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A vendek hűségéről beszélt
a Magyar Élei Párt muraszombati értekezletén Kölcsey István országos alelnök

bejelentések a köieHátási nehésségek enyhítéséről
■, Msgyar Élet Pártja Muraszom- 

.tban kerületi nagyválasztmányi ér- 
kezlelet tartott kedden este fél 7 órai 

kezdettel a községháza dísztermében. 
A r,ugy választmányi értekezletet az 

muraszombati választókerület
ei, >y érdeklődés kísérte és a részt

vevő tisztségviselők zsúfolásig meg
vették a termet. Az értekezleten meg

üt Kölcsey István a párt országos 
vük . Kása Lajos országos főtit- 

i'ndre központi vár- 
■ . í v'r :r kíséretében. Muraszom- 

. utazott az értekezlet alkalmá- 
. ko/u Sándor felsőházi tag.

. Hiszekegy elmondásával kezdő- 
‘t az értekezlet. Vitéz Lindvay Nán- 

mszággyülési képviselő, kerületi 
ez tő üdvözölte melegen a bu
só vendégeket, dr. Olajos József 

sz M ót és az értekezleten meg- 
. “leket. Megnyitó szavaiban vá

zolta a vezető és a vezetet! közötti 
betartás szükségességét.
A egyetértés kimélyitését szol
gálja a kormány és a mögötte 
álló párt vezetőinek országjárása,

amely ismerteti a néppel a nyers va- 
■v got, mert csak őszinteségért tehet 

viszonzásul bizalmat kérni. Szükség 
' an arra, hogy mindenki tisztán lás
sa az ország valóságos helyzetét és 

ne higyjen az álmodozóknak, 
akid talán tudatlanságból, talán rossz- 
"dulstbó! romlásba akarják taszítani 
a ’ mzetet. A magyar nemzet veze- 

.zt az utat járják, amely az ország 
jövő boldogulásához vezet.

Kölcsey István országos alelnök 
mondott ezután beszédet. Hangsu- 

la rogy amikor Kállay miniszter- 
e ■ ok, a MEP pártvezére elfoglalta 
m.mszterelnöki székét, elhatározta, 
iiovy végigjárja az országot, elsősor-

I ott területeket, hogy 
merke< ék a lakossággal és elő- 

rssa neki azokat a célokat. ame- 
•. tele, a magyar nemzet halad. Saj- 
nos. a rohanó külpolitikai események, 
a^,. ';yek szinte állandó résenlétet ki- 

...a< megakadályozták miniszter
iünket az országjárásban. Ezért 

’■ kerle meg, hogy
eljöjjön a Muravidékre is, arra

’ földre, amelynek népe a legna- 
óbb hűségben élt ezer esztendőn 

keresztül a magyarság oldalán 
f"' világosítsa fel az embereket a kor- 
mf 

de
"épnél egyik sem volt hűségesebb 

ezer éves magyar hazához és só- 
'•árogva várta 22 éven át azt a na- 

amelyben ismét magyar honvéd 
léP földjére.

-nyzat útirányáról.
yónös örömmel jött ő ide, a ven- 

* közé, mert tudia. hogy ennél a

A magyarság is testvérként ke
zelte mindig a vendséget.

Sohasem akadályozta nyelvének hasz
nálatát és fejlesztését, közvetítette 
hozzá a saját kultúráját, gazdasági 
előnyökben részesítette a népet és 
csak egyet kívánt: feltétlen hűséget! 
Ez mindig megvolt és ha meglesz 

j továbbra is.
sohasem következhetik be nézet
eltérés a magyar nemzet és a 
vend anyanyelvű testvérek között.

Az itt élő nép pedig legyen nyugodt, 
ez a terület soha többé nem tar
tozhatok más országhoz, mint ha
zánkhoz, erről az ország töretlen 
ereje és helyzete biztositja.
Nehézségek vannak ma a magyar 

életben Ez természetes, háborúban 
nem is lehet másként. Megrázkódta
tás nélkül fogja azonban <■. nemzet 
ezeket a nehézségeket átvészelni, ha 
követi az előtt • álló két világító pon
tot. Az első

Kormányzó Urunk,
akinek bölcs vezetése és mind bel
földön. mind külföldön méh tiszte
lettel övezett személye a legnagyobb 
nehézségekből is kiemelte eddig a 

i nemzetet, a másik pedig a pártunk, 
! amely az ország népének hatalmas 
: többségét és iegkomolyabb elemeit 
’ foglalja magában.

Ezután
a gáncsoskodókról

beszé!t. akik birélgatnak. okoskodnak 
és hátráltatják fecsegésükkel az egy
séges szellemű munkát. Egyik részük 
azt mondja, hogy

nem kellett volna az országnak 
részt vállalnia a most folyó há
borúból.

Ezeknek azt 'eleijük, hogyan képzel
ték volna el e nélkül a felszabadítóit 
területek visszatérését ? Másrészt, kö
telességünk harcolni szövetségeseink 
oldalán a fenyegető bolsevista ve
szély ellen, amelyet országunk hatá
raitól űztek el. — A másik szélsőség 
éppen az ellenkezőjét hangoztatja:

miért nem adunk ki több katonát 
a frontra ?

Azt fecsegik, hogy a németek kértek, 
mi azonban megtagadtuk.

Elképzelhető-e. hogy ha a németek 
tőlünk nagyobb segítségei kértek volna 

' és nem adtuk volna meg. ma még 
i szövetségben állanánk? Higyje el 
j mindenki, hogy

a magyar és német legfőbb ve
zetés nagyon jól tudja, mit csinál.

: Tartaléknak hagyja itt erős hadsere
günket. mert még szükség lehet fel
használására vagy itt, vagy ott. Min
denesetre teljes egyetértésben álla
pítják meg, hogy mennyi magyar ka- 

i tona harcoljon a keleti fronton.

Ezután
a közellátásról beszélt.

Bejelentette az alelnök, hogy a textil
hiány enyhítésére a kormány az idén 
tipuscikkeket gyártatott, amelyeket ol
csó) áron dob piacra novemberben a 
kisemberek részére. Ezen kívül más

nagyjelentőségű bejentéseket tett, 
mindmegannyit a közellátási helyzet 
javítására szolgáló tervekről és közel
jövőben kijövő rendeletikről.

Végül hangoztatta, hogy
az ország kárát

szolgálja csak, aki feleslegesen okos
kodik. magyaráz, kiabál. Itt csak egy 
ember adhat jelet a cselekvésre. Kor
mányzó Urunk. Amit pedig ő mon
dani fog. azt követjük, mert a bol
dogabb jövőt szolgáljuk vele.

A hatalmas tetszéssel és helyeslés
sel kisért beszédet vitéz Lindvay Nán
dor köszönte meg.

Titán József 
kerületi iárstitkár számolt ezután be 
a kerület szervezeteinek működéséről. 
Hangsúlyozta, hogy a párt szerveze
tei valamennyi községben megbízha
tók és azok maradnak feltétlenül a 
mai nehéz helyzetben is.

teventé^ gyűjtenek október 1-én«» 2-án 
a Vöröskeresztnek Muraszombatban

Október 1-én és 2-án az országos 
Vöröskeresztes hét keretében Mura
szombatban is gyűjtést rendeznek. A 
gyűjtést a leventeifjuság végzi. Ház
ról házra járnak a leventék, hogy 
összeszedjék a lakosság adományait 
a legnemesebb célra.

Muraszombatbein tudja mindenki, 
hogy a felszabadítás után miiyen nagy

Pogány Albert áll. gimnáziumi igazgató, 
a VasgpiirD munkaközössÉg főtitkára Muraszombatban

Az öt nagy, felszabadított területen 
működő közművelődési egyesület Vas- 
gyürü munkaközösségének budapesti 
vezetője. Pogány Albert állami gim
náziumi igazgató vasárnap Muraszom
batban járt, hogy a Vendvidéki Ma- 

; gyár Közművelődési Egyesület mun
kájával közelebbről megismerkedjék 
és megbeszélje az egyesület vezetői
vel azokat a kérdéseket, amelyeket 
a VMKE az októberi lillafüredi Vas- 
gyürü értekezleten szándékozik szó
ba hozni.

Pogány Albert vasárnap délelőtt ifj. 
Szász Ernő, a VMKE ügyvezető tit
kárának társaságában felkereste dr. 
Olajos József főszolgabírót, dr. Törnár

Dr. Pintér Miklós
muraszombati községi pártelnök szó
lalt ezután fel. Köszönetét mondott 
a felvilágosító látogatásért, amelyből 
erőt és bizalmat meríthet mindenki 
a további munkához. Kérte, hogy ez 
az értékes látogatás ismétlődjék meg.

Vitéz Lindvay Nándor
mondáit befejező szavakat. Kitértazok- 
nak a fecsegésére, akik

békepárt
néven a háborúból való kiugrást sze
retnék. Rámutatott ostoba elképzelé
sük veszélyességére és arra, hogy ezt 
a háborút csak akkor fejezhetjük be 
sikeresen, ha mindvégig kitartunk a 
becsület és hűség mellett.

Végül az összefogás és a nemzeti 
politika szükségességé t hangsúlyozta.

OHL 4-én megszűnik 
a időszámítás
A kereskedelmi miniszter rendelke

zése értelmében október 4-én, hétfőn 
hajnali 3 órakor megszűnik a nyári 
időszámítás, az órákat visszaállítják 
2 órára s ezzel meA-it életbelép Ma
gyarországon is a rendes időszámítás.

segítségére volt a Muravidék társa
dalmának

a hadifoglyok és eltűntek felku
tatásában

a hirtelenjében m gszervezett Vörös
kereszt egylet. ig\ hisszük, hogy Mura
szombat közönségének megnem’szünő 
hálája az átlagosnál szebb eredményt 
hozz magával a gyűjtés alkalmával.

Ede premontrei kanonok, áll. gimná
ziumi igazgatót. Rhosóczy Rezső tan
ügyigazgatás! kirendeltségi vezetőt, 
Lipics József városbirót, dr. Pintér 
Miklós kir. közjegyzőt és Benkó Jó
zsef gyárost, a VMKE társ- és alel- 
nökeit, délben ebéden jelent meg vi
téz Lindvay Nándor orsz. gyűlési kép
viselőnél. a VMKE elnökénél, majd 
az egyesület elnökségének tagjaival 
folytatott megbeszélést. Elutazása előtt 
Titán József népművelési titkártól tá
jékozódott a muravidéki népművelés 
helyzetéről. A lillafüredi értekezleten 
a VMKE-t vitéz Lindvay Nándor el
nök és az ügyvezető titkár képvi
selik.
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I mán Véghely, 12. Sávéi István Alsó- 
i marác, 13. Rostár Ferenc Muraszom- 
I bat, 14. Cug János Musznya.

A verseny után vitéz Lindvay Nán- 
i dór országgyűlési képviselő rövid be- 
; szédet intézett a leventeifjusághoz. 
í amelyben kötelességeikre hívta fel a 
i leventék figyelmét. Ezután megko
szorúzták az országzászlót, majd vi
téz Lindvay Nándorné kiosztotta az 
érmeket és jutalmakat. Végül a tü- 
zoltózenekar játszotta el a Himnuszt.

A muraszombati Levente Egyesület 
köszönetét mond azoknak a mura
szombati kereskedőknek, akik aján
dékaikkal a versenyzők megjuialma- 
zását lehetővé tették.

A perestói leventekörzetből a pe
restói. görhegyi és lendvakirályfai le
venték az simult vasárnap tartották 
meg kerékpárversenyüket. A verse
nyen résztvett 9 levente és pedig: 
Perestóról: Geder Alajos, Magyar 
Alajos, Récék Hermán és Komik Ala
jos ; Görhegvről: Gombóc Ágoston és 
Nemec Frigyes: Lendvakirályfáról: 
Szukics József, Fickó Alajos és Schnu- 
rer Alajos.

A versenyzők Perestóról indultak 
ki Szarvasiakon, Hegyszoron. Kuz- 
mán, Felső-, Alsócsalogányon, Jege- 
nvésen. Pitz majoron, Vaskidt gkuton 
és Lendvakirályfán át tértek vissza 
Perestóra. .32 km-nyi utat az első 
Nemec Frigyes görhegyi levente 1 ó. 
51 p. alatt, a második Szukics József 
lendvakirályfai 1 ó. 53 p. 30 mp„ a 
harmadik Schnurer Alajos lendvaki
rályfai 1 ó. 55 p.. a negyedig Magyar 
Alajos perestói 1 ó. 56 p. 15 mp.. az

Cipót Lajos csendlaki levente nyerte
a muraszombati kerékpáros gyorslevente versenyt
Háztömbkörüli kerékpárversenyt 

rendeztek vasárnap a muraszombati 
leventék részére. Áz országzászlótól 
indultak a versenyzők sok érdeklődő 
jelenlétében és oda érkeztek vissza az 
öt kilométer hosszú verseny lefutása 
után. Erős küzdelem után a követ
kező versenyzők nyertek érmet és 
jutalmat: 1. Cipót Lajos Cser.dlak. 2. 
Lőjek György Muraszombat, 3. Vido- 
nya Brúnó .Muraszombat. 1. Gombo
si János Muraszombat, 5. Serüga 
Iván Muraszombat. 6. Kolossá Lajos 
Muraszombat 7. Vitéz György Alsó- 
marác, 8. Doigov Iván Muraszombat.
9. Szmodis Sándor Musznya, 10. Far
tel Sándor Alsómarác, 11. Kósz Kál-

Leventewerseny Perestón
ötödik Gombóc Ágoston görhegyi 2 

| ó„ a hatodik Komik Alajos perestói 
! 2 ó. 2„ a hetedik, nyolcadik és ki
lencedik Geder Alajos. Récék Hermán 
és Fickó Alajos gum mi foltozás miatt 
csak 2 ó. 16 p. alatt tették meg. Amig 
verseny tartott a felsőlendvai ésvashi- 
degkuti leventék labdarugó mérkőzést 
játszottak a perestói gyakorló téren. 
Ezek után következett a dijak kiosz
tása. Minden versenyző kapóit. Az 
ünnepély befejezése előtt Porédos 
István perestói lev. csapatparancsnok 
buzdító beszédet intézett a verseny
zőkhöz és a jelenlevő többi leventék
hez. Sok nézője volt a versenynek, 
amely Himnusszal végződött. A ver
senyzők egyik diját, fél liter pálinkát 
Obál Jenő perestói lakos adományoz
ta. ezúton mondunk neki hálás kö
szönetét. A többi dijat a levente egye
sület pénztárából fizették ki.

