzőségre eddig is Muraszombatba 
kellett bejönniük a gazdáknak A köz- 
ségegyesités felmerült tervének meg
valósítása esetén mind a két község 
több előnyhöz jutna.

Nemzetvédelmi Keresztet 
adományozottá Kormányzó ÚrSchöck 
Samu festőmesternek. Muraszombat. 

1 Stevancsecz Rezső állami elemi nép
iskolai igazgatónak. Csendlak. vitéz 
Pálfay (Toplak) József nagy kereske
dőnek. Muraszombat, ifj. Turk József 
vendéglősnek. Muraszombat és vitéz 
Zimonyi (Zrinszki) Antal bankaltiszt- 

I nek. Muraszombat.

„Nincsenek kis nemzetek, csak 
kishitüek. mert kis emberek sincse
nek, csak kicsinvhitüek !"
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megianultak magyarul, a másikba, akik 
még a zdravó-nál tartanak.

És a magyarul megtanulok serpe
nyője ezerszeres sulytöbbséggel bil
lenti fel amazokét.

Nem kell hát nekünk válaszolnunk 
a tüntetőknek, válaszolt nekik maga 
a nép. A magyar nyelv megtanulását, 
a magyar-vend testvéri összefogást 
választotta és nem a Felsőlendválól 
Alsólendváig húzódó falvakba zárt 
kisebbségi elkülönülést.

A jugoszláv gondolat képviselői 
pedig lassan-iassan egészen magukra 
maradtak. Nem segít már rajtuk a tün

:O

Iskola nélkül marad-e
100 továbbtanulni vágyó mura vidéki diák?
Bámulatos és örvendetes az a to- ' 

váb'otanulási láz, ami a felszabadítás : 
óta a muravidéki fiatalságot jellemzi. 
A jugoszláv uralom alatt Muraszom
batban egyetlen középiskola volt, ma 
három van de szinte kevésnek bizo
nyul még ez a három is.

Jellemző az ifjúság tanulni vágyá
sára. hogy az idei beiratásokkor a 
három középiskolába

összesen mintegy százzal több 
tanuló jelentkezett.

mint amennyit fel lehetett egyelőre 
venni. A tömeges jelentkezés .nagy 
feladat elé álíi'ia az iskolák igazga
tóit. akik mindent el akarnak követni, 
hogy egyetlen felvételre érdemes je
lentkezőt se kelljen elutasítaniuk.

A gimnázium
első osztályába százon felül kérték a 
felvételüket. A jelentkezők legnagyobb 
részét felvették és párhuzamos osz
tályt nyitanak. Tekintettel arra, hogy 
az idén is párhuzamos első osztályok 
voltak, most már mind a 1.. mir.d a 
II. osztály >k párhuzamosak.

IBWO

Lelkes tömeg nézte végig
a szarvaslaki leventenapot
A német határ mentén fekvő köz

ségeink leventéi Szarvasiakon rendez
ték meg pünkösakor az évzáró 
leventenapot.

Már pünkösd előtti szombaton a 
közönség elé léptek a leventék: a szar
vaslaki és seregházai műkedvelő gár
dájuk a „Leánycsel" cimü vígjátékot 
adta elő. A műkedvelő szereplők 
most játszottak először

magyar színdarabot,
ennek ellenére oiyan ügyesen mozog
tak a színpadon, hogy igen sok tapsot 
kaptak a közönségtől. — A színdarab 
betanításának és rendezésének fáradt
ságos munkáját Schbüll Mária és Imre 
Miklós körzeti leventeoktatu végezték.

A műkedvelő előadást
tábortűz

követte. Itt felvonultak a leventék, a 
szarvaslaki tűzoltók, a seregházai ze
nészek és nagy polgári tömeg jelent 
meg. A tábortűznél diszlövészetet ren
deztek a határvadászok.

Pünkösd napján délelőtt 10 órakor 
ünnepélyes

istentisztelet
vezette be a leventeünnepségeket. A 
vizlendvai templomban megjelentek a 
szarvaslaki, seregházai, perestói, felső- 
csalogányi és alsócsalogányi leventék, 
és ott leventefogadalmat tettek Jamb- 
rits Ignác káplán előtt. A káplán szép 
beszédben buzdito‘ta a leventéket 
kötelességeik teljesítésére. 

tető „zdravó", vagy a szerb kóló, a 
magyar szavak görcsös kerülése, a 
tőlünk való önkéntes elkülönülés, mert 
nem csak tőlünk különítették el magu
kat. hanem elkülönültek a vend tömeg
től is, amelyhez igazában a megszál
lás 22 éve alatt sem tartoztak.

A muravidéki magyar társadalom 
évek múltán is emlékezni fog azokra, 
akika felszabadítást követő első évek
ben megmutatták már, hogy a ma
gyar hazában magyar életet akarnak 
élni és a földünket végigsöprő nagy 
vihar elülése után nem fogja elfelej
teni, hogy kik különültek el, emlé
kezni fog a zdravó-t köszöntőkre.

(Sz. E.)

A kereskedelmi iskola I. osztá
lyába

is körülbelül 100 tanuló kérte felvé
telét. Jóformán a kérelmezők felét sem 
tudja az iskola befogadni. Ez azon
ban nem teljes mértékben érinti a 
muravidéki ifjúságot, mert az anya
országból is nagyon sokan jelentkez
tek a kereskedelmibe.

A polgári leányiskola
I. osztályába 37 jelentkezőt nem tud
tak egyelőre felvenni. Itt is párhuza
mos osztály felállítására van szükség. 
Az igazgatóság ezt kéri is és remél
jük. hogy

a két I. osztály
felállítása meg is történhetik.

Ebben az esetben a továbbtanu
lásra érdemes muravidéki diákok mind 
megkezdhetik középiskolai tanulmá
nyaikat a jövő tanévben. Ennek elle
nére meg kell állapítanunk, hogy egy
re nagyobb mértékben mutatkozik egy

fiú polgári iskola
felállításának szükségessége Mura
szombatban.

I

Délután fél 3 órakor 
felvonultak a leventék a szarvaslaki 
gyakorlótérre, ahol már nagy tömeg 
várta őket. Megjelent az ünnepélyen 
dr. Olajos József főszolgabíró, vitéz 
Csermely István főhadnagy, járási 
leventeparancsnok, Gombás István fő
hadnagy. járási ieventeparancsnok 
helyettes és a környező községek 
vezetői.

A Hiszekegy után Cserny Győző 
igazgató-tanitó, szarvaslaki parancs
nok méltatta hatásos magyar beszéd
ben az ünnepély jelentőségét, majd 
Porédos István igazgató-tanitó. peres
tói parancsnok mondott vend nyelven 
buzdító beszédet az ifjúsághoz.

Ezután
szabadgyakorlatokat

mutattak be a leventék és
versenyeket

rendeztek. Az első dijakat Gider 
Dominik szarvaslaki és Szvetanics 
Viktor hegyszorosi leventék nyerték.

Végül vitéz Czermely István járási 
leventeparancsnok mondott beszédet, 
amelyben megköszönte az ifjúság lel
kes munkáját. A Himnusz fejezte be 
az ünnepélyt, amelynek sikeréért leg
többel Gombás István főhadnagy, já
rási Ieventeparancsnok helyettes. Imre 
Miklós körzeti oktató, Cserny Győző 
szarvaslaki és Porédos István perestói 
parancsnokok fáradoztak. (Gy.)

HÍREK
A Kormányzó Úr

75. születésnapja alkalmából junius 
18-án Muraszombatban a katolikus 
és evangélikus templomokban reg
gel 9 órai kezdettel hálaadó isten
tiszteleteket tartanak. 10 órakor a 
nagyközség ünnepi közgyűlést tart 
a községháza dísztermében.

Az elöljáróság felhívja a házigaz
dákat. hogy hazaikat lobogózzák fel.

* 

— Grösz József kalocsai érsek — I 
a szombathelyi egyházmegye apos
toli kormányzója marad az átmeneti 
időre. A szombathelyi egyházmegye 
papságának és híveinek nagy örömet 
hozott Budapestről Grősz József me
gyéspüspök, aki szombaton délben 
tettele Czapik Gyula uj egri érsekkel 
együtt a hivatalos esküt a Kormányzó 
Ur kezébe. Grősz József érsek ugyanis 
az eskütétel napján vette át a Szent
atya bulláját a nunciaturán a kalocsai 
érseki kinevezésről és ugyanekkor I 
egy másik bullát is kapott XII. Pius 
pápától, amelyben a Szentatya őt az 
átmeneti időre a szombathelyi egyház
megye apostoli kormányzásával is 
megbízta. E megbízás azt jelenti, hogy i 
az egyházmegye püspöke nem válik 
meg véglegesen egyházmegyéjétől. 
Kalocsáról többször hazajön Szombat
helyre. az egyházmegye ügyeinek 
intézésére.

— Eljegyzés.Pintér Miklós, a Mura
szombat és Vidéke kiadóhivatali tiszt
viselője eljegyezte Németh Ilona állami 
tanítónőt.

— A muraszombati gimnázium
ban befejeződtek az érettségi vizsgá
latok. Az eredmény a következő: Ki
tüntetéssel érett Gaál Ferenc. Jelesen 
érett: Lipics Éva Vesznik Ivánka, 
Pintarics Ilona. Bojnéc István és Kram- 
pács Iván. Jól érett: Ferencek Károly. 
Szamosvölgyi Károly. Fiiszár István, 
Zobecz Bréda. Érett: Heimer Lajos. 
Heimer Ignác. Kummer Vilmos, Mészá
ros Ernő. Nagy László. Naglits Frigyes. 
Niselvicer Zvonimir. Cvetkó Elvira, 
Gregorits Ede Gyergyék Lajos. Hiti i 
Dusán. Kerécz József. Oszojnik József, 
Rousz István. Sadl Alajos. Stefanécz 
József. Szabó Iván. Zadravecz Ignác. 
Zelkó József. Zsöks József. Szersén 
Jozefa és Skáfár József.

GIMNÁZIUM! TANULÓK VIZS
GÁRA VALÓ ELŐKÉSZÍTÉSÉT; 
vállalom, jelige „Érettségizett" II. Rá-; 
koczy Ferenc utca 63. Muraszombat. ’

— Muraszombat anyakönyvébe 
az elmúlt héten a következő bejegy- i 
zések történtek Születések: Obál Jó
zsef és Honáth Emília házasságából ' 
fiú, Vrecsics Alajos és Dervarits Teréz j 
házasságából leánygyermek született. | 
— Házasságkötés nem történt. — I

i Halálozások Kosa Pál 19 éves és 
' Szecskó József 74 éves korában 
■ hunyt el. 
j — A gyógyszerészi pályára lépő 
ifjúság egy etemi segélyezése. A kul
tuszminiszter most megjelent rende
letével a gyógyszerészi kiképzés ed
digi ötéves időtartamát négy egyete
mi évre csökkentette olyképpen, hogy 
a gyógyszertárban eltöltendő egyéves 
gyakornoki időt az egyetemi ifjúság 
a nyári vakációk alatt is elvégezheti, uci nauuv. 
A gyógyszerészi pályát élethivatásul ! 30 P. Bácz Lajos 50 P. Dr. Vucsák 
választó, szegénysorsu. de jó előme- 
netelü tanulók tanulmányi segélyt kap
hatnak a Szegénysorsu Gyógyszerész
hallgatókat Segélyező Bizottságtól. Ér
deklődők a Pázmány Péter Tudo
mányegyetem Gyógyszerészeti Intéze

tének Igazgatóságához fordulhatnak 
felvilágosításért. (Budapest. IX. H - 
gyes Endre u. 7—9.)

— Elveszett Muraszombat és Bu- 
zahely közütt egy fekete hubertusz 
kabát. Tulajdonosa kéri a becsületes 
megtalálót, hogy a kabátot adja le a 
Vendvidéki Könyvnyomdába jutalom 
ellenébe.

