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Muraszombat i
megszállói. . .I

Hát nincsenek és nem voltak a, 
Muravidéken partizánbandák, nem is , 
egyesültek az itt nem is létező szlo- ; 
ver. szabadcsapatokkal, és Muraszom-I 
oatot sem szállták meg. Tudja ezt a 

md-magyar nép apraja és nagyja/ 
Tudja, hogy ebben a nagy világégés- I 
ben nem rivalgott itt még harci kürt, . 
-,en: dörgölt az ágyú, nem kattogott ’ 

gépfegyver és nem ömlött vér a 
endvidék Isten kezétől szót' virág- 

'ZŐr.yegén.
Harc azonban folyik itt is. Erős, 

kemény harc a szebb, a jobb a boldo
gabb magyar jövendőért. Harcol most 

-,ü nki a mezőn, a gyárban vagy 
.. munkaszobában. Harcol a Mura

iék apraja és nagyja, de nem úgy, 
■'■int az angol rádió híreinek össze- 

:ói azt világgá bömböltették. Nem. 
" -rt a pánszláv-kommunista agitáció 
a end-magvarokat nem tudja meg- 
letiözni. Még az angol rádió hazug 
híreinek hathatós támogatásával sem. 
-rre fényes bizonyság a Vöröskeresz- 

napok muraszombati gyüjtésered- 
ménye. A világháború ötödik évének 
első napjaiban elért 2316.— pengős 
gyönyörű eredmény.

A tekintélyes összeget a muraszom
bati leventék házról-házra járva szed
ték össze. Lelkes, hazafias buzdi- 
tásukra még a legszegényebb ember 

s adakozóvá rangoscdott. Így gyűlt i 
ssze a Vöröskereszt javára 2316.— 
■mgő. mely összeg segítségével a 

borzalmakban gazdag háborúnak sok 
érés könnyét itatják majd fel. A köny- 

-/.ek fölitatásán, a fájdalmak enyhíté
sén és a gyógyításon kívül sok örö- 
n t is visz majd Muraszombat pénze 
a harctereken küzdő hős honvédőink
nek. A többi között szórakoztató elő
adásokat, meleg téli holmit, ajándék

magot, a harcterek lövészárkaiban i 
ieiallítandó tűlevelű fákra pedig apró 
n -s gyertyákat, hogy Karácsony ünne
pnek fénye küzdő, értük küzdő hon- 
■édeinkre is ráragyogjon.

A fentebb elmondottakból láthatjuk, 
akármit hazudik is az angol rádió, i 
Muraszombatot nem a partizánok, 
crsulva a szlovén szabadcsapatokkal, 
anem az áldozatkészség és hős ' 
/ édeink iránti szeretet szállotta' 

Ezek a megszállók pedig itt I 
" ynak maradni. Itt maradnak az angol j 
r^dió hazug híreinek ellenére és ural- j 
-<A maid Muraszombat minden embe- ; 
rt’ a háború dicsőséges befejezéséig.

‘er* a minden létezőnek elkerülhetet- 
-'r; vége: a halál utoléri a mai szörnyű 
iagégést is és azután nem remélt 

•midog életet élhetnek mindazok, akik 
adakozó szívvel siettek segítségére a 
' öröskereszt támogatásával a háború 
mielőbbi győztes befejezésének.

Sz. E.

Köszönet Muraszombat népének
Emlékezés a Magyar Vöröskereszt napra . . .

Kedves olvasó 1 A magyar nemzeti 
sorsközösség a fájdalmak és megaláz
tatások során a megújulásban lévő 
rendületlen hittel építette ki az egész 
nemzet örök és boldog jövendőjének 
útját a haza javára és hallhatatlan
ságára. Mig az egész világ harcban 
áll, mig országok és birodalmak aiatt 
megrendül a föld, a magyar nemzet 
minden tagja lelkében mind jobban 
kezd kiteljesedni az ősi magyar kö
zösségi érzés. A jóban, rosszban va
ló osztozás parancsa. A nemzeti kö
zösség cselekvő egyéneket kíván. Fe
lelősséget vállaló öntevékeny embe
rekéi, mert csak ezek tarthatják és 
biztosíthatják, ami* a nemzet egysé
ge megkíván. Ilyen en berekre van 
szüksége a hazának, akik lelki kény
szer nélkül, ifjúi lendülettel, önzetlen 
hazafisággal mindig készek teljesíteni 
hazafiui kötelességüket. A magyar 
sorsközösségben élő. vend testvéreink 
a nemzeti eszmény szolgálatában min
dig jó példával jártak elől.

Ha a destruktív energia 1918-ban 
meg is bontotta a belső és külső 
frontot, a muráninneni vend magya
rok akkor is megmutatták önzetlen 
hazaszeretetüket azzal, hogy életüket 
áldozták Szent István országáért. Ka
tonáink hősies elszántsággal vesznek 
részt most is a bolsevikiek elleni harc
ban. Mindenki híven és becsülettel 
teljesiti kötelességét a kint és az ott
hon levők egyaránt; a nélkülözést 
vállaló középosztály, a termelő pa
rasztság és a gyárakban verejtékező 
munkásság összessége, hogy jobb le
gyen a magyar honvéd fegyvere, el
szántsága és magabiztos harci len
dülete. Megszégyenül az. aki kivonja 
magát az áldozatvállalás alól. Aki 
kényelemszeretből nem akarja tudo
másul venni a közösségi szellem uj 
irányát, az lelkileg sem tud beleillesz
kedni a nemzet egységébe.

Az állam e nehéz órákban sokat 
követel a gazdától, az iparostól, mun
kástól egyaránt, de csak azért, hogy 
egy szebb, boldogabb Magyarország 
legyen. Addig nem lesz nyugodt pi
henés, nem lesz nyugodt álom és 
boldog kényelem a nemzet fiainak, 
amig a magyarság lényegét, az ön
állóságot, a nemzeti szabadságunkat 
meg nem teremtettük. A bolsevikik 
elleni harcban elsősorban életünket, 
másodsorban életformánkat védjük. 
Győzelmünket csak szigorú fegyelem
mel, erkölcsi és anyagi erőinkkel tud
juk kivívni. Csak öntudatos nemzeti 
társadalom tudja létének biztosítását 
maradéktalan kötelesség vállalással 
teljesíteni.

Amikor e helyen köszönetét mon
dok Muraszombat polgárainak a Ma
gyar Vöröskereszt gyűjtő napjai al
kalmával tanúsított áldozatkészségért 
és hazafiasságért, kötelességem meg
említeni, hogy mindenki jószivvel és 
megértéssel teljesítette anyagi képes
ségeihez mérten kötelességét önma

gával és a Hazával szemben egya
ránt. Leventéink az alig 4.500 lelkes 
községben 2316 P-őt gyűjtöttek a Vö
rös Kereszt javára. Ebből csak azt 

; látom, hogy közös erőfeszítésünk 
, egyetlen célt mulat, összefogni még 
' erősebben.

