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Magyarok és vendek
Évfordulót ültünk vasárnap. Csend

ben. csak a szivünk ünnepelt. Nem | 
hirdettük dobszóval, hisz annyira a ! 
miénk, hogy ném feledkezhettünk i 
meg róla. Csak a miénk, mégis ki 
szeretnénk kiáltani az egész világnak, 
mert az örök magyar—vend össze
tartozást hirdette.

Szeptember 19-én visszaszöktek 
emlékezetünkbe a 22 évvel ezelőtt 
történt események. Nemzetközi határ
megállapitó bizottság érkezett a jugo- 
szlávok állal két éve megszállott Mu
ravidékre. Délszláv propaganda had
járat. erőszakoskodás és megfélemlí
tés előzte meg érkezését, mégis mc- 
gyar nemzeti ünneppé avatta a vend 
nép hűsege szeptember 19-ét. Köny- 
nyes -zenre tömeg énekelte a ma
gyar Himnuszt, amerre a határmeg- 
állapifó bizottság elhaladt, virágzápor 
zudul* a magyar tisztek gépkocsijára, 
egy' emberként kért, könuörgött, ri- 
mánkodott a nép: magyarok akarunk 
lenni, engedjétek, hogy magyarok 
legyünk!

Nem gondoltak a megtorlásra, pe- 
dik a világpolitikában tájékozott ve
zetőik sejtették, hogy a határrnegálla- 
pitó bizottság formai útját nem kö
veti a határok szétszakítása. Mégis 
kitárta szivét a nép, hűsége, magyar 
lelke követelte ezt. Ezer éves békés 
és boldog együttélésből fakadó kö
telességét teljesítette a vendség. Mi 
magyarok vártuk ezt és ha könnyek 
követték is, örültünk neki, mert lát
hattuk : a vendség teljesítette és tel
jesíteni ingja mindenkor kötelességét.

Mi magyarok is teljesítettük 22 éven 
át kötelességünket. Egy percig sem 
szűnt meg közülünk követelni senki, 
aki megérdemli a magyar nevet, 
ez-rev s határainkat. Hadakoztunk 
az igazság fegyverével, majd amikor 
ez nem segített, vállaltuk a szegény- 
’-éget. hogy fegyvereink erejével érvé
nyesíthessük egyszer jogainkat.

1 a történelem igazságot szolgál
tatót:. Magyarok és vendek ismét egy 
ors-zag határai között élünk, jövő bol- 
aogulá.sunk ismét elválaszthatatlanul 
^99yé forrott. Ez újabb kötelessége- 
,? ! ró ránk, magyarokra és vendekre, 
•öz'-' ,;ell zúznunk azt az éket, amit 
— ‘pánszláv munkája közénk vert 
es amelyet még mélyebbre akarnak 
' érni ellenségeink.

^ folyik a munka a magyar és |
' i szétváiasztására. Mocskot 

‘"'-•‘■kőinek ránk a vörös rádióállomá- 
' '-ózénk férkőzött pánszláv-kom- 
munista agitátoraik hűtlenségre lázit-
;a!'t a népet. A minden államban mu-, 
Á'ÍÁ ’:a háborús nehézségeket hasz- 
n‘j- ur propagandájuk anyagául, kép
ben vad jóslatokkal és rémhitekkel 

Z:l!'-l-itják a kedélyeket. Nehéz allat- 
nmc.s munkájukkal szembe szegülni, 

Cf‘ kötteleség! Ez a kötelesség 
^■■aái legszentebb öröksége és a hüsé- 
' !.ba'al érdeke parancsolja rá! 
^Mert a vend nép boldogulását csak 

■'■‘agyarország határai között talál
gatja meg. Nem élhet meg a munkás,

a magyar rónát, ahol nyáron meg- 
eres* a kenyerét országhatár zárja el.
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Itt a muraszombati járás novemberi 
sorozásé rendjei

Néhány nap múlva megjelennek a 
muraszombati járásban a falragaszok, 
hogy a novemberi sorozás rendjét 
kihirdessék. A rendelkezések szerint 
elő kell a sorozásra állítani az 1923 
évi születési évfolyamhoz tartozó ál- 
litásköteleseket, elő kell állítani azo
kat az 1895—1922 évi születésű had
köteleseket, akik eddig a reájuk néz
ve kötelező sorozáson bármi okból 
nem jelentek meg és elő kell állítani 
a II. korosztályban az 1922 évfolyam
beliek közül azokat, akik a sorozá
sukon „Jan“ (jelenleg alkalmatlan) 
osztályozási nyertek.

A sorozás Muraszombatban Bánfi 
József vendéglőjének (Petői! Sándor 
és Mura utca sarok) helyiségeiben 
történik. A sorozások kezdő ideje 
minden nap reggel 8 óra.

íMóroc? főjegyző:
fiendet fogurilt teremteni a wuraszambati piacon

Néhány hete a muraszombati piaci 
árakat kifogásoló panaszos levélnek 
adtunk helyet a Muraszombat és Vi
déke hasábjain. A levélíró tisztviselő
családapa megállapította, hogy né
hány cikkben

kétszeresek a mura szombati piaci 
árak,

mint például a szombathelyiek, ami 
nagyon megnehezíti a kötött fizetésű, 
családos emberek megélhetését. Ezért 
javasolta, hogy a község vegye ke
zébe a piaci árak ellenőrzését és ez
zel szüntesse meg a tarthatatlan álla
potokat.

A panaszos levél megjelenésekor 
Mórocz mire. Muraszombat vezető
jegyzője éppen szabadságra távozott, 
ahonnét csak néhány napja tért visz- 
sza. Ezért csak most intézhettünk hoz
zá kérdést, hogy mit szól a község a 
piaci helyzethez és szándékozik-e va

elszegényedne a gazda, ha az elpusz- 1 
titott jugoszláv területek felépítéséért 
sanyargatnák adóval, nem érvénye
sülhetne a tanult ember, mert Jugosz
láviában első volt a szerb, aztán a 
horvát, meg a szlovén és ha maradt 
volna még hely, akkor jöhetett volna 
a többi nemzetiség . . •

Évszázadok alkotásai zuhannak a j 
világon a porba és közben Magyar
országon égi' uj világ épül. Olyan, 
amelyben a vendség még sokkal in
kább megtalálja érvényesülését és 
boldogságát, mint eddig. Fiatalos len
dülettel ujjul az ország és ma már 
gazda, iparos, kereskedő, munkás 1 
mind egyformán értékes, megbecsült 
tagja a magyar társadalomnak, ha 
megállja a helyét ott. ahová a magyar 
sors állította. A jól végzett munka 
adja meg az ember értékét és u be
csületes hazafiasság, legyen az anya
nyelve bármilyen is. Magyarok és i 
vendek egyformán teljesítették a kö- I

November lo-én a szarvaslaki, tót- 
kereszturi és vashidegkuti körjegyző
ségek községei. nov. 16-án a magyar- 
szombatfai és perestói körjegyzőségek 
községei és Muraszombat nagyköz
ségbeliek. november 17-én a bodó- 
hegyi, mártonhelyi és muraszombat
vidéki körjegyzőségek községei, no
vember 18-án a felsőlendvai és az 
urdombi körjegyzőségek községei, 
november 19-én a csendlaki, musz- 
nyai és a pártosfaívai körjegyzőségek 
községei, november 20-án pedig a 
battyándi. kuzmai és a péterhegyi 
körjegyzőségek községeinek állítás
köteles egyénei iartoznak a sorozó
bizottság előtt megjelenni.

.A családfenntartói kedvezmény 
iránti kérelmeket okmányokkal fel
szerelve még a sorozás előtt be kell 
nyújtani.

-

lamit tenni annak megjavítására. Mó
rocz főjegyző a következőket vála
szolta :

— Az említett cikket olvastam és 
a benne foglalt panaszok jogos
ságát

teljes mértékben elismerem. A mura
szombati piacon uralkodó állapotok
nak szerintem is véget kell vetni. A 
piaci kérdést

erélyes kézzel
kell kezelni, emellett azonban

az óvatosság
követelményéről sem szabad megfe
ledkeznünk. mert egy elhibázott lépés 
esetleg azt eredményezhetné, hogy 
megszűnnék az árufelhozatal.

— Azt tervezem a piaci helyzet 
rendezésére, hogy a község kéréssel 

telességüket. mini ezt szeptember 19-c 
emlékezetünkbe idézi és mint a tör
ténelem valamennyi emléke mutatja, 
együtt, egyranguan, testvérként fogják 
hát a jövőt is élni!

Ne higyjen senki a népbolonditók- 
nak, a habzó szájú lázitóknak, az 
izgága, dologtalan semmirevalóknak, 
hanem nézzen körül, mit lát a Mu
ravidéken. Építést, szervezést, mun
kát és rendet 1 A szegénynek segítő 
kéz nyúl a hóna alá. elhalkul! a sza
vuk a hatalmaskodóknak, életét és 
vagyonát mindenki biztonságban érez
heti. Ezt adja a magyar állam ma, 
amikor háború van és még sokkal 
inkább ezt fogja adni, ha a béke évei 
bekövetkeznek.

Ahhoz azonban, hogy ez bekövetkez- 
hessék, magyaroknak és vendeknek 
éppen úgy meg kell tenniük köteles
ségüket a Muravidéken, mint aho
gyan eddig megtették.

ifj. Szász Ernő. 

fordul a járási főszolgabíró úrhoz. 
hogy tegye lehetővé

állandó irányárak
megállapítását. Ezeknek az irányárak
nak azonban nem szabad rögzítődni 
a más városokban fennálló helyzet
hez. hanem a helyi viszonyok alap
ján kell őket méltányosan megállapí
tani. Az irányárakat azután minden 
piaci napon

ki kell függeszteni
és ezek alapján árusíthatnak az ela
dók. Az irányárak kifüggesztése mel
lett minden piaci árust kötelezni kell, 
hogy maga is írja ki egy táblán az 
árusított cikkek árait, hogy az ellenőr
zést a közönség maga is elvégezhesse,

— A piaci árak megtartását ezen
kívül a csendőrségnek és a községi 
rendőrségnek kell ellenőriznie. Ter
mészetes, szükséges

a közönség támogatása is, 
mert akkor nem lehet az árdrágítást 
megakadályozni, ha nem akad, aki 
az árdrágító eladót feljelenti.

— Az irányárak megállapítására 
szükebb körű, hozzáértő bizottság lé- 

i .íesitését tartanám helyesnek. A köz- 
! ség a maga részéről mindenesetre 
mindent elkövet, hogy közönségének 
érdekeit szolgálja és bízom benne, 
hogy rövidesen rendet fogunk terem
teni a muraszombati piacon.

A magunk részéről csak annyit fü
zünk a főjegyző szavaihoz, hogy Mu- 
szombat polgársága örömmel fogadja 
ezt az elhatározást és biztos benne, 
hogy a piaci helyzet rendezése ha
marosan meg is fog történni.

Terjessze és olvassa 
a

„MURASZOMBAT 
és VIDÉKÉT"

Mesöh egy rétállást 
gazdáé az alkohol

Gedér Ágoston 75 éves rétállási 
gazdálkadó két barátjával lóvásárra 
ment Battyándra. Útközben be-be tér
tek a csárdákba és

5 liter bort fogyasztottak el las
sacskán ...

Battyándról Muraszombat felé indul
tak. de csak Márkusházáig jutottak 
el. Itt ugyanis Gedér Ágoston rosszul- 
létről panaszkodott, megállították a 
szekerét és leszáilott. Alig, hogy le- 
szállott, hirtelen összeesett. A közeli 
földeken dolgozó emberek segítségé
re siettek,

vízzel próbálták magához téríteni, 
azonban megdöbbenve vették észre, 
hogy az öreg halóit. Megölte a sze
rencsétlent a nagy mennyiségű alkohol.



MURASZOMBAT és VIDÉKE 1943. szeptember 24.
Gyorsle^ente nap lesz vasárnap 

Muraszombatban
A gyorsleventenap vasárnap 26.-án 

délután lel három órakor megrende
zendő 5 km-es kerékpáros versennyel 
kezdődik. A verseny a várcs utcáin 
lesz lebonyolítva, hogy minél többen 
végignézhessék. Ezzel elérjük hogy ez 
fontos versenyág nagyobb népszerű
ségnek öivendjen. Verseny útirány: 
Indítás Országzászló elől. Kossuth u.. 
vitéz Szűcs István u., Rákóczi u., 
Széchenyi u.. Kórház u., Vasút u..

Az alsólendvai járásban falragaszok 
jelentek meg. amelyeken Zala vár
megye alispánja megismétli a statá
rium rendeletet, amely szerint kötél 
általi halállal bűnhődik mindaz, aki is
meretlen csavargónak, vándornak se
gélyt. lakást, szállást, vagy éleimet ad. 
Ha ilyen ember kerül valakihez,

kötelessége őt azonnal feljelenteni 
a községi elöljáróságnál, vagy a leg
közelebbi csendőrőrsnél.

Hogy ez a rendelkezés mennyire 
helyes. Pók Lajos erdésznek, lapunk 
előfizető-gyűjtőjének esete igazolja. 
Pók Lajos otthonába negyven év kö
rüli lerongyolódott, de erős férfi tért 
be a napokban és ennivalót kért. Az

Indulhatnak-e a muraszombati leveníék 
az idei levente labdarugó bajnokságban ?
Egész Muraszombat nagy örömmel 

figyelte tavaly a fiatal muraszombati 
levente labdarugó csapat szép sze
replését. Azt válla mindenki, hogy az 
idén országraszóló sikerrel teszik fel 
leventéink a koronát tavalyi eredmé
nyeikre. Ez azonban — legalábbis a 
tavalyi csapattal — nem következhe- 
tik be, mert időközben a Mura SE-nek 
támadt szüksége a leventecsapat leg- 
jobbjaira és leigazolta őket II. csa
pata számára.