— Tizhónapos kereskedelmi tan
folyamot nyit Budapesten a Baross 
Szövetség oly ifjak és leányok számára 
akik valamely oknál fogva hosszabb 
ideig tartó tanulmányokat nem folytat
hatnak. Hallgatókul felvehetők a pol
gári iskolának, vagy a gimnáziumnak 
legalább négy osztályát végzett, 17 
életévüket betöltött keresztény ifjak és 
leányok, de részt vehetnek középtskc - 
Iában érettségizett, vagy tanitóképz 
intézetet végzett fiuk és leányok is. 
Tantárgyak: kereskedelmi és jogi alap
ismeretek. magyar kereskedelmi leve
lezés. könyvvitel, kereskedelmi és 
politikai számtan, gyorsírás, gépírás 
Az előadások f. évi szeptember 9-én 
kezdődnek és délután 3-tól 7-ig lesz
nek. Beiratási dij 40-P. Tar.dij 300-P. 
mely havi 30 pengős részletekben is 
fizethető. A beiratkozásoknál benyúj
tandó a születési anyakönyvi kivonat 
és az iskolai végzettséget igazolt 
bizonyítvány. Beiratkozni hétközna
ponként d. e. 11-től 2-ig és d. u. ’Áö- 
től '/27-ig, Vili.. Vas-utca 9. sz. alatt 
lehet. Vidéki hallgatók beiratkozhat
nak a szóban levő két okmánynak és 
40-P. beiratkozási dijnak postán vaí 
beküldésével.

il tűzoltóság közleménye
Köszönetnyilvánítás

A muraszombati tüzoltózenekar fej
lesztése és modern felszerelése céljá- 

I ból Muraszombat nagyérdemű közön
ségének önkéntes adományokban, 
megnyilvánuló nemes áldozatkészsé
gét hálásan köszönjük és kérjük a 
megértő támogatást továbbra is.

Újabb adományok a községi elöl
járóság címére küldendők.

A zenekar intézősége

Az eddig befolyt adományok:
Benkó József 400 P. Dr. Pintér Miklós 
200 P. Kühár Ferenc 30 P. Turk Jó
zsef 20 P. Lipics József 20 P. Pcterke 
Rezső 10 P. Háhn Izidor 50 P, Cve- 
tics János 100 P. Hover Lajos 10 P 
Kardos, Józseíné 20 P. Hirschl és fiai 

! 10 P. Árvái Vince 20 P, Stiván Eme 
j 70 P. Siftár Károly 70 P. Nemecz La- 
; jós 50 P. Andersch József és fia 50 
i P. Cseh Ferenc 15 P. Hackl Vilmos 
j 20 P. Kemény Mór 20 P. Dobrai Já- 
I nosné 30 P, Dittrich Ferenc 10 P. 
I Frim László 20 P. Dittrich Gusztáv 
i 20 P. Faflik Alajos 30 P. Szocsics 
; Ferenc 10 P, Vezényi Jenő 20 P. Háhn

Pál 100 P. Ebenspanger Salamon 1
P. Csiszár Ilona 10 P. Dr. Vályi Sán
dor 50 P. Dr. Bölcs Gyula 50 P. Ri- 
tuper Alajos 20 P. Heklics István 20 
P. Kohn Samu 10 P, Benkics János 

j 20 P. Flegár Alajos 15 P. Siftár Pá't 
; 30 P, Fiiszár Rezső 10 P. Vukán Fe
renc 15 P. Titán János 15 P. vitéz 
Pálfay 25 P. Berger Béla 20 P. Ben
kó Lajos 20 P, Dr. Szakonvi Zoltán 
20 P, Meszarics István né 10 P. Siftár 
Lajos 100 P. Mocsnik Józsefné 20 P.

i Heimer Jenő és Arnold 10 P, Hoyer 
! Ernő 10 P. Vogler Viktor 10 P. Hart- 
t ner Nándor 100 P. Heimer Oszkár

István 20 P, Szukics Lajos 20 P, Rehn 
János 20 P. Bánfi József 10 P. Ste- 
vancsecz Lajos 10 P. Brumen Geno
véva 6 P. Brumen József 10 P. Kukéi 
Károly 10 P. Háhn Samu 20 P. Vilá
gos József 30 P.
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Gazdag zenei műsorral 

vasutas estet rendeznek Muraszombatban
Járay József, a híres vasmegyei származású operaénekes is szerepel!

A muraszombati vasutasok tevé
keny és népszerű főnöke, Egger Jenő I 
vasutas estet készít elő a vasutas ha- j 
diárvák javára. A vasutas est gazdag 1 
és színes zenei műsorral gyönyör- ; 
kodtetí a közönséget s ezzel a ma- 
gasabbrendü szórakozásnak olyan j 
lehetőségét nyújtja, amely ritkán akad , 
a Muraszombathoz hasonló lélekszá- i 
mu községekben.

Ahogy a VMKE magyar estjét a I 
magyar költészet muravidéki ünnepé- 1 
vé avatta Mécs László szereplése, ! 
úgy a vasutas estet

a magyar énekművészet muravi
déki ünnepévé

avatja Járay József, a híres magyar i 
operaénekes fellépése. A vasmegyei i 
származású

Járay József a magyar operaház 
leghíresebb tagjai közé tartozik,

I I TO

Nemsokára be lehet költözködni 
a muraszombati MÁVaut bérházba

Az országos lakáshiány Muraszom
batban is régi jelenség. Különösen a 
magyar tisztviselői kart sújtja nálunk: 
sokan nem tudtak eddig lakáshiány 
miatt végleges otthont teremteni csa
ládjuknak az idehelyezett magyar tiszt- 

selök közül Muraszombatban.
A lakáshiányon, most jelentős mér

őkben enyhít a MÁVaut bérház közeli 
lkészülése. A lakásokat — amelyek

be rövid idő alatt be lehet költözni —
[O1

A könyvnapon 1.400 pengőért 
vásároltak könyvet a muraszombatiak

Ezidén a kereskedelmi iskola diák
kaptára állított 'fel könyvnapi sátrat 
Muraszombatban. Három napig ajánl
hatták Gebei Etelka tanárnő irányítá
sa mellett a lelkes diákok a magyar 
írók alkotásait és

kevesen mentek el a sátor mellett | 
a nélkül,

rogy legalább egy néhány filléres 
Nemzeti Könyvtár füzetet ne vásá
roltak volna De a komoly munkák

A muraszombati járás heti Itihágási hránihája
Iizenhét muraszombati iparos ta- 

nonc mulasztott igazolatlanul a tanonc- 
■skolában. A kihágások birságai 4 
pengőtől 30 pengőig terjednek. — Hu- 
■'Zonöt liborfai és dombaljai gazdát 
'ürítettek meg az elmúlt héten, mert 

?eáésvágáskor nem adták le az 
előirt zsirmennyiséget. A zsírt elko- 
í->íi)Z*ák. 30—50 pengő között váltako
zik bírságuk. _

Iparigazolvány nélkül
' usárolt fát Gubics János zalaszent- 
’ró,i lakos. 60 pengő büntetést szab
ik ki rá kihágás miatt. — Sinkó Já- 
nos szarvaslaki lakos Németországba 

„SflBÜHlfl M

rum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása

—__Cégt- BORLAY ENDRÉNÉ

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

hatalmas tenorjával nem csak a ma
gyar közönséget hódította meg, ha
nem külföldön is nagv siketeket aratott.

A vasutas est fénypontja Járay Jó
zsef szereplése lesz, de

a többi müsorszámok
is élvezeteseknek és magas színvo
nalon állóknak ígérkeznek. Beszéljen 
azonban helyettünk maga a műsor:

1. Hiszekegy. Játsza a tüzoltózene
kar. 2. Egger Jenő állomásfőnök meg
nyitó beszéde. 3. Brandieu Mária ma
gyar nótákat játszik zongorán. 4. Cvet- 
kó Elvira szaval. 5. Szente József vo
natkísérő tangóharmonikán játszik. 6. 
Járay József énekel. Szünet. /. Jan- 
kovits Lenke (Szombathely) balett tán
cot ad elő. 8. Rácz József plébános 
tárogatózik. 9. Járay József énekel. — 
Műsorközlő Vértess Miklós.

A vasutas est junius 23-án. szerdán 
V2 20 órakor kezdődik Városi Moziban.

máris lefoglalták. Ezzel újabb magyar 
tisztviselő-családok rendezkednek vég
legesen be Muraszombatban.

Megszűnik tehát az egyetlen körül
mény, amely miatt nem érezhették 
magukat teljesen otthon Muraszombat
ban a magyar köztisztviselői kar tagjai, 
akik egyébként sok és nehéz munká
juk mellett is nagyon jól érzik magukat 
a Muravidéken és legtöbb közülük 
véglegesen itt szándékozik maradni.

voltak az igazán keresettek. Kodolá- 
nyi János, Féja Géza. Sértő Kálmán, 
Sinka István. Szabó Dezső, Németh 
László, Veres Péter könyveiből fogyott 
a legtöbb, de a Magyar Elet könyv
kiadóvállalat összes kiadványa nép
szerű volt.

A 3 nap alatt 1.400 pengőért vá
sároltak magyyy irodalmi alkotásokat 
a muraszombatiak. Így a könyvnap a 
magyar könyv igazi ünnepe volt Mu
raszombatban.

szökött fia és leánya cukorjegyét nem 
szolgáltatta be és részükre is megtar
totta az engedélyezett gabonamennyi
séget. 50 pengő büntetés fizetése fi
gyelmezteti arra, hogy a hatóságok 
rendelkezéseit meg kell tartani. — 
Vrecsics Viktor ferenclaki és Kücsán 
Vilmos kisszombati leventék

igazolatlanul mulasztottak a le
ventefoglalkozáson.

60. illetve 20 pengő a büntetésük. — 
A napraforgómagot nem szolgálttá be 
Krányec Alajos véghelyi gazda. 30 
pengő a birság.

i

HÍREK az országból
— A szombathelyi bőrgyár kultur- 

házát és tekepályáját ünnepélyes ke
retek között avatták fel vasárnap.

— Ungváron uj vízmüvet építenek, 
hogy a város vízellátását korszerűvé 
tegyék.

— Kolozsváron népfőiskolát építe
nek 280.000 pengő költséggel.

— Baranyában, különösen Pécsett 
tömeges gombamérgezések történtek 
az elmúlt napokban.

— Az evangélikus egyház az Or
szágos Luther Szövetséggel karöltve 
mozgalmat indított hadiárva otthonok 
felállítására. Budapesten és Balassa
gyarmaton állítanak fel egyelőre hadi- 
árvaotthont.

— A Csáktornyái állami polgári 
fiú és leány iskola fennállásának het
venedik évfordulóját ünnepelte pün
kösdvasárnap. Az évforduló ünnep
ségen sokan jelentek meg az iskola 
volt növendékei közül.

— A muraközi leventék legjobbjai 
ifjuvezető-képző táborba mennek nyá- i 
ron. A táborozás 3 hétig tart a Bala- . 
tón partján.

— A honvédelmi miniszter a föld- | 
mivelésügyi miniszterrel egyetértve, 
mezőgazdasági továbbképző, illetve 
átképző tanfolyamot létesít a jelenlegi ' 
háború mezőgazdasági foglalkozású i 
hadirokkantjai és hadifogyatkozottai ■ 
számára.

— A hadikölcsönkötvény átértéke
lésére benyújtott kérelmeket most 
vizsgálják felül. Sokan már meg is 
kapták az új kötvényt. Ez év végéig 
a kérelmek legnagyobb részét elintézik, i 
A hadikölcsönért 3 százalékos 1942. 
évi törlesztéseskölcsönkötvénvt adnak.

— A Magyar Munka szobrát le
leplezték a budapesti Tisza Kálmán j 
téren.

— Az Állami Munkaközvetítő Hi
vatal legutolsó jelentése szerint az 
egész országban kedvező a munka
piac helyzete.

— A tihanyi félszigetet az A: pád
kori magyar élet múzeumává rende- 

j zik be.
— Budapesten éjszakai villamos- 

járatok szállítják a lakásoknak szánt 
légoltalmi homokot.

— A szegedi egyetemen délszláv 
tanszéket állítanak fel. A jogi azszék 
felállítását is tervbe vették.

— A Vasvármegyei Katolikus Kör 
szombaton délután fél 7 órakor :a;ija 
49. rendes évi közgyűlését a szokásos 
tárgysorozattal.

— Erdélyi utazási és fürdöügyek- 
ben az IBUSZ vigadóutcai Erdélyi 

i Irodájában Hefty Andor tanár, a Ke- 
; letmagyarországi és Erdélyrész: Für- 
dők Szövetségének igazgatója ,‘umus 
12-ig mindennap délelőtt 11 éráié fél 
2-ig személyesen ad felvilágosítási az 
érdeklődőknek.

— A Sajó-csatorna építési .mun
kálatait a földmivelésügyi minisztérium 
.szakemberei előkészítették és a 1 ) 
milliós munkálatokat megkezdik.