I

Kik kaptak fegyvertartási engedélyt 
a muraszombati járásban?

A muraszombati járás területén fegy
vertartási engedélyt legújabban a kö
vetkezők kaptak : Andersch Hartner 
Nándor gyógyszerész Muraszombat, 
Andersen József droguista Muraszom
bat, Antauer Jenő tanügyi előadó Mu
raszombat. Antalics István vadőr Zsi- 
dahegy. Antaiics János korcsmáros 
Zidahegy. Bacsics Ferenc kisbiró Fel- 
sölendva. Bacsics Géza gépmester 
Tótkeresztur. Balogh István ev. lel
kész Alsómarác, Beer Géza posta
tisztviselő Tótkeresztur. Bencze János 
körjegyző Nagytótiak, Benkó József 
gyáros Muraszombat, ifj. Benkó Jó
zsef nagykereskedő Muraszombat, 
Bejek János rk. plébános Szentsebes- 
tyén, Belinger Márkus portás Mura
szombat, Bédek József vadőr Újtöl
gyes, Bédek Kálmán kisbirtokos Gya- 
r.afa, Bédek Károly vadőr Gyanafa, 
Benkics János vendéglős Muraszom
bat. ifj. Bölcs Gyula egyetemi hall
gató Muraszombat. Nemes Breuer Pál 
ezredes Muraszombat, dr. Brandieu 
Szilviusz orvos Muraszombat. Cmór 
Ernő vadőr Alsómarác. Csaba József 
körjegyző Péterhegy, Csarni Kálmán 
kereskedő Berkeháza 111., Csurmann 
Károly uradalmi gazda Felsölendva, 
Drávec József Görhegy, dr. Dsubán 
László bírósági aljegyző Muraszombat. 
Ebesfalvi Béla körjegyző Felsölendva, 
Farkas Gábor áll. tanító Muraszom
bat. Ficzkó József kisbirtokos Gyana
fa. Fickó Vendel kisbirtokos Perestó
111.,  Fiiszár István uradalmi gazda 
Felsölendva. Fiiszár Károly kereske
dő Muraszombat, Flegár Alajos korcs
máros Muraszombat, Frühvirth Frigyes 
Görhegy. Fuisz József vadőr Pálhegy, 
Gergár János kereskedő Tótkeresztur, 
Gergár János kereskedő Tótkeresztur.

Gergár Lajos földbirtokos Tólkeresz- 
tur, Golób Lajos kereskedő Alsóma
rác. Grah Alajos földmives Mottolyád. 
Hajdú Vendel m. kir. posta altiszt 
Muraszombat, Hajdinyák István föld
mives Pálhegv, Haklics István járási 
m. kir. gazdasági felügyelő Mura
szombat. vitéz Lindvay Nándor föld
birtokos Muraszombat, vitéz Lindvay 
Nándorné Muraszombat, Hári Dénes 
áll. tanító Urdomb, Hári János kis
birtokos Tótkeresztur, Hári Lipót ev. 
lelkész Domonkosfa, Hári Zoltán ig- 
tanitó Kerkaszabadhegy, Horváth Fe
renc ig. tanító Felsőszcntbenedek. 
Horváth Géza OT1 tisztviselő Mura
szombat. Horváth Iván molnár Csend
lak, Horváth István földműves Szent- 
sebestyén, Horváth János mezőőr 
Kisszerdahely, Horváth Károly korcs- 
máros Muravárhely, Horváth Sándor 
földműves Szentszebestyén. — (Foly
tatjuk.)

— Nyíregyházán evangélikus na
pokat rendez az Országos Luther 
Szövetség szombaton és vasárnap.

— Jelentsük fel az állatkínzókat. 
Az Országos Állatvédő Liga felhívás
sal fordult a közönséghez, bánjon jól 
a kutyákkal, macskákkal és más há
ziállatokkal. A kutyatartó ember'csak 
azokat a kölyköket tartja meg, ame
lyek biztosan elhelyezhetők. A sok 
kivert kutya a tulszaporodás követ
kezménye. Felhívja az egyesület a 
közönséget, közölje vele az állatkín
zók nevét és lakcímét, mert az egye
sület az illetékes hatóságoknál meg
teszi ellenük a feljelentést.

VÁROSI MOZI * MURASZOMBAT
Október 2-án. 20 órakor. 3-án 11.15. 15. 17 és 20 órakor és 4-én 20 órakor 

legújabb vigjáléka: TILOS A SZERELEM 
TAHY ANNA-MÁRÍA, KELEMEN ÉVA. v. GOZMÁNY GYÖRGY. MAKLÁRY stb.

Jön I
i Karády—Jávor: „MAKRANCOS HÖLGY'6

2 órás kacagás I
|"V

— Elveszett a Muraszombat— 
Nagytótiak megyei utón fekete keretű 
szemüveg. Megtaláló illő jutalomban 
részesül. Leadandó az urdombi vagy 
mártonhelyi körjegyzőségnél, vágysz 
itteni szerkesztőségnél.

— Meghívó. A belatinci levente 
csapat október 3-án délután 3 órai 

; kezdettel a Korona-szálló összes he
lyiségeiben Vöröskereszt javára Nép
táncok bemutatóját rendez, melyre 
mindenkit tisztelettel meghív.

— Szerencsétlenül jártak a ját
szadozó gyermekek. Ferendakon

A

:s:t

PESTVIDÉKÍ JÁRÁSBÍRÓSÁG 
ELNÖKE LETT

Dr. LEHOCZKY ISTVÁN!
A muraszombati járásbíróság kivá

ló elnökét, dr. Lehoczky Istvánt a 
pestvidéki járásbíróságra helyezték 
át elnöknek. — Dr. Kertészt Andrást 
a muraszombati járásbíróság alelnö- 
két Besztercére helyezték járásbiró- 
sági alelnöknek.

A két kiváló jogász távozásával _ ______ _______
Muraszombat társadalmi életét is ér- diófára mászott Majcán József 9 éves 

kisfiú és lezuhant. Olyan szerencsét- 
: lenül esett le, hogy karját törte. — 
i Lendvavásárhelyen hasonló szeren
csétlenség érte Troksár József 7 éves 
gyermeket. 0 is karját törte. — Mu
raszombatban Fridrich Aranka 4 eves 

j kislánnyal történt baj játszás közber.
Üvegre lépett és a szilánkok össze
vagdosták a lábát. A muraszombati 
közkórházban ápolják mindhárom 
gyermeket.

1 
| 

i zékeny veszteség éri.
*

— Minden vasárnap celebrálnak 
magyar misét a szaléziak kápolná- 

! jóban. A szalézi intézet kápolnájában 
i ezentúl minden vasárnap délelőtt fél 
! 11 órai kezdettel magyar mise lesz.

— Muraszombatba helyezte át 
Léváról a földmívelésügyi miniszter 
Zónay Mátyás dr. m. kir. állatorvost, 
aki már el is foglalta hivatalát és a 
múlt pénteki napon hivatalos bemu-

■ tatkozó látogatáson volt a főispánnál, 
j alispánnál, vármegyei főjegyzőnél és
a törvényhatósági állatorvosnál.

‘ — Száztizenkilenc muravidéki és
■ inuraközi helyettes tanítót nevezett 
ki a vallás- es közoktatásügyi minisz
ter rendes tanítóvá. A vasmegyei ki
nevezetlek között vannak: Karsai 
István perestói, Külics Ilona csendla
ki. Kádár Gyuláné Bácskai Sarolta

1 korongi állami tanítónő, illetve tanító.
— Muraszombati anyakönyv. Szü

letés.- Horváth Mária fiúgyermeknek 
adott életet, Tuss Frigyes és Gerlec 
Katalin házasságából leánygyermek 
születeti. — Házasságkötés nem tör
tént. — Halálozás: Skrabán János 58 
éves korában meghalt.

Tízhónapos kereskedelmi tan
folyamot nyit Budapesten a Baross 
Szövetség 17. életévüket betöltött ke
resztény ifjak és leányok számára, 
akik a polgári iskolának, vagy a gim
náziumnak legalább l osztályát el
végezték. de beiratkozhatnak közép
iskolában érettségizett, vagy tanitó- 
képzőintézetet végzett fiuk és leányok 

I is. Tantárgyak: kereskedelmi és jogi 
alapismeretek, magyar kereskedelmi 
levelezés, könyvvitel, kereskedelmi 
és politikai számtan, gyorsírás, gép
írás. Az előadások f. évi november 
hó 3-án d. u. 3A 3 órakor kezdődnek 
és délután 3-tól 7-ig lesznek. Beirat
kozási dij 40.— P. Tandíj 300.— P, 
mely havi 30.— P-s részletekben fi
zethető. A beiratkozásoknál benyúj
tandó a születési anyakönyvi kivonat 
és az iskolai végzettséget igazoló bi
zonyítvány. Beiratkozni hétköznapon
ként d. e. 11-től 2-ig és d. u. 5-től 7-ig 
Budapest. VIII., Vas-utca 9. szám alatt 
lehet. Vidéki hallgatók beiratkozhat
nak a szóban lévő két okmánynak 
és 40.— P beiratkozási díjnak postán 
való beküldésével.

— Gyújtsd a makkot disznóhiz
lalásra 1 Kukoricát pótolsz vele!
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— Az aranycsinálás titka még 
ma is megoldhatatlan, de a gyors 
meggazdagodás titkát tudjuk. Ez a 
szerencsés pillanat előbb-utóbb bár
kire rámosolyoghat, ha osztálysors
jegyet rendelj a szerencséiéről köz
ismert „Jobbsors" sorsjegyárusitó- rt- 
tól Budapest, V., Teréz krt. 41. A 
„Jobbsors** sorsjegyeivel sokan 

■ szereztek már vagyoni, próbálja meg 
i Ön is szerencséiét irányítani. 1,000.000, 
'600.000. 400.000. 200.000, 100.000 
175.000, 60.000, több 50.000, 40.000.
pengős és számos 20.000. 10 000
pengős nyereményt nyerhet az októ
ber 16-án kezdődő uj osztálysorsjáté
kon. Nyerni pedig csak az nyerhet, 
akinek sorsjegye van ! Rendeljen te
hát azonnal sorsjegyet a lapunk műit 
heti összes példányához mellékelt 
kartonról levágandó rendelőlapon a 
kiválasztott és felsorolt szerencseszá
mok közül. Még ma adja postára a 
megrendelését. Figyelmeztetjük a t. 
olvasókat arra, hogy ne késedelmes- 
kedjenek, azonnal adják fel megren
deléseiket, mert a legutóbbi sorsjá
téknál a későn érkező megrendelé
seket — sorsjegyek hiányában — nem 
volt képes elintézni a közkedvelt 
szerencsés főelárusitó a „Jobbsors 
sorsjegyárusitó rt.

— Pécsett erélyes intézkedéseket 
hozott a rendőrség a verekedő su- 
hancok ellen, akik a közbiztonságot 
veszélyeztetik.i



]j43. október 1. MURASZOMBAT és VIDÉKE 3 oldal
Miért nem kapott civil lakást

3 muraszombati MÁVaut bérházban?
Örülnek-e, akiket belekényszerítenek a tisztviselőlakásokba ?

Muraszombatban égető probléma
’ inlellisenc’a lakásínsége. Tanár és 

, tviselő házaspárok húzódnak meg 
szobás, szükséglakásokban, a fiatal 
viselő-társadalom számára szinte 

'ehetetlenné teszi a családalapítást a 
" .'t- shiánv. Enykülést Ígért a lakás- 
s',iton a muraszombati vasutas ház 
építésének befejezése.

Mint ismeretes, a 12 kétszobás, 
mpézett fürdőszobás, mellékhelyi- 

arkettás, beépített konyhaszek- 
, íves, példásan korszerű és egész- 

S(.<'es ti^ztviselőlakást magában fog- 
. ületet még a jugoszláv uralom 

ideieden kezdték építeni a jugoszláv 
vasutasok részére. A magyar hatósá
gok r MÁVautnak adták át a házat 
befejezésre, ami az idén a nyár kö
zepén meg is történt.