Mindenki megértette a szentistváni 
I gondolat összetartó szellemét, az egy- 
' másrautaltságot, ami a magyarság és 
i vendség múltjában, jelenében és jö- 
í vőjében elválaszthatatlan. Csak ösz- 
szefogással tudjuk megállani helyún- 

1 két a nemzetek versenyében, csak igy

& Vármegyei Tüdöbeteggond^zó 
október 1-ón megkezdte működését Muraszombatban

Dr. Tárczy Miklósi bízták meg a Tüdőbeteggondozó vezetésével.
A közegészségügyi kormányzat min

den vonalon erélyes harcot kezdett 
a legjobban pusztító népbetegség: a 
tubercolosis ellen. A felvilágosító elő
adások,apropaganda azt a célt szolgál
ják, hogy a közönség mind nagyobb 
rétege ráeszméljen ana. hogy milyen 
veszélyt jelent, ha egyszerűnek és 
veszélytelennek látszó köhögését,izza- 
dását, étvágytalanságát, apró lázait, 
melyek sok esetben a kezdődő tüdő
baj jelei, elhanyagolja.

X kormányzat atra törekszik, hogy ; 
a közönségnek rendelkezésére álljon

I minden járás székhelyén egy intézet, ; 
amely a jelentkezőket díjtalanul meg-;

I vizsgálja és tanácsot ad. Igazolt sze- ■ 
ígénvség esetén pedig gyógykezelést 
is nyújt. Igv került a sor a Muraszom
bati Vármegyei Tüdőbeteg Gondozó 
megnyitására is, amely a fenti célt l 
szolgálja. A Tüdőbeteg Gondozó egye
lőre: szerdán 1—3-ig, pénteken 1—4-

A hoiwédpróbás levente jutalma
A leventék kiképzésük során több | 

próbán esnek át. Az utolsó, az úgy- I 
nevezett „honvédpróba“, amely a I 
katonakorba lépő levente újoncképes- | 

; ségét bizonyítja. A nagy felkészültsé
get kívánó próbát megfelelő, jó és ki
váló minősítéssel lehet kiállni. A hon- 

I védelmi miniszter most körrendelet- 
: ben intézkedett arról, hogy azokat a 
honvédújoncokat, akik a honvédpró- 

i bát jól. vagy kiválóan állották ki, ked- ; 
vezményben részesítsék újonckiképzé- 

I sük elején. A honvéd a leventepróba 
jelvényt katonai szolgálata alatt is : 
viselheti. Aki jó eredménnyel állotta i 
ki a honvédpróbát, az katonai szolgá- i 
lata idején jobb ruhát kap, azujonc- 

i kiképzés alatt kijárást engedélyeznek 
neki, szolgálatmentes időben könnyi- 

. tésben részesül, terhesebb, vagy aíá- 
rendeltebb szolgálati munkát nem kell 

I végeznie. Akik a honvédpróbán kiváló 
minősítést kaptak, azok igen jókarban 

tudjuk valóra váltani az integer Ma
gyarországot. Hiszem és vallom, hogy 
minden, vend testvérem szellemi és 
erkölcsi erejével, ha kell anyagi ál
dozatvállalással is kiveszi részét a 
társadalom megsegítésében, mindnyá
junk boldogulására akkor is. ha nem 
gyűjtői vekkel kopogtatunk be a há
zak ajtaján. Köszönöm, hogy megér
tették a Kormányzat elgondolásait és 
kitárták szivüket, ha kértünk. A jó 
Isten fizessen meg érteI

Mórocz Imre főjegyző.

ig az Egészségházban: hétfőn és 
kedden 1—3-ig, csütörtökön 1—4-ig 
a Közkórház belgyógyászati osztályán 
tartja rendeléséi és igazolt szegény 
beteg részére a gyógykezelést is.

A iüdőbeteggondozót mindenki fel
keresheti, aki magán a tüdőbaj jeleit 
észleli. A vizsgálat mindenki számára 
ingyenes. Természetesen ez csak a 
muraszombati tárás lakosságáravonat- 
kozik. mert a gondozó működési terü
lete csak a muraszombati járásra 
terjed ki. — Itt hívja fel a Tüdőbeteg
gondozó azokat a betegeket, akik már 
eddig is légmellkezelésben részesültek, 
hogy ezután a fenti napokon jelent
kezzenek töltés végett a Közkórház 
belosztályán.

A Tüdőbeteggondozó vezetésével 
a m. kir. Belügyminiszter Dr. Tárczy 
Miklóst e. t. s.-et, az állami közkórház 
igazgatóját, a belgyógyászat vezetőjét 
bízta meg.

lévő egyenruhában egyheti szabad
ságra mehetnek bemutatás után, ki
maradás jár nekik a takarodó után 
már az ujonckiképzés első heteiben 
és 24, 36 órás eltávozást is kaphatnak. 
A kedvezményeket a rendelet értel
mében ünnepélyes formák között.rövid 
beszéd kiréretében kihirdetik az újon
coknak.

& szorgalmas kisdiák 
balesete

Dündek István, bodóhegyi kisdiák 
édesapja nehéz munkáját iparkodott 
megkönnyíteni, ezért felment a széna
padlásra s onnét szórta le a szénát. 
Munkaközben megcsúszott, leesett és 
eltörte a balkarját. Beszállították a 
muraszombati közkórházba, ahol gon
dos ápolás mellett szépen javul az 
állapota.
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llletékes helyről többizben szállítót- 
ták fel a szerződéses olajmagtermelő 
gazdákat, hogy az 1942. évben szer
ződés alapján megtermelt és beszol
gáltatott olajmagtermelésük utáni olaj
ipari erőtakarmányjárandóságuk át
vételével ne késlekedjenek.

A Futura ismételten nyomatékosan 
felszólítja azokat az olajmagiermelő 
gazdákat, akik az 1942. évben szer
ződés alapján megtermelt és beszol
gáltatott magtermelésük utáni erőtakar- 
mány-járandóságukat ezideig vala
milyen oknál fogva nem vették át. 
hogy járandóságukra vonatkozó igé
nyüket a legrövidebb időn belül érvé
nyesítsék. r hogy az az uj idény meg
kezdésével érvényét veszítse.

Ezenkívül illetékes helyről felhívják 
a gazdák figyelmét arra, hogy a szerző
déses alapon termelt és beszolgálta
tott 1943. évi olajmagtermelés után 
kiutalható erőtakarmány -járandóság 
átvételének legalkalmasabb időpontja 
a termés leszállításakor van. amikor

Kik kaptak Fegyvertartási engedélyt 
a muraszombati járásban?