így uj levente csapatot kell Mura
szombatban szervezni. Játékosanyag

még csak van. a felszereléssel azon
ban már bajok lesznek: a Mura SE 
nem adhat cipőket, mert 11. csapata 
számára szükségesek azok. Ezért a 
Muraszombati Levente Egyesület

2.500 pengő segélyt
kért a Levente Egyesületek Országos 
központjától. Amennyiben a segélyt 
megkapja, felszerelést vásárolhat lab
darugócsapata számára és rövidesen 
meg is kezdheti a levente csapatunk 
a bajnoki küzdelmeket. Ebben az 
esetben október 10-én Muraszombat
ban már bajnoki mérkőzést is játszik.

ro amjTinw.

Emelkedik a pótadó Vas vármegyében
Újból megállapították a közmunkaváltságot

Vas vármegye 1944 évi költségve
tés előirányzata szerint

a háztartási alap szükséglete 963.000 
pengő,

a nyugdíjalapé 1,150.000 pengő, 
a kórházépítési alapé 51.740 pengő, 
a zöldkeresztes alapé 65.985 pengő, 
összesen 2,135.724 pengő.

A tavalyival szemben tekintélyesen 
emelkedett a nyugdij-alap szükséglet. 
E miatt nagyarányú változások lesz
nek a vármegyei pótadó százalék 
körül. A vármegyei pótadó százalék 
az idei 41.1 százalékkal szemben 
48.57 százalék lesz a vármegye nagy 
és kisközségeiben.

A vármegyei közúti alap uj költ
ségvetése is nagy változásokat hoz.

A költségelőirányzatban a szükség
leti része több mint egy millió pen
gővel emelkedett az idei költségvetés 
összegeivel szemben. Előidézte pedig 
ezt a nagyarányú emelkedést a 
vardijakban. fedanyagárakban 
munkabérekben bekövetkezett 
emelkedés.

A szükséglet rovatán az idei

fu- 
és 
ár-

3.7

Kiskanizsai u., Lendva u.. Horthy 
Miklós ut.

A verseny győztese kerékpár külső 
gumival lesz jutalmazva. Többi helye
zések is díjazva lesznek.

A verseny után rövid ünnepség lesz 
az Országzászló előtt.

A leventék zártrendben vonulnak 
ki az ünnepségre, ezért 2 órakor gy ü
lekező a szokásos helyen. (t.)

ismeretlen férfi gyanú: lett Pók előtt 
és felszólította, hogy igazolja magát. 
Az igazolványt nem tudott felmutatni, 
hanem valami zavaros mesét adott 
elő, amely szerint az éjszaka egyik 
közeli faluban ellopták az iratait. Pók 
leültette az idegent az udvarra, ke
nyeret adott neki és

melléje ültette hatalmas kutyáját.
Megmondta a férfinek, hogy ha meg
mozdul. a kutya ráugrik. Ezután el
ment csendőrökért, akik vele együtt
mentek vissza. Letartóztatták a férfit, veszek és eladok 
akinél a szombathelyi ügyészségről 
származó iratot találtak, amiből kidé- ' * 1
rült személyazonossága. A csavargó Muraszombat.
veszedelmes bűnöző, 16 lopás és 

i gyújtogatás terheli lelkiismeretét.

millióval szemben az 1944-es elő
irányzat 4.8 millió pengő lett.

Ennek megfelelően, minthogy a 
pénzügyminiszter nem hajlandó 18 
százaléknál magasabb útadó száza
lékhoz hozzájárulni, az útadót a ta
valyi 20 százalék helyet 18 száza
lékra kellett mérsékelni s a közrnun- 
kaváltság összegét a fuvardíjakban 
és napszám bérekben bekövetkezett 
nagyarányú emelkedések miatt — 
még mindig tetemesen a tényleges 
fuvardijak és napszám bérek alatt — 
a közmunkaválságra kötelezettek után 
8 pengőben, a tehénfogat után 16, a 
ló- és ökörfogat után 26 pengőben 
kellett megállapítani.

Vigasztalás a nagyarányú emelke
désben csupán egy van: a környező 
vármegyékben vagy ezen a színvo
nalon van a közmunkaváltság, vágy
ennél jóval magasabb.

Jobb házból való leányt, esetleg aki már dol
gozott papirszak mában, azonnal felveszek 

elárusitönőnek
HÁHN IZIDOR könyv- és papirkereskedő, 

Muraszombat.

I

- ELŐFIZETŐINKHEZ. Mai szá
munkhoz mindazoknak az előfize
tőinknek a címere, akik az előfize
tési díjjal hátralékban vannak, vagy 
akiknek előfizetése lejárt, csekket 
mellékeltünk. Tisztelettel kérjük az 
előfizetési dijjak megküldését. — A 
kiadóhivatal.

— Eljegyzés. Lippai Gabriella úr- ' 
leányt eljegyezte dr Dsubán László 
bírósági aljegyző.

— Megkezdte működését dr. 
Szabó Endre muraszombati köror
vos. Dr. Szabó Endre körorvos meg- ' 
kezdte rendelését a Szapáry-kastély
ban. Dr. Szabó Endre fogorvosi ren
delőt is nyitott és ezzel végre megol
dódott a muraszombati fogorvoshiány 
ploblémája.

— Ügyvédi vizsga. Dr. Vlaj István 
ügyvédjelölt a napokban sikeresen 
letette az egyesített ügyvédi és bírói 
vizsgát és rövidesen ügyvédi irodát 
nyit Muraszombatban.

HASZNÁLT ISKOLAI 
KÖNYVEKET

— A muraszombati gimnázium 
: tanárainak vidéki előadásai. A no
vember 3-i iskolaév kezdés önképzés- 

1 re szorítja a tanulóifjúságot, ha nem 
akar nagy nehézségekkel küzdeni a 
rövid iskolaév alatt. A muraszombati 

I gimnázium tanárai tájékoztatni akar
ják tanulóikat és azok szüleit arról, | 
hogy milyen módon fejlesztheti tudá- 

; sát a tanuló a meghosszabbodott va- 
’ kációban. ezért felvilágosító előadá
sokat tartanak a nagyobb községek- ; 

I ben. Dr. Törnár Ede igazgató és i 
Vargha Árpád helyettes igazgató! 

i Csendlakon. Kádár Gyula és Kolen- ■ 
. kó István tanárok Mártonhelyen tar- 
! tollak eddig előadást. Mos’ vasárnap 
Belaiincon, Bagonyán és Sürüházán 

i lesznek hasonló előadások.
— Feisőcsalogány. A helybeli le- 

ventepáíya kiépítésére önként ada
koztak 3—8 m.-es dorongiákat: Fér
tek Ferenc korcsmáros, Huber Ferenc 
kereskedő. Bokán Mihály, özv. Ropo- 
sa Ferencné. Benkó Lajos. Bokán 
Károly, Roposa Ferenc, Roposa Béla, 
Küzmits Ferenc, Sírták Ferenc, Sár
kány János. Skodnik Ferenc 77, Ce-

I léc István. Huber Ferenc 71, Krpics 
Alajos. Kornháusel József. Sírták Fe
renc 116, Prém Lajos, Benkó István, 
Pozvék Mátyás, Benko Ferenc, Rác 
István, Csurman Rezső, Csurman Mi- 

. hály Lenárcsics József, Lenárcsics 
i Alajos. Rác Ferenc, Rogán Ferenc, 
Rác Ferenc, Strták Ágost. Kocsár 
Mihály, Kovács József, Kovács Mi
hály, Pózman Sándor. Celec György, 
Celec Ferenc, Krpics Ferenc. Rogán 
Cecília. Skodnik Ferene, Skodnik Fe
renc, Skodnik Károly, Hajdinyák Jó
zsef és Kocsár Imre kisgazdák. — 
Fogadják mindezen adakozók a hely
beli leventcegyesület nevében ado
mányukért legnálásabb köszönetün- 
ket! — A Leoenteegyesiilet.

— Kitörte a lábát a játszótársa. 
: Muramelencén játékosan hancuroz- 
tak a gyermekek. A kisfiúk lökdösték 
egymást, ugráltak, mig baj nem esett. 
Rengeo Pál 11 éves gyermeket ugyan
is olyan szerencsétlenül lökte meg 
egyik pajtása, hogy a kisfiú elesett 
és kitörte a lábát. A muraszombati 
közkórházban ápolják. 

KÖZPONTI MOZI
OITYRICH, MURASZOMBAT

Szeptember 25.-én. szombaton 8 órakor 
26.-án. vasárnap 3. 5 és 8 órak' - 

27.-én, héttőn 8 crak - 

Házassággal kezdődik
Tolnay Klári, Rajnay Gábor és Perényi L.

Szeptember 28.-án. kedden 8 órakor
29.-én szerdán 6 és 8 érák ■

India tigriie
Massimo Girofti, lAl^nova, Fanrlro Ruffini.

— ÉRTESÍTÉS. A „Muraszombat 
és Vidéke" 36 számában arról érte
sítettem nagyrabecsült vevőimet, hogy 
Skrilecz János muraszombati la
kostól az ügynöki megbízást vissza
vontam mind a Muravidéken, mind 
a Muraközben. Ezzel az értesítéssel 
kapcsolatban most felhívom igen tisz
telt vevőim figyelmét arra, hogy Skri
lecz Jánost ismét felhatalmaztam ar
ra, hogy a Muravidéken ismét vegyen 
lel számomra rendeléseket. BORLA} 
EXDRÉNÉ, szombathelyi ram- e'.s 
likőrgyára.

— Trágyagödörbe fulladt Vasia
kon egy kisfiú. Novák Géza 17 hó
napos gyermek szülei házának udva
rán játszadozott. Egy óvatlan pillanat
ban a ház mögött lévő trágyagödör
höz tipegett, amibe belezuhant. Mire 
rátaláltak, meghalt. Szülei ellen gon
datlanság gyanúja miatt megindult a 
nyomozás.

Szerkesztői üzenet
Vitéz Z. A. urnák, Muraszombat.

Megkaptam levelét, amelyben elmond
ja, hogy egy idevalósi származású 
leány tüntetőén szlovén köszöntés
sel üdvözölte Önt az utcán. Megértem 

i felháborodását és egyetértek Önnel 
abban is, hogy a vend köszöntést 

| természetesnek vette volna, a szlovén 
1 szavak hallása azonban mélyen bán* 
tóttá, önnel mondom én is, hogy el- 

1 várhatnánk attól a vend származású 
leánytól, hogy — ha már egyszer 
elfogadta a magyar állam kenyerét — 
ne tagadja meg a magyar, vagy a 
véna köszöntést.

1 udom, hogy Ont, mint igazi ma
gyar-vend embert felháborítja az ilyen 

j jelenség, mégis arra kétem, ne tulaj- 
\ donitson túl nagy jelentőséget neki.
A magyar hatóságok sem tehet
nek az ilyen magánéletben törté
nő és könnyen kimagyarázhato pisz- 
káiódás ellen semmit, meg aztán nem 
is méltó komoly munkájukhoz, hogy 
foglalkozzanak vele.

Meg aztán az illető személye sem 
érdemel különösebb figyelmet.

Az sem számit, merre hajlik a 
nádszál. Ahogy épp a szél fuj.

De azért ne gondolja, hogy ezeket 
a kis érzelemnyilvánitásokat elfeled
jük. Egyáltalán nem. Eljön még az 
idő, amikor a kétarcuak hangosabban 
köszöntenek magyarul, mint bárme
lyikünk. De akkor majd azt nem fo
gadjuk el, mint ahogyan Ön nem 
fogadta el most a szlovén nyelvű üd
vözlést. — Szász Ernő.

Gyűjtő átadás!
Tisztelettel értesítem a nagyérdemű 
közönséget, hogy Simon Emilné el
hunytéval, tisztitó és festőüzemem 
maraszombati gyűjtőjét S K R 1 L E C 
JÁNOSNÉ vette át, Rákóczi u. 17. sz
álait (ugyanabban a házban). Kérem 
a nagyérdemű közönség szives to
vábbi pártfogását.

D Á I í~'' Q T C'' Q festő és tisztitó gyár 
lALLdlLd NAGYKANIZSA.
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4 kitünteteti vitéz dr. Szűcs István főispánt 
köszöntötték a hétfős megyeeyy^ésérs

Közellátási és gazdasági kérdések heves vitáia
Szí mbathelyről jelentik : Hétfőn tar- 
íja Vas vármegye törvényhatósági 
izottsága szeptemberi közgyűlését. 

• éz Szűcs István megnyitójában 
megemlékezett a fontosabb rendelek-

; a megye vezetésében történt 
.-emék i változásokról. Bejelentette, 

október 15-én megszűnik a mu- 
. szombati tanügyigazgatási kirendelt
ség és annak vezetőiét,

Rhosóczy Rezső kir. tanfelügyelőt 
varmegyei tanfelügyelőség élére ál

dotta a kultuszminiszter. Melegen 
■köszöntötte ebből az alkalomból 
Rfeosóczyt.

Ostífy Lajos dr. országmozgósitási

Szerencsétlenséged munka közben
Musznyán

.utszivattyu csövét fúrták a munká
sok Zelkó József 13 éves gyermek 
körülöttük lábatlankodott. segíteni 

>rt a munkában. Egy óvatlan pil- 
anatban kicsúszott a munkások ke

zéből a nehéz facső, a gyermek ló
rira zuhant és eltörte azt. A mura

szombati kórházban ápolják.
Battyánfalván

takarmányt vágott silózásra gépen 
rvé.k Ferenc 53 éves gazdálkodó.