12 tisztviselő lakás áll üresen 
azóta Muraszombatban, tanárok, 
tanítók és tisztviselők pedig egy
szobás szükséglakásokban ten
gődnek.
A község a MÁVautnak telket aján

dékozott garázsépítésre, általában a 
vasutas ház befejezésében is min
denben kezére járt, abban a jogos ' 
reményben, hogy a ház enyhíteni fog
éi a lakásínséget. Erre minden lehe- 

tőség meg is volt, hiszen
a MÁVaut kirendeltség csupán 
négy lakásra tartott igénytj

négy családos tisztviselője számára. 
Azt kötötte ki csupán, hogy a felsza
baduló egyszerű lakásokat tartsák fenn 
kalauzai és soffőrjei számára. A mu- 
szombati vasútállomáson pedig.nincs • 
családos tisztviselő, aki a MÁVaut ! 
bérház lakásaira igényt tartana.

Igy abban reménykedtek a helyi ] 
valóságok, hogy 8 lakást polgári sze- i 
mélyeknek adhatnak át és sikerül 
megoldani a lakástalanság problémá- j 
ját. Erre ígéretet is kaptak illetékes 
helyről. A lakás nélküli családos 
tisztviselők és tanárok be is adták 
kérvényeiket az egyes lakások elnye
résére és reménykedve várták, hogy 
végre megfelelő otthont kapjanak.

Közben befejeződött az építkezés, 
a lakások pedig üresen ásitoztak és 
várták, hogy valaki beköltözzék. A 
MÁV igazgatósága pedig gyártotta a 
terveket hétről-hétre, hogy kiknek Ítél
jék oda a lakásokat. Énnek is ígér
tek lakást, annak is és végre nehéz- 

^’-a'L’ona után meghozták a 
döntést, ami talán nevezhető salamo
nin k, de szociális szelleműnek sem
mi esetre sem. Így hangzik:

a. IY'uraszornbati MÁVaut házban 
civil lakást nem kap!

Olt csak vasutasok lakhatnak.
‘gén ám, de itt egy kis nehézség 

>amadt, mert nincs Muraszombatban 
‘ vasutas. aki igényt tartana a la- 

j ^'a*a^ legényember tiszt- 
'n gozn£k a muraszombati
- omasfőnökségen, akik hónapos szó- | 

■ ak.>an laknak és nem csak hogy 
n< m akarnak, hanem nem is tudnak 
^rendezni egy 2 szobás, összkom- ; 
°rtos lakást. Ezen is segített a bölcs '

H

rum és likőrgyér
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

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

MÁV igazgatóság, csakhogy a világ
ért civilek ne kaphassanak az ő há
zában otthont . . . Sürgősen 4 csalá
dos tisztviselő Muraszombatba való 
helyezését határozták el.

De még ezzel nem sikerült a civi
leket véglegesen kizárni a MÁVa- 
ut bérházból,

hiszen 4 lakás még mindig nem ta
lált gazdát. Erre két lakást segédtiszti 
állományú vasutasnak, kettőt pedig 
fűtőnek utaltak ki.

Az már nem okozott gondot a sa
lamoni ítélet szerkesztőjének, hogy az 
utóbbi 4 személy közül egyiknek csa
ládi háza van. amiből semmi körül
mények között nem szeretne kiköl
tözni, a másikak pedig ijedten sza
badkoznak : egy szobára való búto
rukkal mit kezdjenek a parketiás, 
fürdőszobás, korszerű tisztviselőlakás
ban, aminek még a bére is nagyobb, 
mint amennyit ők jelenleg fizetnek 
egyszerű, de megszokott lakásaikban.

Nem értjük meg és nem érti meg

Muraszombatban senki, hogy miért i 
kellett a MÁV igazgatóságának igy > 
döntenie. Helyesnek tarthatjuk-e, hogy 
kizárták a polgári személyeket azépü-: 
létből csak azért, hogy olyan vasú- j 
tasokat kényszerítsenek bele, akiknek 1 
egyrészt van megfelelő otthonuk, más- ! 
részt be sem tudják bútorozni az igé- j 
nyeiket meghaladó lakást ? Mura
szombatban segíthetett volna a MÁV 
igazgatósága a polgári intelligenciá- ( 
nak, anélkül, hogy a vasutasok ér- ' 
dekeit sértette volna. Csodálkozva kér- . 
dezzük: miért nem tette hát meg ? 1 
Talán valamely rideg paragrafus szólt I 
közbe?

Akárhogy is történt, 
nem hisszük, hogy a MÁV igazga- | 
lóságának elhatározása végleges.

Muraszombat község a MÁV érdekeit ■ 
mindenkor támogatta, látjuk ezt az 1 
említett telek ajándékozásból. Ne kü- i 
lönüljön hát most el a MÁV igazga- 1 
tóséga Muraszombat polgári társadal- j 
mától és legalább azt a négy lakást ' 
engedje át a polgári személyeknek, ■ 
amelyekbe már nem tudott vasutas i 
tisztviselőt elhelyezni és amelyekre 
néhány családnak égető szüksége 
van. — (Sz.)

Nyári beszámoló Szombathelyről
Irta : SZIKE

(Folytatás.)
Sokat jártam társaságba. Érdekeit, I 

hogy most miről társalognak a szalo
nokban. Kevés politika, sok traccs. \ 
Itt mindenki mindenkiről mindent tud' 
és amit tud. azonnal tovább adja. ' 
Panaszok hangzanak el, hogy egyes | 
városrészekben a csatorna- és vizve- 1 
zetékhálózat hiányos vagy teljesen 
hiányzik, hogy Kámont nem köti ösz- 
sze villamos a várossal, hogy a pár ! 
hónappal ezelőtt végzett patkányirtás ; 
ellenére még mindig rengeteg a pat- I 
kány. Egy a Szt. Imre herceg utcá
ban lakó ismerősöm meséli, hegy lég
puskával lövöldözi a patkányokat, 
de már annyit pusztított el. hogy a 
töltényeket Pestről kénytelen hozatni. 
A fürdőző közönség már most jajgat, ! 
mit fog télen csinálni. Nem lehetne j 
téli fürdőt építeni ? A közönség is jól 
járna és a város sem fizetne rá. A 
város közönsége aránylag keveset ' 
sportol, a teniszpályák gyéren látoga- , 
tottak. Annál többen járnak az egyet
len moziba. Örömmel állapítottam . 
meg, hogy a bridvet kezdi kiszorítani 
a tarokk. .Még a hölgyek is mesterien 
kezelik a tarokkárlyákat. .A zárórát 
mindenütt pontosan megtartják. Kivé
tel nincs. Az esetleges utómuri rádió- , 
gramofon mellett magánlakásokban ! 
zajlik le. A fiatal hölgyek rendszerint 
mamájuk kíséretében jelennek meg 
udvarlóikkal nyilvános helyeken. Ez 
itt szokás, de ez még nem. jelenti azt. 
hogy a fiatalság garde nélkül nem 
találkozhat. Sőt 1

A jó társaság jelenlegi találkozó 
helye a Sabaria kerlhelyisége, az Áré- j 
na. A 3—4 személyes kerek asztal-! 
kák a fonott kertiszékekkel, tarka te- i 
ritőkkel és párnákkal, sok-sok virág- 1 
gal a nagy gesztenyefák alatt, oly 
hangulatossá teszik a helyiséget, hogy 
ide mindenki szívesen visszatér. A

tompított világítás melleit halkan mu- ; 
zsikál a cigány, kifogástalanul szol
gálnak fel a zajtalanul járó, jól nevelt 
pincérek. Maga a tulajdonos, a köz
kedvelt Gyula-bácsi, egy diplomata 
előkelőségével, finoman hajlong az 
asztalok között, szeme mindent lát, 
füle mindent hall. A társaság iit csen
desen. finoman szórakozik. Aki a za
josabb vidámságot kedveli, az elmegy 
a Paiace-kávéházba (nem hangzato
sabb Palota-kávéház?) és huzat ma
gának az örökké vigkedélvü, kedve
sen hízelgő prímással, a Lajossal. A 
Kioszkban jót nem tapasztaltam és 
igy inkább hallgatok. De aki Szom- j 
bathelyen jár. feltétlen igyon meg egy ' 
„Matyi‘ -t az Espressoban. Hogy mi I 
a Matyi ? Tessék megpróbálni 1

A teniszpályán szembejön velem I 
egy atlétalcrmetü, domború mellka- í 
su. barnára sült izomember. Markáns 
vonásai oly jellegzetesek, hogy rög
tön felismerem : Csathó Béla, a nők 
bálványa, teniszversenyző, tornatanár 
stb. Kezet fogunk, nem ismer meg. 
Hogy is ismerhetné fel bennem, őszü
lő hajammal, egykori tanítványát ? 
13 évvel ezelőtt nagy volt köztünk a ! 
korkülönbség, mely még ma is fenn- ! 
áll. csakhogy most én vagyok az idő- ; 
sebb. Istenem, hogy múlik az idő!

Szombathelyen ismertem meg sze
mélyesen a Délvidék elismert és nagy 
reményekre jogosító költőjét. Dudás 
Kálmánt. Magas, izmos ember. Kissé 
előrehajló háttal, elgondolkozva, szó
rakozottan jár az ufeán. Fekete, hosz- 
szu haja mint egy táltos sörénye om
lik tarkójára, fekete szemében rejtett ' 
tüzek, ki nem mondott gondolatok. ' 
vágyak. Csöndes, szolid ember, de ' 
ha elönti a méreg (jajj, nagyon lob- ; 
banékonv I) öklével szerez igazságot 1 
magának. Költeményeinek egy-egy i 
versszakában saját énjét szólaltatja i 
me£. Csak aki ismeri őt, tudja, hogy 1 
Dudás mennyire átérzi azt, amit ir. i 
Egyik legújabb versében igy dalol:

Az olcsó mámor - füst, szesz - nem vigasztal, 
Örömtelenre te vagy a tanú 
verses papirtestőrökkel az aszta] 
s a sóhaj, melytől lámpám lángja huny.

Ez ő, Dudás Kálmán a „Középbács- 
ka“ (most megjelenő verseskötetének ■ 
cime) költője. (Folytatjuk.) !

maradjon ki a játékból
Rendeljenofztályforfee^yet

DöHGE FRIGYES
BANK RT.-nál

Budapest, IV, Kossuth Lajos-utca 4.
Rendeléshez levelezőlap elegendő.

Figyelő
Ebben a rovatunkban időnkint azok

ról a muravidéki tárgyú írásokról 
adunk számot, amelyek lapunk ha
sábjain kívül jelennek meg.

12. Horváth Sándor: Alsólendva 
múltja és jelene, 1942. Szerző kiadá
sa, 121 oldal. Felöleli Alsólendva egész 
történetét gazdag forrástanulmány 
alapján. A Bánffyak, Nádasdyak. és 
Esterházyak kora elevenedik meg előt
tünk. Alsólendva küzdelmes, de di
csőséges magyar múltja kitartásra ser
kent. A nagymultú városka jobb sor
sot érdemei! A jugoszláv uralom tel
jesen elhanyagolta, pedig a fejlődése 
a magyar faj jól felfogott érdeke. Vá
ra 900 év óta a magyarság végvára. 
Nyomdája 1572. óta hirdet' a magyar 
műveltség diadalát. Az áttekintést az 
egyházak és tanintézetek története 
zárja le. Végül megemlékezik Alsó
lendva nagy szülöttjéről: Zala György 
szobrászról. Az ő műve többek kö
zött a milleneumi emlék.

13. Mikola Sándor: Die ungerlán- 
dischen Wenden, Budapest, 1941. 
A magyar-vend sorsközösség megcá
folhatatlan érveinek logikus rendje és 
a vendségi magyar kultúra nagy múlt
ja tárul ebben a füzetben az olvasó 
elé a szerzőt jellemző föltétien nem
zethűség és fajszeretel jegyében.

14. Kühár Flóris: Hazai műtörté
netünk páratlan értékű emlékei ke
rültek vis :a a lMuravidék felszaba
dításával. Katolikus Szemle. 1941. au
gusztus. Nagytótlak. Bagonya, Bán- 
tornva. Belatinc, Muraszombat és Már
tonhely érintésével mutat rá a magyar 
művészet muravidéki dicsőségeire.

15. Gumilár Ferenc: Oromán ere
detű belatinci földesurak. Zalai Ma
gyar Élet. 1911. júl. 5. A Ghyka és 
Sina család eredetére és belatinci sze
repükre mutat rá nagy szorgalommal 
összegyűjtött forrástanulmány alapján.

16. Gumilár Ferenc: Eddig isme
retlen adatok a bántornyai festmé
nyekről. Zalai Magyar Elet. 1942. jan. 
31. Gróf Zichy Ágost műemlékvédő 
kegyúr tevékenységeivel kapcsolatban 
közöl idézeteket eredeti levelekből.

17. Gumilár Ferenc: Országzász
lós hősi emlékművet állítottak Be' 
latincon, Zalai Magyar Élet. 1942. 
aug. 14. A címbeli eredménnyel kap
csolatban előadja a Varga-céh törté
netét Belatincon.

18. Gumilár Ferenc : Belatinc képe
a történelem lapjain, Zalai Magyar 
Élet. 1942. szept. 5. A község alapí
tását, birtoklásának rendjét, a híres 
középkori belatinci gazdaságot, a tö
rökök és kurucok portyázásait, a sza
badságharc korabeli állapotot vázol
ja napjainkig. Tehát összefoglalóan 
jelenik meg tolla nyomán előttünk 
Belatinc múltja. (B. B.)

(Időnkint folytatjuk.)
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HÍREK az országból | HÍREK külföldről

I

— Az országos katolikus nagygyű
lést az Actio Catholica vezetősége 
október 1—6. napjaira hívta össze 
Budapestre. A nagygyűlésnek három 
nyilvános tanácskozása lesz. Az első 
nyilvános diszgyülés október 3-án, 
vasárnap délelőtt 11 órakor lesz a 
Vigadóban. A diszgyülésen Serédi 
Jusztinián bíboros hercegprímás, An- 
gelo Rótta címzetes érsek, apostoli 
nuncius, Kállay Tibor ny. miniszter 
és Homonnay Tivadar. Budapest 
székesfőváros főpolgármestere szólal
nak fel.