— Az Ac.tio Catholica országos 
elnöksége az ország valamennyi egy- 

' házmegyejének papjait országos lel- 
i készkonferenciára hivta össze junius 15 

— 17-re Budapestre. A konferenciát ked
den délelőtt nyitotta meg ünnepélye
sen Glattfelder Gyula érsek.

— A 42 tagú országos bizottság 
junius 17-ére összehívott ülésének 

I napirendjére pótlólag felvétetett még 
. a minisztérium rendelete vitéz Nagy- 
j bányai Horthy Miklós Magyarország 
I kormányzója születésének évforduló
ja alkalmából ötpengős érmék verése 
tárgyában.

— Újabb 900.000 pengőt vesz fel 
vizműépitkezésre Marosvásárhely vá- 

i rosa. Eddig ugyanis a költségvetés 
szerint 750.000 P-bő! kellett volna 
megépülnie az új városi vízműnek, 
de a közben beállott drágaság miatt 
1,800.000 P-be kerül a teljes építkezés.

c.

- MAGYAR-VEND és VEND
MAGYAR SZÓTÁR kapható H á h n 
Izidoi könyvkereskedésében Mura
szombat.
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HÍREK külföldről : LEVENTEÉLET

_  A Szentatya vasárnap beszédet 
mondott az olasz munkások küldött
sége előtt. A pápa hangoztatta, hogy 
a szociális kérdéseket meg kell oldani. 
Az egyház mindent elkövet a béke 
érdekében.

— Az amerikai képviseiőház 
sztrájktilalmi törvényt fogadott el. 
amely szerint a sztrájkmozgalmakban 
résztvevőket .1 évig terjedhető fog
házbüntetéssé' és 5.000 dollárig tér- ’ 
jedhető pénzbüntetéssel sújthatják.

— Belgrádban naponként 42.000 
ember étkezik népkonyhákon. így 
enyhítik a közellátási nehézségeket.

— Szerbiában nem szabad szerel
meslevelet írni a papirhiány növeke
dése miatt. Levelet magáníelek csak 
igen fontos üzleti, vagy családi ügy
ben írhatnak. A rendelet révén nagy
mennyiségű papír megtakarítására 
számítanak, tekintettel arra, hogy a 
szerbek feltűnően sok szerelmes le
velet írtak.

— Argentínában Castillo eddigi 
államelnök bejelentette a forradalmi 
megmozdulás következtében lemon
dását.

— A chilei kormány lemondott.
Szerbiában a nyilvános helye

ken kötelező a szerb rádió bizonyos 
napi híradásainak csendben történő 
végighallgatása.

— Horvátországban megtiltották 
az uj krumpli fogyasztását.

— Izland véglegesen szakítani akar | 
Dániával és ki akarja kiáltani a köz
társaságot.

— Belgrádban nyilvános kalodákat 
állítottak fel és ezekben helyezik el 
azokat, akik a (elszállított élelmiszere
ket elrejtik és feketepiacon adják el.

— A horvátországi partizánok 
tevékenységéről ir érdekes cikket a 
Hrvatszki Narod. A cikk szerint a 
partizánok 1511- 200-as csoportokban 
fosztogatják a falvakat. Céljuk a lakos
ság biztonságának, nyugalmának le
hetetlenné tétele és ezzel az ország 
erejének csökkentése. Rengeteg falvat 
égetnek fel.

— Revolverlövéssei megölték — 
párisi jelentés szerint — Poitierben a 
francia néppárt egyik tagját, egy 36 
éves mérnököt.

— Oxfordban középpárl néven uj 
párt alakult, londoni jelentés szerint. 
Az uj párt a kommunisták kivételével 
minden angolt hajlandó felvenni tagjai 
sorába. Tagjai más párt kötelékébe 
is tartozhatnak.

— Római jelentés szerint a mon
tenegrói kormány mellé a fasisztapárt 
küldöttséget rendszeresitett.

— Spanyolországban tegnapra vir- , 
radó éjszaka Granada környékén he
ves földlökéseket észleltek.
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í JÉGSZEKRÉNYEK, 1 

I KERÉKPÁROK, I 

RÁDIÓKÉSZÜLÉKEK
I nagy választékban | 

I Nemz János | 
1 vas és gépkereskedésében i

Muraszombat.
AKKUMULÁTOROK í 

| JAVÍTÁSA és TÖLTÉSE. | 

| NOVANOD ADÓDPÓTLÓK. J 
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Ismerd meg nemzetedet! 
Mátyás király

(Folytatjuk)

Igazság, mintaszerűen berendezett 
kincstár és kitűnő állandó hadsereg, 
ez adta meg Mátyás Magyarországá
nak legendás hatalmát.

Udvarában igazi magyar élet volt. 
Étkezésnél igricek, hegedősök éne
keltek a magyar vitézek dicsőségéről 
szórakoztató dalokat, s maga a király 
a nép nyelvén szerette feladni találós 
kérdéseit az uraknak tréfálódzás köz
ben. De a művészetek és tudományok 
pártolásában sem maradt el egyetlen 
kortársától sem. Az Olaszországban 
ekkor induló uj művészetet tárt ka
rokkal fogadta palotájában az ország- 
nagvjaival együtt versenyezve adta a 
külföldi és magyar építészeknek, szob
rászoknak. írónak a megrendeléseket.

Híres könyvtára, gyönyörű címeres 
aranyos könyveivel vetekedett a világ 
bármelyik gyűjteményével. Pozsony
ban egyetemet állított, a magyar diá
kokat pedig küldözte ki külföldre, el
sősorban Olaszországba, hogy lássa
nak más országokat, más népeket is.

Mátyás a magyarságból nőtt ki, vá
gyai, tervei, gondolatai, magyarok 
voltak, s annyi évtized zavarai után, 
annyi idegen király után, rendbesze
dett országában felvirult a magyarság 
sorsa. Ahogy csökkent a nagyurak 
hatalma, úgy nőtt a jog és a jólét a 
jobbágyság körében, s ki ne ismerné 
a mondákat arról, hogyan büntette 
meg a néppel kegyetlcnkedő kolozs
vári bírót, vagy hogyan dolgoztatta 
meg a parasztembert megvető főura
kat a gömöri szőlőkben. Magyaror
szág hatalmas fejlődésnek nézett elé
be. Lakosságának száma négy és fél 
millió felé járt és ebből sokat mon
dunk. ha 15% nem volt magyar. Gaz
dagságban, kultúrában és mindenek 
előtt hatalomban az ország messze- 
földön első volt, uralkodójának tekin
télye előtt pedig császárok és kirá
lyok egyaránt hódoltak. Egyéniségé
nek legszebb emlékét mégis a magyar 
paraszt őrizte meg, századok óla só
hajtva ismételt közmondásában: „Meg
halt Mátyás király, oda az igazság". 

(Vége)

I

— V. Gusztáv svéd király 85. 
születés-napját Svédországban három
napos ünnepséggel ülik meg.

— A névleges görög kormány több 
Egyiptomban tartózkodó tagját azzal 
vádolják, hogy törvénytelen áruhal
mozó szervezetben veitek részt.

— Irakban a politikai helyzet a 
múlt héten érezhetően súlyosbodott. 
A brit parancsnokság ausztráliai kü
lönítményekkel erősítette meg a bag
dadi helyőrséget, hogy vérbefojtson 
minden felkelési kísérletet.

— Romániában minden gazda köte
les kukoricáját háromszor megkapálni 
a román földmivelésügyi miniszter I 
rendelete értelmében. A mulasztókat ; 
szigorúan megbüntetik.

— Törökország felvette a gazda
sági kapcsolatokat Belgiummal, Dal
máciával és a hajdani Jugoszláviához 
tartozott más területekkel.

— Bulgáriában a minisztertanács 
határozata szerint az állami, városi és 
más olyan közhivatali tisztviselőket, 
akik a hadigazdálkodással kapcsolat
ban állnak, polgárilag mozgósítják.

— Az olasz király és császár, 
aki hétfőn megtekintette Speziában 
a legutóbbi károkat, kedden Livornóba 
érkezett és megszemlélte a legutóbbi 
légitámadással elpusztított városrésze
ket.

S-P-O-R-T
MURA SE—CsZTE komb. 7:0 (2:0)

Vezette: \ alent dr
Pünkösdhétfőn játszotta a Mura 

hosszú idő után első mérkőzését a I 
Csáktornyái együttessel, amely tarta
lékos volta miatt egyáltalán nem volt 
komoly ellenfele a Murának. A Csák
tornyái csapat tudására ebből a mér
kőzésből nem lehet következtetni, 
mert a mérkőzés második félidejében ! 
a nagy Mura fölény következtében i 
teljesen összeroppant, ugyanis a tar
talékok elkészültek erejükkel.

A mérkőzés els Félideje nagyon ; 
változatos és szép volt, gazi propa- 
gandája volt a futbailnak. Ebben a | 
félidőben már látszott, hogy a Mura 
sokkal jobb. Olyan, fergeteges roha- i 
mókát intézett a Mura a Csáktornyái ■ 
kapu ellen, hogy szinte gyönyörűség i 
volt nézni. Ebben a félidőben a két I 
gólos vezetés megérdemelt volt.

A második félidőben a Mura isko
lajátékot produkált és tetszés szerint 
érte el góljait. Ebben a félidőben 
Csáktornya egy 11-est hibázott. (Ta
kács csúnyán fölé vágta'1

Mindent összefoglalva megállapít
hatjuk. hogy élvezetes, szép mérkő-| 
zés volt, az hogy a CsZTE nagyon 
tartalékos volt, arról a Mura nem te
het, mindenesetre egy NB 111. csapat 
tartalékjainak is kell olyan jónak len
ni. mint egy amatőr l o csapat játé
kosainak. igy ez :sal. vigasz. de nem 
mentség — a súly os vereségre.

A mura góljait Külics (2). Sárközi 
(2). Zelkó (2) és Kukar.ya rúgták. |

A Mura egész csapata dicséretet 
érdemel stílusos, szép iátékáért. Csák- , 
tornya csapatából a kapus, a balszél
ső. Orosz és Tékáé s volt jó. Takács j 
játékának értékét azonban teljesen I 
lerontja foly tonos dumája 'a pályán. 
Bajnoki mérkőzése" már rég kiálli- ’ 
tolták volna 1

MURA 11. - MURA LEVENTE 6:2 (2:0)
Vezette. Turk
Eiőmérkőzést jászol' a két csapat 

a Mura CsZTE mérkőzés előtt. A Mu
ra II. kondíció fölény ével és rutinjával 
imponáló győzelme’: a:atott a tehetsé
ges Mura . ifik felet1

A Mura II góljait Kovács (2). Kercs
már (3), Bujtor (1 m.ig a Mura Le
vente góljait Gorcsár .21 rúgta.

Vasárnap Pápán a Perutz csapatá
val játsza a Mura utolsó bajnoki mér
kőzését. A csapat szombaton délután 
indul és vasárnap este már hazaér
kezik.

A következő ce.r.epr.apokon nagy
szabású programmot valósit meg a 
Mura, mert úgy a óudapesti, mint a 
pécsi Egyetemi A . -ot vendégül látja 
barátságos mérk 5zés keretében. Mind
két csapat kitűnő több főiskolai és 
kerületi válogatott játékossal rendel
kezik. — igy igen jó mérkőzésekre 
van kilátás (v.)

MÉGEGYSZER A MURA LEVEN
TÉRŐL

A ..Muraszombat és Vidéke" múlt 
számában yikket írtam a csoportbaj
nok Mura Levente szerepléséről és 
nagyszerűen játszó lelkes, fiatal lab
darugóit megdicsértem. Bírálatom mu
raszombati sportkörökben élénk vissz
hangot támasztott és általában túlzó
nak minősítették véleményemet. Ez 
ellen nincs és nem is lehet semmi kifo
gásom. mert az az elvem, hogy aki 
bírál, annak a bírálatot is viselnie 
kell tudni.