Nyári beszámoló Szombathelyről
Irta : SZIKE

felsőbb parancsnak engedelmes
kedve az idei nyár legszebb hónap
ét. augusztust. Szombathelyen töltöt

tem Pontosan 13 évvel ezelőtt jártam 
itt utoljára és amint közeledett velem 
a vonat, arra gondoltam, vajon milyen 
változáson ment át eme ősrégi, híres 
város. i

i

i

Amint leszállók a vonatról, régi is- 
. résként üdvözlöm a megszokott 

kép; t: az ép befutott vagy indulásra 
kész mozdonyok okádják a maró füs
töt. az érkezők rohannak a kijárat 
felé, velük szemben hömpölyög a fel
szállók ideges, kapkodó tömege. Köz
ben hallom a vasutas figyelmeztető 
szavát ..tessék vigyázni, vonat jön". 
m.:e megtorpannak az emberek , a 
Köztük eldöcögő szerelvény előtt. Ál
lok és nézem az állomásépület pisz
kos-sárga, kopott épületét és csende
sen kérdezem, miért van ez igy ? 
N’jc-rt nem fektetnek az illetékesek 
több súlyt arra, hogy a nagyszámú 
utazóközönség lássa és érezze, hogy 
nem egy kis város állomására, ha-
nem egy nagy, 1900 éves történelmi 
múlttal rendelkező és mégszebb jö- 
\ őre jogosult városba érkezett ? Áz 
aluljáró^ is elkészülhetett volna már. 
de az épületet kicsinosítani már ép 

VOlfia- (Az épületet most tata
rozzák. A szerfej

szinte felragyog az ember szeme, 
^mint ránéz a pályaudvar előtti téren 
•■melkedő mü'aeszresen egyszerű, szép 
e'-< ^fdasos emlékműre, melyet a hő- 
Si.nalált halt vasutasok emlékére emelt 
a kegyelet. Közelében áll közvetlenül 
a befejezés előtt a vasutasok korsze- 
1 ^bérpalotája. Ezek kiemelik a teret 

Kisváros szürkeségéből és elterelik 
a figyelmet a túloldalon lévő alacsony 

szakról, óriási hirdetésekkel teleirt 
tűzfalakról.

Kerékpáromon gyakran karikáztam 
Résiig az utcákon és azt hiszem, so
ka! láttam. Láttam azokat az épüle
teket. melyek mindegyikéről hasábo-

kormánybiztos köszöntötte ezután ne- 
mes veretű beszédben vitéz dr. Szűcs 
István főispánt abból az alkalomból, 
hogy a Kormányzó Ur

a Magyar Érdemrend középke
resztjével

tüntette ki több mint 5 esztendőn át 
végzett, érdemekben gazdag főispáni i 
munkájának elismeréséül.

Az alispáni jelentés
vitája során több közellátási és gaz
dasági panaszt adtak elő. A vita az

. egyes felszólalók közölt néha kiéle-
■ sedett és csak a főispán és dr. Tulok | 
József alispán megnyugtató válaszaira 1

i szűnt meg.

Munka közben keze is a gépbe ke
rült. amely 2 ujját letépte. Muraszom
batba szállították a kórházba.

Gerőházán
kölest aratlak. Vörös Józsefné 43 éves 
asszony kévét gyűjtött sarlóval. Meg
pihent, a sarlót egyik kévecsomóra 
tette le. A kéve eldőli a sarló leesett ■ 
és a szerencsétlen asszony véletlenül | 
belelépett. A sarló elvágta a lába l 
egyik fő éréi. A muraszombati kór
házba kellett szállítani.

kát lehet írni. A Faludy-gimnázium 
hatalmas épülete előtt megtorpan az 
ember. Igen ilyen pompásan felsze
relt. korszerű épületben csak örömmel 
tanulhat az ifjúság. Itt igazán csak 
szeretni és tisztelni tanulhatja meg 
hazáját. A másik épületcsoport, amely 
nekem legjobban imponál, a Ferenc- 
József laktanya. Úgy rémlik, mintha 
minden téglája a régmúlt, dicső idők
ről regélne, mintha minden épülete 
egy-egy győzelem jelképe és az egész 
együtt az egységes, erős Magyaror
szág jelképe lenne. A Faludi-gimná- 
ziumban az ifjúság megtanulja sze
retni. itt pedig megtanulja védeni a 
hazát. A közkórház gyönyörű épüle
teivel. kényelmes beosztásával, park
jával és korszerű felszerelésével min
den szükségessel ellátja az ápoltakat. 
Elhaladva az Arvaház és a Vakok 
Otthona előtt a hadiárkukra és a ha
za védelmében világtalanná vált hő
seinkre gondolok, akikről egyes kő
szívű gazdagok oly gyakran és szí
vesen megfeledkeznek. A Püspökvár 
csukott ablakaival méltóságosan ko
molynak látszik az őt szemlélő előtt, 
mig a Muzeum történelmi kincseivel 
csendesen, szerényen húzódik meg a 
parkban. Sajnos,

I
I
i

I

a múzeumban felhalmozott érté
kes régiségeket, képtart nem lát
hattam,

mert zárva van. amint hallom, már 
tiz esztendeje. Uraim ez bűn ' Szépek 
a villasorok, szépek a pázsittal és 
fákkal szegélyezett egyenes utcák, 
szépek és hangulatosak a gondozott 
parkok. Sok. nagyon sok a virág, 
diszbokor. fa a házak, villák előtt és 
ezek hangulatossá, ked\ essé. szin- 
pompájuk miatt gyönyörködtetővé te
szik. különösen a villanegyedeket, bár 
itt az utcákat még sok helyen gödrök, 
szanaszét heverő terméskövek, giz-gaz 
takarják. A Fery Oszkár-tér nagy üres 
térség, kókadt lombu fákkal szegé-

ISMÉI FÖLÉNYESEN GYŐZTEK 
MURASZOMBAT SAKKOZÓI
Mura—BSE (Szombathely) 7:1
Vasárnap a Mura SE sakszakkosz- 

tálya a szombathelyi BSE sakkozóit 
látta vendégül. A mérkőzést a mura
szombatiak 7:1 arányban fölényesen 
nyerték. A vendégek komoly játék
erőt képviseltek, de az elméletileg is 
nagyon jól képzett muraszombatiak 
ellen nem boldogultak.

Részletes eredmények: Csiszár I.— 
Leposa 1:0, dr. Nemecz—v. Vajcsay 
1:0. dr. Lippai—Szabó 1:0, Csiszár S.— 
Bencsics 1:0, Horváth—Bazin 0:1, 
Trucsl—Grosz 1:0. Niselvicer—Karáth 
1:0. Borovszky—Varga 1:0.

Elsóiéthés alstt mfcgtá- 
madta& egy cipésssegé- 
det Muraszombatban

Garamvölgyi Ferenc 25 éves mu
raszombati cipészsegéd múlt szerdán 
az elsötétítés kezdete után ment ha
zafelé. Útja a Kir'oisch-vendéglő mel
lett vezetett. A fiatalember — vallo
mása szerint — észrevette, hogy

a vendéglőből fény szűrődik ki, 
ezért bezörgetett, majd folytatta útját. 
Alig ment néhány lépést, amikor ket- 
ten utánarohantak és valami

kemény tárggyal ütlegelni kezdték. 
Garamvölgyi sérülést szenvedett a 
bal kezén és egyik füle is leszakadt.

Garamvölgyit a kórházba szállítot
ták és megindult a nyomozás táma
dói kilétének megállapítására. Ameny- 
nyiben támadóit elfogják, azok statá- 
riális bíróság elé kerülnek.

Sebe* megvonni 
az itaíméréfi engedélyt!

Az állami italmérési jövedékről szó
ló törvény szerint el kell vonni az 
italmérési engedélyt attól, akit súlyo
sabb jövedéki kihágás miatt elítéltek, 
vagy aki elkövetett bírói útra nem 
terelt jövedéki kihágást. Miután a 
számoló lapok illetékéről szóló, nem
rég megjelent kormányrendelet az 
ezzel kapcsolatos visszaéléseket jö
vedéki kihágásnak minősíti, a pénz
ügyminiszter utasította a pénzügyi ha
tóságokat, intézkedjenek az italméré
si engedély elvonása iránt minden 
olyan esetben, amikor az italmérőt a 
számoló lapok illetékéről szóló ren
deletbe ütköző kihágás miatt jogerő
sen elitéltek, vagy amikor bírói útra 
nem terelt jövedéki kihágás miatt 
jogerősen elmarasztaltak.

lyezve. Ennek a szélén áll a hősihalált 
halt tűzoltók szép emlékműve, csupa
szon, elhagyatva, árván. Talpazatá
nak kövei közül kinő! a gaz, sehol 
egy szál virág. Ezzel szemben Dr. 
Gayer Gyula botanikus mellszobra 
gondozott parkban, gyönyörű virá
gokkal körüiültetve van elhelyezve. 
Pedig Dr. Gayer csak tudását adta 
hazájának, a Fery Oszkár-téri tűzol
tók életüket. Az országzászló kifakult 
színeivel rongyokban lóg a zászlóru- 
don, mely egy allegorikus oszlophoz 
van erősítve. A gázgyár környékén 
állandóan gázszag terjeng. Nem le
hetne ezen segíteni ? Mosolyognom 
kellett, amikor először láttam a bel
városban a rikítóra pingált, galamb- 
ducos székely-kapa utánzatot RUM
LIKÖR felírással. Hogyan lehet a 
székely népművészet remekét annyi
ra lealacsonyítani, hogy ilyen környe
zetben, ilyen reklámra használják fel? 
Ha még fenyőpálinkát hirdetne, tán 
még megbocsájtható lenne, de mi kö
ze az angol rumnak és francia likőr
nek a székely kapuhoz? (Folytatjuk.)

HÍREK külföldről
— Dániában október 1-ig be kell 

szolgáltatni a volt dán hadsereg fel
szerelését.

— Horvátországban rendelet je
lent meg, amelynek értelmében Hor
vátország haditengerészetet létesít.

— Bulgáriához felhívást intézett a 
Ili. internacionálé volt főtitkára, amely
ben követeli, hogy a bolgár állam 
változtassa meg eddigi politikáját.

— Törökországban az izrimi világ
kiállításon rendkívül nagy sikere volt 
a magyar iparnak.

— Svájcban hivatalosan cáfolják, 
hogy idegen hatalom átvonulási en
gedélyt kért.

— Amerikában az ott élő 110.000 
hadifoglyot mezei munkákra alkal
mazzák a munkahiány enyhítésére.

— Hollandiában egyre több poli
tikai merénylet okoz izgatott légkört.

— Romániában röpiratokat szórtak 
ellenséges repülőgépek.

— Németország területére tüdővé
szes külföldi munkást nem enged
nek be.

— Libanon arab államban elnököt 
i választanak.
' .................... . iimi ,| „,| ni.......... IIIMI II^MII ,.......Ml

Gyomorbajos! - VesBhsjost
TARTSON IVÓKÚRÁT

1 A. természetes szénsavas

P ETÁN Cl
| GYÓGYVÍZ

■ ÜDÍT — GYÓGYÍT
Főraktár; MURASZOMBAT

TELEFON 68.

— Szerbiában szovjet tisztek ér
keztek a partizáncsapatokhoz.

— Zágráb —Gyékényes között két 
! napig szünetelt a vasúti forgalom a 
pálya megrongálása miatt.

— Rómában nem lehet kapni lisz
tet, húst és zöldségfélét.

— Törökország Marmarosz nevű 
kikötőjébe 17 olasz hajó futott be.

— Bulgária légi felségterületét orosz 
repülőgépek sértették meg. A jelentés 
szerint aknákat raktak a Dunán az 
orosz gépek.

— Londonból Kairóba költözik Pé
ter jugoszláv exkirály és kísérete.

— Törökországban 60 év óta nem 
volt olyan jó termés, mint az idén.

— Szerbiában 1500—2000 dinár 
egy ruha elkészítésének dija.

— Brazíliában bevezették a zsir- 
jegyrendszert.

— Mussolini, akit a németek re
gényes körülmények között szabadí
tottak ki a fogságból, felkereste a 

i Führert és fassiszta köztársasági kor- 
I mányt alakított.

— Nyugat Európában változatlan 
i hevességgel tart a légiháboru. Most 
már nem csak az angolok és ameri
kaiak bombáznak, hanem megindul
tak a német légitámadások is az an
gol sziget ellen.

— Spanyolország Valencia nevű 
községében egy anya hét élő gyer
meket hozott a világra. Keltő közü- 

j lük azonnal meghalt, öt azonban élet- 
' ben maradt. A hatóságok messzemen- 
nő támogatásban részesítik a hetes 
ikreket szülő anyát.

— Dánia egyik tengerparti város
kájának rendőrsége elhatározta, hogy 
a duhajkodó részegeket azonnal gőz
fürdőbe viteti.
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HÍREK az országból.
— Muraköz panaszait orvosolni 

fogják, jelentették be Zala vármegye ' 
közgyűlésén.

— Muraköz minden községében | 
háziipari tanfoiyamot rendez a Mura- : 
közi Közmüvelési Egyesület. A tan
folyamokon a kukoricagóré feldolgo
zását tanítják meg.

— Kolozsvárott az Erdélyi Párt , 
ülésén önálló tudományos akadémiát 
és rádióállomást kérlek Erdélynek.

— Miskolcon együttes kiállítást ren- j 
deztek a felvidéki és kárpátaljai mű
vészek.

— Csepelen politikai vitába keve- 
rebett három fiaíalember. Bicskával . 
döntötték el a vitát, aminek eredmé- 
nyeképen Botka Mihály munkás kór
házba került . . .

— Budapest székesfőváros gyer- 
meküdültetc si akciót szervez. 25—30- 
as csoportokban indulnak el vidékre 
a gyermekek.'

— Kecskeméten halálra kínozta 
Török Józsefné örökbefogadott kisleá- ' 
nyát az aialt az idő alatt, amíg férje I 
a fronton voit. A gyermeket tüzes ' 
vassal sütögette, ütötte, verte, sőt enni , 
is alig adok neki.

— Udvard községben nagy tűzvész j 
pusztított. 200.000 pengő értékű kár i 
esett.

— Kassán házat építettek a lég- ! 
védelmi tüzérek a hadiözvegyeknek, |

— Szombathelyen elfogtak Boda : 
Sándor bt íörővezért, aki a székesfe
hérvári rendőrségről megszökött.

— Szeged körül, a tanyavilágban 
mozikat létesítenek az egyes olvasó
körök központjaiban.

— Barcs drávamenli községben 30 
sokgyermekes családnak adott át ün
nepélyes Külsőségek között családi 
házat az Országos Nép- és Család
védelmi Alap.