— internálás terményeltitkolás 
miatt. Bátorfi János rimaszécsi csép
lőgéptulajdonos összejátszott 23 gaz
dával. akikkel 158 métermázsa ter
ményt eltitkolt. A feledi járás főszol
gabírója Bátorfit 3000 pengő pénzbün
tetésre és azonnali internálásra ítél
te. A gazdák 100—2000 pengőig ter
jedő pénzbüntetést kaptak.

— Szombathelyen és Pápán be
számoló beszédet mondott Antal Ist
ván propagandaminiszter.

— Sopronban bevezetik a tejjegyet.
— Nagykanizsán vasárnap leven

te otthont avatlak.
— Budapestre 8 svéd újságíró ér

kezett vasárnap.
— Perlakon országzászló és hősi 

emlékmű készül.
— Csáktornyán „szegények házát" 

létesítettek. Most folyik a belső be-1 
rendezés az épüb-tben. amelyben a 
Csáktornyái szegények kapnak majd 
otthont.

— Perlakon kitüntették a sokgyer
mekes anyákat.

— Veszprém vármegyében Zad- 
ravecz István ny. tábori püspök bér
mál.

— Szombathelyen 68 százalékos 
pótadót ir elő az 1944-i költségvetés.

— Zalaegerszegen ismét fellépett 
a sertésbénulás. További terjedésé
nek megakadályozására megtették az 
intézkedéseket.

— Szentgotthárdon csekély volt 
az őszi országosvásár forgalma.

— Marostordán 8.300 Írástudatlan 
vett rész! a népművelési bizottság 
tanfolyamán. Valamennyien megta
nultak írni és olvasni.

— A székelyföldön egész télen át 
forgalomban tartják a Hargita ex- 
preszt.

Rendelet 
a fakitermelésről

A hivatalos lap közölte, hogy a fo
lyó évre hatálytalan minden olyan 
szerződéses kikötés, amely szerint a 
szarvasbőgés ideje alatt fának kiter
melését és fuvarozását, valamint fe
nyőgyanta és gubacs összegyűjtését 
szüneteltetni kell. A vadászati jog 
gyakorlója emiatt kártérítést nem kö
vetelhet.

Szövődé r. L
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

• • i-
Központi iroda :BL’DAPEST

Ismerd meg nemzetedet!
A dualizmus kora.

De a békés felszín alatt nagy prob
lémák sötétlettek. Baj is volt éppen 
elég. Az ország igen nagy része ugyan
is elégedetlen volt a kiegyezéssel, mert 
teljes különválást követelt önálló ma
gyar hadsereggel és vámterülettel. Így 
a nemzet érdeklődését elsősorban a 
közjogi problémák kötötték le. s na
gyon kevés figyelmet szentelt parlamen
ti szócsaták közben a gazdasági vagy 
a nemzetiségi kérdésnek. Birtokvi
szonyaink egészségtelenek maradtak, 
s az óriási nagybirtokok mellett na
gyon nagy volt az egészségtelen tör
pebirtokok száma. Hiányzott a szak
értelem és a kellő tőke. így bizony 
mezőgazdaságunk nem birt lépést tar
tani a nyugati belterjesebb gazdálko
dással. Mezőgazdasági népességünk 
különben is teljesen magára hagya
tott az uj fejlődésben s hatalmas mun
kateljesítményei ellenére sem birt meg
felelő életszivonalra emelkedni: kü

S • P • O • R • T
l\agy küzdelemben megérdemelten győzött 

a bajnokjelöli Mura . . .
MURA I. - KINIZSI 3:0 (1:0)

Muraszombat. Játékvezető: Szalai 
(Győr).

Mura : Jandl —Kolossá, Oszterc — 
Deskovits I., Kukanja, Cságrán — 
Zelkó, Benczik, Vertarics. Sárközi, 
Gorcsán.

Kinizsi: Nagyífy — Biczó, Kovács ' 
— Csermák. Burián, Csehi — Dobos. 
Házi. Lakat. Herbcrt, Temesi.

Enyhe szélben Mura támadásokkal ' 
indul a játék. Mindkét kapu többször j 
veszélyben forog, azonban a vedel- ■ 
mek mindent mentenek. A 18. perc.- } 
ben Zelkó remekül átmegy a pápai j 
védelmen és helyezeti lövésével szem
ben Nagyffy tehetetlen (1:0). A félidő 
további részében a Kinizsi is sokat 
támad, azonban

a Mura védelme Kukanjával az 
élén mindent ment.
A II. félidőben a Kinizsi durva já

tékba kezd. A közönség sokszor há- 
borog is e miatt.' Egymást érik a sza
badrúgások. Egy ilyen szabadrúgást 
a 16. percben Zelkó átível a balol
dalra. Gorcsán a kapunak hátai áliva 
elegánsan a hálóba helyezi a labdát. 
(2:0). A játék még durvább lesz. A 
Kinizsi játékosokat gyakran figyelmez
teti a játékvezető.

A Mura erősen ostromol 
és a 30. percben sarokrúgás után 
Vertarics lő gólt. (3:0). A sorozatos 
durvaságoknak a 43. percben Ben
czik áldozatul esik: eltörik az orr
csontja.

A Mura megérdemelten nyert és 
ezzel a győzelmével megerősítette el
ső helyét. A helyzetek alapján még 
nagyobb is lehetett volna a győzelem.

A háromháivédes rendszer 
következtében a Kinizsi ugyan néha 
mezőnyfölényt tudott kiharcolni, azon
ban eredményes nem tudott lenni.

Az egész mezőnyből kimagaslott 
Kukanja értékes, jó játéka. Lelke volt 
a védelemnek, de a támadások elin
dításáról sem feledkezett meg. Kívü
le még jó volt Jandl, Oszterc, Des
kovits 1., Cságrán és Zelkó.

A Kinizsi csak durvaságaival tűnt 
fel. Védelmében találjuk legjobbjait : 
Biczót és Burjánt.

lönösen a nagybirtokok cselédsége 
élt egészen keserves sorban. A szá
zad végére a helyzet egészen remény
telenné lett, különösen a sűrű népes
ségű Tiszamentén, s az elkeseredett 
agrárproletárok nem láttak más utat, 
Amerika felé indultak. Néhány évti
zed alatt egymilliónál több magyar 
hagyta el az ország területét, hogy uj 
hazaba hajózzék. Hazafiatlanok. nem 
ragaszkodnak magyarságukhoz, — sü
tötték rájuk — pedig nem egy közü
lük sírva hagyta el faluját s a világ
háború kitörésekor tömegesen jelent
keztek a newyorki követségen, hogy 
ők haza akarnak jönni harcolni. A 
kormány az egész kivándorlással nem 
sokat törődött, úgy vélte, szociális kö
telességeinek eleget tett azzal, hogy 
kedvezményes utazást biztosított az 
Arneiikába igyekvő magyaroknak. 
Amikor pedig felhívták figyelmét a ki
vándorlás nagy nemzetpuszlitó voltá
ra, a miniszter válasza egyszerű volt: 
igaz, hogy sokan kivándorolnak, de 
jönnek helyettük mások. (Folytatjuk.)

A jd/éboeze/ó Ítélkezéseivel nem 
mindig érí-.'tt egyet a közönség. Leg- 

j nagyobb hibája az volt, hogy nem 
torolta meg kellőkép a Kinizsi durva- 

I ságait. (—a.)

Eszakdunantuli Labdarugókerület 
bajnoki mérkőzéseinek IV. fordulója

/. asztál y •1. MURA 4 4 — — 12:4 82. Haladás 11. 3 3 — — 6:2 63. SVSE 3 2 1 — 5:2 54. Kapuvár 4 2 1 1 10:7 55. Move ZSE 3 2 — 1 13:6 46 SzFC II 4 1 i 2 3:4 37. ZLE 4 1 1 2 5:7 38. Tapolcai V. 4 1 1 2 7:11 39. CVSE 3 1 — 2 6:7 210. Sárvár 4 — 2 2 5:9 211. Körmend 4 1 — 3 7:15 212. Kinizsi 4 — 1 3 2:7 1
Vasárnap délelőtt fél 11 órakor a 

Szentgotthárdi L. E. csapata szerepel 
Muraszombatban a Mura II. ellen 
bajnoki mérkőzés keretében. A szent
gotthárdiak most elég jók, amit Szom
bathelyen a Bőrgyár ellen elért kitű
nő eredményük is igazol. A Mura II. 
teljes erőbedobással győzhet.

A Mura I. Kapuvárra rándul, ahol 
a szombathelyi csoport egyik legve
szélyesebb csapatával a kapuvári 
S. E.-vel játszik bajnoki mérkőzést. 
A mérkőzést nagyon nehéz lesz, mert 
a Kapuvár igen jó és azonkívül na- 

i gyón keményen játszanak. Ha a Mu
ra gy őz, akkor nagy lépést tett a „baj
nokság" felé. Reméljük a csapat a 

| zalaegerszegi sikerhez hasonlóan fog 
örömet szerezni az itthoni szurkoló 
tábornak!

A csapat szombaton délután indul 
és vasárnap este 11 órakor érkezik 
haza.

RÁDIÓK
szakszerű 
javítását vállalom.

Síim Ernő, taaszomtat.

— Mussolini visszatért Olaszor
szágba.

— Az angol kormányban több 
személyi változás történt.

— Brüsszelben 20 főnyi kommu- 
! nista bandát Ítélt halálra a német ka
tonai törvényszék.

I — A svájci-olasz határt lezárták 
i és azt csak diplomata útlevéllel le
het átlépni.

— Romániában minden 21—60 
i éves városi és falusi lakosnak köte
lező munkaszolgálatot kell teljesíteni. 

, A munkaszolgálatot pénzzel meg is 
! lehet váltani.

— Göbbels német propagandami
niszter nagy beszédet mondott, amely
ben hangoztatta, hogy ebben a há
borúban minden lehetséges, csak az 
nem, hogy Németország kapituláljon.

— Németországban felemelték a 
kenyérfejadagot szeptember 20-ával 
kezdődőíeg. Az emelés -40 deka bu- 
zakenyeret tesz ki kiutalási idősza- 

j konként. A felemelést a kenyérgabo- 
I natermés kitűnő volta tette lehetővé. 
: — Portugáliában katonai intézke-
i déseket foganatosítottak.
■ — Horvátországban kikapcsolják 
! a rövidhullámú sávot a rádiókészü
lékekből. hogy az ellenséges állomá
sok rövidhullámú adásait ne hallgat-

I hassa a lakosság.
— Romániában felfüggesztették a 

zsidók kenyérpótdiját.
— Finnországban a nyári munkák 

befejezésével az ipar veszi igénybe 
! az önkéntes női munkaszolgálat 
i tagjait.

— Amerikában Geiling csikágói 
' egyetemi tanár kisérletképen becsú
szott egy cethal gyomrába. A bibliai 
Jónás esetétől csak annyiban külön
bözött tette, hogy az ő cethala nem 
volt élő állat.

— Dániában a német csapatok 
erőditéseket létesítenek.

— Horvátországban az elmúlt évi 
3 millió kunáróí 30 millió kunára

■ emelkedett a bankjegyforgalom.
— Szlovákiában a méhészeknek 

minden méhkas után 2 kg mézet kell 
beszolgáltatniuk.

— Spanyolországban rohamosan 
zuhan a szarvasmarhák ára.

— Peruban, is hatósági árakat ál
lapított meg a kormány.

— Belgiumban Romániából szál- 
I iitott sertéshúst áruinak. A hús igen 
drága: 93.50 belga frank kilogram
monként.

— Törökországban jobb a do
hánytermés, mint a tavalyi volt.

— Argentínában rossz a termés
eredmény a szárazság következtében.

— Moszkvában istentiszteleten vett 
részt a yorki érsek. A hivek zsúfo
lásig megtöltötték a templomot.

Pályázati hirdetmény.A muraszombat-vidéki körjegyzőségnél szervezett O. M. dijnoki állásra pályázatot hirdetek.Az állás javadalma a 62.000 —1926. B. M. rendeletben megállapított illetmény.i Felhívom mindazokat, akik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket (IV. középiskola), eddigi alkalmaztatásukat, er- , kölcsi és politikai magatartásukat igazoló ; bizonyítványokkal, valamint az 1939: IV.t. c. 5. §-a értelmében megkívánt keresztény származásukat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüket hozzám folyó évi október hó 20-;g déli 12 óráig nyújtsák be. Az elkésve érkezett pályázati kérelmeket figyelembe nem veszem. Megjegyzem, hogy az állás be van helyettesítve. Az alkalmaztatás félfogadás utján fog történni.Muraszombat, 1943. szeptember hó 20. Dr. OLAJOS JÓZSEF s. k. főszolgabíró.
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A Muravidék vadászbérlői is kaphatnak i 

tenyészvadat
A beszolgáltatási kötelezettségről

4 Földmivelésügyi Minisztérium 
>ervoe vette a tenyészvadnak minél 
szélesebb körben való kiosztását s e 
élből a Vadászati Felügyelőknek és 

Tudósítóknak körrendeletét küldött, 
amelynek lényegét az alábbiakban 
ismertetem

Minden vadaszberlo a naiam „Igény
lési Űrlapon' tartozik folyó évi no
vember hó 20-ig nálam bejelenteni, 
hogy mennyi nyulat, fácánkakast vagy 
tácántörzset igényel. Foglyot a Minisz- j 
terium ki nem oszt. A nyulak ára ' 
páronkint 58 P. a fácánkakas darab
ja 15 P és a fácántörzs ára (egy ka
kas és 3 tyuk) 76 P.