özv. Péter Jakabné háztartásbeli 
Muraszombat, Rátnik István baromfi
kereskedő Ferenclak. Rátnik János 
Csendlak. Rátnik Lajos vadászcseléd 
Ferenclak. Rátkai Ödön ig. tanító An-, 
dorhegy, dr. Rituper Sándor körorvos 
Tótkeresztur. Rostás Pál körzeti iskola 
felügyelő Muraszombat, dr. Rhosóczy 
József áll. keresk. isk. igazgató Mura
szombat. Rhosóczy Rezső tanügyi 
előadó Muraszombat. Sádl István vad
őr Csendlak. Sárai Kálmán m. kir. 
postafelügyelő Muraszombat. Siftár 
Pál molnár tulajdonos Muraszombat, 
Skrilecz Kálmán vadőr Andorhegy, 
Stampfer Géza gazdaságvezető Má
tyásdomb. Stevancsecz Rezső körze
ti iskolafelügyelő Csendlak, Stiván 
Ernő kereskedő Muraszombat, Sulyok 
László MÁV tisztviselő Muraszombat, 
dr. Szakonyi Zoltán ügyvéd Mura
szombat Sziamar József vadőr Vidor-

Nyári beszámoló Szombathelyről
Irta : SZIKE

szabad aludni, előre, tovább, tovább... 
mondom magamnak, de csak leülök. 
Érzem tompán, hogy valaki rázogat, 
valaki dühösen öklel, de mozdulni 
nem. tudok. Valaki lerántja fejemről 
a takarót „hozzám fiuk, az ezredes 
ur" hallom, távolról, pedig közvetlen 
mellettem ordít vitéz Győrváry. — 
Szeretettel néz fiatal bajtársára, aki 
kisfiúsán, zavarában az asztalkendő 
rojtjait morzsolgatja. — Igen, ha Győr
váry nem <111 meg a pokróccal letakart 
alak mellett, akiről ne tudhatta ki az, 
hisz egyformán voltunk pokróccal be
takarva, még néhány perc és én is óit 
maradok sok-sok bajtársam mellett. 
De aztán, amikor Kiewbe értünk, szól 
közbe Győrváry. Emlékszik ezredes 
ur arra az orosz balerinára, aki meg
tanult magyar dalokat magyarul éne-

(Folytatás.)

A tizedik napon 18 harckocsi tá
madja meg a pozdoriává lőtt falut. 
Véres veszteségek árán, de mégis 
visszaverjük a nagyerejü támadást köz
vetlenül állásaink előtt. Kilőtt harc
kocsik, elesett oroszok százai fedik a 
csatateret. A tizenkettedik napon paran
csot kaptam visszavonulásra. 11 napig 
védtük Kocsatovkát, 11 napig nem 
pihentünk, megfogyatkoztunk, kifárad
tunk. A tizenkettedik napon össze
szedve minden erőnket, kitörtünk a 
gyűrűből és elértük azt, amit lehe
tetlennek tartottunk, megmenekültünk. 
— Lassan szürcsöljük a bort, senki 
sem szól. — Összesen 4 lovunk maradt, 
azok a lőszert és sebesülteket szállí
tották. Mi gyalogoltunk. A pokrócot 
mindenki magára terítette, azon át 
vettünk lélekzetet. Megállni, pihenni 
nem volt szabad. Aki egyszer kiállt 
a sorból, leült, hogy megpihenjen, 
maga ereje'ből soha többé fel nem 
kelt. Senkit sem engedtem leülni, 
kegyetlen voltam az ő érdekükben. 
Nem tudom mióta gyalogoltunk már, 
elfáradtam, hisz ember vagyok én is. 
Megálltam. Rámboritott pokróc alatt 
nem éreztem a hideget, csak azt érez
tem, hogy álmos kezdek lenni, nagyon 
álmos. Nem szabad megállni, nem 

i

I
I

i

is az üzemekhez termeléssel beérkezett 
vagonok kiürítése után azokban az 
erőtakarmány-szállitások legalkalma
sabban eszközölhetők. Az 5.410/1942. 
M. E. számú rendelet szerint a szer
ződéses olajmagtermelők erőiakar- 
mány iránti igényüket legkésőbb 30 
napon belül tartoznak érvényesíteni. 
A Futura ennek megfelelőn kiküldi 
az erőtakarmányra vonatkozó kötleve- 
lekel a jogosult termelőknek, akik 
sürgősen gondoskodjanak az ellen
érték. — esetleg zsákszáliitási rendel
kezés beküldéséről, hogy a szállítás 
akadálytalanul lebonyolítható legyen. 
Azoknak a gazdáknak, akik most az 
ősz folyamán nem igyekszenek át
venni szerződéses járandóságukat, 
számitaniok kell azzal, hogy majd 
csak lényeges késéssel a késő tavaszi 
hónapokban fognak erőtakarmány- 
járandóságukhoz jutni, amiker az állat
állományuk áttelelése szempontjából 
már lényegesen kevésbé értékes.

lak. Szász István .Muraszombat. Sze- 
recz Antal'vm. kisegilőmunkaerő Mu
raszombat, Szever Sándor kisb. Szent- 
sebestyén, vitéz Székely Tibor had
nagy Muraszombat. Takács Ferenc 
körjegyző Pártosfaiva, íanáczek Sán
dor ácsmester Pálhegy. Fiiszár Fe
renc ács Perestó III.. Tóth Lajos nép
iskolai igazgató Mátyásdomb, Torbá- 
gyi József cső. százados Muraszom
bat, Tömbö* 1! József Mátyásdomb, Turk 
József vendéglős .Muraszombat. Vilá
gos József béliparos Muraszombat, 
Vlaj Győző vendéglős Rónafő. Vlaj 
István vegyeskereskedő Salamon. Vu- 
kán Géza mészáros Muraszombat, dr. 
Vucsák István orvos Muraszombat, 
Zelkó Péter vegyeskereskedő Musz
nya, Zrim József kereskedő Mura
szombat. Zsöks Vince vegyeskeres
kedő Pálhegy. (Vége.)
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rum és Sikörgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégt. BORLAY ENDRÉNÉ

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

Október !6-án. szombaton 1/ és 19.30 órakor. — 17-én vasárnap 11.15. 15. 17 és 
19.30 órakor, — 18-án, hétfőn 19.30 órakor

A NŐNEK MINŐIG IGAZA VAN
(„MUZSIKÁLÓ SZIVEK"). — Angyalian mulatságos és üdítően friss zene.-, vígjáték. 
Ilyen film kell ma az embereknek! — A budapesti Rádius filmszínház 4 hétig játszotta.

— 22-én. pénteken 19.30 őrskor

HÁRSA NŐVÉR
Örök életű és örök szépségű magyar film.

Október 21-én, csütörtökön 19.30 órakor.