— Bereg vármegyében, az ősi : 
Szenye községben hősi emlékművet j 
állítottak. Az emlékműre felvéslék I 
Orbán Amália, egy 12 éves kisleány i 
nevét is. akit a községből kivonuló 
csehek akkor lőttek agyon, amikor a 
község másik végén bevonuló ma- ■ 
gyár katonák elé futott, hogy élelem- ■ 
mel kedveskedjék nekik.

— Szolnokon 5.000 pengő pénz
büntetésre Ítélték Hajdú Péter cson
grádi gazdálkodót, mert lucernaföld
jét négyszögölenkét 70 fillérért adta 
el kaszálásra.

— Az almamag dekájáért 40 fillért 
fizet a Magyar Faiskolai Szövetség. 
Címe: Budapest, VII., Dohány u. 20.

— Ugocsa vármegyében rendkívül 
elszaporodtak a vaddisznók, amelyek 
nagy kárt tettek a kukoricában. Most 
hivatalos hajtóvadászatot rendeztek 
a kártékony állatok ellen. A vadá- i 
szat bő zsákmányt hozott.

— Budapest székesfőváros jövő 
évi költségvetése 2,200.000 pengő ki
adással számol. Nagy összeget irá
nyoznak elő szociális segítségnyúj
tásra.

— Győrben megkezdték a kisegí
tő karhatalmi alakulat oktatását. A 
tanfolyam három hétig tart.

— Sopronbánfalván csempészeket 
fogtak, akik zsírt akartak csempészni 
Németországba. A zsírt kilónként 26 I 
pengőért vették.

Ha Budapesten jólés 
otthoniasan akarja érezni 
magát, keresse fel

&&DREICS KÁROLY 
vendéglőjét

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

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

Ismerd meg nemzetedet! 
Az elnyomatás évei. AJ kiegyezés.

A szabadságharc elbukott, s az or
szágra a legborzasztóbb rémuralom 
évei következtek. A honvédhadsereg 
vezetői, a politikai élei emberei egy
másután bitóra kerültek, s számát 
sem tudjuk azoknak, akik börtönben 
szenvedtek, vagy akik csak külföldre 
meneküléssel menthették életüket. A 
magyarság egész alkotmányát, min
den nemzeti jogát egyszerre elkoboz
tak, a reformkor nagy alkotásait ér
vénytelennek nyilvi nitoíták. az ország 
pedig darabokra lépve. I szolgáltatva 
hevert idegen zsarr kai lábánál.

A magyarság azonban ebben a 
kétségbeejtő helvzi tben sem csüggedt 
el. Minden közösséget megtagadott 
a kormányzásra rendelt közegekkel. 
Bach Sándor osztrák miniszternek a 
kormányzatával, s megingathatatlanul 
ragaszkodott a 48-as törvényekhez. 
Ellenállását rendkívüli módon meg
erősítette a nagy nyugati hatalmuk 
rokonszenve, melyet az Angliába, 
majd Amerikába és inne Olaszor
szágba bujdosott Kos .ulh Lajosnak 
szónoklatai egészen mellénk állítottak. 
Az idő a magyarságnak adott igazat. 
Ausztria zsarnok al és marad 
elveivel annyira 4 . ige; ledőlt, ha
talmi állása annyira meggyen?' 
hogy már másfél évtized műk kény
telen voit az egyezkedés útjára lépni.

S • P • O • R • T
A Mura mindkét csapata kezdi beváltani 

a szerepléséhez tűzött reményeket
Az első csapat idegenben, mig a második itthon k- (vállra fektette 

a bajnokjelöltet!
a jobb alsó sarokba küldi a labdát! 
1:1. Most megjön a pár .Mura szur
koló hangja. A Mura támad, látjuk, 
hogy a csapat szemlátomást javul. A 
33-ik percben Kukanja fejesével Cság
rán-Be ncziket futtatj ;. aki Zsukán elé 
játszik. Zsukán Sárközinek ad. Sár
közi befelé cselez és 8 méterről meg
szerzi a Mura 2-ik gólját. (2- I). Állandó 
Mura támadásokkal ér véget a félidő.

Az öltözőben nagy az öröm. Min
denki megállapítja, hogy jobbak v a- 
gyunk. Nem szabad veszteni.

A második félidőre felerősödött a 
szél, mégis a Mura támad úgy. hogy 
éi lü-ik percben Deskoviis-Benczik- 
Zeíkó-Vertarics a labda útja, amikor 
Vertarics befelé iör kapura, a kapus 
kifut elébe, Vertarics azonban elegán
san átemeli rajta a bőrt és máris 3:1 
a Mura javára ! Most aztán rákapcsol 
a Move! Átcsoportosít, rettenetes nyo
más alatt tartja kb. 20 percen keresz
tül a Murát, melynek eredményeként 
Fülöp szerencsés gólt lő. (3:2.) Ebben 
a periódusban a Mura a ..védekezés 
magasiskoláját" mutatta be. Kukanjá- 
val az élén. Ezután feljön a Mura. 
A 42-ik percben Zelkó Vertarics ön
zetlen átadásából szép gólt lő, de a 
játékvezető a zalaegerszegi „műked
velő-partjelző reklamálására nem ad
ja meg. A mérkőzés végén leírhatat
lan az öröm a Mura táborában.

A játékról megállapíthatjuk, hogy 
magas színvonalú, igen változatos és 
szép voit. A Move erélyesen játszott, 
de durvának nem lehet a játékát bé
lyegezni.

A Mura egész csapata kitűnően küz
dött, különösen Kukanja játéka ma- 
gaslott ki.

Horváth Győző erélyesen, nagyon 
jól vezette a mérkőzést, a negyedik 

. gólunkat azonban nyugodt lelkiisme- 
i rettel megadhatta volna.

MURA 1. — MOVE ZSE 3:2 (2:1)
Zalaegerszeg. Vezette : Horváth Gy.
Kellemetlen elhelyezés következté

ben csekély alvás után, kissé meg
törve állott ki a Mura vasárnap dé
lelőtt a Move ZSE ellen a zalaeger
szegi pályán 151 >0 néző előtt, hogy 
megvívja bajnoki mérkőzését a Move 
ZSE-vel. A mérkőzésre felvonult ha
talmas közönséget a Zalamegyei Új
ság már napokkal előbb doppingolta 
a mérkőzésre, felhánytorgatva azt a 
bizonyos húsvéti mérkőzést, kihang
súlyozva minden soriban a Mura 
sportszerűtlenségét, a zalaegerszegi 
játékosokat buzdítva, hogy „most a 
lehető legjobb felállításban mutassák 
meg a Murának, hogy jobbak, és a 
tavaszi botrány is csak azért pattant 
ki, mert a Mura ezt sportszerűtlenül 
nem akarta elismerni ’.

Ilyen előzmények után bizony kissé 
féltünk a mérkőzéstől. Azonban a 
kellemetlen alvás fáradságát kora reg
geli könnyű edzéssel levezette a csa
pat és ezután már kissé bizakodva 
indult neki a délelőtti küzdelemnek, 
átérezve a mérkőzés fontosságát.

A mérkőzés 6-ik percében Zsukán 
elluftol egy labdát a félpályánál, a 
halfja igy szökteti Perlaki l.-et, ez le
fut, Erdősin átmegy, beemel, az rö
vidre sikerül. Török azonban a kifu
tó Jandl elől mégis kapura lövi, rosz- 
szul találja el a labdát, az Szütsnek 
pattan, akiről a kapu balsarka felé 
vánszorog a bőr, Kukanja már nem 
tudja ki rúgni a sarokból, igy l:0-ra 
vezet a Move. A közönség éktelen 
buzdításba kezd! A 10 percben jár 
az óramutató, amikor egy formás Mu
ra támadással megkezdődik a Mura 
fergeteges félórája. A 20-ik percben 
járunk, amikor Vertarics szép akció 
után két védő között bomba lövéssel

I A magyarság ekkor élő legnagyobb 
fia. Deák Ferenc, a „haza bölcse 
megragadta a lehetőségeket s hoszas 
tárgyalások után létrehozta a nemzet 
és uralkodója között az 1867-es ki
egyezést.

A kiegyezés biztosította Magyaror- 
‘ szág függetlenségét és jövőjét Az 
■ uralkodó Ausztriával közös volt, de 
a magyarság belső dolgaiban teljesen 
független volt az örökös osztrák tar
tományoktól. Ferenc József íemes 

i ünnepségek között megkoronáztatta 
.1 ni Ist1 n troniíjával s ói

tól kezdve a régi szel er u • -i is gyö- 
kt re seri szakított. (1 bö7 —1911 '

A kiegyezés biztosította a ar- 
I ság békés fejlődésének lehetőségét, 
I s erre nagy szükség is •. olt. A most 
következő félévszázad alatt rohamos 

; lépésekkel hozta be < -. századok kény- 
' szerű mulasztását s gazdasági, társa
dalmi és kulturális tc.°n is sikerült 
beérnie szomszédait. Ekkor, vakultak 

'mai gyár, tink szint' IC -zömben, 
a magyar ipar ekkor kezdte bonto- 

1 gatniszárnyait; kör. pül- leink, útjaink.
v isulvonal.iink mind ekkor épüllek;, 

'a nemzetközi kereskedelem is ekkor 
teszi meg az első lép: sekei. Még na
gyobbat alkotott azonbat a magyar
éi ’. szélién i t< rer ■ d< lig elnyo
mott magyui tehetség, k levegőhöz 
jutva, mind -dci-r elm •• idt iodalmunk, 
i'-'.n sz tünk hamurosar: az ' et-

I

MURA II. - BÖRGY/ÁR 3:1 (2:1)
M ura szombat. Vezette : Unger.
A Mura fiataljai kitettek magukért 

amikor a kitűnő szombaihelyi együttest 
meggyőző játékkal kétvállra fektettél-.

A mérkőzés a Mura II. támadásai
nak jegyében indult, mégis a 11-ik 
percben a Bőrgyár gólt ért el, ugyan
is a jobbszélső beadását Vági belőtte. 
(0:1) A Mura nem csügged, formás 
támadásai eredményeként Rotarid; sz 
a 22-ik percben bomba góllal kiegyen
lít. (1:1). Váltakozó mezőnyjáték után 
a 44-ik percben Zsizsek beadásából 
Rotaridesz újabb gólt szerez. (2:1).

A második félidőben a Bőrgyár so
kat rohamoz, de a védelem állja a 
sarat. (Ebben a félidőben különösen 
Klainscsek-Németh-Deskovits 11. védő- 
hnrmas kitűnő játéka hat üditőieg' 
A i8-ik percben egy lefutásból sarok 
rúgást ér el a Mura. .Zsizsek szögle
tét Gorcsán kapura fejeli, a kapus ki
üti a bőrt, amit a jókor érkező Lend- 
vai hálóba fejel. (3:1). Ezután a o- 
kat támadó Bőrgyár rohamait Benczik 
II. kitűnő formában sorra elhárítja, 
igy az er< dmény nem változik.

A második garnitúra szép győzel
méhez csak gratulálni tudunk. Ismé
telten nem győzzük kihangsúlyozni 
annak szükségességét, hogy a máso
dik •: sapat benevezése a bajnokság
ba a Mura SE jövő jó szereplésének 
a záloga. — A kitűnő Mura F.-ből 
külön dicséret illeti Benczik II., Né
meth. Klainscsek, Deskovits II., Gór
csőn és Topiák erőteljes, jó játékát.

Unger játékvezető nagyon jói ve
zette a mérkőzést.

I

♦
Vasárnap délután 2 órakor a sza

badnapos Mura il. előmérkőzést ját
szik a Mura 1.—Kinizsi bajnoki mér
kőzés előtt a Mura ///. csapatával. 
Érdekessége a mérkőzésnek, hogy a 
bajnokiakon nem szereplő fiatalok 
hívták ki a Mura II.-t barátságos mér
kőzésre avval a céllal, hogy megmu
tathassák, miszerint még milyen érté
kek hevernek parlagon és hogy jö
vőre a Mura Ili. is szót kér!'

A fenti előmérkőzcs után keiül sor
ra a szezon egyik itthoni legerősebb 
mérkőzése a pápai Kinizsi csapata 
ellen. A pápai csapat tavalyi mérkőzé
se még mindenkinek bizonyára élénk 
errdékezetében van, a Kinizsi jó játé
ka miatt sok sikert aratott Muraszom
batban. ellenük a Mura csak a leg
teljesebb erőbedobással. — kitűnő 
játékkal győzhet 1

Reméljük, hogy úgy is lesz.
♦

Zsukán Gyula a Mura SE balösz- 
szekötője Vácra utazott hosszabb tar
tózkodásra, egyelőre a Mura nélkü
lözni kénytelen a kitűnő csatárt, (v.-i

Észak dunántúli Labdarugókéi üiet 
bajnoki mérkőzéseinek III. fordulója

Alsólendva még

/. O szlály:1. Haladás 11. 3 3 — 6:2 62. MURA 3 3 — 9:4 63. SVSE 2 2 — 4:1 44. Kapuvár 3 2 — 1 8:5 45. Move ZSE 2 1 — 1 4:4 26. CVSE 3 1 — 2 6:7 27. Körmend 3 1 — 2 5:6 2
8. ZLE 3 1 — 2 5:7 20. SzFC II. 3 1 — n 2:3 210. Tapolca 3 1 — 2 7:11 211 Kinizsi 3 — 1 2 2:4 112. Sárvár 3 — 1 2 3:7 1//. o sztály:1. Kőszeg 3 2 1 — 14:7 5

2. Mura II. 3 2 — 1 7:4 43. SzFC Hl. 2 1 1 — 3:2 34. Bőrgyár 2 1 — 1 7:3 25. Move ZSE 11. 2—2 — 4:4 26. Dose, Lenti 3 1 — 2 6:12 27. Szentgotthárd 2------- 2 5:8 08. ZLE 11. 1------- 1 2:8 0nem játszott.
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SZÁSZ LAJOS közellátásügyi miniszter:

A mezőgazdasági munkásokra 
különös gondja van a közelláfásnak

| rom csoportra osztottuk : mezőgazda- 
■ sági munkások, elsősorban ezek kö
zött a gazdasági cselédek, a megnö- 

; vekedett hadiüzemek munkásainak 
i csoportja és a köztisztviselők csoportja. 