Az igénylő tartozik az említett „Űr
apón ' "nevét, foglalkozását, lakhelyét, ' 
vadászterületének helyét sannak nagy- J 
ságát. végül az igényelt tenyészvad 
fajtáját, mennyiségét és nemét pon
tosan megjelölni.

A megkésve beadott igénylések min
den további nélkül hivatalból lesznek 
visszautasítva.

Minden igénylés egyúttal kötelezett
séget is jelent az igényelt vad átvé
telére miért is mindenki saját érdé- 
kében pontosan tüntesse fel a fenti 
adatokat. I

Azok, akik élő vadbefogással fog
lalkoznak, tenyészvad juttatásban nem 
részesülhetnek.

A Minisztérium a szétosztást a j 
MAVAD (Magyar Vadtenyésztők Ki-' 
viteli és Kereskedelmi R. T.) utján 
eszközli s ez értesíti az igénylőket a 
kiutalt vadnak mennyiségéről, nemé
lői. áráról, a költségekről s a befize
tés módjáról azzal, hogy a befizeten- ' 
dő összeg azonnal átutalandó (legké-1 
söbb azonban folyó évi december hó ; 
■31-ig a .MAVAD címére.

Vadőr- tanfolyam
Földmivelésügyi Minisztérium 

köz; hegy Gödöllőn a M. Kir. Vadá
szai Hivatalnál 1944. évi január, feb
ruár és március hónapokban több 
2—2 hetes előkészítő tanfolyamot nyit 
meg. aminek elvégeztével a hallgatók 
a vadőri vizsgára bocsáttatnak. Az 
erre vonatkozó kérvényt legkésőbb 
folyó évi november 15-ig kell a Föld
mivelésügyi Minisztériumhoz (Vadá
sza/ osztály. Budapest V. Kossuth 
Lajos tér 11) benyújtani.

1 kérvényhez csatolni kell:
A 20-ik életévet igazoló születé

si jizonyitványt.
2 Az elemi iskola 4-ik osztályát 

igazoló bizonyítványt.
■ Erkölcsi bizonyítványt (amely 6 

hónapnál régibb keletű nem lehet).
' Orvosi bizonyítvány, végül

Szolgálati bizonyítványt arról, hogy 
? J°^amodó legalább 3 éven át egy- 
ioly'án hivatásos vadőri (erdőőri) gya
korié tót folytatott, ezen bizonyítványt 
az illető vadászterület tulajdonosa ál- 
’La ‘-.i és a községi elöljáróság vagy 
pcdii; az illető Vadászati Tudósitó zá- 

f !j°. ’ Nyugdíjas csendőröknél 1 
es lél évi vadőri gyakorlat igazolása

Cserépkályhák
> minden színben, elsőrendű ki- 

vitelben 200 P-től. valamint 
samotpor és samottégla a leg
alacsonyabb napi árban kap- 

— ható. Á kiégett vaskályhák
u újból kisamotozzását. cserép

kályhák átrakását vállalja az 
"-r’M
_ .. Első Muravidéki cserépkályha

fi és samotmühely

j Loiipwtli Jczseí
Mártonhely.

_A tenyésznyul kiosztása 1944 január 
15. és február 15. között, a fácán ki
osztása pedig 1944 január 15. és feb
ruár 28. közötti időben történik. A 
szállítási költség, a láda (kosár) és a 
csomagolás költsége az igénylőtterheli.

A tenyészvad kifogástalan voltáért 
és élve megérkezéséért a MAVAD 
szavatol, aki köteles az elhullott va
dat díjmentesen ujjal pótolni, illetve 
amennyiben élő vad már nem állana 
tovább rendelkezésre, a MAVAD a 
befizetett árát visszatéríti. Az elhullás 
tényét és mértékét a vasúti állomáson 
az átvételkor nyomban felveendő jegy
zőkönyvvel kell megállapittatni s azt 
a MAVAD címére haladék nélkül 
megküldeni. A MAVAD szavatossá
ga megszűnik, ha az igénylő a szál
lítmányt 12 órán belül ki nem váltja.

A tenyészvadat tilos más személy
re átruházni és más célra felhasznál
ni, továbbá tilos arra a következő év 
elejéig vadászni.

A Minisztérium egyúttal azon óha
jéi is kifejezi a csomagolás és szállí
tás egyszerűsítése céljából, hogy négy 
darab nyúlnál és négy darab fácánnál 
kisebb mennyiség igényelve ne legyen.

Felkérem vadászterületek tulajdo
nosait. hogy saját érdekükben is ra
gadják megaFöldmivelésügyi Minisz
térium által nyújtott vérfelfrissitési al
kalmat, amely hivatva van vidékünk 
legyengült vadállományát is úgy mi
nőségileg, mint mennyiségileg a régi 
nivóra emelni.

Közii a Minisztérium azt is. hogy 
a nvulvadászat tilalmi ideje október 
1-vel megszűnik.

Muraszombat. 194.3. szeptember 26. napján.
Dr. PINTÉR MIKLÓS 

kir. körjegyző. Vadászati Tudósító. |

elegendő. Ezen bizonyítványban fel 
kell tüntetni a vadászterület nagysá
gát, jellegét (apró vagy nagy vadas), 
végül vend anyanyelvüeknél a ma
gyar nyelvnek megfelelő tudását.
Hiányosan felszerelt vagy elkésett kér

vények hivatalból visszautasittatnak.
A tanfolyam ingyenes és csak vizs- 

gadijra fizetendő 30 P, amely alól 
felmentésnek helye nincs.

A tanfolyam és vizsga tananyagát 
a „Hivatásos vadász" 1.—II. kötetéből 
kel! elsajátítani, amelyet a Földmive
lésügyi Miniszteiinm Házipénztára 
(Budapest V. Kossuth Lajos tér 11) 
árusít 7 P 90 fillér előzetes beküldé
se ellenében.

A hallgatók díjmentes elszálláso
lásban részesülnek, amit azonban a 
kérvényben kérelmezni kell. Élelme
zésükről viszont saját maguk gondos
kodnak. Intézkedtek azonban arról, 
hogy a hallgatók az élelmiszerjegyek 
leadása és az önköltségi ár (napi 5 
P) megtérítése ellenében meleg élel
mezésben részesüljenek.

Muraszombat. 1943. szeptember 26.
Dr. PINTÉR MIKLÓS 

kir. közjegyző. Vadászati tudósító.

A kenyér- és iakarmánygabona- 
nemüek felára szeptember 1-től 15-ig 
— mint arról már beszámoltunk — 
25 fillér volt 100 kg-ként tárolási költ
ség címén, 16-tól 30-ig újabb 25 fillér 
a térítés az ezután szállításra kerülő 
kenyér- és takarmánygabonanemüek- 
nél, vagyis az eredeti alapárakhoz 
mázsánkénként 50 fillér felárat kap
nak a szállító termelők, illetve a Ga
bonaforgalmi Központ jogosított ke
reskedői. Abban az esetben, ha a 
vételárat az átvevő teljes összegben 
előzetesen kifizette, úgy a felár 100 
kg-ként 30 fillér.

Gyakran előfordul, hogy valame-i 
lyik gazdának a gabnatermése oly 
kevés, hogy ez csak a saját vetőmag 
és kenyérgabona szükségletet fedezi. 
Emiatt azután nem tehe* e'eget a ke
nyérgabonára és zsírra előirt beszol
gáltatási kötelességének, ilyen eset
ben kérheti

a beszolgáltatási kötelességnek
a módosítását

vagyis azt. hogy beszolgáltatási kö
telességének a másik két csoportba 
tartozó terménnyel vagy termékkel 
tehessen eleget.

A kenyérgabonaszükségletnél sze- 
mélyenkint 210 kg-ot. vetőmagszükség
letnél búzából 120 kg-ot, rozsból vagy 
kétszeresből 110 kg-ot lehet Figyelem
be venni, zsiradékból pedig annyit, j 
amennyit a közellátási kormánybiz
tos a közellátási bizottság véleményé
nek meghallgatásával esetenkint meg
állapít. Ha a gazdálkodó ezt a ked
vezményt óhajtja igénybevenni, meg 
kell jelölnie azokat a terményeket, 
melyekkkl módosított beszolgáltatási 
kötelességét teljesíteni kívánja. He
lyettesítésül gabonát, burgonyát, ba
bot, olajosmagot, sertést, vágómarhát : 
és juhot, baromfit, tejet, vagy tojást ; 
kell a beszolgáltatásra előírni.

Olyan gazdálkodók, akik szántóte
rületüknek több mint a felen termel
nek és a legutóbbi három év vala-, 
melyikében termeltek fűszerpaprikát. , 
vöröshagymát, vagy fokhagymát, kér- í 
hetik a kenyérgabonára és zsírra vo- i 

GAZDATANACSADO
MOST LESZ A RÉPASZEDÉS
A cukor és takarmányrépa a téli 

hónapok legjobb és nélkülözhetetlen 
takarmánya. Ezért a répa behordását 
tervszerűen, gondosan és vesztesség j 
nélkül kell végrehajtani. Szeptember 
végén, október elején torlódnak a me
zei munkák, tehát gyorsan szedjük ki a 
répá*. Először a takarmányrépaszedést 
végezzük el. mivel ennek a levelei na
gyon érzékenyek az őszi fagyok iránt. .

A répát kézzel szedjük ki, ha nincs l 
„Villám" répakiemelőnk. A leveleket | 
ugyancsak kézzel csavarjuk le. Fia a ' 
leveleket rajta hagyjuk a répán, na
gyon gyorsan romlik és az állatok, I 
ha ilyent kapnak, könnyen megbete-; 
gedhetnek. A takarmányrépát ne fe
jeljük. mert könnyebben romolhat. A . 
répát kiszedés után kisebb kupacok
ban — a répalevelekkel betakarva — . 
hagyjuk a levegőn száradni; csak 
azután vermeljük el. A répalevél na- j 
gyón értékes takarmány, tehát gon- ' 
dósán raktározzuk el. Nagyon alkalmas 
a siiótakarmányhoz való keverésre.

A takarmányrépánál kiszedés után 
először a répaleveleket hordjuk haza 
és utána a répákat. A cukorrépánál 
kiszedés után azonnal fejeljünk és a 
répafejeket levelekkel együtt hordjuk 
kupacokba. Ha ezzel a munkával 
megvagyunk, akkor először itt is a 
répafejeket hordjuk haza és csak 
utána eszközöljük a cukorrépa elszál
lítását. Ha a cukorrépát takarmányo
zásra akarjuk felhasználni és ha nincs 
silónk, hagvjuk egynéhány napig a i 
cukorrépát kupacokban szikkadni.

Ha a répát vermeljük, ügyeljünk 
arra, hogy a répa ne kerüljön felme
legedett állapotban a verembe. Ha 
az időjárás elég jó, akkor a vermet 
egyelőre szalmával takarjuk le és 
csak egynéhány hűvösebb éjszaka 
után fedjük be, amikor a répa már 
jól lehűlt.

A répalevelek adják a répaföldek 
második termését, tehát mindenki gon
dosan ügyeljen rájuk, mivel értékes 
tejelő takarmány. A silózás a répa
levelek legcélszerűbb tartósítása. Ha

natkozó beszolgáltatási kötelességnek 
az említett termények beszolgáltatá
sával való teljesítésére vonatkozó er.-

Az új 31. magyar kir.

osztalysöPsjátBkOíi 
több mint 15 millió pengőt sorsolnak 
ki. — Sorsjegykészlet kevés, sürgő

sen rendeljen

főárusitónái
Budapest, Szent lstván-körut 27.

A hutások oki. 16. kezdődnek
Hivatalos árak : Nvolcad 5.— P. Negyed 

10 - P. Fél 20.- P. Egész 40 - P.
ÚJHELYI sorsjegyek nyernek !

gedélyt. A nyilvántartó hatóság vizs
gálja meg és igazolja a kérelem jo
gosultságát.

Az egész ország közönségének 
egyetemes érdeke megkívánja azt. 
hogy a gazdálkodók a beszolgálta
tási kötelességüket az előirt határidőn 
belül pontosan teljesítsék, minden 
egyes termény vagy termék beszol
gáltatásának a határidejét előírják a 
rendeletek, a határidőkről a községi 
elöljáróságok és a közellátási felügye
lőségek tájékoztatják az érdekelt gaz
daközönséget.

nincs silónk, akkor verembe is rak
hatjuk a répaleveleket. Talajvizmen- 
tes helyen ássunk 2 méter mély ár
kokat ; ha van deszkánk, akkor a 
verem falait deszkázzuk be. Az igy 
elkészített vermekbe berakjuk a ré
paleveleket. lehetőleg felapritott álla
potban. A répaleveleket rétegeken
ként jól tapossuk be, hogy az egyes 
rétegek között kevés levegő marad
ion. Ha a verem megtelt, akkor a 
tetejét szalmázzuk le és kb. 20—30 
cm földréteggel fedjük be. A tartósí
tást úgyis elvégezhetjük, hogy min
den mázsa levélhez nyolc deciliter 
30 százalékos sósavat 5 liter vízben 
először feloldunk és ezzel az oldattal 
bepermetezzük a leveleket.