Kellemetlenül érint azonban az. hogy 
olyan megállapításokat magyaráztak 
bele egy esek cikkembe. amelyeket nem 
tettem és nem is volt szándékom ten-

I Gyomorbajos! - Vesebajos!I
TARTSON IVÓKÚRÁT j

A természetes szénsavas |

PETANCl

(
GYÓGYVÍZ IÜDÍT — GYÓGYÍT Í

Főraktár: MURASZOMBAT |
TELEFON 68. I

ni. így például nem hasonlítottam ősz- 
sze a Mura Leventét a Mura SE 
csapatával. Komoly sportember nem 
is teheti ezt meg, hiszen egyik csa
patban 16 éves, fejlődő szervezetű 
fiuk játszanak, a másik csapatban szá
mos bajnoki küzdelemben megedző
dött. erejük teljében lévő férfiak. Azt 
sem írtam, hogy Sárosi György „kis
miska" a Mura Levente játékosai 
mellett, sőt egyik leventéről sem állí
tottam, hogy nagy futballista. Viszont 
megállapítottam azt néhányról, hogy 
nngy labdarugó tehetség és pom
pásan kezeli a labdát, a csapatról 
pedig megállapítottam, hogy magas 
futballinteligenciával és szines játék
modorban futballozik.

Azt hiszem, ezt értelmesen irtarr. 
meg múlt cikkemben is és sajnálom 
hogy mégegyszer meg kellett Írnom 
mert akadtak oly anok, akik nem értet
ték meg. vagy nem akarták megértem 
az értelmes beszédet.

Néhány megjegyzést szeretnék még 
tenni a Mura Levente vasárnapi mér
kőzésére is. Ezt közönségünk itala, 
kedvencei testvércsapatuk, az erős 
összeállításban szereplő Mura II. eller. 
elvesztették. Ez természetes is, hiszen 
a két csapatunk játékosai között át-
lagosan legalább 10 kg. súly, 5 év 
kor és 5 évi rutin — különbség volt. 
Ennek következtében a Mura Le
vente játékosai úgyszólván kivétel 
nélkül minden összecsapásban alul
maradtak, mert 1. osztályú bajnok; 
küzdelmekben edzett játékosok le
győzéséhez szükséges erő és erély 
még nem lehet meg bennük. Véle
ményemet vereségük ellenére is iga
zolták azonban, hiszen az I. félidő
ben lényegesen szebben és lényege
sen okosabban futballoztak, mint az 
erősebb II. csapatunk. A II. félidőben 
azonban nem bírtak már sem 'esti.
sem lelki erővel. Ez érthető.

A Mura Levente játékosait — akik 
közül külön ki kell emelnem ezúttal 
Klajnscseket — most is dicséret illeti.de 
minden dicséret megilleti a Mura II. 
jól, gyorsan és Krsztics kivételévei 
száz százalékig sportszerűen futballo
zó labdarugóit is. A II. félidőben a 

■ hirtelen összeszedett csapat már kissé 
I összeszokot és ekkor már szép kom- 
j binációk is tellettek tőle. Igazán örő- 
j műnkre szolgálhat, hogy ilyen jó má
sodik és ilyen jó leventecsapatunk 
van. Szász Ernő.

Ha Budapesten jól és 
otthonisan akarja érezni 
magát, keresse fel

ANDREICS KAROLY 
vendéglőjét

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

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

illeti.de


1943. junius IS. MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 5 oldal

A m. kir. igazságügyminisztérium 
■jlvóévi március hó 17.-én kelt 22.980- 
?43. I. M. sz. rendelete és a m. kir. 
misztériumnak egyes községek tör- 
•mykezési átcsatolása tárgyában ki

adott 1680/1943. M. E. sz. határoza- 
aiapján a zalaegerszegi kir. járás

bíróság területéből az alsólendvai kir. 
arásbiróság területéhez átcsatolta : 
Úsoszenterzsébet, Baglad, Bárszent- 

ihályfa. Belsösárd. Bödeháza.Cseszt- 
rg. Feisőszenterzsébet, Gáborjánhá- 

-a. Gosztola. Káiócta. Kerkabarabás, 
. ?rkakutas, Kerkanémetfalu. Kerka- 

mtekfalu, Kerkaujialu. Kozmadomb- 
Külsősárd. Lerdvadedes, Lendva- 

iakabía. Lenti. Lentikápolna. Lenti
szombathely, Magyarföld. Máhomfa. 

'ároktőid. Mumor. Nemesnép. Pór
szombat. Ramocsa. Résznek. Rédics, 
"zentgyörgy  völgy. Szijártóháza, Zala- 
aksa. Zalaszombatfa községeket a 
ozzájuk tartozó pusztákkal és egyéb 
ikott részekkel egy ütt.

Ezt a telekkönyvi hatóság azzal az 
Hesitéssel teszi közhírré, hogy a fel-
- tolt községek telekjegyzőkönyveit 

zalaegerszegi telekkönyvi hatóság
-ár csak 1943. junius hó 30. napjáig 
ogja kezelni. 1943. julius hó 1. nap
iától kezdve a felsorolt összes községek 
’etekjegyzőkönyveit pedig máraz alsó- 
t.ndvai kir. járásbíróság fogja vezetni.

A jogkereső közönség figyelmét a 
••-.ekkónyvi hatóság felhívja, hogy az 

miitett községek telekkönyveire vo- 
atkozó mindennemű kérvény és meg- 
-resés 1943. junius hó 30.-ig bezá- 
,!ag a zalaegerszegi kir. telekkönyvi 
atóságnál, 1913. julius hó 1. napjá
ul kezdődően pedig az alsólendvai 
Jekkönyvi hatóságnál, mint illetékes 

' 'ekkönyvi hatóságnál nyújtandó be.
A hirdetményt az érdekelt községek 

-íőljáróságaival közli azzal, hogy a 
zségben az átcsatolás a szokott 

tödön közhírré teendő, a képviselő 
■tűiét ülésében kihirdetendő. A za- 

aegerszegi és az alsólendvai kir. já- 
ésbiróság. mint telekkönyvi hatóság 

detési táblájára kitüggesztendő. dr. 
elman Sándor. Dr. Samassa János 

zalaegerszegi, dr. Széli György alsó- 
_-~dvai kir. közjegyzőket, a za- 
aegerszegi ügyvédi kamarát, a 
-zombathelyi közjegyzői kamarát, a 
* •■ai kir. adóhivatalt, a zalaegersze-
- kir. adóhivatalt, a zalaegerszegi kir. 
énzügyigazgatóságot. az alsólendvai

járásbiróság elnökét, az alsólend- 
ai járás főszolgabíróját és Zalavár- 

~ -gye alispánját értesíti.
A Zalaegerszegen megjelenő helyi 

Apókban, a Budapesti Közlönyben, a 
■uraszombatban megjelenő ...Mura

szombat és Vidéke" és végül a Csák
ányán megjelő „Muraköz" cimü lap

ban egy ízben közzétenni rendeli.
alaegerszeg. 1943. évi junius hó 1. napján.

-DR’í MIKLÓS
''>T járásbiróság 

elnöke.

A kiadmány hiteléül:
OSZLÁNYI MIHÁLY 

telekkönyvvezető.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

■nőm badacsonyi és egyéb balaton- 
aelléki borok szolid áron nagyban és 
-csínyben állandóan kaphatók 

ritán János
Jrnagykereskedönél — KiSMOHlbat.

A zalaegerszegi kir. járásbiróság. 
mint telekkönyvi hatóságtól.

139.1943. tk. szám. 

Hirdetmény
A földművelésügyi minisztériumban 1 
gyümölcstermelők megbízottainak.

3 gyümölcstermés szedésénél! megszemzése
valamint a mezőgazdasági érdekkép
viseletek kiküldötteinek bevonásával 
megtartott szakértekezleten főként azt 
a kérdést tárgyalták meg, hogy mi
ként lehetne a csomagoláshoz szük
séges anyagokat, hordókat, ládákat, 
vasabroncsokat és szegeket kellő idő
pontban és a kellő mennyiségben a 
termelők, valamint a gyümölcsfeldol
gozó üzemek rendelkezésére bocsá
tani. A hozott határozatok alkalmas- 
sak arra, hogy teljes mértékben meg* 
nyugtassák a gazdatársadalom érde-

A szarvasmarhameddőség leküzdése
A szarvasmarhák meddősége okoz- 

j fa veszteségek csökkentése céljából 
1 a Dunántúl, valamint Bars-Hont, Bé
kés. Nógrád és Pest vármegyék egyes 
községeiben a meddőség elleni vé
dekezést rendszeresítette a földmive
lésügyi minisztérium *és annak meg
szervezésével a vármegyei állatte
nyésztő egyesületeket bízta meg. A 
vármegyei állattenyésztő egyesületek 
által kijelölt községek gazdái, ha a 
meddőség elleni védekezésre vállal
koznak. szándékukat az egyesületnél 

| jelentsék be. Az akcióban résztvevő 
gazdák szarvasmarháit évente három
szor, szabályos időközökben, a med- 

A dologkerülő nem kap 
kenyérjegyet

A mezőgazdasági munkák legfon
tosabb időszakában a vidéki rendőr- I 
ség állandóan ellenőrzi a dologtala- ' 

, nul ácsorgókat. Minthogy az ország I 
i mezőgazdaságának minden munkás- j 

kézre szüksége van. a jövőben a leg
szigorúbban járnak el a dologkerülök 
ellen. Amint a Magyar Tudósító je
lenő. első megtorlásképpen megvon
ják tőlük a kenyérjegyet, azután in
ternálják. illetve munkatáborba küldik 
őket.

VÉdefiBzés az állati vészeli és 
járványos betegségen ellen 

i A földmivelésügyi minisztérium nyo- 
I matékosan felhívja az állattartó gaz- 
I dák figy elmét arra, kogy a fennálló 
I rendelkezések értelmében az eddig be 
i nem jelentett vagy, januári összeírás 
1 óta született kutyákat két hónapos ko
ruk után be kell az illetékes állatorvos
nál jelenteni, három hónapos koruk 
után pedig be kell veszettség ellen 

: oltatni őket. Ugyancsak kötelező a 
i baromfikolera és pestis, valamint a 
lovak rühessége ellen való védekezés.

9 mezőgazdasági munhásszErzö- 
dések bemutatása

Figyelmébe ajánljuk a 20 kataszteri 
. holdon felül gazdálkodó birtokosok
nak. hogy a kenyérgabonából kia
dandó arató- és cséplőrészt a kenyér
gabona beszolgáltatási kötelesség tel
jesítésébe csak akkor lehet beszámí
tani. ha a gazdálkodó a munkaszerző
dést junius 15-ig bemutatja a nyilván
tartó hatóságnak.

A szerződéses mezőgazdasági idény
munkásoknak (sommásoknak) kimért 
kenyérgabonát a kenyérgabona be
szolgáltatási kötelesség teljesítésébe 
szintén csak akkor lehet beszámítani, 
ha a munkavállaló a gazdaságban 
előforduló munkáknak az egész 1943. 
évi idényben való elvégzésére vállal
kozik és a gazdálkodó a munkaszer
ződést junius 15-ig a nyilvántartó ható
ságnak bemutatja.

keit rétegeit. Szóba került a szakér
tekezleten a gyümölcstelepités kérdé
se és hangoztatták annak szükséges
ségét is. hogy a várható nagy ter
mésre való tekintettel kellő mennyi
ségű befőzési cukrot osztanak szét. 
Egyesek szóvá tették a munkaerő 
hiányának és drágaságának kérdését 
is, amely a gyümölcstermés betakarí
tásánál ebben az évben a legsúlyo
sabban esik latba. Így felmerült a ta
nulóifjúság. cserkész és egyes leven
tekötelékek felhasználásának kérdése 
amire sürgőssen intézkedni kellene, 
még a gyümölcsbeérés ideje előtt.

dőség gyógykezelésében jártas állat
orvos fogja megvizsgálni, illetve szük
ség esetén gyógykezelni. Tíznél ke
vesebb állattal biró állattulajdonosok 
állataikat az egyesület által kijelölt 
időben a vizsgálat helyére elővezetni 
tartoznak, mig a tíznél több szarvas
marhával biró gazdák állatait a hely
színen fogja megvizsgálni az állator
vos. A vizsgálat költségeit jórészt a 
földmivelésügyi tárca viseli. Az akció
ra vonatkozó részletes felvilágosítá
sokat a törvényhatósági állatorvosok 
és a vármegy ei állattenyésztő egye
sületek adják meg.

GAZDATANÁCSADÓ
A Felsőd- nántuli Mezőgazdasági 

Kamara közli:

IGÉNYELJÜNK BIBORHERE 
ÉS FEHÉR MUSTÁRMAGOT!
Kamaránk szövetkezeti osztályánál 

még kisebb mennyiségben igényelhe
tő azonnali szállításra kiváló csira
képességű tiszta biborhere és fehér
mustár vetőmag.

Vételár: 25 kg feletti vételnél kg- 
ként biborhere P 1.85, fehérmustár P 
2.05. Hozzá a szállítási költség.