— A mezőgazdasági munkásokra 
különös gondot fordítunk. Az uj íer- 
ménybeszolgáltatási rendszer kereté
ben mezőgazdaságunk kiállotta a pró
bát. A kenyeret. Isten segítségével, 
mindenki számára biztosítani tudjuk. 
Komolyabb a helyzet az ipari ellátás 
terén. Ruházati cikkekkel, ideértve a 
lábbelit is, a végtelenségig takarékos
kodnunk kell. Arra törekszünk, hogy 
a ruházati anyagok szétosztása igaz
ságos legyen és a tehetősek készlet
gyűjtése megszűnjék. Mosí nagysza
bású akció lesz, amely a mezőgaz
dasági és ipari munkásság, valamint 
a szerény keretek között élő kistiszt
viselők runagondján ezidén is enyhí
teni akar. Takarékoskodjunk főként 

| a ruhaneművel és lábbelivel. Vállal- 
I nunk kell a mindennapi élet harcát, 
I amely lemondással jár.

>zász Lajos közellátásügyi minisz
ter • közellátás alapvető kérdéseiről 
nyilatkozott.

T óbek között ezeket mondotta :
__ á rendszeres ellátást megszer- 
ztuk. A munka készen áll. A köz- 

2 I i ós mindenkor erkölcsi alapon 
i ugszik. A közelláiás szó annyit je

lent hogy mindenkiről, mint a ném
eti közösség egy tagjáról gondosko
dunk. nem vettünk tekintetbe egyéni 
sz. mpontokat. Mindenki nyugodjék 
’ -de a megtett intézkedésekbe és a 
dolgok helyes ismerete nélkül ne 
■-.ondjon feíüietes bírálatot. A hábo

rú örök idők óta lemondást és nél
külözést jelentett. Ezen változtatni ném

•i •. A közelláiás szervezete előte-
• a mindennapi kenyeret u kuny- 

k lakóinak egyaránt.
. ült fái álságos és kitartó mun

kává’ az élelmicikkeknél a létfenntar
táshoz nélkülözhetetlen mennyiséget 
szerén;, keretek között mindenki szá- 

biztositar.i. A fogyasztókat há-:Tlc.r3

A kényszerlevágott állatok bőrének feldől 
engedélyt kaphat a gazda 

dapest. Fő-utca 60.) intézett 3 P-s ok- Egyesület Lótenyésztési Szakosztályá- 
múnx bélyeggel ellátott kérvényen kel! együttműködve az alabo felsorolt 
kérni. Ebben a kérvényben meg kell 
jelölni a kérelmezőnek, hogy hány 
darab bőr! kíván kikészíteni gépszij 
és lószerszám céljaira és azi is, hogy 
melyi 
Miután az iparügyi ....... ........ ..........
lete alapján az elhullott állati bőr ki
zárólag gépszij és lószerszám céljai
ra készítheti ki, a kérelmező az el
hullott marha és ló bőrének talp, 
vagy egyéb minőségű bőr kikészíté
sére ne is kérjen engedélyt, mert eb
ben az esetben az Anyaghivatalnak 
a kérelmet el kell utasitania.

A kérvényhez minden esetben csa
tolni kel! helyhatósági (községi) bizo
nyítványt, annak igazolására, hogy a 
bőr olyan állattól származik, amely 
kikészitheió tulajdonát képezi. Ebben 
a községi bizonyítványban fel kell 
tüntetni a bőr tulajdonosának vagyo
ni viszonyait is (őstermelő, birtok és 
állatállomány nagysága) mivel az 
Anyaghivatai bőripari osztály a kiké
szítésre engedélyezhető bőr szüksé
gességét és mennyiségéi ennek figye
lembevételével állapítja meg.

A helyhatósági (községi bizonyít
ványon kívül még hatósági állatorvosi 
bizonyítványt is csatolni kell, annak 
igazolására, hogy az áilat nem szen
vedett fertőző betegségben és nem 
abban hullott el.

A mellékletek 50 filléres okmány
bélyeggel látandók el.

Talpbőr kikészítésére is lehet bőr- 
i cserzési engedélyt kérni a kizárólag 
magánfogyasztásra levágott sertésbő
rökre. A kérvényhez csatolt helyha
tósági (községi) bizonyítványon ebben 
az esetben azt is igazolni kell, hogy 
a sertés nem esett nyuzási kötelezett
ség alá. Az ilyen sertésbőrre az 
Anyaghivatal korlátlan mennyiségben 
ad bércserzési engedélyt.

Juh, bárány és kecskebőrökre az 
Anyaghivatal nem adhat bércserzési 
engedélyt még akkor sem, ha azok 
magánfogyasztásra lettek levágva.

Felhívjuk a gazdák figyelmét, hogy 
a bércserzési engedély tárgyában be
adandó kérvényeiknél szigorúan tart
sák magukat a fenti közléseinkhez, 
mert ettől eltérő kérelmeket az Anyag
hivatal nem teljesíthet.

Az 
geo 
.sn

gozására
állati bőrök kikészítésének en- 

Jérezése körül felmerült számta- 
. panasz arra vezethető vissza, 

rogy a gazdaközönség nincs kcliő- 
7 . a tájékozva, hogy a rendeletek 
alas ján milyen bőrök kikészítésére 
kaphat engedélyt. Hogy ezek a pa

uszok ne ismétlődjenek, érintkezés
be léptünk a m. kir. Anyaghivatai 
bőrosztályával. amelynek eredménye
ké,leközöljük azokat az irányel
veket amelyeknek alapján a rende
letek szerint az Anyaghivatai a kér
vén eket minden esetben kedvezően 
intézi el.

A földmívelésügyi minisztérium 
- ” >.209—1943 számú leiratában kö
zölte hogy az iparügyi miniszter ren
delnie érteimében csakis elhullott ál
latok (marha és ló) bőrének kikészi- 
'séí engedélyezheti az Anyaghivatai. 

Ezen leiratban közölte azt is. hogy 
í-.z ilyen bőrök kizárólag gépszij és 

ezerszám készítésére használhatók 
le:. Az Anyaghivatai ezen rendelet 
alapján csak olyan bőrök kikészíté
sére ad engedélyt, amelyek igazolian 
elhullott állalo.; bőrei, tehát a kény
szer, ágolt állat bőrére nem ad en
gedélyt. Nem ad engedélyt ezen ren
delet alapján olyan elhullott fiatal ál- 
atoK (egy és fél éves korig borjú és 
csikó) bőrének kikészítésére sem. 
'meiy vékonyságánál fogva nem ké- 
szitnető ki gépszij és lószerszám cél
jaira alkalmas vastagabb bőrnek.

Az Anyaghivatal bőripari osztálya 
a kérvények elbírálásánál mérlegeli 
azt a körülményt is. hogy a kérd
ezőnek milyen kiterjedésű birtoka 

van. épen azért egy éven belül ki-
^ebb gazdaságokban legfeljebb egy, 
nagyobb gazdaságok részére pedig 
két darab, és csak rendkívüli indo
kait esetben ad két darabnál több 
clnullott marha és lóbőr kikészítésére 
engedélyt.

A bércserzési engedélyt a m. kir. 
ónyaghivata! bőripari osztályához(Bu-

RÁDIÓK
sza kszerü 
javítását vállalom.

Stiván Ernő, Muraszombat.

I
I

I

lyikitimármesternél készítteti azt ki. rfájékozíatás d vásárlási 
után az mar ügyi miniszter rende- •'

VÁROSI MOZI * MURASZOMBAT
Szeptember 25-án 20 órakor. 26-án 11.15, 15, 17 és 20 órakor és 27-én 20 órakor

C n n k n I m j 14 9 OAYKA MARGIT és CSORTOS GYULA 
Uuulw Iliit iílU idei nagyfilmje. — „Hit dobd ||“ kullurfiitn.

í’

Szeptember 30-án 20 órakor és október 1-én 20 órakor 

Csak felnőtteknek!
A távol Kelet véres forradalmi eseményei - .Mukden ,'jfc
A modern idők Babyionja — Paris WJP W
A tiszlultabb erkölcsű észak — Stockholm

Hsiicttpárosifós és csikóbél^gzés & Ifin
A Vasmegyei Gazdasági Egyesület 

Lótenyésztési Szakosztálya közli, hogy 
a m. kir. Földművelésügyi Miniszté
rium rendelete értelmében azokat a 
törzskönyvezett kancákat, melyeket 
tulajdonosuk kettő éven át nem fe
deztetett, vagy pedig három éven át 
csikót nem adtak, a törzskönyvből 
törölni kell, piroskönyvecskcjüket be 
kel! jelenteni. Az ilyen lovaknak te
hát a katonai szolgálat alól való men
tesítése megszűnik.

Ezérta törzskönyvbe, illetőleg törzs
könyvi ellenőrzésbe veti kancák ellen
őrzése, valamint a tenyésztés irányí
tása céljából a m. kir. Celldömölki 
Állami Méntelep Katonai Parancs
noksága, a Vasmegyei Gazdasági

helyeken és időben kancapárosilást 
i és csikóbé'végzést tart.

engedélyről
A beszolgáltatási kötelesség teljesi- 

. lésére kötelezeti gazdálkodók az áru- 
1 forgalmat egymás között a közellátá- 
I si kormánybiztos által kiállított vásár- 

■ lási engedély alapján bonyolítják le. 
A nyilvántartó hatóság a vásárlásra 

i jogosított gazdálkodó beszolgáltatási 
kötelességét a vásárlási engedélyben 

i feltüntetett buzaegységszámmal íel- 
; emeli. A vásárlásra jogosított gazdál- 
I kodénak az áru megvásárlásakor a 
vásárlási igazolványt az árut eladó 
gazdálkodónak kell átadnia. A vásár
lási engedéllyel eladott árut az eladó 
beszolgáltatási kötelességének teljesí
tésébe beszámítják.

A vásárlási engedélyen feltüntetett 
buzaegységszámot annak a gazdálko
dónak beszolgáltatási kötelességébe 
számítja be a nyilvántartó hatóság, 
aki azt — az áru eladásának igazo
lásául — a nyilvántartó hatóság előtt a 
vásárlási engedély kiadásának napjá
tól számított 45 napon belül felmutatja.

i

12.

& tenyészáHatdöak
iróíéltmii niEgállapita

A földmívelésügyi miniszter meg
állapította a törvényhatósági állatte
nyésztési alapokról szóló tenyészál
latdijak legalacsonyabb és legmaga
sabb mértékét. E szerint:

a) legalacsonyabb mértéke : 
tehén és 2 évesnél idősebb

üsző után
bivalytehén és 2 évesnél idő

sebb bivalyüsző
évesnél idősebb
koca után
évesnél idősebb 
vagy anyakecske után
b) legmagasabb mértéke: 

tehén és 2 évesnél idősebb
üsző után

P

után
tenyész-

8.- P
1

P3.
anyajuh.1

p1.—

20.- P

Szeptember 23.-án d. e. V28 órakor 
Urdombon, szeptember 24.-én pénte
ken d. e. V2IO ólakor Sürüházán, 
szeptember 24.-én pénteken d. u. 3 
órakor Péterhegven, szeptember 25 - 
én szombaton d. e. '.ÁS órakor Mu
raszombatban.

Llő kell vezetni minden Elit. 1. és 
11. osztályzatú kancát es azok csikóit. 
A kancatulajdonosok hozzák maguk
kal a lóra és csikóra vonatkozó ösz- 
szes okmányait (piroskönyvecskét, fe- 
deztetési jegyet, járlatleveíet stb). Azo
kat a kancákat, amelyeket tulajdono
suk nem vezet elő, a bizottság úgy 
fogja tekinteni, mint amely k tenyész
tésre nincsenek használva, ezért a 
törzskönyvből törölni fogja és piros
könyvecskéjüket bevonja. A kanca- 
párosiiás és csikóbélyegzés alkalmá
val törzskönyvezés nem lesz.

p.15.—
1

P.o.
1
1

2.- P.

bivaly tehén és 2 évesnél idő
sebb bivalyüsző után 
évesnél idősebb tenyész- 
koca után 
évesnél idősebb anyajuh, 
vagy anyakecske után
A törvényhatósági állattenyésztési 

alapok 1944-re és a következő évek
re szóló költségvetésének összeállitá- 
sánál a tenyészállatdijak mértékét a 
fentebb megállapított értékhatárok 
között kell az alap tényleges szük
ségletének figyelembevételével elő
irányozni.

Azokban a törvényhatóságokban, 
ahol a tenyészállatdíjak mértékét 1942. 
julius 1. óta nem módosították, a tör
vényhatóság a folyó költségvetési 
évre a rendelet értelmében jogosult 
a következő tenyészállapótdijak be
szedését elhatározni:
tehén 2 évesnél idősebb üsző 

után
bivalytehén és 2 évesnél idő

sebb bivalyüsző után 
évesnél idősebb lenyészko- 
ca után 
évesnél idősebb anyajuh, 
vagy anyakecske után

5.— P

3.- P
1

2.- P
1

1.- P

AZ IDÉN IS KIOSZTANAK 
KEDVEZMÉNYES ÁRU FŰMAGOT

Bánffy Dániel báró földmívelésügyi 
miniszter a rétek és legelők gyepesí
tését, illetve az elgazosodott legelők 
javítását az idén is hazai származá
sú, tehát fagyálló és szárazságtűrő 
gyepvetőmagvaknak kedvezményes 
áron való kiosztása utján kívánja elő
mozdítani. A kiosztásban részesülni 
kívánó legeltetési társulatok közbirto
kosságok és községek igényüket az 
illetékes vármegyei gazdasági felügye
lőségnél, az 500 kataszteri holdnál 
kisebb birtokon gazdálkodók pedig 
az illetékes zöldmező-szövetségnél je
lentsék be.