A répaleveleket más zöldtakarmány- 
nyal is előnyösen savanyíthatjuk.

Gazdák 1 Ma olyan takarmányszük 
esztendő van, hogy csakis a legna
gyobb nehézségek árán vergödhetünK 
keresztül ezen a télen 1 Gyűjtsük ezért 
a répaleveleket és tegyük el télire 
állatainknak. A tök feletetése előtt 
szedjük ki a tökmagot és adjuk át 
az olajmagkereskedőknek. Szüksége 
van az országnak a tökmagra.

miiiii u i—— 
Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen : í

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

fítá^ János | 
bornagykereskedőnél — Kisszombat. E
ii_ ■■imii Luniiiiw—i nMBMnnn

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

Dr. SARUGA-né Belatinc.
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Steiin3& v nasem járási

Po nasem cejlom járási szó sze 
zobeszili plakáti, ki naznányajo. ka 
de v Muraszombati stelinga za vsze 
one decske, ki szó sze naroudili 1923- 
ga leta. Na stelingo morejo pridti tüdi 
vszi oni. ki szó rojeni med letami 
1895—1922 i szó escse zavolo kaksi- 
koli zrokov nigdár nej bili na stelingi. 
nadale pa tüdi oni decski. ki szó ro
jeni 1922-ga leta i szó doszejgamao 
nej osztali notri. csirávno szó zse bili 
na stelingi.

Stelinga de v Bánfi Józsefovoj os- 
tariji po naszledüvajoucsem védi: 
Novembra 15-ga za notarosie Szar

Na gangé pride vszáki, ki klantosam ali 
potvornim tühincam podporo dá!

Po alsólendavszkom járási szó pla
káti zalavármegyővszkoga alispána 
razobejseni, pouleg steroga po statá
riumszkom zrendeíüvanyi na gauge 
pridejo vszi oni, ki klantosam. potvor
nim tühincam, nejpoznánim vandra- 
rom, szálas, podporo ali sztrosek dá- 
jo. Csi sze komi táksi pritepé. ga mo
re vcsaszi ritari ali zsandárom priglá- 
sziti. Ka je tou zrendelüvanye kak 
prav. nam nájbole poszvedocsi eta 
zgoudba. K Pók Lajos iogári je pri
sao eden okouli 40 lejt sztár moski 
v cotavom oblejcsi i je jeszti proszo.

Kurzusi za domácso mestrijo
dovzimszki mejszecaj v naszledüva- 
joucsi vesznicaj: Csendlaki. Bodóhe- 
gyi, Felsőszentbenedeki. Görhegyi, 
Gyanafai, Korongi. Muraszentesi. Úr
dombi, Vidorlaki, Véghelyi i Zsida- ; 
hegyi. Na tej kurzusaj do sze z bilja 
vcsili pleszti cekre, kapucse, szőnye
ge i vszefelé drüge recsi. Záto de sze 
zse zdaj trbelo szkrbeti za szkicseno 
i dobro kukorcsno bilje.

Ka je szpadnolo Sztálini v glavou, 
ka naednouk zácsa obracsati kapát?

Cejlomi szvejti je znáno, ka je Sztá
lin vesz csasz szvojega vládanya 
doszejgamao sz cejlov mocsjouv scseo 
vösztrejbiti tüdi nájménsi verszki csüt 
v ruszoszkom národi. Csibár sze je 
szám vcsio za popa, odkec szó ga 
völücsili, je grátao velki touvaj i kak 
táksi je v Tifliszi vözroupao posto. 
Gda je pa Bronstein-Trockoga tüdi 
vozdregao, je szám grátao abszolu-

Modern

képkeretek
nagy választékban

NEMECZ /.
kereskedésben 

MURASZOMBA7▼
Régi, törött gramafonlemeze- , 
két magas árban veszünk. I 

Hűpimo sztáré gramofonszke platt.
 

vasiak. Tótkeresztur i Vashidegkut, 
novembra 16-ga za notarosiji Magyar- 
szombaiía i Perestó i varasko nota- 
rosio Muraszombat, novembra 17-ga 
za Bodóhegy. Mártonhely i za Mu
raszombat i okoulica notarosie, no
vembra 18-ga za Felsőlendva iúrdomb 
notarosiji, novembra 19-ga za Csend
lak. Musznya i Pártosfalva notarosie 

, i novembra 20-ga Battyánd. Kuzma 
i Péterhegy notarosie.

Za popűscsanye szoldacske szlűzs- 
be. zavoio gordrzsánva íamilij, sze 
morejo prosnye z dokumentami vréd 
pred stelingov notridati.

Logár szi je vcsaszi szoumno, ka je 
nej posteni, záto ga je pitao, csi má 
kákso pravico pokázati. Natou pita- 
nye sze je zácsao vözgucsávati, ka 
szó nyerni pravice v ednoj szouszid- 
noj vészi vkradnoli. gda je on szpao. 
Logár je po zsandáre poszlao, ki szó 
nyegovo düsnovejszt malo bole na
ténci poglednoli i szó sze szarni za- 
dreznoli. ka je té klantos ftics pa pou 
i ka: nyegovo düsnovejszt nika nej 
vecs. kak 16 touvajij i trouje vuzsi- 
ganv tezsi. zavolo steroga ga zse 
oblászt dugsi csasz iscse.

Kak csüjemo, v Alsócsalogányi i 
Kuzmi do sze pa z ieszá vcsili delati 
vszefelé skér. v Musznyi de pa za 
loncsáre eksztra kurzus. Vsze té kur
zusé do za tou vönavcseni tanárje i 
tanárojce pelale. Té dobre prilike naj 
niscse ne zamüdi i sze naj zse zglá- 
szi pri szvojem solszkom ravniteli, ka 
ga gorizamerka.

ten diktátor 200 milionszkoga ruszu- 
szkoga národa. steromi je vkrajvzéo 

í verő, szpomouro jezero-jezér popov, 
cerkvé pa ponücao za magaziné i 
kolhozke üte. Zdaj sze pa vesz szvejt 
csüdüje. ka ka je naednouk nadig- 
nolo Sztalina na té sztopáj, da je 
pravoszlávnoj ali sztároverszkoj cér
kvi nazájposztavo nájvisise popé i 
patriarhio i v taksoíormo sz cejlov 
mocsjouv podpéra verő. Szergiusz 
patriárh. steroga je Sztálin vöimenü- 
vao. je mogao v moszkovszkoj ka
tedrái! drzsati bozso szlűzsbo na dén 
Máié mese, pri steroj príliki je bio v 
cérkvi tüdi v Moszkvi sze nahájajou- 
csi angleski püspek Garbett.

Edne kedenszke angleske novine, 
kak szó tou v Genfi zamerkali. ob- 
sirno pisejo od té nouvoszti i právijo, 
ka sze je Sztálin záto odloucso na 
té sztopáj, ka je ruszuszki národ zdaj 
zse itak brezveren i od Bogá odsztop- 

; leni i nyerni tak zse brezi szkrbi lejko 
posztávijo nazáj verszko obiászt. Té 
novine nadale pisejo, ka Sztálin na- 

I zlük obrácsa kaput i sze miti angol
szászain, ki bi naj vervali. ka je nej 
vsze isztina, ka od nyega guesijo. 
Znáno je pa, ka krscsansztvo i zsi- 
dovszki marxizmus nikak ne paseta 
vküper i Sztálin, ki je bio nájvéksi 
brezbozsnik i framazon. nemre biti 
pogjavár ruszuszke pravoszlávne vere, 
zamerkajo angleske novine.

Od kédna do kédna
Wilki je pravo, ka de tüdi on kan- 

didejrao na republikanszkom párti za 
prezidenta Amerike.

Francusko tühinszko légió, ki je 
vküper posztávlena z vszeféle lüdá- 
mi, v krátkom vrejmeni popunoma 
razpüsztijo.

Négus je v Londoni protestejrao 
prouti tömi, da bi taljanszki krao 111. 
Viktor Emánuel noszo imé „Abeszin- 
szki caszar“ i ka bi sze Badoglio ge
nerális zvao za „Addis Abeba her
cege. “

Hitler je na szvojem bojnszkom 
kvartejri szprijao 4 nemski piloutov, 
ki szó sze v zádnyom csaszi nájbole 
vöszkázali v bojni. Vszi stirje szó 
nájmre v lüfíi dojsztrejlili 585 nepri- 

; átelszki europlánov zavolo steroga 
csinejnya nyim je Führeh na prszi 
zdejvao nájvisise meíálie.

Svájcarszki parlament je z 112 
voutomami prouti 2 szkoncsao, ka 
sze komuniszticsni voditelje, stere 
májo zaprejte, ne püsztijo z vouz.

Bőse, voditel szloboudnoga indij-, 
szkoga gíbanya je poszlao Mussoliniji 
pozdrávni grafejr, v sterom ga póz- ; 

j drávla v iméni velkoga indijszkoga 
národa i sze radüje, ka sze je szre- 
csno rejso zgráblensztva.

Na záhodnom kráji szó angolszá- | 
szi popüsztili z bombardejranyom, ár ! 
oni na tóu tüdi goriplacsüjejo : vesz- I 

. nejo nyim pouleg drági eroplánov náj- 
bougsi pilouti. V preminoucsem kédni ' 

i szó szamo tü-tam metali kákse bőm
be na francuske, belgijszkc i holland- j 
szke betonszke napráve kre mourja. ; 

, Nemska obramba pa tüdi tünedrejmle 1 
i dojpobéra angolszászke ocelne fti- | 

I cse z lüfta bole. kak prvlé. Hitler ve- 
1 zér i kancelár je pa zádnyifart raz- 
\ meto povedo. ka z iáksov tehniskov 
i skérjouv zadrezne szvejt. stera nej 
! szamo ka vkrajvzeme volou neprijá- 
i telom. nego za vsze duplisko nazáj 
i poplácsa.

Nasa mati tam domá ...
(Vend popévka)Nasa mati tam domá, Zsgance kűha, nam je dá, Repo széka, mák kucsé, Pogacse, rétes pecsé, Drzsino csáka domó : Veliko goscsenyé bő!Míla mati sze szkrbi, Céli dén sze kak vrtí, Néma pocsinka míra, Na vsze szkrb má jedína Família ino vérsztvo, Szó nyéni rók blajzsensztvo!Míla düsa mati ti Neosztávis ti tvoji, Vu szrdei je noszis vsze, Hránis i osznávlas je. Vzemi Bozsi blagoszlov Za vnőgi tvoji trűdov! F. J.
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WILLY BIRGER, KARÍN HARDT

Krátki gtásxá
— Báró Bánffy Dánielova, tüvá- 

risica nasega polodelszkoga minisztra 
je té dni poroddá sészto dejte mos- 
koga szpoula. Tak má zdaj tri pojbe 
i tri deklicske.

— Na zsinyice pestanszki poli- 
cájov szó prisli znameniti touvaji au
tomobilov, ki szó v zádnyi pár mej
szecaj szpokradnoli 24 automobilov i 
18 motorbiciklinov.

— V Zalaegerszegi szó oszoudili 
pét pékov od 30 do 100 pengőjox 
strófa, ár szó na csarno kűpili meló 
i z nyé pecsene zsemlé odávali po 
20 filíejrov.

— V Körmendi na állomási szc 
dvöma zsenszkoma vkrajvzéli blűzi 
1000 bilic, ár szta je scsele brezi 
szállítási engedélya v Budapest tifrati

— V Győri szó sze premir.oucsi 
tork zacsnoli takimenüvani evangeii
esanszki dnévi pod voditelsztvom dr 
Kapi Béla püspeka i dr. Mesterház^ 
Ernő inspektora i főispána.

— Predjánye. Musits Ilona ovo- 
daskinya z Muracsánya je predjána 
v Ják.

— Ogeny. Marofszka deca v Sán- 
dorházi, pouleg Celldömölka, szó med 
spilarájom ogeny nalagali, od steroga 
szó sze vuzsgale i zgorele oszlice, v 
steri je bilou od 1400 krizsov gecs- 
méne szlamé. vnozsino vümeti i plejv

— Na Stevan královo szó raztá- 
lali senke 6.748 materam z dosztimi 
decámi. Nájvecs táksi mater (600) je 
bilou v Szabolcs vármegyővi, potom 
Pest (500), Bács-Bodrog (380'. Zala 
(325). Abauj-Torna (300), Jász-Nagy- 
kun-Szolnok (250) i v Vas vármegyővi 
(240).

— Csasz po zimszkom vrejmeni 
sze zacsne racsúnati 4. oktoubra 
vgojdno ob 3 vöri. Te sze morejo 
vsze vöre za edno vöro nazáj zrih- 
tati.

— Obesziii szó ga. Szeptembra 
11-ga sze je v Miskolci zgoudilo, ka 
je 25 lejt sztár Molnár József v sz.ne 
dojsztrejlo szvojega brata. Törvény
szék v Miskolci ga je po krátkom 
ianacsüvanyi oszoudo na gauge.
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Pred dvádvajsztimi lejtami...

1921. szsptember 19-20.
, aztálana je mocsna jugoszlávszka 

szcldacsija po nasoj cejloj okroglini. 
Po vesznicaj nagouszti samrijo zsan- 
d.-t'zke patroule. Vsze sze tak kiija, 
kak na fronti i vsze tak kázse, kak 
,-s bi sze nas máli vogrszki národ 
. >eo bojnati z Jugoszlávijov ... Po 
vesznicaj sze naszkrivomá drzsijo 
o\.. Jjsi i sze szkoncsáva. ka nescse- 
mc resetárszkoga ravnanya. nego 
szamo vogrszkoga .. .