A Muravidék múltja és jelene
a „Délvidék Monográfiája.“-ban

Mini már több ízben jeleztük a Dél
vidék Monográfiája c. enciklopédikus 
mü tudományos összeállítása a be
fejezés felé közeledik. A kiváló tudó
sok és szakírók, akik a munka szak- 

i irodalmi részét vállalták, már nagyobb
részt feldolgozták azt az óriási anya
got, amely hivatva lesz arra, hogy az i 
olvasóközönség tudásvágyát kielégítse. í

A mü jelentős terjedelemben foglal- ! 
kozika Muravidékkel is. Dr. Bercsényi í 
Dezső egyetemi magántanár, a Mü- I 
emlékek Országos Bizottságának őre i 
rendkívül érdekes és értékes tanul- 

' mánya e vidék gazdag műemlékeit

Horvátországban szervezkedik a magyarság
A horvátországi magyarokról is kap

tunk híreket. A horvátországi magyar 
közművelődési közösség nagy súlyt 
fektet az asszonykörök létesítésére. 
Pár hónapja működik az erduti asz- 
szonykör. Megünnepelték az Anyák 
napját műsoros délután keretében. 
Müller Generózatitkárnő állította össze 
a műsort és a magyar leányok, ifjak 
szavalatokkal, énekekkel szerepeltek. 
Vitéz nagybányai Horthy Miklós, Ma- 

' gyarország kormányzója születésnapja 
is szép ünnepség volt.

A magyar tanfolyam résztvevői szép 
sikerrel vizsgáztak és a legjobb tanu
lók szép könyveke) kaptak. Írjuk ide 

i a legderekabb magy ar gy erekek nevét: 
Popovits Nádika, Béres Boriska. 
György Juliska. Balogh Gizuska, Sztru- 
kics Mariska. Kiss Katica, Hugyik 
Laci, Lajtos Szilveszter. Pásty Mihály,

kelni? kérdi hamiskásan mosolyogva, 
mint akinek kedves titka van. — 
Gyurka előkeritti a kiewi emléket, egy 
orosz hanglemezt.

Elhangzott az orosz dal, más lemez 
kerül a gramafonra, táncolunk, mula
tunk. tréfálunk, de mindezt oly nemes 
egyszerűséggel, finoman, kedvesen, 
mint amilyenek vendéglátóink.

Nemes Martsa Sándor az iskola
példája a vitéz magatartásu, fegyel
mezett és minden veszélyen úrrá lenni 
tudó magyar tisztnek, aki katonáinak 
nemcsak parancsnoka, hanem gondos 
atyja és bajtársa is.

És amikor a másodszor virágzó 
körtefát látom a szombathelyi villa 
kertjében arra gondolok, amig nekünk 
ilyen tisztjeink vannak, addig a mi 
jövőnk biztos kezekben nyugszik.

(Vége.)

ismerteti s az évszázados várkastély ok
ról, templomokról, az országban szinte 
egyedülálló freskókról, dombormüx ék
ről páratlanul szép felvételeket készített.

De hatalmas és komoly tudomá
nyos munkát fejt ki Muraszombat ki
tűnő tollú tudósa is: Bálint Béla 
gimnáziumi tanár. Értékes munkája 
az ismeretek gazdag tárháza lesz 
Terjedelmes tanulmányában feldol
gozza a Muravidék tájrajzát, geológiai 
vonatkozásait, a vidék gazdasági éle
tét, az éghajlati, foglalkozási és köz
lekedési viszonyokat és a települések 
történetét.

Tukózes József, Kovács Pistu. Pusztay 
József és Portits Mihály.

Azoknak a leányoknak nevét, akik 
a leánykörben eredményesen dolgoz
tak, jegyzőkönyvben megörökítették 
és férjhezmenésük alkalmával egy 
konyhaszekrényt kaptak ajándékba.

Az eszéki helyicsoport eredménye
sen működik. Bemutatták ...Jön a kéz 
vígjátékot és a műsoros est keretében 
felolvastak, énekek és szavalatok 
szerepeltek. — A gyerekek részére 

! Bábszínház előadást tartottak.
i Két falusi magyar diákotthont létesí
tenek. Már eddig is sokan jelentkeztek.

U U 1? I U t 8a u II fi llUU nél 
Budapest, Ültökül G.

NAGY szám-választék! 
NAGY nyerési esély!

Előzékeny lebonyolítás !
Azonnali nyeremény-kifizetés 1 

Rendelés : levelezőlapon.

Egy hároméves kisfiú 
tűzhalála

Zsizsekszer községben történt, hogy 
a kis hároméves Zvér Istvánt a kályha 
közelében fektette le édesanyja és 
amikor a gyermek édesdeden elaludt, 
kiment az udvarra sürgős munkáit el
végezni. A kis istvánka azonban hama
rosan felébredt és a tűzhelyben pat
togó, játékos lángokkal kezdett játsza
dozni. A játék szomorú vége aztár. 
az lett, hogy meggyuladt a kis István 
ruhája s mire édesanyja a nagy sikol
tozásra besietett a szobába és letépte 
róla a ruhát, a kisgyermek már har
madfokú égési sebektől, amelyek a 
hasán és kezein éktelenkedtek, elvesz
tette eszméletét.

A súlyosan összeégett gyermeket 
azonnal beszállították a muraszombati 
közkórházba, ahol minden lehetőt el
követtek megmentésére, de sajnos ez 
nem sikerült. A hároméves fiúcska bor
zalmas égési sebeibe belehalt, anélkül 
hogy eszméletét visszanyerte volna.
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OITTRICH, MURASZOMBATi

e héten véglesen távozik Muraszombatból 
Búcsúztató

Már a lapunk múlt heti számában 
beszámoltunk azon örömteljes, de 
egyúttal részünkről fájó hírről, mivel 
közülünk eltávozik, hogy dr. Lehócz- 
i v Istvánt a muraszombati kir. járás
bíróság elnökét a m. kir. Igazságügy
miniszter hasonló minőségben a pest
vidéki járásbírósághoz helyezte ál és 
megbízta az ország legnagyobb járás
bíróságának vezetésével.

Dr Lehóczky István szombaton es
te vacsora keretében búcsúzott el 
közvetlen munkatársaitól: a kir. já
rásbíróság bírói és jegyzői karától, a 
muraszombati kir. közjegyzőtől és a 
kir járásbíróság mellett működő ügyé
szi megbízottól. Hétfőn délelőtt pedig 
hivatali helyiségében kereste őt fel a 
muraszombati ügyvédi kar testületileg, 
hogy a távozó elnöklő! búcsút vegyen. I

Dr. Lehóczky István távozásával 
városkánk jogász-társadalma vezető
jét és társadalmi élete egy közmeg
becsülésben álló emberét vesztette el. 
Alig két éves itt léte alatt a mura
szombati kir. járásbíróság újjászerve
zésével és bölcs vezetésével olyan 
érdemeket szerzett magának, amellyel 
a felsőbbsége nek is a legnagyobb meg
elégedését nyerte el és amelynek 
eredménye folytán került megtisztelő : 
uj beosztásába.