Keresek
két gyermekemhez magyarul és lehetőleg né
metül beszélő intelligens gyermekleányt.

Dr. SARUGA-né Belatinc. ko



6 oldal MURASZOMBAT és VIDÉKE 1943. szeptember 24.
Kak szó oszloubodili vö Mussolinia, 

velkoga vogrszkoga priátela, z internácije ?
Plán za vöoszloboditev Mussolinia 

je szám Hitler zdelao vö i tou je vszej 
csaszov nájbole batrivno i zdrzno 
csinejnye. pri sterom szó pouleg bili 
nemski SS szoldáki i ejtőernyőske.

Csirávno szó meszta, gde szó meli 
Duce-a zaprejtoga, v nájvéksoj szkriv- 
noszti drzsali. sze je vendar zvedlo, 
ka szó ga augusztusa 28-ga od Szvéte 
Magdalent szigeta odpeialivAmbruzo,

gde je bio v ednoj szállodi na 
2900 ni. viszikom brejgi zaprejti. 
Tü ga je sztrázsilo pársztou szol- 
dákov.

Na té brejg je z dnike po zseleznom 
vouzsi vozila edna mála zseleznica. 
ki je pa té fart tüdi bila dojzasztáv- 
lena. Na meszto. gde je bio Musso
lini zaprejti, je tak cslovik szamo po 
párvórnom houdi lejko prisao gori.

Gda je zse nemska eroplánszka 
patrouia i szkrivna sziűzsba na ténci 
vönajsla Mussolinijcvo prebiváliscse, 
szc> sze odloucsiii, ka v nedelo, szep
tembra 12-ga probajo nyega vöoszlo- 
boditi. Voditel té SS sturm-patroule 
je zadvecsara ob 2 vöri 10 minut z 
devetimi lüdmi kak prvt doszégno té 
brejg i sze je z 4500 m visine naed- 
nouk szpüszto z europlána, vendar 
pa pársztou metrov dalé od cila.

Vcsaszi, kak szó na zemlou prile- 
teli. szó pred hizsov goriposztaviii 
masinszko pükso. voditel sturm-pat
roule je pa z dvöma cslovökoma i z 
elektricsnimi automáticsnimi pistolami 
vdrou v pevnico, gde. szó najsli i 
razbili rádio-állomás. Ár szó z tóga 
meszta nej mogli dalé pridti. szó ná- 
glo síi iszkat vö drüge dveri. V tóm 
csaszi sze je pá z europlána szpüszto 
na pomoucs eden főhadnagy z ve- 
csimi lüdmi, ki szó tüdi. prineszli z 
szebom tezsko orozsje. Ár szó nej 
meli pri szebi nikse lesztvice, sze je 
voditel SS sturm-patroule po plécsaj 
szplezo do ednoga 3 m vösztojécso- 
ga zidinszkoga cinzlina. tü preszkocso 
edno sztejno i nevedoucs opazo ed- 
ne velke dveri. stere pelajo v gang. 
Tü je zagledno sztrázso. na stero sze 
je v rouki drzsécsov pistolov etak 
zarou:

„Mani in alto.“ — „Gori roké!“
Zmejsani i presztráseni sztrazsárje 
szó vcsaszi zdignoli roké. V tóm hi- 
pi sze je pa Mussolini vözgledno z 
ednoga okna na drügom stoki. Tüdi 
prouti nyerni je szkrícsao:

„Duce! Pazka! Nazáj z okna!“
V tóm csaszi sze pokázse tüdi 

eden alezredes, od steroga sze je 
szledi zvedlo. ka je on komándánt 
cejle sztrázse. Tüdi na nyega sze 
obrné cejv masinszke pistole i sze 
voditel sturm patroule zderé: Gori z 
rokámi!

Alezredes je taki gorizdigno roké 
i kricsao : »Ne sztrejiajte, ne sztre- 
lajte!«
Obiok, v sterom sze je Duce malo 

pokázao. je ovado meszto, gde sze 
on nahája zaprejti. Ár szó vmejsz 
prisli escse drügi hitro na pomoucs, 
ki szó pred zidinov goriposztávleno 
taljanszko masinszko pükso hitro hop 
vzéli. je voditel sturm-patroule z ni- 
kelkimi lüdmi po sztubaj goribejzsao 
do hizse, gde je bio Duce zaprejti. 
Dveri szó z nágloscsov odprli i vcsa
szi dojzadrzsali dvá detektiva, steriva 
szta Duce-a v szobi sztrázsila. Vodi
tel patroule je zdaj na okno doj ovim 
pá drügi parancs dao vö i je pred 
Mussolinia szkocso z etimi recsámi:

»Duce, Führer me je poszlao, ka 
Nyij naj vöoszlobodim. Zdaj szó 
v mojoj obrambi. Vüpam sze, ka 
de vsze szrecsno slo«.

I

Duce je prouti nyerni sztoupo, ga 
je obijno i etak pravo: „Szám szi 
miszlo i mocsno vüpao. ka Führer 
vsze naprávi, naj me szamo odtéc 
rejsi."

Dvá csloveka szta zdaj pri Duce-i 
asztala, voditel sturm-patroule je pa 
pá vödao zapovid za sztrázso hizse 
i za odhájanye. V tóm csaszi sze je 
Duce hitro mogao szpakivati, cejla 
taljanszka sztrázsa je pa bila vküper- 
nagnána v edno velko hizso. Tam 
nyim je povejdano bilou. ka v dniki 
escse eden batalion nemeov csáka 
na sztrelbo priprávleni. ka je pa vsze
gavecs nej bila isztina. ár ji je dosz
ta menye bilou.

1
i

Po tóm szó pa zse popravili rádió- 
telefonszko linio z dnikov i szó za- 
szedli szpodnyi állomás.

V tóm csaszi sze je pa zse doj- 
szpüszto eden Fieseler-Storch minte 

I eroplán, steri je meo goridáno, ka 
’ naj Duce-a z resitelom vréd gorivze- 
me i z nyim vréd odleti. Té eroplán 

! je yodo eden százados, ki je zvün- 
rédno dobro znao leteti. Tüdi mogao 

1 je znati, ár je tü komaj bilou telko 
I rávnoga meszta, ka sze mogao z 
1 eroplánom malo zagnati. v svung 
j pridti, prejk ednoga sanca szkocsiti i 
po ednom 500 meterszkom brezsnom 

i rébri eroplán v táksi zrácsni tér za
gnati, ka je lejko leto prejk tej viszi
ki Abruzzaj. Tak sze je szlednya vel
ka zádiva tüdi premágala i je oszlo- 
boditev Mussolinia zagvüsano bilou-

Na kaksi túzsen sors bi prisao Duce 
ga nemei nebi rejsili ? 
szke drűzsbe. Pri vödelanyi tóga plá- 
na szó szi csasz dávali, ár szó itak 
znali, ka je Duce pod dobrov lakát- 
jov. Mussolinija szó namejnili z eu- 
roplánom odpelati prejk Szicilie v 
Gibraltár, na tou pa v Washington. 
Tüdi tou szó szi prej pogúcsali. ka 
bi ga prignali v Bejlo Hizso pred 
Roosevelta i Churchila. pri steroj prí- 
liki bi Roosevelt drzsao velki gucs.

V Newyork szó szeptembra 16-ga 
csakali eroplán, v sterom bi meli 
Mussolinia pripelati. Szrecsa 
fart bole szlűzsila nemeam 
amerikancam, ki szó szamo 
ne doubili

Dobra i prílicsna rejcs je 
gíedoucs, ka cslovik obrácsa. Boug 
pa obrné. Rejszan bi velka gre'nota 
bila. ka bi té velki i zmozsen refor
mátor taljanszkoga országa prisao na 
tak túzsen sors, ka bi amerikanci z 
nyim komédio spilali.

eden dén szledkar, csi
Po ednom naznanili z Liszabona. 

szó Mussolinija 24 vör prvlé rejsili, 
kak bi ga pa pouleg podpíszanoga 
kontraktusa mogli v Ameriko odpe- 
lati. Zavolo tóga je zse júliusa szlejd- 
nyega bio v Liszabono pozváni Cas- 
tiglione generális, gde je meo tana- 
csüvanye pouleg Mussolinijovoga 
sorsa z amerikanszkim i angleskim 
konzulátusom. Tanacsüvanya szó dr- 
zsali v ednom hoteli v Halra vara- 
séki, ki je 30 km od Liszabone.

Pár dni po tóm tanacsüvanyi szó 
djáli pred Castigliono generálisa osz- 
tro zselejnye Roosevelta, ka morejo 
Mussolinja eden gvüsen dén vödati 
Ameriki. Prejkdávanye bi sze moglo 
zvrsiti z velkov parádijov, v steroj 
bi sze vözdignilo obládanye Amerike 
nad taljanszkim fasizmom.

Mussolinija bi prevzéla edna szol- 
dacska komiszia pri navzoucsnoszti 
kejparov, íilmarov, novinárov i rádió 
naznanilcov, ki bi vsze tou z recsá- 
mi i kejpami ovekivecsili. Pri prejk- 
dávanyi bi teda mogle biti zasztou- 
pane vsze rádijszke. filmszke i novin-

je pa té 
kak pa 
szkomi-

za Mussoliniom.
na tou
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Muraszombat—Alsólendva—Nagykanizsa
18.20

1
17.35
16.40

d
21.35
21.16

1
20.20
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: 10.40 14.35
: I 14.55
•11.29 I
: 12.20 15.50

i Muraszombat Korona sz. é 
Belatinc
Lendvavásárhely

é Alsólendva i

X
• 8.55 10.05 
: | 9.46
•8.10 |
5 7.15 8.50

8.45 : 12.25 :15.55 i Alsólend\a é 5 7.10 16.35 5 20.15
9.55 13.35 ! 17.05 Letenye •6.04 15.29 • 19.09

10.45 14.25 :17.55 é Nagykanizsa Korona sz. i •5.10 14.35 518.15
10.55 14.35 ; 18 05 é Nagykanizsa pu. i 5 5.00 14.25 : 18.05

e Muraszombat—Szarvasiak „ s
: 10.20 19.10 i Muraszombat Korona sz. é 5 6.00 5 6.55 : 13.25
•10.25 19.15 i Muraszombat pályaudvar e •5.55 5 — 513.20

11.1 7 20.07 i Vashidegkut i 55.04 ;6.04 • 12.29
: 11.45 20 35 é Szarvasiak i 5 4.35 5 5.35 5 12.00

Muraszombat—Felsőlendva—SzentgotthárdX h g gX h X
7.15 —.— • 19.00 i Muraszombat pályaudvar é 5 5.55 5 —.— —
7.25 : 15.35 519,15 i Muraszombat Korona sz. é 5 6.00 5 6.55 14*20
8.25 : 16.35 •20.15 é Felsőlendva i : 4.55 • 5.55 13.20
9.3o : — —.— é Szentgotthárd Korona sz. i —.— —,— 5 12.10
9.40 é Szentgotthárd pályaudvar i — • 12.05
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9.32
9.50

Poriak—Belica—Csáktornya—Stridovár 
• !4C55 
: 16.17
: 16J5
: 17.00
: 17.49
: I
: 18.10

i Perlak é
i Belica i
ty Csáktornya Zrínyi tér_____i_
i 
i 
é 
é

Csáktornya Zrínyi tér 
Muraszetmárton községh. 
Muraszentmárton fürdő 
Stridovár

é 
i 
i 
i

8.00
6.59
6.40

: 14.10
: 12.49
: 12.30

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

gx=Felsölendva—Muraszombat járat először a pályaudvart érinti.
Csáktornya— Perlak között csak hétköznapi hétfőn, szerdán és pénteken, 
Csáktornya—Stridovár között minden bétköznap közlekedik.

Biciklaske, pazite!
Postrofajo vász lejko íz szledécsi 

vzrokov:
1. Csi sze vozite brezi závora 

(bremze).
2. Csi nega zvonca na biciklini. 

Med pelanyom na biciklini nameszto 
cinkanya fücskati, kricsati ali z lam- 
pami káksi drügi glász dávati je pre-

I povejdano.
3. Brezi poszvejta sze voziti med 

mrákom i szuncsnim zhoudom. Na
meszto rédnoga poszvejta na bicikli-

1 ni je nej zadoszta z bateiiov szvej- 
i titi v rouki ali tiszto na kaputovej 
i gumbi meti obejseno. Csi sze vecs 
j biciklasov pela eden za drügim. je 
i nej zadoszta. csi szamo prednyc-n má 
poszvejt, nego ga vszi morejo meti.

4. Csi sze vozite brezi igazolványa 
na sterom more biti kejp.

o. Csi sze dvá eden pouleg drüge- 
ga pelata, ali csi sze na lejvom kráji 
ceszté pelate.

6. Csi sze z véksov nágloscsov od 
20 km na vöro vozite.

7. Csi sze pri krizsopotji náglo vo
zite. ali v nágloscsi zavinéte.

8. Za kolesz ali kaksa drüga koula 
sze drzsati i tak kre nyé sze voziti.

9. Csi sze kormány püszti i sze tak 
pela. ali pa csi sze szamo na pedá- 
laj sztojécs vozi.

10. Csi psza k biciklini máte pri- 
vézanoga.

11. Csi pelate koga drűgoga, ki je 
18 lejt sztarejsi. MIájsi sze morejo 
tak szpakivati na biciklin, ka obej 
rokej fráj lejko nüca.

12. Csi sze z ednov rokouv drzsi- 
te, z drügov pa kre szébe drügi bi
ciklin vodite.

13. Csi vozite zvünrédno velke pa- 
ke. blanyo. lesztvico. rúd. hákeo, 
ali pa kaksi falat pohistva i sze tak 
pelate.

14. Po járdi sze voziti. ali tam bi
ciklin tiszkati.

15. Biciklin nej zaklenoti i ga brezi 
pazke püsztiti.

16. Zse na dvoriscsi gorszejszti i 
sze tak vö na ceszto pelati.

Csi sze stoj ne ravna pouleg lé 
prepouvedi. ga lejko vszigdár pc- 
slrofajo.