Z varazsdina sze pripela medná- 
rocna komiszija. ka de mejé delala: 
anz’ezs Cree. francuz Marminia. tál
ján Valvasori i japánec Janagawa...

Nase prouszto i postcno lüdsztvo 
je rejszan miszliio, ka nam komiszija 
szpuni zselejnye i nász nazáj pri- 
kapcsi k Vogrszkomi országi, gde szó 
tüdi nasi ocsáki meli zse od nigda- 
ma posteni i miroven prebítek. Sztári 
i m idi velki i máli. vszi szó kipeli 
od radoszti.

C’d oblászti szó bili vödáni i razo- 
bej' . ni szigurni plakáti. ka sze nis
cse neszmi gíbati. Escse tou je bilou 
vöc.ro. ka csi de stoj kaj kricsao 
ke vogrszkoga országa, ga 
dojsztriijo.

esznice med Muraszombat, Ma
gas: k. Felsőszölnök i Nagydolány 
szó bilé med gousztim szoldacskim 
spa. rom. ka naj lüdsztvo nemre príti 
blúz! komisziji.

.uraszombati je grozno lüdsztva.
Ik na csloveki. Csirávno szó vsze

vcsaszi

I

Predjánya na kr. biroviji v 
Muraszombati. Pravdeno miniszter- 
sztve je dr. Lehoczky Istvána, elnö
ke kiálevszke birovie v Muraszom
bat: eredjék) i vöimenüvalo za elnö- 
ka estinszke okroglinszke kr. biro
vie foga vrejloga i delavnoga prejd- 
nyoga birouva odhájanye zsalüjejo 
vsz: ki szó ga poznali.

Nas alispán v Muraszombati. 
Premi r.oucsi pétek szó sze prvipout 
müdili v Muraszombati nas alispán 
d. ulók József. Pri toj priliki szó 
pregiednoli vsze kancalaje na tőszol- 
gabiroviji i varaskoj hizsi, nadale szó 
pa biszkali tüdi vsze drüstvene vo- 
dite'e.

V Budapest szó prisli svédszki 
noviaárje, ki szi poglédnejo nikelko 
krajov v nasem országi. Novinárje 
osz'.ánejo pri nász okouli 10 dni i do 
gouszti nasega kormánya.

Hargita expresz, steri székely
eké vármegyőve vküper prikapcsüje, 
de tedi prejk zime vozo.

~ Na „csarno“ szta probala pridti 
prejk granice 21 lejt sztár Lenárcsics 
János taborcsár z Perestója i 39 lejt 
SZt-T íesz^cs z Szarvaslaka. Törvény
szék je oszoudo prvoga na 8 dni, 
drűgoga pa na 5 dni temlice.

— V Bihar vármegyövi szó pou- 
vali lelősz rizso na okouli trijezero 
plügaj zemlé. Ár je pa letosnya vro- ( 
csina rizsi jáko paszala. je bio pouv 
íáko dober. Na mesztáj je zraszlo na 
ednom plügi 20—30 q rizse.

— Zsenszka zidárszki mester. 
Kovács Gizella z Szatmára je po 
ouszmi gimnázijaj sztoupila k zidárom | 
' zdaj naprávila mesterszko vizsgo. I 
Pri vizsgi je mogla zozidati tüdi réd- i 
no szténo.

I

1

i

i

• ceszté zasztrázsene, moski i decski 
: po nyivaj i drügi veski potáj samrijo 
l í sze rivajo v váras, ka bi naj prisli 
j pred komiszijo. Lipovsek je blejdi 
I kak szmrt i ne vej. ka bi naj csinio. 
i Vszi szlávi szó presztráseni. Ali nik- 
■ se nevoule nega. Nase lüdsztvo je 
mirovno i szamo z vogrszkimi zász- 

I tavami i pantliki dávajo vö szvoje 
1 csütejnye.

Najnaprej sztojijo jáko prilübleni 
kanonik i esperes Szlepecz János. 
Na vsze grio sze zacsne popejvanye 
nase molítvi. himnusza „Isten, áld 
meg a magyart". Po tisztom pa vno- 

I zsina kricsí na vsze grlo: „Éljen Ma- 
' gyarország! Nescsemo biti szlávi! i 
1 Abcug Jugoszlávia!

Zsenszke i opletene deklicske sze : 
i pokleknejo . . . Kolrigam komiszie i 
vujdejo v öcsi szkuzé . . . Cre ezre- ' 
des sze nazáj obrné i szi tak brise . 

i debele szkuzé .. .
Kanonik Szlepec sze nazájobrnójo ' 

blagoszlov vtálajo lüdsztvi . . .
Komiszija szposzéde v automobilé I 

sze dalé odpela . .. Lüdsztvo ma-I 
’ jücse za nyimi z zásztavami i pant- 
' likami i na vsze grlo kricsi: „Éljen 
i Magyarország!“ Ednáko kricsí vsze-.
povszédi vnozsino lüdsztva kre velke 
cesztc, po steroj sze komiszija pela. 
Vszi szó v szvétesnye oblecseni i ko
ríné lücsajo pred automobilé ...VI 
Magasfoki (Trdkovi) csáka 4000 lüdi 
komiszijo. Lipovsek od csemerouv 

I vsze zeléni gracsüje i skriple zobámi... 
I V Felsőszölnöki je zse nej vüpao 
szejszti v jugoszlávszki automobil.

Pridejo v Nagydolány (Velke Do- 
lence). Mládi i sztári na vsze grlo 
popejvajo Himnusz i krscsáke v ro- 
káj drzsijo. Szamo vrednik „Novin" 
Klek! József, má krscsák na glávi, 
záto nyerni ga pouleg sztojécsi doj- 
dregnejo.

Od vszej tej genlívi i v szrcészé- 
gajoucsi dogoudkov zvej tüdi Tanács 

: Velki Követov i proszijo Cree ezre- 
desa. naj nyim vsze naténci popise. 
Té nyim je vsze opíszao, kak je bi- 

i lou. Záto vcsaszi zrendelüjejo, ka sze 
more 28 vesznie laki dati nazáj vou- 
gram. Belgijszki delegát Himans je 
pa kre tóga, ka sze naj cejli kráj do 
More more nazájprikapcsiti k Vogr
szkomi országi.

Nej sze je pa zgoudilo nika. ár je 
jálnoszt i hamicsija docajtno zmágala. 
Prisle szó aretácie i temlice szó sze 
napunyávale ... Ali Goszpodin Boug 
je pa pregledno eto lüdsztvo i je po 
22 íejtaj zmágala pravica ... Nazáj 
szmo prisli tá. kama nász je prejk 
tej dúgi lejt vleklo szrcé i gde pá lej
ko vszi szloboudno guesimo i kricsi- 
mo: „Éljen Magyarország!"

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

P Á I festő és tisztitó gyárIHLV.JlUJ NAGYKANIZSA.

STIVÁN ERNŐ
MŰSZAKI NAGYKERESKEDÉS 
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA 
SKF„ SRO. GOLYÓSCSAPÁGYAK 

HOFHERR—SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEZÉRKÉPVISELETE

MURASZOMBAT

Velko MÉP szpráviscse v Muraszombati
V tork vecsér je vu velkoj hizsi 

varaskoga poglavársztva v Muraszom
bati bilou obdrzsáno velko szprávis- 
ese MÉP-a (Párt Vogrszkoga zsítka) 
pod voditelsztvom nasega követa vi
téz Lindvay-Hartner Nándora. Na tou 
szpráviscse szó prisli tüdi nas národ- 
ni voditeo Mikoia Sándor, főigazgató 
i szenátor, nadale Kölcsey István or
szacski voditeo MEP-a, Kása Lajos 
orszacski titkár, Boriay Endre várme- 
győvszki titkár i vecs goszpodé z 
vszej krajov cejloga járása.

Po ognyeviti recsáj nasega követa, 
je orszacski voditeo pártája, Kölcsey 
István dao pregléden racsun od po- 
liticsnoga sztánya. V szvojem gucsi 
je vözdigno, ka je réd drzsánye 
vszigdár potrejbno. nájbole pa zdaj. 
Vogrszka politika je vednáka i cügli 
szó v dobri robaj nasega Kormány
zója. Ete nas národ je vszigdár prejk 
jezero lejt verno i oumurno csuvao 
i bráno Vogrszki ország, zavolo ste
roga je bio tüdi vszigdár visziko pre- 
slimani. Na pridoucsi jezero lejt sze 
tou lejpo vküprazmejnye more escse 
bole pcglobiti. Znotrásnve szmetase 
i rovásé, ki naszkrivmá rovajo v na- 

Muraszombat—Felsölendva—Szentgotthárd

Érvényes: 1943. MÁVAUT AUTÓBUSZ MEHETSSEItiD május 17.-től

Muraszombat—Aisóiendva—Nagykanizsa
K d X d

7.00 7.25 : 10.40 14.35 i Muraszombat Korona sz. é 18.55 10.05 18.20 21.35
1 | 7.45 : I 14.55 Belatinc : | 9.46 1 21.16

7.49 I ; 11.29 | Lendvavásárhely :8.10 | 17.35 1
1 8.40 8.40 : 12.20 15.50 é Aisóiendva i 5 7.15 8.50 16.40 20.20

8.45 : 12.25 :15.55 i Aisóiendva é 5 7.10 16.35 5 20.15
i 9.55 13.35 • 17.05 Letenye : 6.04 15.29 : 19.09
1 10.45 14.25 :17.55 é Nagykanizsa Korona sz. i ; 5.10 14.35 5 1815

10.55 14.35 :18'05 é Nagykanizsa pu. i 5 5.00 14.25 518.05

e Muraszombat—Szarvasiak a f e
: 10.20 19.10 i Muraszombat Korona sz. é 5 6.00 5 6.55 513.25
; 10.25 19.15 i Muraszombat pályaudvar é *5.55 ; — : 13.20
; 11.17 20.07 i Vashidegkut i 5 5.04 ;6.04 ; 12.29
: 11.45 20'35 é Szarvasiak i : 4.35 :5.35 5 12.00

Perlak—Beiica—Csáktornya—Stridovár

X h g gX h X
7.15 —.— 519.00 i Muraszombat pályaudvar é • 5.55 : —•— — —
7.25 • 15.35 5 19.15 i Muraszombat Korona sz. é 5 6.00 5 6.55 14.20

,8.25 516.35 : 20.15 é Felsölendva i : 4.55 ; 5.55 13.20
5 9.35 • —.— —.— é Szentgotthárd Korona sz. i —.— —.— 5 12.10
•9.40 é Szentgotthárd pályaudvar i ; 12.05

MEGJEGYZÉS:
K=Muraszombat—Letenye között csak hétköznap.
X=csak hétköznap közlekedik.
d—Aisóiendva—Nagykanizsa között csak hétköznap.
a= Muraszombat—Szarvasiak csak kedden, csütörtökön, vasár- és ünnepnap közlekedik. 
[--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=Felsőlendva—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. 

8.10
9.32
9.50

c
• 14.55
516.17
: 16.35

i 
i 
é

Perlak
Beiica
Csáktornya Zrínyi tér

é 5 8.00
i 5 6.59
i :6.40

5 14.10
512.49
: 12.30

517.00 i Csáktornya Zrínyi tér é ;6.10
517.49 i Muraszetmárlon községh. i 5 5.21
5 1 é Muraszentmárton fürdő i 5 1
• 18.10 é Stridovár i ;5.00

i

sem orszacskom tejli, zse szarni po- 
berémo vréd.

Lejpi. vdiljek pazlívo dojtekoucsi 
gyülejs sze je szkoncsao v znamejnyi 
krepkoga vogrszkoga ogvüsanya i 
priátelszkoga pogucsávanya.

Eladó hordóit
A felsőlendvai uradalomban 300 li
teres bükkfa hordókolcsón kaphatók.

Terjessze és olvassa

MURASZOMBAT 
és VIDÉKÉT

a

megérkeztek!
Kaphatók : HÁHN IZIDOR könyv

es papirkereskedésében.



S oldal MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 1943. október 1.
Po ssveiti

— V Svédszkom országi je grá- 
tala nágla zima. Od Stockholma kaksi 
300 km je zapadno sznejg i vdérjajo 
mocsni szevri.

— Pejszek v öcsi ali pa isztina. 
Glászi sze, ka szó v Rusziji vőime- 
nüvali vecs visisi popov i patriárh i 
ka je Szergiusz patriárh na Málo me
so drzsao v Moszkvi bozso szlűzsbo. 
na steroj je tao vzéo tüdi Garbett. , 
yorski nadpüspek. Ali je tou isztina, 
ali pa scséjo sz tém szamo szvejti 
öcsi vözbriszati, sze ne vej. Isztina 
je pa. ka je tüdi v Rusziji goszpndin 
Boug goszpoud, ki vsze zná na dob
ro obrnouti.

— Finszki pejnez i vrejdnosztni 
papéri szó sze na stockholmszkoj | 
börzi jáko podragsali. Na ponüjanye 
szó nej bili, nego naoupak, vsze 
szó je szpolouvili.

— Tüdi v Svájci osztro szoudijo 
spijone. V Svájci szó nejdávno oszou- 
dili 23 spionov, med sterimi szó bili 
nisterni oszojeni na szmrt, nisterni • 
szó pa doubili od 5 do 15 lejt vouze.

— V Némcsiji je povouli krüja i , 
szó zatogavolo od szeptembra 20-ga 
naprej doloucsili 40 dek na persouno.