Dr. Lehóczky István Muraszombat 
társadalmi életében is tevékenyen részt 
vett. úgy. hogy puritán egyénisége, 
megnyerő előzékeny modora folytán 
Muraszombat társadalma is érzéke
nyen búcsúzik tőle.

A járásbíróság elnöke e héten már 
véglegesen távozik közölünk, hogy el

A Kormányzó Ur 
elvállalta egy vend földműves 13. 
fiúgyermekének keresztapasagát j 
A muravidéki vend lakosságú Völgy

köz községből Sfeuper István földmű- * 1 
vés nemrégiben született tizenhárma- ; 
dtk fiúgyermekénél a kormányzót kér- i 
te fel a keresztapai tisztség elfogadá
sára. A kormányzó Ur teljesítette is ; 
a vend nemzetiségű, de magyar ha- : 
zájához hűségesen ragaszkodó derék j 
apa kérelmét.!

A keresztelési ünnepélyen a Kor- ' 
mányzó Urat Vas vármegye főispán
ja fogja képviselni és ö adja át a 
szülőknek a keresztelési ajándékot.

Aranykalászos 
gazdaavatás'

A baltyánfalvai m. kir. téli gazda
sági iskola folyó hó 24-én vasárnap 
délelőtt 10 órakor tartja az első arany
kalászos gazdaavató ünnepélyéi a 
vt'gzett tanulók termelési versenyki- 
allitásával egybekötve.

Az iskola igazgatósága minden ér
deklődőt szívesen lát. A tanulók ter-

Cserépkályhák
minden színben, elsőrendű ki
vitelben 200 P-től, valamint 
samotpor és samotiégla a leg
alacsonyabb napi árban kap
ható. Á kiégett vaskályhák 
újból kisamotozzását. cserép
kályhák átrakását vállalja az

Első Muravidéki cserépkályha 
és samolmühely

Lcuperth József
Mártonhely. 

foglalhassa uj hivatalát. Kérjük tőle, 
hogy tartson meg benünket, vendvi
dékeket emlékezetében és gondoljon 
ránk mindig olyan szeretettel, ahogyan 
mi Öt aránylag rövid muraszombati 
tartózkodása alatt megszerettük.

Dr. D. T.

Dr. Lehóczky István 
kir. járásbirósági elnök 

bucsiizása
A pestvidéki kir. járásbíróság elnöki 

állására Budapestre történt áthelyez- 
tetésem folytán közel két és negyed
évi itt tartózkodás után távozom Mu
raszombatból.

Köszönetét mondok úgy a társas
hatóságoknak, mint a jogkereső kö
zönségnek is azért az irányomban 
mindenkori megértésért, amellyel a já
rásbíróság megszervezése és vezeté
se kapcsán végzett súlyos és felelő
ségteljes feladatom sikeres megoldá
sát elősegítették.

A rendelkezésemre álló idő rövid 
sége miatt nem vehettem személye
sen búcsút sok kedves barátomtól és 
jóismerősömlől, azért ezúton teszek 
eleget e kedves kötelességemnek.

A Muraszombatban eltöltött időm 
kellemesen és hasznosan telt el, en
nek emlékét szeretettel fogom meg
őrizni.

Muraszombat. 1943. évi október hó 11. n.

Dr. Lehóczky István 
kir. járásbirósági elnök.

ménykiállitása díjtalanul megtekinthe
tő vasárnap délután és hétfőn délelőlt.

Egyben felhívjuk az esetleg az is
kolába beiratkozni szándékozó gaz- 
daifjakat, hogy ezt minél előbb te
gyék meg. mert már csak néhány 
hely van.

Figyelő
24. Dr. Dercsényi Dezső: A közép

kori magyar falu temploma. Szép
művészet, 1943. szeptember. A Mu
ravidéken található hármas tagozásu, 
egyhajós, homlokzati toronnyal és 
sokszögalaku boltozott szentéllyel ren
delkező templomtipus a magyar falu 
népének egyszerű, de művészies for
májú temploma. Nem muravidéki spe- 
cialatás. mini Stelé hiszi, hanem ál
talánosan magyar, mert megtalálható 
a Székelyíöldön (Csikdelne), az Állói
don (Zeleinér) és a f elvidéken (Cser- 
hátsurány) egyaránt I Falfestményei 
pedig sokszor a magyar művészei 
egyedülálló értékű emlékei. A kiváló 
tanulmány mintaként hozza a már- 
tonhelyi templom alaprajzát.

25. Falusy Nándor: Muraköz és
Muravidék, Budapestvidéki Hírlap, 
1943. okt. 1. Szemelvény a szerző 
„Két év naplója" c. megjelenés előtt 
álló könyvéből. A szemelvényben Mu
raszombat és Csáktornya jelentőségé
vel foglalkozik. Kifogásolja, nagyon 
helyesen, a közlekedés hiányosságait. 
Figyelmeztetjük azonban a szerzőt 
arra, hogy a Murafelvidék dombjai 
nem a Stájer Alpok nyalványa, ha
nem a Magyar Medence perembás
tyája, mely Gráz vonaláig csap fel. 
Egyébként is sok a felületes megálla
pítása. (B. B.)

(Időnkint folytatjuk.)

— Rendes tanári kinevezés. A 
VKM Schermann Ede áll. gimn. test
nevelési tanárt rendes tanárrá ne
vezte ki.

— Uj tanár a gimnáziumnál. A 
VKM Fodor Henrik h. tanárt a mu
raszombati áll. gimnáziumhoz helyez
te Csáktornyáról.

— Szécsényfai Vrecsics Lajos 
festőművész képkiállitásának elha
lasztása. Hirt adtunk arról, hogy vi
dékünk szülötte, szécsényfai Vrecsics 
Lajos festőművész Muraszombatban 
nagyszabású képkiállitást rendez ok
tóber hó folyamán. Most kapott érte
sülésünk szerint a tervbevett kiállítá
sát egyelőre nem tarthatja meg, mert 
szeptember 28-a óta katonai szolgá
laton van.

— Az iskolai dulakodás vége . . . 
Polarics István muramelencei 7 éves 
iskolásfiu az osztályban összeszólal
kozott egyik kis társával és dulakod
ni kezdtek. Dulakodás közben Pola
rics neki esett a padnak és alaposan 
megütötte a fejét. A seb elgennyedt, 
ezért beszállították a muraszombati 
kórházba, ahol ápolják. Állapota ro
hamosan javul.