BIZTOSÍTSUK KOCSIKENÖCS 
SZÜKSÉGLETÜNKET SZÖVETKE

ZETI OSZTÁLYUNKNÁL.
Többoldalról megnyilvánult érdek

lődésre való tekintettel ezúton érte
sítjük az érdekelteket, hogy szövet
kezeti osztály unk a kívánságnak meg
felelően 25 kg-os fadobozban tárolt 
fekete szabványos kocsikenőcsőt na
gyobb mennyiségben biztosított úgy 
a nagyobb gazdaságok, mint csopor
tos igénylések kielégítésére. Felkér
jük az érdekelteket, hogy errevonat- 
kozó igényléseket Kamaránknál mi
előbb jelentsék be.

A kocsikenőcs vételára kizárólag 
25-kg-os tételben vissza nem váltha
tó fadobozzal együtt 32.30 P.

IDEJÉBEN JELENTSÜK A FAGY
KÁRT, JÉGKÁRT, ASZÁLYKÁRT

Itt kell felhívnunk a gazdák figyel
mét arra, hogy idejében jelentsék az 
elemi károkat. A májusi fagy egész 
komolyan meglátogatta egyes vidékek 
zsenge kukorica, burgonya és hüve
lyes veteményeit, nem is szólva a 
szőllőről. Feltétlenül jelentsék be az 
elöljáróságnál az ilyen károsult gaz
dák a fagykárt, mert az adóleirás mel
lett újabb dokumentum lesz a birto
kukban arra az esetre, ha netalán a 
károk miatt a beszolgáltatás teljes 
mértékére képtelen lenne. Később már 
a beszolgáltatás idejében természete
sen nem bizonyíthatja senki komolyan, 
hogy nagyobb mérvű elemi kárt szen
vedett, mert akkor minden élelmes gaz
da ezzel igyekezne enyhíteni a terheit.

VÁROSI MOZIM U R A S Z O M B A T

Jun. 19-én. szombaton 17 és 19.3.' ..
jun. 20-án. vasárnap 11.15. 15. 17 es 19.30 . 

jun. 21-én, hétfőn I9.3G

A magyar filmgyártás idei legna
gyobb alkotása

Keresztuton
Tolnay Klári. Perényi László. Somlay Arthu: 
Ajtay Andor. Sennyei Vera. Ladomerszky 

Margit, stb.

Junius 24-én, Űrnapja 11.15, 15. 17 és 19.30 . 
junius 25-én, péntek 19.30

Németül beszélő vígjáték:

Melyiket szeressem?
Kettős főszerepben : ASSiA KŐRIS.

Saját érdeke tehát minden gazdá
nak most már kétszeresen, hogy az ele
mi kárát idejében bejelentse, esküd
tekkel felbecsültesse a kárát és erről 
Írásos bizonyítékot szerezzen, hogy 
enyhítsék az adóját és esetleg mér
sékeljék a beszolgáltatási kötelezett
ségét is.

A KUKORICÁT NEM SZABAD, A 
BURGONYÁT PEDIG KELL TÖL

TÖGETNI !
A kukoricát nem szabad töltögetni 

hanem csak simán kapálni, miné. 
többször! A töltögetéssel ugyanis a 
talajnak nagyobb felülete lesz, ami 
fokozza ennek kiszáradását. A töitö- 
getés a harmat gyökerek kiképződését 
idézi eiő. amire szükség nincs; sőt 
ebből több kár származik, mint haszon, 
mert ezek a mélyebbre nyúló gyöke- 

| reknek rovására fejlődnek.
A bugonyának viszont szüksége van 

I a töltögetésre, mert a burgonya szárá
nak a föld alatti részén fejlődnek a 
gumók. Ha tehát csak rövidke szár
rész van a föld alatt, akkor a burgonya 
nem köthet elegendő gumót. Minthogy 
oldalhajtásokat, u. n. sztólókat amely- 

: nek végén fejlődék a gumó, csak a 
még el nem vénült és el nem fásodott 
szárrész képes fejleszteni, a burgony a 
töltögetését korán kell megkezdeni és 
több részletben kell végezni, hogy a 
szár előbb kisebb, majd később na
gyobb töltéssel, kerüljön a föld alá. 
Természetesen a szár a legfelső részé
nek és a levélzetnek nem szabad a 

1 föld alá kerülnie, mert akkor a növény 
l elpusztul. Ezért fogatos töltögetés után 
az erősebben letakart növényeket a 
föld alól kézi erővel ki kell szabadítani.

Gazdaasszonyok!
A gazdaasszonyok egy része már 

most visszatartja a friss tojást és tar
talékolja julius 1-re, amikor életbelép 
a beszolgáltatási kötelezettség, hogy 
kedvező pontszámot érhessen el.

Kellemetlen meglepetés éri majd a 
I gazdasszonyokat, mert az átvétellel 
I megbízott kereskedők az apadt tojást 
' nem veszik át. Utasítás szerint csakis 
előzetes lámpázással vehetik át a friss 

j tojást és csakis ilyent szabad forga
lomba hozni.

Önmagát károsítja meg az agazda- 
j asszony, aki a tojást visszatartja, de 
J megkárosítja a közösséget is, mert a 
tojásra szüksége van a közellátásnak.

— Igazolvány kell a burgonya- 
szállitáshoz A hivatalos lap vasár
napi számában megjelent közellátás
ügyi miniszteri rendelet az 1943. évi 
termésű burgonya szállítását úgy. sza
bályozza, hogy a szállításra az 1942. 
évi termésű burgonya szállításra vonat
kozó rendelkezéseket kell alkalmazni. 
Ez annyit jelent, hogy a burgonya 
szállításához igazolvány szükséges.
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Vogrszki národ je nigdár nej bio tak zdrüzseni

kre ednoga csloveka . . .
Káiiay Miklós miniszterelnök je v 

sportnoj palacsi od nasi znotrásnyi i 
zvünesnyi dúzsnoszti. od honvédsztva. 
od oblounanya bojnszki junákov i od 
zsidovszkoga pitanya meo dugsi gues. 
Med drügim je pravo, ka nas ország 
szamo obrambno bojno pela i ka mi 
niksega drügoga cila nemamo, kakpa 
mérno zsiveti med nasimi határami, 
steri je kárpátszki vejnec. Jezerolejtni 
Vogrszki ország je Trianon ocsonklao 
i na vkrádjenoj zemli szó tühinci za- 
goszpodüvali. Eden tao lé vkrádjene 
zemlé je zse nazájszprávleni, drügi 
tao pa escse nej. Práva isztina je pa 
tou, ka do tóga grünta. steroga szó 
nam vkradnoli, nasi jezerolejtni jusi 
sztojijo prouti dvajsztilejtnim. Vogrszki 
ország niti grüdo zemlé nej vzeo vkraj 
od nikoga i sze prejk szvoji határov 
ali mejásov nigdár nej trücao v drü
goga. V bojni szmo i lou bojno szkousz 
scsémo zbojüvati, scsémo jo prezsi- 
veti szkousz vszej nevoul i Vogrszki 
OfSZag Y szvojoj jezerolejtnoj forrni 
kak őrocsino nasi ocsákov moremo 
dati prejk nasim szinovam i hcséram. 
Edno je gvüsno, ka europsaka ideja, 
krscsanszka civilizácia gvinati more 
i gvinala bo v toj bojni i tá europ- 
szka zmága je tüdi nasa zmága. Za
volo obrambe szarni nász szmo sze 
pridrüzsili k Taljanszkomi országi i 
národi. steri nam je po Trianoni kak 
prvi ponüdo bratszko desznico. Z vel- 
kim vezérom Mussoliniom vréd szmo 
sztoupili k Nemskomi országi, steroga 
voditel Hitler je razmláto trianonszke 
robszke láncé i nam je dao mogoucs-

Dneszdén nam ne zide na luxus, 
divata pa nega • . .

csun vzéti pri dojdávanyi. ka sze zdajSzász Lajos miniszter za preszkrbo 
i követ Kecskemét várasa je premi- 
noucso nedelo v Kecskeméti velki 
gues meo. v sterom je tolmacso vsze- 
felé fontoska pitanya za preszkrbo 
národa gledoucs. Pravo je. ka od doj- 
dávanya nikoga nemre gorimentüvati. 
Nacsi je pa sz táksimi. sterim zraszté 
tiszto, ka potrebüje. ali nikak szó nej 
zmozsni szvoj pouv povéksati. Csi od 
táksi vértov pouv vkrajvzemem, bi je 
mogao vödrzsati — ka szi pa nikak 
ne zselem. ár ji itak 6 pa pou millión 
nepreszkrbleni mám — je nemrem 
gorimentüvati od dojdávanya. liki pouv 
nyim vszeedno niham. Rázlocsek mo
remo meti med dojdávanyom i na- 
zájnyávanyom. Csi bi vsze tákse sza
mo gorimentüvao. nebi mogao katasz
ter pouva posztaviti vküper. Vszega- 
vecs táksi pláni sze ne dájo tak glat- 
ko szkouzszpelati i cslovik szledi po
tom studejranya pride gori. ka bi tou 
ali tiszto nacsi moglo biti.

— Tak szem prisao gori. ka sze ma- 
sinszki rész tüdi v cejlom more v ra-

BENKÓ JÓZSEF
HUSÁRU ÉS KONZERVGYÁR

Sürgöny ; 
BENKÓ. 
Muraszombat

Postatakarékpénz-
tán csekszámla 
740Ű9.

MU RASZOMBAT

noszt. ka szmo tüdi mi lejko prisli 
do nasi histouricsni pravic i ka Eu-' 
ropo lejko resimo od bolseviske po- 
gübeli. Pitanye znotrásnyega réda je 
nasa prva duzsnoszt. Csasz i zsitek 
1918-ga leta sztrasen kejp dejva pred 
nász. Vszi sze zsivo szpominamo na 
nyega. Z sterekoli sztráni bi sze naj 
szamo szenyalo komi tou naprejno- 
sziti takse gibanye, neszmileno vsze 
zse v klici zadavimo. Tou szi naj 
dobro zapoumlijo vszi táksi lejkosje 
i demagogi, ki moutiti i szmetati na- 
menyávajo i je znábiti ztühinszkoga 
kaj nadigávajo. V tóm táli popunoma 
mirovno glédam v naso prisesztnoszt, 
ár tüdi nas národ hitro szpozna ták- 
se v birkecso kouzso oblecsene vü
ké. Vszo naso moucs moremo na 
dobro skér honvédsztva i na povék- 
sanye pouva obrnouti. V szociálnoj 
iiniji szmo zse doszta drügi országov 
povrgli. Máié i postene lüdi z vszej 
sztráni podpéramo naprej. Zsidovszko 
pitanye sze koncsno szamo z vöna- 
széljényom má rejsiti. Bojnszke sztros- 
ke v povéksanoj meri morejo oni 
nosziti. ki szó szi v prejk szlejdnyi 
deszeti lejtaj velke vrejdnoscse szpra- 
vili z vöponücanvom konjunktur. Vo
grszki národ je escse nigdár kre ni
koga nej sztao tak teszno zdrüzseni 
v etom országi, kakpa zdaj kre na
sega Prezvisenoga Kormányzója. Go- 
szpodin Boug ga naj zsivé1

Gues nasega miniszterelnöka szó 
vszi z nejpopiszanim navdüsenyom 
poszlünoli.

po márciusi 10-tom dojdána mára zse 
notrizracsúna itd. Doszta pitanv pa má 
vármegyővszki preszkrboválni bizott
ság rejsiti.

— Gda szám tak pouv za preszkrbo 
notriposztavo. szám mogao lüdi in- 
dustrio i mestrio vréditi. Pri mestriji 
je zse doszta bole zsmetnej, ár ne- i 
mamo povouli szirouvoga materiála. 
V tóm táli szem zse tüdi zapovedao. 
ka z tej szirovin, stere mámo, sze v 
prvom táli szamo tákse blágo more 
delati, stero véksi tao národa najbo- 
le nüca. Na luxusno blágo nam ne 
zide dneszdén ! Divata nega I Csi od 
divata guesimo. je divat zakrpani pun
csok ali zastoppana strumfla. Varaski [ 
cslovik lejko hódi z umetnim podpla- 
tom. ár kouzsni podplat more noszi
ti zseleznicsár, bányász i polszki de
lavec. Trstvo na csarno z szarni mi 
rendeletami nemrem zatrejli. záto szám 
proszo minisztra za právde. ka naj 
osztrejsi zákon naprávi za prikacanya 
pri preszkrbi.