Szép outnrozott szoba
okt. 1-ével kiadó RÁKÓCZI ut 11 szám alatt. '

Naznányam
postüvanomi obcsinsztvi, ka je po 
szmrti Simon Emilove prejkvzéla za ' 
fárbanye i csiscsejnye gvanta za 
naso fabriko v Nagykanizsi SKRILEC 
JÁNOSOVA, Rákóczy c. 17. (rávno v I 
tisztoj hizsi). Proszim postiivano ob- 
csinsztvo za nadalnyo podpéranye.

PÁLCS1CS
fabrika za fárbanye i pucanye gvanta

NAGYKANIZSA

- MAGYAR-VEND és VEND- 
MAGYAR SZÓTÁR kapható HÁHN 
IZIDOR papirkereskedésében Mura
szombatban.

szmej delati tüzsa? 
za dományí p&sseo? ‘
Kr. vogrszko minisztersztvo za po- 

lodelsztvo je vödalou rendelet, ka 
Materiálna Kancalaja (Anyaghivatal) 
lejko dá vszákomi vérti ednouk na 
leto szloboscsino, ka szi kouzso od 
zsivíne, stera nyerni je prejsla ali. mo-j 
gla biti bújta za volo kényszervágása, 
lejko dá pri ednom lüzsnari vöna- ■ 
praviti za masinszko reménye ali pa 
za konyszko ali krávjo skér. Prosnya. 
na steroj more biti za 3 P stemplin 
i k steroj more biti djáno vesko szve- 
docsa.nsztvo i szvedocsansztvo zsi- 
vinszkoga vrácsa. sze more poszlati 
na M. kir. Anyaghivatal bőripari osz
tály, Budapest, Fő utca 60.

V prosnyi sze more tüdi vönapí- 
szati imé i lakás lüzsnara, ki de vö- 
delao kouzso.

Za vödelanye poplatov iz szviny- 
szke kouzse sze pa dovolejnye lejko 
vecskrát proszi na leto.

Cérna frukcrci 
l'Mcsnyega pouva

Minisztersztvo za preszkrbo nárcda 
je doloucsilo cejno kukorce letosnye- 
ga pouva. Zdrava, dozorjena kukor- 
ca z ülatovjom vréd more kostali po 
cejlom országi szeptembra mejszeca 
20.80. oktoubra 21.90. novembra 23.30, 
decembra 24.20, januára 25. februára 
25.90, márciusa pa 26.80 pengőjov 
za 100 kg.

Zlűscsena kukorca mejszeca szep
tembra 28.10, oktoubra 29.30. novem
bra 30.50, decembra 31.50, januára 
32.10, februára 33, márciusa 34, ápri
lisa 35.20, májusa pa 36 pengőjov 
za 100 kg. Cejna lanszkoj zlüscsenoj 
kukorci je rávnotak tüdi 36 pengőjov.

Za szvmy
je polodelszko minisztersztvo poszkr- 
belo poszojilo vszem kmetam, ki bi 
krmili szvinyé. Poszojilo sze dobi na 
sészt mejszecov na 5 procentov inte- 
resa. Kmetje, ki bi steli dobiti, tou 
poszojilo. sze naj obrnéjo na Állat
forgalmi Központ za tanácsé.

j Nyers vadbőröket
• (házimacskát, pézsmát, görényt, mókust, borzt, mezei nyulat,
s házi nyulat, rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle állati
“ szőrt a legmagasabb napi árban veszek.

‘Szász István, Muraszombat
• Lendva utca 21.
£

Za szmej
Dober recept

Edna od krejganya hiresnya gosz- 
pá sze je sla vu váras touzsit k sztá- 
romi doktori, ka jo jezik jáko bolí, 
ka naj csiní z nyim ?

— Naj ga pocsívati nihájo, moja 
goszpá — odgovorí te dober sztári 
goszpoud.

Ednoj vesznícskoj zsenszki je dok
tor nej scseo dati térjék, ár je tou 
sznenszko vrásztvo i csi dejte zsye- 
ga malo vecs dobi, lejko butaszto 
gráta.

— Ne máram — odgovorí zsenszka, 
— vej szó rítar zse dávno pravli, ka 
je pri nász nej potrejbno csedno dejte, 
ár jeszte zsnyim doszta nevoule.

Cigáni pri verenávuki.
Cigáni szó porédi mogli idti k dü- 

hovniki na verenávuka vcsenyé.
Od ednoga je pítao dühovnik: — 

Kelko je Bogouv?
Cigan odgovorí: — Trijé.
Dühovnik sze razszrdi i sztira ci- ' 

gána. dobro ga je zospotao i nyerni ■ 
je pravo : — Glédaj ti tepes. ka gda 
drügoucs prides, ka bős znao. ár 
ovacsi sze ti nede dobro godílo.

Té domou idoucs, sze szrécsa z- 
ednim drügim, steri tüdi k verenávu
ki ide i ga píta:

— No ti bibasz, znás kelko je 
Bogouv ?

— Eden, — odgovorí nyerni raz- 
meto cigan.

— Oho! Náj csednej vcsinís. csi 
tá nebodes sou z-ednim!

— Jász szem nyerni pravo : trijé, — 
pa szó nyerni dönok nej zadoszta 
bili i szem komaj vujsao.

Vkrádnyeni konv.
Cigan je konya vkradno, a’.i nej 

sze nyerni je poszrecsilo. Kak sze 
prejk po lougi, po pejskoj pouti ne
szé, pred nyega pridejo zsandátje.

— Odkéc i kama cigan ?
— Hej moja goszpoda etoga ko

nya próbám vcsiti jasiti.
— Fi szi ga vkradno, pokázsi pasas!
— Hej goszpoda, nej szem ga 

vkradno, neszrecsno szem obhodo. 
Po etoj pouti szem sou i prouT me
ni je sou ete hrtas, precski po pouti 
je sztano i nej me je pásztó. Csi 
szem sze ga naprej ogíbao, me je 

l ga steo vjeszti, csi szem sze ga od- 
zajaj steo ognoti, brszo me je ga. Te 
szem pa prejk nyega steo szko siti, 
ali neszrecsno szem ga obhodo. na 
nyega szem szpadno i zdaj ga je 
bejzsati zácsao z-menov i Boug zná. 
kama bi me ga odneszao. esi bi na 
szrecso ví dobri goszpoudje nebi : risli 
i nebi ga sztavili.

— No cigan, csi szmo te mi rejsili 
od velke neszrecse, hódi, ka te resi- 
mo od tóga hüdoga konya i te szprá- 
vimo na gvüsno meszto, gde te ne
de kony vecs gorisztávlao!

Törem sze obrácsa.
Edno mosnyou pejnez je zegiedno 

na zémli cigan na piáéi med szenyá- 
ri, ali bojao sze je. csi sze prigne i 
gori je vzeme, ga Iasztr.ik pejr.ezov 
ali drügi vpamet vzemejo.

— Nini, törem sze obrácsa' — 
szkricsí ednouk, vszáki cslovek sze 
je tamtá zgledno, ár bi niscse nebi 
rád bio naj sze törem ne nyega obr
né. cigan je pa z pejnezami pobegno.
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SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVNICA
Píszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. — Poszlovencso: FLISZÁR JÁNOS, vp. vucsitel.

Román. — I. Tál. 7Kamasté odhájamo vu tühinszko meszto, med nepoznáne lüdi, gde szó nárasz- je, sztvaré nácsise, kak prinasz, on je pov- széd tam, né szmo osztávleni, Bőg je znami i podpéra nász.János dühovnik sze je tüdi k-Jezusi po- vrno, pred nyega je vléjao potrébesino i teskócso szrdcá szvojega i na pontócs ga je zvao:— Mati szó mi null, mála szesztrica je k-meni prinesena, gori jo morém szku- csáriti. Sziromák szem, brezi podpre, nigdár szem né znao kak trbé z-detetom csi- niti. Oh Jézus daj mi mócs i znánye, ka naj csinim! Odvézsi tvoje obilnoszti ne- zmenkani zdenec, podéli mi skéri, da nyé morém hrániti — i obravnávati. Vcsíni z-tnenom csüdo Ooszpodne Jézus moj!Bozsi szin je poszlühno ponízno mo- lítev, ténya i szveklosztsa, stera je na obiaké z-sztén na nyega vrzsena, tak da bi nyegovo szmilenoszt glászile i méno je nyegov míli tróstajöcsi glász obcsütiti vu szrdei szvojem: Dobro je moj szin. Vsze znam. Nevtajim ti pomőcsi.Dugó je tak molo, globoko v-molítev vtonyeni, znóva i znóva je zacsno; i niti je né vzeo na pamet, ka dokecs je on molo, kak sze tó dosztakrát v-jeszénszkom vrémeni zgodí za vrócsov iiicov — sze 

nanágli zaoblacsí, csarni obláki pridejo i i velki vihér, szláp nasztáne. Kak je vö , sztópo z-cérkvi: velka ploha sze je léva- ' la. Z bregov sze je divja povóden valíla na dói, potocke szó sze napunili, malira i je tróbila i szemtá drkala po dvoriscsaj.Jánosa je groza obísla.— Déte szem tam nihao pod zasztri- zsom. Totá de.Liki ki je vu pánteti zburkani, je bé- : zsao próti farofi i kak velka csuda sze je ; szkázala nad vidényom, -leró je pred ' nyim biló.Kosara je tam bila escse izd.i. Déte jev kosari szedelo, gószka je pa po dvoris- | csi szemtá drkala, dezsdzs sze je vedno ' ■ vlévao, pod zaszlrizs je liki potok tckla voda, ali déte je sziiho o rztalo brezi vsze neszrecse, ár je edna velka premedléna erdécsa dezsdzsévnica bila na kosaro pod- veznyena. Krpa, na krpi je zse bila na dezsdzsevnici, odszpodi szó sze zse tüdi komaj na nyé póznáié dróvne erdécse cvétne párté, stere szó kak obrócs póleg ind.asnyega divata po nyé okőlivrat bézsale.Te mládi dühovnik je zahválno pogléd vrgo tia nébo, popadno je déte, szküsü- vao jo je i pod dezsdzsévnicov notri ne- szao vu prószto hizso.

Deteta öcsi szó zdaj odpréte bilé, szive ' szó bilé i csüdüvajócs glédale na nyega. I— No tó je velka szrecsa, ka sze je ; né namocsilo, je muvo pri szebi, prehla- ] diti bi sze naislo, ár bi nyerni szühoga j gvanta nej mogo dati — i escse bi vtég- nolo mréti.- Ali odkud je prisia dezsdzsévnica? V-Cilogovi niscse néma dezsdzsévnice.Pri szószedni Itizsaj szó pávri járke ko- pali, naj voda doj tecsé. Dühovnik je zvedávao:Jeli szó né vidi: koga pri detéti?Déte szó vidili, ali prinyem je né bio j niscse.Ta sztára Ádanicskojca, stera je z-pöla pobegnola domó, z ednim förtojoni szi je pokríla glavó i vídla, ka sze je nika erdécsega i okrógloga püsztsalo dőli z- nébe. Kamen naj gráta zsnyé, csi je né : tak biló, je právila, zagvüsno je Devica 1 Maria podveznola tó nápravo na szirótico.Tó je li nóro brbranye Ádanicskojce! j Né zaman ka rada pijé zsganico i z-mót- j nov glavóv vecs vidi, kak jeszte. Láni tü- I di rávno na Petrovo vnocsi szó sze nyé prej nebésza ódprle, csüla je popévati angele i vídla, kak szó hodili z procesiov pred Bogom, ki je na szvojem nebeszkom trónusi szedő. Med nyírni je bio nyéni vnük tüdi Plachta Jankó, steri je pred trémi létmi mró, na szebi je meo lenove lacsice i tiszti erdécsi pruszlek, steroga nyerni je ona zasíla; vídla je doszta z-oni 

glogovszki lüdi, ki szó v-szlédnyoj desze- tini szpómrli, kak szó sztápali med sere- gom i ószvetno popévali rávno v-tisztom gvanti, v sterom szó je pokopali.Miszliti sze dá, ka po Petrovom, gda je te glász razísao, kakse postenyé do- bíla tá szvéta vdovica: porédi szó -nyé prihájali vszi, ki szó mrtvece meli vu cintori, csi je ji né vidila tam zgoiT vu nebészaj? Kapa mojo lübléno csér? Mo- jega apika? Kapa mojega premim'csega mozsá? i. t. v.Vervali szó, more bidti, ka Adatiicskoj- ca vecs pokázsejo nebeszke zmozsnoszti, kak drűgomi od zsenszke porodjenomi? Ár sze je zsnyénim vu Bőgi vöpreminó- csim ocsom z-Flinta Andráskom, steri je kak velki razbojnik bio poznáni, velka csüda zgodíla, gda szó z-Qlogove brüti- va eden falat vkraj vrezali k-velkoi ceszti i nyegovo télo z groba, v-sterom je zse 8 lét bio zakopani, vövzélí, da ga v-drü- go meszto pokopajo i v-tom vrémeni nyerni je velka bráda (szakái) zrászla, no csi je pét szvedokóv szvedocsilo, ka ga je Grundos Tomás kanász lepő na csíszto obrio.Ka je te sztári Flinta zdaj vu nebészaj, tó je bole gvüsno, kak pa, ka je dvakrat- dvé stiri i kak je on jálen, zagvüsno, gdate malo odtrznyene nihá dveri, naj nyegova esi Ágniska na nyé malo notri nasztrégne.(Nadaljávanye pride.)
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