Gyomorbajos! - tabajos! |
TARTSON IVÓKÚRÁT I 

í A természetes szénsavas | 

PETANCl 
(GYÓGYVÍZ | 

ÜDÍT — GYÓGYIT

Főraktár. MURASZOMBAT | 
TELEFON 68. 5 — Kerékpár balesetek a mura

szombati járásban. Benkó József kis- 
szombati lakos oly szerencsétlenül 
esett le kerékpárjáról, hogy eltörött a 

i balkarja. — Kouler István belatinci 
uradalmi parádéskocsis kerékpárjával 

j egy szekerei akart előzni, miközben 
beesett az árokba. A szerencsétlen 
esés következtében kificamodott a 
balválla. A kerékpárbaleset szenve
dett férfiakat beszállították a mura
szombati közkórházba, ahol mindket
tőt ápolás alá vették.

— Szurkálás a tüskeszeri korcs
mában. Hozján Ignác tüskeszeri gazda 
a korcsmában italozott, s hamarosan 
rózsaszínűnek látta a világot. Emel
kedett hangulatában azonban valami 
vigyázatlan .szóval megbántotta a bo
rozó társait, akik borközi állapotuk
ban bicskái ragadtak és Hozjánt a 
hátán és a jobbkezén megszűrték. A 
korcsmái verekedés áldozatát beszál
lították a muraszombati közkórházba, 
ahol nyomban ápolás alá vették. A 
kórházban előreláthatólag hosszabb 

j ideig elmélkedhet majd Hozján a bor
i kellemetlen hatásokat kiváltó tulaj- 
' donságáról.

— Tartós címzéssel kell ellátni 
a vasúton feladott csomagokat. A 
m. kir. államvasutak igazgatósága fel
kéri a fuvaroztató közönséget, hogy 
a vasúti fuvarozásra feladott külde
ményeket az átvevő nevével és pon
tos címével, vagy jellel és számmal, 
valamint a rendeltetési állomás nevé
vel tartós módon jelölje meg. továbbá 
a csomagokban — főleg pedig az úti 
poggyászokban — oly papírlapot he
lyezzen el, amely a címzett és a fel
adó nevét, valamint ezek pontos cí
mét tünteti fel, hogy a küldemény 
hovatartozása ezek alapján minden
kor megállapítható legyen.

Október 16-án, szombaton */z8 órakor 
17-én. vasárnap 3. 5 és V28 órakor 

18-án, hétfőn órakor 

ISTEN RABJAI 
Gárdonyi Géza regénye.

Főszereplők: Bulla Elma, Tasnády Ilona, 
Lehotay, Szillassy, Harsányi, Makláry.

Október 19-én kedden '-/íS órakor 
20-án szerdán 6 és */z8 órakor 

VETÉLYTÁRSAK
Bolgár film.

Főszereplők: Delcseva R.. Kaszadsiev N. 
és Kircsev Iván.

Előfizetőinkhez!
Felhívjuk mélyen tisztelt előfizetőin

ket. hogy elmaradt előfizetési dijaikat 
szíveskedjenek beküldeni, mert a ne
héz gazdasági helyzet a kiadóhivatalt 
sokszor nehézségekeléállitja. Többször 
nagy összegeket kell előre fizetnünk 
papírra, nyomdafestékre és a nyom
dai előállítás költségei is egyre sú
lyosbodnak. Ezért ismételten kérjük 
igen tisztelt előfizetőinket, legyenek 
szívesek az elmaradt összeget, de az 
előfizetéseket is mielőbb beküldeni. 
Hazafias üdvözlettel - a Kiadóhivatal.
- MAGYAR-VEND és VF.ND- 

MAGYAR SZÓTÁR kapható HÁHN 
IZIDOR papirkereskedésében Mura
szombatban.

Az új 31. magyar kir. 

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

sen rendeljen

ÚJHELYI és T59
főárusitónál

Budapest, Szent István-körut 27.
A hutások okt. 16. kezdődnek 
Hivatalos árak : Nyolcad 5.— P. Negyed
10.- P. Fél 20.- P. Egész 40.- P. 
ÚJHELYI sorsjegyek nyernek!

Mesterek és mestervizsgára ké
szülők figyelmébe! Gumilár Kálmán 
ipartestüti jegyző vend nyelvű mes
tervizsga-könyvet adott ki. A könyv 
a mestervizsgák anyagát tartalmazza 
és nemcsak a vizsgázóknak, hanem 
a levizsgázott, régi mestereknek is 
nagy hasznára lehet jó tanácsaival. 
A könyv kapható Gumilár Kálmán
nál az ipartestületben.

Koszorúkat l Vence za
Mintszentekre i Vszejszvécovo 
olcsón kaphat — po Iái cejni dobile pri

DOMÁJNKÓ IMRE, Muraszombat, 
Lendva utca 6.

Terjessze és olvassa
a

„MURASZOMBAT 
és VIDÉKÉT*
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Ismerd meg nemzetedet!
világháború és összeomlás.

A kiegyezés kora tehát, bár gazda
sági, szellemi és minden téren nagy 
fellendülést hozott, megoldatlan és 
súlyos problémákat hordozott magá
ban. Ilyen állapotban ért bennünket 
a világháború 1914-ben. Magyarország 
nem önszántából lépett be a küzde
lembe. Tisza István, az akkori ma
gyar miniszterelnök a végsőkig tilta
kozott a háború ellen, és amikor már 
meg nem akadályozhatta, akkor leg
alább azon törekedett, hogy országunk
tól távol tartsa. De a fennálló szövet
ségek rendszere nem engedte meg, 
hogy hazánk megőrizze semlegességét, 
s Ausztria és Németország oldalán 
nekünk is hadba kellett vonulnunk. 
A magyarság derekasan megállotta 
helyét ebben a négy évig tartó pokol
ban. A magyar seregek katonai 
erényei példaként ragyogtak a többi 
csapattestek előtt s ahol magyarok 
vigyáztak a Monarchiára, ott nem is 
történt semmi baj. A legvéresebb 
helyeken harcoltak, véreztek, sokszor 
távol a hazai földtől, nemzetüktől ide
gen célokért s mig a csehek tömege
sen adták meg magukat az oroszok
nak, a magyarság összeszoritott száj
jal utolsó pillanatig harcolt a sokkal

S*P*O*R*T
A Mura mindkét csapata az első helyen!