Szlávi sze escse v Lon
doni pernyájo

Peter szrbszki exkrao z kormányom 
vréd je povrgao London i sze je v 
Kairó odszelo. kak pisejo novine 
„Basler Nachrichten". Tam zsivoucse 
szrbszke. horvacske i szlovenszke 

■ csuporé szó sze nej mogle nikak zgli- 
iati, je Purics szamo kormány cseszt- 
nikov posztavo vküper. v sterom je 
Kern Iván kak edina kotriga bio notri 
od szlovenszke sztráni. Pa tüdi té je 
vösztoupo i je n< j scseo z Londona 
vöidti. Zvün nyega szó escse nadale 
osztali v Londoni i szó nej scseli idti 
v Kairó: Gabrilovics. frifunovics i 
pop Kühár. Vszi tej tüdi scséjo szvoj 
kormány napraviti i szó escse v Ame
rik' bodoucsega Furlan tanára posz- 
tavili notri. ki je pa v Newyorki od 
tóga nika nej znao i je tou szamc- z 
novin zvedo. Kak szlüzsbeni zasz- 
toupnik je pa v Londoni osztao zná- 
ni Bogoljub Jeftics.
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Od kédna do kédna

Mussolini sze je preminoucso szó-i 
,;n zglászo pred taljanszkim náro- 

dom, pn steroj priliki je v Rimi po j 
! ic.ii gucs drzsao. Národ jena delo 
i prouti angolszászam pouzvao 
,-jn V zacsétki je povedao. ka kak 
szó ga zgrabili i záprli júliusa 25-ga 
. kana vsze szó ga vlácsili. Vszi jái- 
•, odávci domovine morejo pridti pred 
szoud. králevszka família je pa nej 
óiia zmozsna szpuniti historijszko po- | 
zványe taijanszkoga národa. Republi- 
kanszki fasiszticsni párt vzeme v rou- 
■;e crszacsko voditelsztvo.

( hurchill angleski miniszterelnök 
sze je z ednim bojnszkim hajouvom 
pnpelao domou z Amerike i je zse 
v parlamenti obdrzsao gucs. v sterom 
%ze je dotekno sztanyá bojne v Med- 
zemelszkom mourji i v zvézi z Mus- 

ovin -zlobodjejnyom. Na
dale je djao. ka nyim grozen nepri- 
átel deia na vszefelé formo sztrasno 
skodo. Ciiou nemski vezér je v szvo- 
jem szlejdr.yom gucsi pravo, ka do 
nouvo bojnszko metoudo i skér náj- 
urvie na angolszászai vöprobali.

Nemei szó szi krüj zagvüsaii. Ár 
nemei szvojo obrambno iinijo na ru- 
szuszkom fronti kak nájblizse scséjo 
oiineszti i jo z lem szkrájsati zavolo 
vib me obr-mbe. morejo tü pa tam 
ikeiko bogati krájov tüdi gordati. 

\ szegavecs za vszaksi táksi odsztop- 
íeni kráj morejo ruszi velke áldove 

rir. zti lak v lüdsztvi, kak v bojn- 
szk skéri. Ár sze je pa zse v tej 
kiájaj mlatidev szkoncsala, zrnye i 

. nakladejo i zvozijo domou, ka 
sz za naprejidenye bojne krüj naj j 
zag sa. Vsze tou zrnye vu velke 
grenáre szpakivajo, gde sze z fájnimi j 

jbcsüflivimi naprávami prouti pázi, ' 
ka >ze zrnve naj ne szköri i tak ne 
szkvari.

Do punolejtnoszti II. Simeon bol- 
-zkega kralá de regentszki tanács 

ravr.ao v Bolgáriji. V té regentszki 
l s szó posztávleni: Ciril velki 

herceg, brat Borisz kralá, Fiiov mi
hisz, '.elnök i vezdásnyi bojnszki mi
niszter. Vszi trijé szó velki prijátelje 
zav.-znikov náredi.

Orszacski ravnitei Szrbie Nedics 
generális je Hitlera na nyegovom bojn- . 
szkom kvartejri goripoiszkao.

346 millión dollárov je kóstáló bom- 
oardejranye Hamburga. kak je pravo 
amerikanszki financsni miniszter Mor- 
genthau.

iránszki Perzsia) kormány je boj- 
no napovedao Nemskomi országi.

' .s^r‘ 'e‘a-' bojne je na Nemski 
ország 96.000 tonn bomb szpokapalo, 
kak glászijo z amerikanszke sztráni.
' ,'.oga íe na Hamburg 11.000. Essen 

Köm SlOO, Duisburg 6000 i na 
t üsseldor: 5000 tonn vuzsigálni i rü- 
sécsi bomb szpadnolo.

Modern

béphEPeteh
nagy választékban

NEMECZ /.
kereskedésben

MURASZOMBA1

Régi, törött gramafonlemeze- 
ket magas árban veszünk.

Hüpima sztáré gramof onszhe platt.
_____________________________

KráUtl glászi
— Nasim naprejpiacsníkom! K 

dnésnyoj numeri szmo djáli cseke 
vszém tisztim naprejpiacsníkom, ki 
szó zaoszta'i z naprrjplacsiiom i 
sterim je naprtjplacsilo zse doj pri- 
tekto. Stampanye i papér nász do
szta kosta, záto proszimo postüva- 
ne narocsníke, naj nam narocsnino 
vcsaszi posiejo — Uprávnistvo.

— Dr. Szabó Endre, szobocski 
ckrouzsni vrács je zacsno z ordi- 
nejranyom v Szapáry-ovom grádi. 
Dr. Szabó Endre je obednim oudpro 
tüdi zoubno ordinácijo i sze tak ed- i 
nouk v 'v'luraszombati denok rejso ' 
problém zavolo poménkanya zoubno- 
ga vrácsa.

— Naznanilo. Szpostüvanim gou- 
sztom naznányam. ka bőm po szmrti 
mozsa dalé mejla brivszki i frizerszki 
szalon. Za obilen obiszk sze priporá- 
csa: Vogrincsics Gézova.

— ONCSA hizse v Bántornyi. V 
Bántornyi do tüdi pouvali ONCSA 
hizse i sze delo zse v kráíkom vrej- : 
meni zacsne. Funduse za té hizse szó ( 
darüvali Jerics István esperes. Maié- 1 
riál za té hizse je zse zagvüsani i ! 
tak nede niksi teskoucs.

— Na pouti je mrou. Gedér Ágos
ton 75 lejt sztár prémocsen kmet z 
Perestó-Rétállása sze je v szrejdo za- ; 
rána z dvöma szouszidoma pelao ! 
kobilo küpüvat. Po szrecsnoj küpcsiji 
szó vrézaíi pétpou litrov vina na ra- 
csun áldomása i sze na tou napou- 
tili prouti doumi. Gedéri je pa na ha
tári v Márkusházi naednouk szlabo 
grátalo i je na pouti püszto düso. V 
Nyireslehoméri szó ga szpravili v 
mrtvecso kamuro, odkec szó ga po 
komiszijszkom preglédi szpravili do
mou, da ga v domácsoj vészi polo- 
zsijo k vecsnomi pocsinki.

— Dejte sze je zalejalo v gnoj- 
snici. Preminoucsi pétek okouli pou- j 
dnéva sze je v Vaslaki zalejalo v 
gnojsnici 17 mejszecov szlaro dejte ’ 
Novák István vancara. Ocsa i mati i 
szta pri mári oprávlala delo, máli 
Géza sze je pa med tém csaszom za j 
hip odsztráno za stale, gde je szpad-' 
no v grabo, v steroj je bilou komaj I 
na pedén gnojsnice i sze zalejao.

— ONCSA znaszeli sz pomocsjouv 
nasega kormánya málo szrmasko 
deco z Budapesta po krajinaj, gde 
szó boukse prilike za hráno. V Bu
dapesti szó nájmre v tóm poglédi 
velke tezskoucse.

— Cejlo vész szó ponouvili. Fá- 
biánsebestyén vész v Csongrád vár- 
megyővi je zse doszta pretrpejla. V 
tekáji histourie szó jo bojnszki vihéri. 
zse trikrát pomeli. Záto sze je ONCSA 
odloucsila, ka tou vész ponovijo i je 
v 75 dnévaj goriposztávila 100 hizs 
po ednoutnom pláni. Vsze té hizse 
szó bité vtálane velkim famíliám.

— Velka právda. V Karcagi sze 
je zádnyi pondejlek zacsnola velka 
právda. na stero je törvényszék sou 
na líce meszia. Szoudili do nájmre 
Hajdú Lajosa, peka v Karcagi, ki je 
neodovejdno zmejsao med meló cse- 
méren práj i z tisztoga szpeko krüj. 
Zavolo foga je mrlou 17 lüdi, 24 ji je 
v kotrigaj odrevenelo, 82 pa lezsej 
zagiftalo od prája, v sterom je bio 
arzén.

— Za nasega követa v Stockholm 
je bio imeniivani Ullein-Reviczky 
Antal.

— Herczeg Ferenc, velki szin 
Bácske i nájznamenitejsi vezdásnyi 
vogrszki piszátel je zdaj sztár 80 lejt. 
Pri toj viszikoj oblejtnici szó ga med 
drűgimi z pozdravlejnyom oszipali 
tüdi Kállay Miklós miniszterelnök v 
iméni kormánya, kak tüdi szkoron 
vszi vármegyővi.

STIVAN ERNŐ
MŰSZAKI NAGYKERESKEDÉS
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA
SKF., SRO. GOLYÓSCSAPÁGYAK

HOFHERR—SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEZÉRKÉPVISELETE
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Po szveiti
— Velke povoudni v Indiji. V dr- 

zsélaj lndie szó velke povoudni. v 1 
steri je zgübilo zsivlejnye 1.600 lüdi 
i vesznolo 121.000 falátov máre. Vo
da je tüdi vnicsila vesz pouv i 3.300 
hizs.

— Cavalero generális, ki je szvoj 
csasz scséo v Spanyolszkom országi 
razsiriti komunizmus i sze je sz po
mocsjouv szovjetov dúgo bojnao prou
ti vezdásnyemi orszacskomi voditeli. 
Franco generálisi, je zdaj vöprisao z 
vouze i sze v szvojem lakási obeszo.

— Nouvi recept za pijance. V ed- 
nom dánszkom váraséki sze je zgou
dilo, ka szta dvá pijanca szpadnola 
v mourszki sánec. Tesko szó nyidva 
rejsili. Da pa sze naj nebi prehladila. 
szó nyidva vcsaszi záprli v szapout- 
no koupel, gde szta sze pa naednouk ; 
sztrejznila. Policájge szó po toj példi 1 
goriprisli, ka de tou dobéi recept za I 
pijance. Vö szó dáli rendelet, ka sze : 
vszaksi pijánec, steri grobiancsiva, i 
more zaprejti v szopoutno koupel. 
Právijo, ka prej od tisztoga mao vecs i 
nega viditi pijancov i ka je té recept 
za pijance jáko dober.

— Kossuthova biblia je 2 gorejla.
V taljanszkom országi v Torino Vá- 
rasi szó angloszászi porüsil. lüdi ti
szto cérkev, z stere szó szprevodili 
Kossuth Lajosa na nyegovi szlednyi 
pouti. Od osztrákov z országa vö- 
nagnáni Kossuth Lajos je nájmre { 
hodo rédno v tou cérkev. Biblia i I 
peszmene knige, z steri je on molo
i popejvao i stere szó do zdaj iám 
csuvali, szó tüdi zgorele.

— Nouvi aparát v bojnszkoj szlű- 
zsbi. Vsze nemske novine bisejo i 
sz kejpami prinásajo edne nouve ; 
fájté aparát. steroga szó zdaj vönajsli 
i ga zse na fronti v szlűzsbo poszta- 
vili. Tou je ..gucsécsa szvekloscsa’, 
nájmodernejsa technicsna napráva.
V eden mikrofon sze nájmre notripo- i 
vej zapouvid ali bojnszko naznanilo. ; 
Té glász ali gucs sze szpremeni na ; 
szvekloubni trák, steri sze pá pre- i 
obrné v glász na gdestécs goriposz- ' 
távlenom drűgom lovécsem bobnicsi. 
Sz tejmi aparátusami sze v odloucsni 
hipaj na fronti hitro lejko vö dá ka- 
ksastécs zapouvid, brezi tóga, ka bi 
nepriátel za tou lejko zvedo ali csüo.

— Szedem decé je porodíla zse
na ednoga delavca v Spanyolszkom 
országi. Dvej deteti szta po poroudi 
vcsaszi mrle, dokecs prej drügi pét 
po mislejnyi doktorov zsivi osztáne.

— V Kalkuti je v csaszi od au
gusztusa 1-ga do szeptembra 15-ga 
mrlou od gládi 1.200 lüdi.

Kisegítő szakácsnőt 
keresnek. Budapestre. Életkor 18—30 év között. 
TURK JÓZSEF vendéglőjében kell jelentkezni.

Fiatal kovácssegédeket 
azonnal felvesz DITTR1CH EDE, Muraszz.mbat.

SzlUzskínya
dobi meszto v Muraszombati. Antrejsz pove 

vrednistvo.

Ha szovjetszkoi vojszki 
sze pózna, zácsa - 

iecatí
Kak právi nemsko bojnszko naz

nanilo. rdécsi napádajo zse szamo v 
stiri krajaj i tou: Okouli Vjazme. 
steroga cio je, ka bi notrivzéli Szmo- 
lenszk, ki lezsi skoron pted nouszom 
Moszkve. Prouti Rzsevsz-Konotop li- 
niji, ka bi prisli do Kieva. Od Har- 
kova záhodno. ka bi nazájvzéli 
Dnyepopetrovszk i na szlejdnye na 
szevernom kráji Azovszkoga mourja. 
ka bi pri Saporosji i tüdi pri Dnye- 
propetrovszki do mocsnoga závoja 
Dnyepra prisli.

Vövidejnye je, ka de rdécse napá- 
danye escse pár kédnov preci mej- 
salo nemske obrambne linie, ali znati 
pa tüdi moremo, ka je tá obramba 
mocsna í zsilava, ki dela velke tezs
koucse i vdárce napádajoucsim.