Nouvi honvedszki miniszter
Nas Kormányzó szó dozdajsnyega 

nasega honvédszkoga minisztra Nagy 
Vilmos vezérezredesa na lásztno pros- 
nyo kak minisztra gorimentüvali i na 
meszto nyega Csatay Lajos vezérez
redesa imenüvali vö. Té nas nouvi 
honvédszki miniszter sze je v Aradi 
naroudo 1885-ga leta. V prvejsoj szvet- 
szkoj bojni je pri rázni artilerijszki 
divizijaj bio na fronti, szledi je pa 
grátao profeszor bojnszke akadémie. 
V zdajsnyoj bojni je tüdi tao vzéo 
vöni na fronti i gda je vitéz Jány 
Gusztáv ármijszki komándánt grátao 
plazejrani. je on prejk vzéo koman- 
do 2. ármie. Zavolo zaszlüzsenoszti 
na fronfi szó ga povísali za vezérez
redesa. zdaj je pa vöimenüvani za 
honvédszkoga minisztra.

Szövődé r. t.
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50I E L f? p r -. 31.A 0 N s Z-
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Priglásziti sze more 
dojvszecsenyé leszá
Po zrendelüvanyi minisztra za po- 

lodelsztvo sze more do 30. júniusa 
notri zglásziti od vise 5 kubicsni met- 
rov szecseni nüelejsz i od 10 kubicsni 
metrov vise lejsz za körjenyé. Pri- 
glásziti sze more na za té cio vödáni 
stampaj, ki sze dobijo pri M. kir. Er- 
dőfelügyelőségi Szombathely, Kisfa
ludy Sándor utca 5. Vszaksi, ki bi 
tou do tóga terminusa zamüdo, ali 
pa szploj nej notri zglászo, je lejko 
strofani do 8.000 pengőjov i pou leta 
záporom, lejsz ali drva sze nyerni pa 
vkrajvzemejo. V príszesztni lejtaj sze 
pa tou priglásenyé zse do áprilisa 
15-ga more opraviti.

Szovjeti szó vöpreprovili
Dosztojevszhijovo familio

Francuske novine nasürci pisejo 
obri zsalosztnoga sorsa Dosztojevszki- 
ja, hiresnyoga ruszkoga piszátela, koga 
knige szó na vecs europszki jezikov 
dojobrnyene. Zdaj pa tóga velkoga 
piszátela szamo szneja zsivé, stera je 
prejkprisla k nemeam. Komaj vága 
44 kil i je száma csonta i kouzsa. 
Pripovedávala je, ka kak je prejsla 
família, stero szó bolseviki vöprepra- 
vili. Gda je 1917-ga leta rebericia vö- 
vdárila, je Dosztojevszkijova família 

1 v Petrográdi zsivejla i je preci velko 
1 vrejdnoszt mejla. Szovjeti szó nyim 
vrejdnoszt vkrajvzéli i je na ceszto 
vrgli brezi vszega. Szedemdeszét lejt 
sztaro dovico szó z Petrográda vö- 
sztiraii i je v Jalti zsivejla z koudi- 
vanya. Gda je tam v nájvéksem glá- 
di i nevouli mrla. szó szovjetszke no
vine szamo ete kurtavi glász dalé: 
„Dosztojevszkijova dovica je mrla za
volo pomenkanya zsivezsa . . .“

Dosztojevszkijov szin sze je lejta i 
lejta szkítao i szkrívao pred GPU. 
Leta 1924-ga szó ga pa vszeedno v 
rouke doubili i dojsztrejlili Szneja tó
ga velkoga piszátela je pa nájprvlé 
v ednoj garázsi, szledi pa v ednoj fa- 
briki delala. pokecs sze nyoj je pri 
Harkovi nej poszrecsilo prejkszkocsiti 
k nemeam. Száma csonta i kouzsa 
je bilou nyéno tejlo.

Od kédna do kédna
Vnicsena je nájvéksa ruszka gu

mi íabrika. Po bombardejrar. i tan- 
kovszki fabrik v Nizsnom Novcorodi 
szó nemski eropláni preminoucsc 
szrejdo vesz dén melali bom.'e na 
váras Jaroszláv. gde szó meli ruszi 
nájvékse fabrike za gumi. \a té fa- 
brike szó zvün sztoujezero vuzsiga 
joucsi bomb escse doj zmetaíi 50* 
tón rüsilni bomb. ki szó napravile iz 
tej fabrik szamo velko pogoriscse í ráz- 
valíne.

Pri Kubáni bolseviki nemro nika 
napraviti. Letosz szó bolseviki zs- 
stirikrát probali z nájvéksov mocsjoux 
i z groznimi áldovami predrejti pri 
Kubáni nqmsi front. Prvo sturmanye 
je trpelo do márciusa szlejdnyega 
gda szó pouleg 11 tankov zgübili tüdi 
grozno doszta lüdi. Drűgics szó pá 
probali od áprilisa 4-ga pa do 17-ga 
gda nyim je pouleg poneszrecsenoga 
napádanva pá bilou 63 tankov fertik 
Trétje sturmanye szó napravili od 
áprilisa 28-ga do májusa 10-ga. gda 
szó pouleg zobsztonszkoga na. áda- 
nya pálik zgübili 159 tankov. Strtics 
szó napádali od májusa 26-ga pa de 
júniusa 8-ga i znouva zgübili vise 
100 tankov. Pri vszem tóm zobszton- 
szkom napádanyi szó pretrpe bol
seviki velke zgübe tüdi pri c.-ügo, 
bojnszkoj skéri, nájvecs pa v .;:-ztvi

Nemso bojnszko vörtivanye ie nej 
pri kráji, nego v szamom z.-. sétki. 
je djao v Krakkói glávni nemski za- 
vüpnik za delo. Miliőn i milk n de
lavcov oumurno szpunváva szvojo 
dúzsnoszt. brezi nájménsega truranya 
tam. gde szó posztávleni. Grck- sze 
vára tiszti, ki vörje v nepri, > iszki 
recsáj. da je nemska bojna ucs 
zse na konci i da nemski orszár zgü- 
bí bojno. Sto tou vörje i gues; iszti 
néma niti dunszta od dühovne mou- 
csi nemskoga országa.

Pantelléria sziget, steri je máj 
pár kvadrátni kilometrov veik* szó 
angloszászi po 13 dnévnom tmmbar- 
dejranyi notrivzéli. Taljáni szó sze 
dalé nej mogli brániti, ár -yim je 
zménkala voda. Pred tém szigetem 
szó angloszászi zgübili 14 ha.cuvov, 
med sterimi je bio eden 8.0a icn- 
szki. Mocsen fesztung Lam;:ecusa 
sze escse batrivno bráni.

Speer nemski miniszter pc 
szvojem govori, steroga je :~.eo v 
sportnoj palacsi. pouzvao vsze m:lisz
tre i államtitkáré, v edno meszt; sze- 
verne nemske i nyim razkázac r.áj- 
novejso bojnszko skér. stera c< kezű
je velko naprejidejnya nemsk; bcjn- 
szke tehnike.

V. Gusztáv svédszki krao ce té 
dní sztár 85 lejt. Vesz ország scsé 
pri toj príliki szvojo neome^enc ra- 
doszt vöpokázati sz tridnévr.im ou- 
szvétkom.

XII. Piusz pápa je na risze. szko 
nedelo zadvecsa drzsao precr na 
dvoriscsi Belvedera pred vise Ü’.'.OOO 
delavci.

Nemei szó pá znouvics 9.0 iran- 
cuski zgráblencov püsztili r.a szlo- 
boscsino i je odposzlaii domou na 
Francusko.

V Ameriki zsivoucsi finci szc vecs 
millión dollárov pejnez znábraa vkü
per za podpéranye szvoje domevine.

Moszkovszki rádió je dojdao. ka 
sze júniusa 10-ga vszi odbori kemu- 
niszticsne internacionále popunoma 
razpüsztijo.

Kuluk v Belgrádi. V Belgrádi z 
varaskoga lüdsztva na dén 25 lüdi 
more kuluk szpunyávati. Kuluk sze 
szpunváva tri dni poszpouloma. Sk 
sze kuluka vöogne. ga vcsaszi i'ier- 
nejrajo.
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Nas Kormányzó-

\a$ Kormányzó júniusa 18-gaszpu- 
iio 75 lejt szvoje sztaroszti. Tá viszi- 

<a oblejtnica je za cejli nas ország 
?li i szvétek. \ ogrszki národ sze té 

dén z punim szrdcom zahváli Vsze- 
^ogoucsemi Bougi. da ga je kak prvo- 
a csloveka vogrszkoga národa ocsu- 
ao da tou visziko oblejtnico na kr- 

mli országa v zdrávji, telovnoj i dü- 
-evnoj moucsi poszvéti i da nam ga 
-scse duga lejta ocsuva. Po porocsi- 
. nas Kormányzó nescsejo, da bi 
-ze na r.yuvo oblejtnico kákse szvé- 
tesnye prireditve prirejali. síere tüdi 
-a nyuvo zselo izosztánejo. Vszeedno 
,ze pa národ scsé szpomenouti z té 

Mke oblejtnice. csirávno k denés-
- im prilikam primérno. Té dén sze 

'-> hizsaj razobeszijo zásztave, po 
erkvái sze bozse sziüzsbe oprávijo. 
.állay Miklós miniszterelnök po rá- 

Tii pozdrávijo nasega Kormányzója, 
ön ér.yhatósági i obcsine do drzsa-
- szíávnosztne gyülejse. na steri sze 
zpomenéjo z viszike oblejtnice na- 
ega Kormányzója. Tüdi na priszpo-

dobno tormo sze szpomené oblejtni-
- honvédsztvo.

♦

V Muraszombati
a oblejtnico nasega Kormányzója, 

júniusa 18-ga bodo v rim. kath. cér- 
■kvi i evangeiicsanszkoj cérkvi ob 9 
\ :ri hválodávajoucse bozse sziüzsbe.

b 10 vöri de szvétesnyi gyülejs v 
araskoj dvoráni.
Lasztniki hízs sze pozávajo, da naj 

'• dén razobeszijo zásztave na svoji 
hizsaj.

Krátki glászi
— Doubili szó ga. Fórján Mátyás 

z Kislipe je letosz márciusa v cse- 
meráj gorivuzsgao Luthár Istvána 
hizso i na tou pobegno v nemsko. 

| Nemska obiászt ga je pa zdaj zadro- 
bisala i ga eszi poszlála na szoud.

— Statárium v Budapesti je na 
gauge oszoudo Kapás Terézio, Far
kas Pétera i Preiszler Ferenca, edno 

I mladolejtno deklino pa na 10 lejt 
I vouze. Tá deklina i Kapás Terézia 
| szia ponocsi zvábile dvá tühinca v 
i edno kmicsno vilico. gde szta nyiva 
| Preiszler i Farkas napadnola i zrou- 
| pala.

— V Kecskeméti szó obeszili Horn 
: József 50 lejt sztaroga baotosa, ár je 
bujo Koltay Józsefovo. 58 lejt sztaro 

I zsenszko.
— V Budapesti szó 10 dni tana- 

csüvali zasztopniki Vogrszkoga. Nem
skoga. Taljanszkoga, Bulgárszkoga i 
Románszkoga országa zavolo regu- 
lejranya pítany bívse jugoszlávszke 
krank-gasze.

— Kelko cukra potrebüje nas or
szág ? V nasem országi sze na leto 
potrosi 1 millión 200 jezero metrov 
cukra. Ka sze nam naj tá kolicsina 
zagvüsa. moremo 1 millión 200 jeze
ro plügov cukrne repe zaszejati. Nas 
polodelszki kormány tüdi letosz pou- 
va na telki plügaj cukrno repo.

— Vu vszaksem lakási more biti 
pejszek priprávleni. Zavolo ogvüsa- 
nya prouti zazsigálnim bombám, je 
miniszter za honvédsztvo zrendelü- 
vao. ka prouti taksemi ognvi more 
biti v vszaksem lakási pejszek krédi. 
Pouleg rendeleta more biti 10 kil pej- 
szka v lakásaj za 2 szobi, csi je pa 
vecs szob. tam pa 15 kil pejszka mo
re biti krédi ali telko na práj szemlete 

i szüje zemlé.
— Patron nyerni je tri prszte vkraj 

| vtrgno. Sáli Sándor delavec je na ri- 
1 szálszki pondejlek najso eden patron. 
Kak ga je oglejüvao. szi je zmejsz 

i tüdi na cigaretlin scseo nazsgáti. Od 
I iszkre je explodejrao patron i nyerni 
je tri prszte odneszo. tüdi po obrázi 

• je doubo preci velke prászke.