Az első itthon, mig a második Zalaegerszgen győzött
ÍMURA - HALADÁS 4:1 (1:1)Vezette: Körösi, Sopron.Kissé borús, de kitűnő futball időben kb. 1000 főnyi közönség előtt zajlott le az Északdunántuli Kerület szombathelyi csoportjának rangadója a Mura pályán, — melyet fölényesen és megérdemelten nyert meg a Mura. Ha tárgyilagosak akarunk lenni, akkor megállapíthatjuk, hogy az eredmény nem hű kifejezője a mutatott játéknak, mert a Mura két meg nem adott gólja szerintünk tulszigoru ítélet volt. (Ilyen gyors támadásnál ugyanis, amikor tömegjelenet van a kapu előtt és gyorsan cikkázik a labda lábról-lábra, a pillanat töredéke alatt adódó ellentétes oldali lest, feltétlenül passiv lesnek kell minősíteni, mert lehetetlenség, hogy a játékos gyorsabban tudjon helyet változtatni mint a labda, ilyenkor rendszerint labda mögött van, de ha a svung kissé előre is viszi, ebben az esetben mindig a közvetlen támadó játékos helyzete a sorsdöntő ....!) Az eredmény azonban igy is imponáló. Az első félidő még meddő Mura támadásokkal telik el, amikor Vertarics és Fejes góljával csak 1:1-re alakul az eredmény. A második félidőben aztán a Mura feltétlen ur a pályán és Kukanja, Zelkó, Vertarics góljával 4:1-re nyer.Bírálatban megállapíthatjuk, hogy a Mura technikában, taktikában, erőnlétben toronymagasan a Haladás felett állott. A semleges néző is megállapíthatta, hogy a Haladás csak lelkesedéssel tudta némileg ellensúlyozni a Mura játéktudását.A Mura egész csapata nagyszerűen játszott, a Haladásból Kassai, Németh II. és Sifter volt jó, atöbbijátékos szürkén mozgott.A játékvezető jól vezette a mérkőzést.

MURA II. - MOVE ZSE 4:3 (2:1)Zalaegerszeg. Vezette: Szabó, Pápa.Az utánpótlás csapata tartalékosán is szép győzelmet aratott a Move ZSE utánpótlás csapata felett.A mérkőzés olyan erőteljes Move rohammal indult, hogy katasztrófától lehetett tartani. Már az első percekben vezetett a Move, és csak Benczik ragyogó védései mentették meg ekkor az utánpótlás 

nagyobb ellenség ellen. Szövetségben 
a Német Birodalommal maga alá 
gyűrte Szerbiát. Romániát, Oroszorszá
got, s mélyen benn járt az olasz 
félszigeten.

Becsületes kitartása, emberfeletti 
vitézsége azonban nem volt elegendő 
a győzelem kivivására. Az erején felül 
hozott véráldozatok, 650.000 hősi 
halott, lassan felőrölték erejét és belül 
az országban felszínre kerültek a selej
tesebb elemek. A frontok összeomlot
tak, mert lelkiismeretlen nemzetközi, 
de magukat magyarnak valló szél
hámosok hamis eszmékkel tévútra 
vezették katonáinkat s letétették velük 
a fegyvert. A fegyveres erő össze
omlását nyomon követte a politikai 
kalandoroktól kirobbant októberi for
radalom, majd 1919 márciusában a 
minden eddiginél, szégyenletesebb 
bolsevisla forradalom. A magyar állam 
vezetése zsidók és nemzetközi szél
hámosok kezébe szakadt, akik a 
nemzeti lobogót éppenúgy meggyaláz
ták, ahogy minden eddigi törvényün
ket is. Életéről senki sem lehetett 
biztonságban s akárhányszor az utcán 
koncoltatták fel a nekik nem tetsző
ket. Raboltak, gyilkoltak, szabadon 
mindenfelé. Magyarország megpróbál
tatásainak egyik legsulyosabbika volt 
ez a néhány hónap.

csapatát pár góltól. A félidő közepén azon- ' bán a Mura már feljön, lassan fölénybe kerül, Lah egyenlít, majd ősze 2:1-es vezetést is szerez. — A második félidőben továbbra is a Mura támad, a Move visszaesik, hamarosan Zadravetz és Vadnál góljaival már 4:1 -re vezetnek a fiuk!! Ezután Németh megsérül, kiáll, 10 emberrel nem bírják a fiuk az iramot a Move feljavul és két góllal 4:3-ra javítja az eredményt.A Mura II. evvel agyőzeimével megerő- I sitette az első helyét a tabellán. A csapat i mindenegyes tagját dicséret illeti a lelkes, I odaadó játékáért! Bencziket külön kiemel-jük, mert nagyszerűen védett, a legjobb embere volt.* mezőny
A Mura I. vasárnap Celldömöikön szerepel a CVSE ellen. Celldömöikön eddignemigen ment a Murának, reméljük mostaz első helyezéshez méltóan fognak a fiukszerepelni és nem fog mégegy „ capuvári-forma" kicsúszni. Ez esetben ugyanisgyőzni kell iA Mura ll. ismét Zalaegerszegen játszik,most azonban a ZLE II. ellen. (v.)

Bajnoki mérkőzéseinek táblázata:/. osztály:1. MURA 6 5-1 17:9 10
2. SVSE 5 4 1 — 11:4 93. Haladás II. 5 4- 1 13:6 84. Move ZSE 5 3 11 18:9 75. Kapuvár 6 3 12 16:12 76. SzFC II. 6 2 2 2 12:5 67. ZLE 6 13 3 7:11 48. Körmend 5 2—3 9:10 49. Sárvár 6 12 3 6:15 410. Tapolcai V. 5 113 6:19 3

11. CVSE 5 1—4 7:11 212. Kinizsi 5—23 4:10 2
//. osztály:1. Mura 11. 5 4—1 13:7 82. SzFC III. 5 3 11 13:6 73. Kőszeg 4 2 2 — 14:7 64. Bőrgyár 5 4—2 12:6 65. Dose, Lenti 6 3—3 10:14 66. Aisóiendva 3 2 1 — 4:1 57. Move ZSE II.5122 9:9 48. Szentgotthárd 5 — — 5 8:16 0

9. ZLE II. 4------- 4 2:19 0

Nasi regeruti izo odrukivali
Októbra prve dni szó notri rukivali 1 

nasi regeruti. Veszéle szoldacske pe- 
szmi szó donele té dnéve, gda szó 
sze pelali na állomásé. Lejpim vogr- 
szkim peszmam, stere szó sze pri le- 
ventaj návcsili, szó sze vszi radüvali, 
szamo szprevájajoucse lübice szó tü 
pa tam püsztile kakso nemilo szku- 
zo. Kranscsáki i koula szó bilá op- 
letena sz korinami i pantlikami, 
zmejsz je pa na vsze sztráni leto rio 
szoldacske noute ..Ugye fiuk, szép 
élet a katonaélet...“ Rejszan, lejpi 
zsitek je szoldacski zsitek. steri sze 
loucsi od navádnoga pörgarszkoga v 
tóm. ka tam vláda diszciplína, stera 
morc grátati nájlepsa szoldacska i 
szploj cslovecsa jákoszt. Tá diszcip
lína sze more vö szkázati v bouga- 
nyi. ár je szvéta isztina, ka sto ne 
vej bougati tüdi zapovedávati nemre 
znati. Szoldacski zsitek pa szamo z 
tóga sztoji, ka sze zapouvid more 
szpuniti i dati.