Na csisztom pa moremo biti tüdi 
sz tem. ka nemei gordáne kráje prlé 
vözrámajo, nazájidoucs szebi trénszko 
pout kracsiso naprávijo, rdécsim pa 
podugsajo i obednim szpokvarijo. 
More pa pridti csasz, ka do rdécsi 
vsze té streke i moszté mogli nazáj 
delati, ár sze ovak nedo mogli dr- 
zsati v tej krájaj. Vsze pa tak kázse, 
ka sze nemska zimszko-obrambna 
linia kre Dnyepra posztávi gori.

Pk 3551/1943. szám.

Árverési hirdetmény
10.270.— pengő becsértékü 120 HP gőzgép, 

rádiókészülék, rönkök és deszkák, Örihodoson 
16. házszám alatt 1943. évi október hó 4-én 
10 órakor elárvereztetnek.

Goricski István
kir. bírósági végrehajtó helyettese.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIÍIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
KERESKEDELMI, 
GIMNÁZIUMI és 
POLGÁRI ISKOLAIDIÁKSáPKAK

és JELVÉNYEK
kaphatók. Ugyanott

SAPKAJAV/TÁSORAT
is elfogad.

SZUKICS GYÖRGY
kalapos. MURASZOMBAT. Lendva utca 20.

■, Mőrcsar, Goricsánec 
tja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

i n o m badacsonyi és egyéb baiaton- 
lelléki borok szolid áron nagyban és 
icsinyben állandóan kaphatók

Ntári János
ornagykereskedönél — KÍSMOmbat.
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Zób za zóbPíszno: PETŐIT SÁNDOR — Poszlovencso FLISZÁR JÁNOS

Pri szebi pa tramá v-pamet Nevzemete ? Cserép kályhák

Jaj! moj hrbet, jaj moj hrbet, Totá je!Szószed szó ga vö szpráhsili Bolí me!Z ednov preklétov, szoklátovPalicov,Szó me szklesztili povóli Szvojov zsnyóv!
■

Zaká máte ogradcsek iGrűske v nyem ?Zaká dá Bóg rászti szadiNa nyi tam?Grűske szó vábno glédaleNa méné,Ponüjale mi szladtek szádZ szvoje véke.

Ali náj bó, vsze tó jász vö Presztoiim ;Z-interesom nazáj plácsam, Pretrpim ;Znam jász od vás tüdi nika Hűdoga,Ka ví csiníte, delate Szkrivnoga ?Zakaj hodite ví k-nam po Vecseráj ?Ka nasztregávate tam pri Oblokáj ?Jeli? v-drűgom okej szpico Vídite; i

Od ti ovi drügi szte ví Z-kém bőgsi?Od méné szte sztrőkrát bole Ví husi.Méné za tatíje voloBíjete ?’1 szarni küs krádnot k-sznehej Hodite ?Escse ednók pá k-oblokiPríditeT okóli sznelié sze miMujszajte:Nepozábim, dobro znam, kaVám trbé,Poljém vász, ali materi szkricsim Brs naprej!
Kak prék szkocsitn visziki plót Szem szpadno!Tak, dabi sze szúrnák szkoron Razpocso.Pri vszem tóm me escse szószed Tam zgrábi,Z-ocsekom po hrbti, plécsaj Szpogládi.Oh, zakaj szem zadóbo jászDén ete?Ino za grűske pretrpoTé moke!Ne, — tó más za edno — drűgo I trétjo,Szám Goszpodin Bóg ráncs névé, Ka kelko ?Mészec je bio szám jedfni Nazócsi;Zsaloszten pogléd jeZócsi-vócsi;Z-oblákom szi je cn ZakrioI z-menőm vréd sze Szkozio.

vrgaoobrázje brhko
Szamo li on sze nikak né Szmilüvao;Pod pete mi je cifrasztiPlesz igrao;Po hrbti, plécsaj, me je fejszt Namazao;Jász szirmacsek szem pa drmszki Plesz plészao.

Mati i oszemlejtni színek szta gorela kak soupa
Zvünrédno zsaloszfna i dupliska I 

szmrtna neszrecsa sze je pripetila v j 
Ugod vészi pouleg Pápe. stere áldov 
szta grátala mati i 8 lejt sztár színek.

Mláda vertinya, Oláh Gézova je | 
scsejla pecsti krüj i je v pécsi kőrila. i 
Pri deli sze je okouli nyé vrsenio i 

I nyoj kaj pomágao tüdi nyéni 8 lejt 
sztár színek. V kűnyo szta znoszila 
doszta borovoga veja i szkálja i vszeli 
gordejvala, kak je dojpogorelo. Gda 
je pa mati melala na ogeny szlejdnyi 
püseo, szó sze nyoj od szmolnátoga 
plaména vúzsgali nájprvle vlaszjé 
na tou pa gvant. Vsze zoszágana je 
kak gorécsa soupa bejzsala na dvo- 
riscse, nameszto tóga, ka bi sze na 
tla vdárila i kobácala.

Máli Géza je tüdi bejzsao materi 
na pomoucs, ka bi jo rejso grozne 
neszrecse. Pri gasejnyi sze je pa tü
di nyegov gvant vuzsgao i szta zdaj 
zse obá krícsala na pomoucs i gore
la kak soupa.

Szouszidje szó rejszan vcsaszi pri-1 
bejzsali na pomoucs i obá gorécsiva : 
pogászili. Z Pápe je \ csaszi prisao 
resilni automobil, ki je mater z ver- 
nim színom vréd odpelao v spitao.

: Bilou je pa vsze ksenki, ár szó niti 
1 matere niti szineka nej mogli rejsiti.

Mati je escse tiszti dén mrla v groz- 
ni mukaj, színek pa na drügi dén 
predpoudnevom.

Obiászt je na iici meszta vöiszkala 
zrok neszrecse i sze je poszvedocsi- 
lo, ka szta obá grátala áldova nej- 
zadosztne pazke.

i SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVNICA
! Píszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. — Poszlovencso: FLISZÁR JÁNOS, vp. vucsitei.

Román. — I. Tál. 6 iiPlébánus je jáko pobiti grátao; neob- csütno drevéno z-obtrdjenim dühöm je sztao tam i na zemló glédao. Tak sze nyerni je vidilo, da bi zemla bézsala z-hi- zsami, z-grájkov, z-Billeghi ocsom, z-ko- sarov navkíip, li szamo on sztojí i nemre sze genoti z-ednoga meszta nej eszi i nej tá. Ouzdalecs od Ukricza lóga sze je nikse csüdno sümlénye csülo, z-steroga je niksi szrdcé gíbajócsi k-niaternoj récsi priszpodoben glász méno csüti. Drgetao je i kebzüvao; té glász sze je pascso razlozsávati i da sze nyerni je zse poszrecsilo ednoga, ednoga od ti ovi razpoz- nati, odlócsiti, niksi tiihi glász je je raz- prascso i v-szébe zápro. Pa csit ■ csit! No pa je rávno zdaj csüti z-lóga Bozsega angela glász: Jankó, Jankó, szkrb rnej i zkucsári gori tó déte; Dokecs je plébánus té nebeszki glász poszlűlisao, Biileg- hi öcsi je pregorelo za nerecslívoszti volo, eden Bóg pláti bi dönok vréden bio, niti nescse z menőm guesati, szi je miszlo.— Kak je, tak je — právi zámirno, scsuka z bicsom. — Z Bogom naj bo- dejo goszpon dühovnik; Győ csillag!Dühovnik je nej odgóvoro ni edne récsi, ár je niti napamet nej vzéo vu ve- likoj zsaloszti, ka sze gödi okóli nyega. konyi szó sze na pót vzéli, Billeghi ocsa

je peski só kre kői, ár sze je pót pozdi- dávala malo na brég. Vu szebi je neza- ( dovolno muvo, tó je pacs né kaj csűd- noga na etom szvéti, ka csi z piscseta páva gráta, nepómni szvoje piscsecse sztáve. Gori pridócsi na temen bregá, sze i je nazáj zgledno i escse itak tam sztojé- csega vido tóga skolnikovoga pojba i ka náj szám szebé cgvüsa, je nazáj szkrícsao:— Prék széni nyim dao, ka je narné- ne zavüpano biló! Na ete krics je k szebi prisao plébánus. Nyegov düh sze je nazáj povrr.o z blodécse póti, ár je on daiecs blódo za szvojov preminócsov má- terjov. Za prvo dnzsnoszt je drzsao gori poiszkati mater, z nyóv je zseio potrositi escse ednók edno málo vrémen, ono vré- men, gda je escse zsnyóv zsívo i potom vu míszli ono vrémen, od steroga ga je dalecsína razlócsila. Tam je sztao vu míszli pri nyej, gda je dú’so pűsztsala, kle- csécs, molécsi sze za nyö, miszlo szi je j na tiszte nyéne recsí, stere je ona stela i nyerni praviti, ali né je mogla. Szlédnyi i nyéni zdüháv — zselénye je veter po- I padno, prék ga je dao lógi, steri ga je nyerni naznano: Jankó, Jankó, szkucsári I gori tó szirótico!Nej je potrébno deteti domá bidti záto, I naj sztarisa szlédnye zselénye zazvé. Nej
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában, Muraszomhat.

minden színben elsőrendű ki
vitelben 200 P-tc], valamint 
samotpcr és samctiégla a leg
alacsonyabb napi árban kap
ható. A kiége: \ askályhák 
újból kisamotozza^át, cserép
kályhák étrakásét vállal

Első Mura , .céki cserépkályha 
és samofmühely

Lounerth József
Mártonhely.

Naznányam
postüvanomi obcsir.sztvi, ka je po 
szmrti Simon Emilove prejkvzéla za 
fárbanye i csiscsejnye gvanta za 
naso fabriko v N’agykar.izsi SKRILEC 
JÁNOSOVA, Rákóczv c. 17. (rávno v 
tisztoj hizsi). Proszim postüvano ob- 
csinszfvo za nadalnyo podpéranye.

PÁLCSICS
fabíjika za fárbanye i pucanve gvanta

NAGYKANIZSA

Szirouve kouzse
od divjácsine (od domácse mácske, pizsmovke, toré, veverce, 
jázbeca, domácsega i divjoga závca, liszice, vidre itd.) kak 
tüdi vsz.akso dlako kupim po nájvisisoj cejni.

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

JÓZSEF

Poslatekfirékpénz-
:ári csekkszámla

jk.
Sürgöny: 

BENKÓ,
M jraszombet

je potrébno tó na papér szpíszati, niksa falinga je né, csi tó elektricsni drót ne odneszé k nyerni. Jesztejo od tóga zmo- zsnése, pripravnése mocsí.Jánosa prvi nágib je bio za Billeghi ocsom bézsati, da naj sztáne i nyerni vsze pové od materé, ka pacs od nyé zná, kak je zsivéla v dvema letolna, kak je vniéra- la, kak szó jo pokopali, — vsze i vsze bi rád znao; ali kóla szó zse daiecs iio- dile i v tóm megnenyi je zagledno ko- saro, na stero jc zdaj pazko vrgao.V kosari je ta mála szesztrica szladko szpála. On jo je escse né poznao, nigdár jo je escse né vido. Nájobszlédnyim je te bio doniá. gda szó ocso pokápali, te je mati poszlála kóla po nyega; zdaj nyerni je niscse né naznano, máié Veronike je te escse né biló na szvéti, z nisterni piszém je zvedo, ka jeszte i mati je z szra- mezslívoszti od tóga jáko nakrátci píszala.János je k kosari sztópo i glédao pu- noga obráza prijaznívo deklino. Jeszte v nyé nika maminoga, szi je miszlo i kak jo gléda, gléda, obráz je zácsao rászti, premeniti sze i k koncovi je materin obráz sztao pred nyim. Szvéti Bog, kakse csüdo, kakse vidénye je tó! Li szamo pö minute je trpelo tó i znóva je biló málo détece.Oh, da bi sze bár zbüdíla! János bi tak rád bio, da bi öcsi odprla, ali né ji je odprla, szamo dúge ozimice szó sze kázale z dvé poknyi, liki szvilne odlacske.I zdaj tó jász morém gori szkucsáriti ? Szi je premislávao János i hica ga je ob-

liodila pri szrdei — i gori je szhránim! Ali zkoj ? Bóg moj, Rög moj, zkoj ? Vén szám némám kaj jeszti. Ka naj zacsnem? Ka mám csiniti?Kak do éti mao, csi nyerni je dűso zsaloszt obszéla i cágloszt pozsmécsala i brez tanácsa je sztao: zdaj je tüdi tak csinio, v cérkev je só, dőli je poklekno i Bogá molo. Cérkev je rávno odpréta bila, dvé sztárivi mamici szta jo bélile.Né je só k oltári, ár szta rávno tam brabraie tivi mamici, nego vcsaszi od- zvóna prizsegnyene vödé krnícski je sztá- la z leszá zrézana Jézusa obrázka, tam je doj poklekno.DEZSDZSÉVNICA 1 SZVÉTI PETERTak je, pred jézusom je klécsao plébános. K Jezusi, k nasemi goszpodni sze je povrno.Kak vejjía szrecsa je za cslovecsansztvo Jézus, té Jézus, ki ie cslovecso dób vzéo, na szébe i dönok Bóg bio. Od Bogá ne vémo kaksi je, ali od Jézusa známo. Jézus je vszákom: poznáni. Známo, ka je csinio, kak szi je premislávao, nyegov obráz poznamo. Vé tó napuni nase szrcé, ka je on nas goszpód, nego tő ka je nas poznánec, ki je pred dvejezero létmi zsívo na zemli! Z tisztoga vrémena i za nyimi zsivócsi líijdi je zse dávno prájh grátao — z práha pa tráva zrászla i Bőg zná, ka escse — ali té nas poznánec izda zsivé, vszigdár je bio i na veke bode.(Nadaljávanye pride.)
Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Kö/:művelő lesi Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Hartner) Nándor.