RÉGI CIKTA
CIPŐBOX TARTÓ DOBOZOKAT 10 filléres áron. 
SÓSBORSZESZES ÜVEGET 6 fillérért és 
GUMIHULLADÉKOT kilónként 30 fillérért 

megveszünk,

CIKTA KFT, Muraszombat.

najo. sze i escse dneszdén vu velkoj 
meri nüca. Rádió ga je nej mogao j 
vöporinoti. Nájprvlé szó té aparát i | 
znáke 1843-ga leta med Washingto- | 
nőm i Baltimorom zacsnoli nücati.

Ukrajna je nej szamo vérsztveno 
obnovlena, nego tüdi cerkveno. Uk- 
rajinszki dühovniki i miszionáriusje, i 
stere v Neuendettesaui vcsijo, z vel- 
kov vrejlosztjov dávajo dühovne kin
cse od vere oroupanomi i od Bogé 
odsztouplenomi nevolnomi ukrajin- 
szkomi národi. Obijenko tanár je z 
pomocsjouv nemske oblászti pred 
krátkim vödao 135.000 falátov szvé- 
toga piszma.

V Virginiji je v lüfte zletejla ké- 
mijszka fabrika Charleston. stere pla- 
méni szó 50—60 metrov visziko 
szégali.

Tarnovszki bojtár
Národna popévka. Z-vogrszkoga predelao Kardos János.Vdinyao szem sze v-Tarnoco za bojtára, Nega za csrédo lepsega határa.Dvajszti rajnski deszét szödov mi Ion bó, Zadoszta bajtári tó!Dvajszti birk drzsánya mi je obecsao, Závezka mi pétdeszét krajcarov dao, Té szem zápio v-„Pipa gyújtó" csárdábi, Vu Tarnóce püsesávi.Na krú'hi bőm z-vértom domá, na póli, K-Gyürgyavomi prído poméne z-kóli: Gór’ mi deno tulípánszko ladico, Zsvegló, dudo i bundo.Te bőm i szám vandrao dalecs v-tühíno, Na Széchenyi goszpodína püsztíno,

Gde bont csrédo v-racsún vzéto prckjerr.a1 med dudanyem vögnao.Vojni baci do mi zvonce noszili, -Da bole znam, gde do csrédo vodili.Tak botn sze sétao za nyimi, kak en’ cár, Tó premore Ii bojtár!Tecsasz szi main zsvegláriti, dudaf. Dokecs némám lépe lube szpoznatí, Je v-püsztíni povóli deklin lépi, Zvön krotaszti i szlépi!Csi me stera zsnyíh polúbi, prav vcsim, Znam, kaj me za vesz kincs zemlé nement. Ár bőm jo za zsítek szvéta küsüvao 1 drágo zsenícsko zvao!Pa ji küpim kordovánszke csizmice, Drágo janko, törtök, pocii, kitice, Szvilni róbec, pántliké, dzündzs na sinyek 1 szrebrni prsztanek.Sto de meo vu csárdi vékse postenyé, Vsza drzsina de sze vrtéla kre nyé!Kak kralíci nyej povóli hodilil szkrblívo dvorili.Nigdár dríiga nede z-menom plészala, Csi tó ona nede rada glédala.Ár, ráj i vu szmrtne rnantre privolim, Kak nyé volo prelomim.Csi va sze na szenye vküper sétala, Vszáka dúsa de za nama glédala: Gde sze náide vu országi táksi pa-, Kako tarnovszki bojtár!
• Csecsemőkelengyék
• Gyermekruhák
® G v e r m e k k öcs ik
• Sportáruk
J SZENDREY-nél - Szombathely
® Király u. 15.

Nemski lejki hajouvi szó napad- 
..aíi iuszuszko prisztaniscse Achari 

re 1 sarnoga mourja i szó zácsali 
siti magaziné, moszté i drűge bojn- 

-zke napráve. Sztém szó pa scseli 
zarno vödobiti na fráj mourje velke 

taszké .hajouve. Nemski hajouvi szó j 
re nazlük nazájpotegüvali, ruszki pa 

z • nyimi. Meli szó pa neszrecso. ár | 
szó v tákse tormo prisli v mocsen ' 

tükovszki ogenv, ki je pogrouzo eden I 
' ciki hajouv. drűge pa nazájzavrno.

Angle.iski bombniki szó napadnoli i 
"emske várase Bochm. Kiél i Bréma I 
i* *o  tak napravili preci kvára na hí- [ 
zsaj. spitálaj i na drügi varaski zidí-; 

aj. Med napádajoucsimi bombnika-1 
mi szó ji 29 dojsztrejlili.

Mocsni nemski bombniki szó pa 
tüdi nej zaosztali i napadnoli angleski I 
■áras Plitmouth. gde szó obri szol- 
lacski magazínov i drügi bojnszki i 
napráv opazili velke ognye.

Amerikanszki szenátus je oszter 
lkon szkleno prouti onim delavcam.

bi strájkali ali na strájk nadigávali.

Aonnyü délelőtti munkára fiatal, magyar, 
■ így vend származású irodai alkalmazot
tat keres a Muraszombat és Vidéke kia- 

hivatala. Lehet kezdő is, esetleg nyári 
ikációra elfoglaltságot kereső diák. Elég 
középiskolai végzettség is, magyar és

*nd ^nyelvtudás azonban szükséges. £r- 
eklödők jelentkezzenek folyó hó 21-én, 22- 

én. vagy 23-án szerkesztőségünkben.

Po szvejti
Vogrszki színház v Szófiji. V ná- 

rodnom színházi v Szófiji szó naprej- 
dáli Vörösmarty Mihályovo igro „Cson
gor és Tünde, ki je mejla velki uszpeh.

V Romániji sze meszou v mesz- 
nicaj i ostarijaj szamo po szobotaj i 
nedelaj lejko vöszejka i ódává.

Dr. Linkomiess Edvin finnszki 
miniszterelnök je etak pravo: Tiszti 
národ. steri je za szvojo neodvisz- 
noszt nej pripraven zsítek áldüvati je 
nej vrejden szloboscsine i táksi ná
rod tügi zgübi szvojo neodvisznoszt. 
Vszáki poedini cslovik gori pride na 
tou. ka je nyegov lasztiven sors tesz- 
no prikapcseni z közöskim sorsom 
národa. Csi sze zlomi sors národa v 
negvüsnoszt, szpádne tüdi bodoucs- 
noszt poedinoga pörgara. Záto vszi 
v ednom razmejnyi sztojimo pred 
szmrtjouv. Z nemeskim bratszkim vo- 
grszkim národom szpunyávamo eu- 
ropszko duzsnoszt te, gda sze prouti 
bolsevizmusi borimo. Z touv borbov 
scsémo gvüsno bodoucsnoszt za nász 
i za nase potomce posztaviti. Gda sze 
nam ide za kakse politicsno dugová- 
nye. v nasem drzsányi ne poznamo 
niti idejne i nej prakticsne razlike. 
Glávno je edinsztvo i edinsztveni 
nasztoup.

100 lejt sztári Morse-jovi znáki. 
Morsejov ábécé, steri je rávno 100 
lejt sztár í ga po cejlom szvejti poz-

Érvényes: 1943. MÁVAUT AUTÓBUSZ MENETREND május

Muraszombat—Alsólendva—Nagykanizsa
K d X

7.00 7.25 : 10.40 14.35 i Muraszombat Korona sz. é 5 8.55 10.05
I 7.45 5 1 14.55 Belatinc : | 9.46

7.49 | • 11.29 1 Lendvavásárhely •8.10 I
8.40 8.40 : 12.20 15.50 é Alsólendva í 5 7.15 8.50

8.45 : 12.25 515.55 i Alsólendva é 5 7.10
9.55 13.35 5 17.05 Letenye •6.04

10.45 14.25 517.55 é Nagykanizsa Korona sz. i 55.10
10.55 14.35 : 18 05 é Nagykanizsa pu. i 5 5.00

16.35 :20.15
15.29 ; 19.09
14.35 :18 15
14.25 :18.05

d
18.20 21.35

1 21.16
17.35 1
16.40 20.20

Muraszombat—Szarvasiak a
19.10 i Muraszombat Korona sz. é 5 6.00 •6.55 • 13.25
19.15 i Muraszombat pályaudvar é • 5 55 ; — : 13.20
20.07 i Vashidegkut i 5 5.04 •6.04 • 12.29
20’35 é Szarvasiak i : 4.35 5 5.35 : 12.00
Muraszombat—Felsölendva—Szentgotthárd

gx h X 
pályaudvar é • 5.55 • —.— —.—

Korona sz. é 5 6.00 5 6.55 14.20
i : 4.55 : 5.55 13.20

Korona sz. i —.— —.— j 12.10
pályaudvar i —.— —.— • 12.05

: 10.20
: 10.25
• 11.17
: 11.45

X h g
7.15 —.— 519.00 i Muraszombat
7.25 • 15.35 519,15 i Muraszombat

.8.25 : 16.35 •20.15 é Felsölendva
5 9.35 • —.— —.— é Szentgotthárd
•9.40 é Szentgotthárd

Perlak—Belica—Csáktornya—Stridovár
• 840 ;1435 i 
: 9.32 :16.17 i 
:_9J50 :16.35 é

• 17.00 i 
518.10 é

Perlak
Belica
Csáktornya Zrínyi tér 
Csáktornya Zrínyi tér 
Stridovár

é ;8.00 ; 14.10
é 16.59 :12.49
t ;6.40 :12.30
é 5 6.10 ~
i 5 5.00

MEGJEGYZÉS:
K Muraszombat—Letenye között csak hétköznap.
X— csak hétköznap közlekedik.
d Alsólendva—Nagykanizsa között csak hétköznap.
a=Muraszombat—Szarvasiak csak kedden, csütörtökön, vasár- és ünnepnap közlekedik. 
f=Muraszombat—Szarvasiak csak hétfőn, szerdán, péntek és szombaton közlekedik 
e=Muraszombat—Szarvasiak kedden és csütörtökön nem közlekedik.
g—-Muraszombat—Felsölendva csak kedden, csütörtökön, vasárnap és ünnepnap. 
h=Muraszombat—Felsölendva csak hétköznap hétfő, szerdán, pénteken és szombaton. 
X=Felsölendva—Szentgotthárd között csat hétköznap.

gx—Felsölendva—Muraszombat járat először a pályaudvart érinti.
c—-Csáktornya—Perlak között csak hétköznapi hétfőn, szerdán és pénteken. 

Csáktornya—Stridovár között minden hétköznap közlekedik.
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Vogrszki národ vörje v szvojem 

gorisztanejnyi ...
Dr. Antal István národno-obrambni 

miniszter je v szvojem zádnyom gou- 
vori etak pravo:

— Szamo okrepitev Vogrszkoga 
országa je nas edini cio. Nikaj drű
go nemre príti naprej, ka bi tou na- 
kan ejnye závrlo. Jus vszákoga poe- 
dínoga lüdszkoga kiásza moremo po 
om oceniti. ka z delom v kak velkoj 
meri haszni szküpnomi orszacskomi 
-aprejidejnyi. V taksoj meri má tüdi 
pravice do histouricsne erbije.

Moulijo sze tiszti, ki míszlijo, da 
szó za nas orszacski sors szamo ti
szti odgovorni, stere je Szkrbnoszitel 
posztavo za voditelsztvo nasega or
szága. Isztina, ka szó v prvom táli 
oni odgovorni, ali odgovorni szmo i 
mi vszi brezi rázlocska, tüdi nájmén
si pörgari ete domovíne : ár tüdi nyü- 
vo delo i oponásanye v racsün prí
de vöosznoványi nasega szküpnoga 
sorsa.

Dneszdén ne poznamo káksi eksztra 
sorsov: nega eksztran vogrszkoga vo- 
ditelszkoga sorsa, eksztran szrejdnye- 
klásznoga sorsa, nej eksztran kmécs- 
koga sorsa i nej eksztran delavszko- 
ga sorsa. Poznamo szamo eden edí- 
ni szküpen vogrszki sors, steroga 
bremen vszi — scsémo ali nescse- 
mo — v ednákoj meri moremo no- 
sziti. Niednoga lüdszkoga kiásza sors 
ne bo lezsejsi, csi szám národni sors 
gráta zsmetnejsi. Tou je pa tüdi gvüs
no, ka de szám národ csűto i trpo.

Ki a magyar? kérdezi Teleki Pál 
gróf. — Magyar az, akiben a ma
gyar érzés egyed-uralkodóvá válik. 
„A hazafiságot hangoztatok felé 
pedig ezt mondja: „aki kikiabálja
hazafiságát, csak azért kiabálja, 
mert azt akarja: mások hadd higy- 
jék, hogy meg van az, ami hiány
zik . . .“

Narodne fabule
\ küp szpravo i píszao: Jókai Mór. 

Poszlovencso: Fiiszár János vp. vucsitel.

Mátyás král v Kolozsvári.Mátyás král je z-szveklim szprevájom potűvao v-Erdélyi, med sterim je tüdi Kolozsvár, Erdélya glávni váras naméno po- glédnoti. Napréliodécsi szó sze jáko pri- právlali k-szprejétji krála. Kolozsvára gla- vár je jáko szebicseti i neszmiien i cslovek bio, nepravicsno szi je djao náimre z-szi- rotnaskim lüdsztvom. Mátyás je v-ednom drügom várasi nihao szvoje dvornike i vu vandrarszki gvant oblecseni, je z-dvöma duévoma szám jedíno prvle prisao v-Kolozsvár. Eden csasz je po várasi szemtá lankivao, potom szi je na piáéi na edno sztolico dőli szeo. Komaj nisterno minuto je szedő i zse tani posztáne eden hajdúk na nyega sze obrégnovsi:Ka vadláris éti zaman ? Hajda k- glavári na delo! Taksi falotje sze tam tüdi znájo ponüeati.Ka de mi plácsa ? — ga píta Mátyás.Eto ni! ogovorí hajdúk i z-pá- licov ga feszt polejé po plécsaj. Mátyás je né vzeo za sálo pozdráva, ka naj vecs nezgrábi, je gori sztano i naszlediivao re- dára, steri ga je zráven k-glavári gnao.Rávno szó tam na dvoriscsi klaftrene drva v-drügi kráj noszili i szkládali. Glavár je na trnáci szedő, velki dim je püsztsao vö z- pipe, sziromáki szó pa vrélo delali z-drvámi. 

csi püszti sterikoli národ goridrzsécsi 
lüdszki kiász trpeti i vesztnoti.

Vogrszki národ vörje v szvojem 
gorisztanejnyi. Vörje v tóm, ka rávno 
sz tisztim tejlom i rávno sz tisztov 
düsov sztáne gori, sz sterov szó ga 
mantre sztotin lejt i nezgovorna kri- 
vica preminoucsi párdeszét lejt v grob 
szünoli.

Liki szamo tiszti národ sztáne gori, 
steri má dűso. szamo tiszti národ je 
lejko zdrav i cejli, v sterom je dúsa 
zsivoucsa isztina. Naj záto gorí vu 
vszej nász vogrszka národna düsa z 
nevgásenim ognyom, ár vszákamoucs 
szhája z dűse i prísesztnoszt szamo 
düsa lejko priprávi naprej.

Za szmeh
Ka pomága v bojni?

Vu francuskoi bojni szta bilá med 
insurgensmi dvá brata szoldáka.

Te eden je jáko bogá'öojécsi, po- 
bozsen i krotek cslovek bio, te ov 
pa okornoga drzsánya preklinyajoucsi 
vitéz.

— Zaman molis öcskös. — právi 
te razvűzdani lamp brat pred bit jóm. 
ár tou tak nika nevalá. escse te kaj 
doszégnoti má.

— Denok nepreklinyaj. — ga kára 
te mlájsi brat. — ár bős zse vido, ka 
szpádnoti znás.

Za nisterni dén ideta obádvá v 
bitje; ednouk szamo vídi te sztarejsi. 
ka szó nyerni brato nepriátelje zaro- 
bili.

— Nej szem pravo. ka tak obnodi. 
zagvüsno je pá szamo molo. Zame- 
nom decski v árgiliusi nyerni je I

Nad protivnike vderé i med groz- 
nim preklinvanyom oszlobodi brata.

Szamou od szébe sze razmi. ka 
táksega hípa ne pomága preklinya- 
nye, nego batrivnoszt.— No gde szi zgrabo tóga lajkttsa ? —■ píta glavár hajduka.— Na piaci je szedő na klőpi i nébo zíjao i klantos escse me je pitao, ka de nyerni plácsa? — odgovorí hajdúk.No, ni, escse bi nvemi tó trbelo! Né szi meo palice? — eresé zburkajöcs glavár. — Da doszta zobsztonszki lüdi more eta zentla nosziti!Döbo je to szvoje! Eresé hajdúk.Med szkládanyom drv je Mátyás na edno prekó gori zapíszao z-klajbájszom: „Eta drva je Mátyás král szkládao!"Vecsér keszno szó szkladárje razísli, plácse szó bogme né proszili — ár szó znali, ka bi dóbili!Na trétji dén z-szveklim szprévodom príde král v Kolozsvár. Céli váras je okin- cseni z-zásztavami, okna z-korinami na- kláni, z-velkov parádiov szó ga szprijali, pred nyega szó síi vö z várasa, glavár ga je z-nanizávanyom szprijao i navdüseno I pozdrávlao. Hej da bi znao, z-kim je te ' ov dén tak zviseno guesao, zagvüsno bi I sze pod zemló szkrio.Na glavársztvo sze pelajöcsi je král doszta féle szpitávao: Jeli szó lüdjé za- dovoliti? Jeli sze netözsijo za tezske sztá- ve volo ? vidim éti je vsze jáko lepő, szi- romastva vidim nega? Jeli sze pravica pravicsno vö obszliizsáva? Jeli szó cseszt- nici né hamisni? Jeli netézsijo sziromas- koga lüdsztva prevecs? — Na vsze je glavár med nanizávanyom jáko vugodno odgovárjao, tak prijaznívi, tak dober je

HOFHERR SCHRANTZ
mezőgazdasági gépek, szecskavágók, darátok, ekék 
stb. raktáron. — CSÉPLŐGÉP és TRAKTOROK 
a legrövidebb időn belül szállíthatók.

I
a műszaki nagykeresdedés

Muraszombat Telefon 39. 1

OLAJOK, ZSÍROK, gépalkatrészek és felszerelés, 
szerszámáru és mindennemű felszerelés, 1 
GOLYÓSCSAPÁGYAK minden méretben raktáron.

Stiván Ernő
i

Nouroga színá, nouri ocsa.
Eden fickó je píszmo dao gori na 

posto, na eto imé:
„Mojemi öcsi, v-Petánci“.

Posta dobi píszmo i zácsa preklinyati, 
gda rávno notri sztoupi eden tühinsz- 
ki cslovek z-etim pítanyom:

— Jeli je moj szin nej poszlao meni 
j píszma ?

— Eto máte: vzemte je — odgo- 
. vorí posta, v-rouke nyerni potisznovsi 
brez atresza bodoucse píszmo; — ták
sega nouroga színá li ví morete bidti 

I ocsa.

Vüha tüdi má.
Páverkinya je natla v kout djála 

dvej leti sztáro dejte, v rouke nyerni 
je dála v ednom piszkrícsi na zsupi 
grah. najzleszenov zslicovjej zsnye- 
ga; ona je pa pri pécsi tesztou mej- 
szila.

Dejte sze je te zácsalo vcsiti gucsa- 
ti. i kak pomali zácsa jeszti grah zá
csa materi praviti:

Mama. Vüha tüdi má.
Mali je nihála, ka je dobro, dobro.
Dejte je dalé jelo, za máli csasz 

znouva právi:

Szirouve kouzse
od divjácsine (od domácse mácske. pizsmovke, tora, véréréi, 
jázbeca, domácsega i divjoga závca, iiszice, vidre itd.t kék 
tüdi vszakso dlako kupim po nájvisisoj ce.ini.

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

bio liki eden angel. Vcserányi dívjak sze | je na mílo krotkoga ágneca preméno.Na glavársztvo pridöcs je král escse edno i drűgo pitao. Dobro volo kázavsi I je pravo: „Vidim na glavársztvi nede j mrzlo, keliko drv májo?"Hja nyíh miloszti král, cslovek sze I more priszkrbeti, éti sze doszta liidém kűri | i v zími nemre drv voziti, ár je lóg da- i lecs i potí szó bozsne.Zdaj je ömitrno zapovedao drva pre- klászti, ár tam nika nájdejo gori na prekó szpíszano i naj je eszi prirfeszéjo.Glavári je vrócse grátalo, nikaj szi je • szómno.Kak szó sze na prekó namerili, szó jo j pred glavára neszli, ki da je napíszek za- gledno, je pred kralom na kólina szpad- ' no, niiloscso proszécsi.Zdaj zse vidim, kaksa je éti pravi- I za, szám szem jo na szvoji plécsaj ob- : csüto — právi král.Szatnó sze od szébe razmi, ka szó ti vrédni né zaosztali brezi zaszlüzsene kastige.
Zakaj právijo vógri, ka je tót né 

cslovek ?V-Kurucov vrémeni sze je zgódilo, ka je eden szlovák (tót) ki je z-onoga de- lavnoga réda lüdi bio, steri szó i v-tisz- toni vrémeni tó pozványe meli, naj vsze, ka te nepazlívi szvét potere, pocsiti dá, nazáj vküper zadrodivajo, — z-recsjóv drótosa je bio, ki je po országi eszi i tá vandrao i tak sze je né szamo tá kucsá-

— Mama! Nousz tüdi má.
— Dobro je, moj szin. dobro. sza

mo jej.
Za máli csasz pá právi dejte :
— Mama! Nogé tüdi má.
Mati bi zdaj zse rada znála ka je 

ka nousz, vüha i nogé má; tá sztou
pi k-deteti, v piszker poglédne. zdaj 
vídi, ka edna mrtva mis jeszte v 
piszkri. Kak je dejte pomali do grah 

| szó na szveklo prisle pőréd: vüha 
. nousz. nogé i tou je pripco - .lávalc 
dejte materi.

Sziromákov vrács.
— No pa kázste jezik — právi 

I vrács betezsníki. — Tak víc ka je 
j tü hiba.

— Persze, ka ie v z.-dí :i, ái 
némám kaj jeszti. — ie t-cuvoro 
betezsník.

Angora tenyésztők
' Szigorúan törzskönyvezet angol és ::>k in- 

portáliatok ivadékai, valamint bek/: is. fe- 
I héróriás. csincsilla, bécsi kék és alaszr.a nyíl

lak kaphatók. — Tekintse meg vetelkr nysze: 
nélkül telepemet. — ANGORANY! L ENYÉ

SZET BATTYÁNFALVA hsz.. 48.

ro, nego lepő zaszlüzso. Vu .te ■*3 Drö-zsajócsem vrémeni je vu vszák: ; Vészidrügoga obcsüténya i sztrank lü.i saoAli sziromacsek je né ednók sze Ív tkanaszádo za politicsne szvoje enoszti volo.V-ednoj vészi sze je med láb.: ‘ ci narsao, ki szó ga gori sztavíli i szr- távali „ka szi? Jeli kuruc, ali labanc'-"Ka je znao on sziromacsek, '<?: •: kuruc i ka labanc, nedovéesje pravo .. cr.ic"Na tő szó ga zácsali puffkati, ro hrvá- voga zbili i vó z-vészi sztirah.Kak v-drügo vész príde, szi je • nro zainerkao prvése imé, zse őzdak.- k krí- csao, ka je on né kuruc, nego JaL.nc.Té szó pa ktirucje bili; popad:.* li szó ga za kecsko, zacsajo ga tratuniü. plüsz- kati za vüha, v-zadnyico brszati, : é ti mi labanca dámo.Vu trétjo vész príde pá ga ■•?<•!>— Sto szi ti cslovek?Na tó sze je pá tak presztrahs •. ár je miszlo ka je tó „cslovek" vogrsz-.i ember, (vogrszki je po szlabom guesao) pá káksa drüga pártája. Né je viipac „kuruc" ni „labanc" povedati, nego je k-csao— Jász szem né cslovek, jász szem nika né, od Tréncseszke sztolice szer" tót szem, láboske, piszkre zadrodivati szem'Od onoga lupa sze sálijo z-té poxorni lüdi, ka je: tót né cslovek! (A tót nem ember), stero escse i dneszdén szí vecskrát csője tüdi med nanii.
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszomhat. F« elős kiadó es szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Hartner) Ne. uur.