Med letosnyimi regerutami je do
szta táksi, ki szó szi zse za csasza 
leventov szpravili „honvédszko pro-
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Od kédna do kédna
Tanacsüvanye v Moszkvi. Po du

gom rátanyi sze je politika angolszá- 
szov zdaj tak zoszüknola, ka do za- 
ednouk zvünejsnyi minisztri Amerike, 
Angiié i Szovjotszke unie meli v Mo
szkvi szvoje foníosko tanacsüvanye, 
gde morejo ocsísztiti vecs dugovány 
zavolo szkouzpelanya bojne. V prvom 
táli pride na réd japánszko-szovjet- 
szko pítanye. Vszém je nájmre do
bro znáno, ka je Japánszkomi orszá
gi nájvéksi nepriátel Amerika, stero 
szó pa japáni doszejgamao obládali 
po cejlom Tihom óceáni. Roosevelt 
je zse dosztakrát povedo, ka morejo 
napnoti vsze mocsi za koncsno ob- 
racsúnanye z japánami. Ka bi pa 
tou lejko szkouz prineszli, krvávo 
potrebüjejo na vzhoudnom táli Szi- 
bérie oporiscsa i presztor za europ- 
láne. Tüdi na Kmcsatka szigeti i 
okouli Vladivosztoka bi sze zadovo- 
lili z kaksimi falájcski zemlé, ár sz 
hajouvami té napád nemrejo i tüdi 
ne vüpajo zacsnoti. V tisztom hipi 
pa, kak bi szovjeti tou dopüsztili. 
je japáni zse za yrlice drzsijo. Záto 
je pa tüdi Sztálini prav, csi sze prouti 
japánom dobro oponása. Z drüge 
sztráni je pa Sztálin nikak nej zado- 
volen z angolszászami. ár nescsejo. 
ali bole povejdano ne vüpajo nem
ce v hrbet napadnoti. Bojno po Tal
janszkom országi Sztálin szamo za 
dreganye i rásenye stima i ga sz tem 
scséjo szamo szlepiti, on pa naj szkr- 
vaví.

Po naznanili angleskoga bojn- 
szkoga minisztra szó lelősz v mej- 
szeci júliusi zgűbili 303, v augusztusi 
pa 405 zsmelni bombnikov. od steri 
je bilou eden frtao amerikanszki, 
trifrtále pa angleski.

Na Korzika szigeti sze je bojnalo 
szamo 12.0(X) nemeov i eden ezred 
fasiszticsne milicie prouti Giraud ge
nerálisi, ki je meo 75.000 szoldákov.

V Burmi sze nahájajoucso japán- 
szko vojszko szó povéksali. Tak je 
zdaj tam 200.000 japánov. 

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

: Szász István, Muraszombat : 
? Lendva utca 21. •
® e•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••iieeeeeeeeeee •••

bo“. Vszi tej dobijo vszefelé olejsanye 
pri szoldacski szlűzsbi. Steri regerut 
je honvédszko probo dobro présztao. 
dobi vcsaszi bougsi gvant, lejko ide 
vu váras i nyerni nej, trbej oprávlati 
pozadnyejsa dela. Steri regerut pa 
honvédszko probo zvünrédno dobro 
presztáne, dobi zvün tej olejsáv vcsa
szi v szamom zacsétki keden dni 
szabadsága, po takaródéi lejko duzse 
vöni osztáne i zse v prvom kédni 
lejko ide na 24—36 vör v tiszto vész, 
gde sze je leventsztvo vcsio.

Sz tejmi míszlami szmo vzéli tüdi 
mi szloboud od nasi vrejli regerutov, 
ka naj posztánejo táksi vörni i po- 
polni szinouvje nase Vogrszke do- 
movine, kaksi szó bili nyúvi ocsevje 
i ocsáki, ki szó szi tüdi szpravili pre- 
stímano imé. Szoldacsijo szpunyeni 
cslovek je pa popunoma drügi. kak 
pa oni, ki je nej szlűzso szoldacsije 
i záto tákse povszédi radi vzemejo v 
pörgarszkom zsítki na kaksostécs 
bougso szlüzsbo. Rejszan je „Szép 
élet a katonaélet..."

Krátki glászi
— Nas Kormányzó do boter 

vend-szlovcnszkomi deteti. Skapcr 
Istvána tüvárisica z Vögyköza-Doíics 
je porodíla trinájszto dejte moskoga 
szpoula. Vszi dományi, veszéli od 
velke radoszti, szó nasega plemeni- 
toga Kormányzója oproszili deteti za 
botra. Té dni je prisao odgovor z ka- 
binclne kancalaje. ka botrinsztvo 
dráge voule prevzemejo i za szvoje- 
ga zasztoupnika vöposlejo nasega 
főispána vitéz dr. Szűcs Istvána, ki 
zdignejo dejte z krszta i prejkdájo 
senk. Sz tem szó nas prilübleni Kor
mányzó nej szamo obészelili detecse 
sztarise, nego tüdi nas cejli národ 
i cejlo krajino visziko prestimali.

— Oszterer Károly, dúgolejtni 
ravnitel Szapáryjovoga imánya i vez
dásnyi lasztnik miina v Nagykanizsi 

í je mrou. Na tóga prilüblenoga i pos- 
tenoga goszpouda sze szpomina do
szta nasi lüdi. Naj mirovno pocsíva 
v toj vogrszkoj zemli, stero je tak 
prevecs lübo.

— Na 14—14 dni zápora szó po- 
strofali Szmej Ferenca i zseno z Be- 
latinca. ár szta szvoje ntálo dejte 
brezi pazke púsztila i sze záto v 

' gnojsnici zalejalo.
V letosnyem leti je 4617 le

ventov pouvalo szvilopredécse gou- 
szance, ki szó za 7120 kg gub dou- 
bili 36.293 pengöjov.

Szövődé r. t.
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

«
Központi iroda : BU DAPEST
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Pred sesztimí lejtami . . .

1937. szept. 22-ga szó szlávszke | 
-ovine jutro prineszle naznanilo i 
•i’ávnoga szpráviscsa drüzsbe „Szvé- 
toga Cirila i Vietoda“ z Kocsevja. Na 
i szpráviscsi szó szkoncsali: Prek- 
■nurszko lüdsztvo nász má za prisle- 
i szláve. pa nej za brate . . . Na- 
h- dno je moremo bole navdüsiti. .. 

Vogrszka propaganda i ogvüsanoszt ! 
ie mocsna ■ Na zsaloszt nyoj szlü- 
zsijo nisterni dühovniki evangelicsan- 
szkoga vadlüványa ... V Kobilji-Ke- í 
beleszenfmártoni je do láni escse i 

..mszki slo . . . V Pinci i Pe- j 
tesházi sze more cslovik zgrázsati .. . I

Taksa nesztrplivoszt je vládala od j 
sztráni nasi ..bratov" escse te, gda | 
sze ie z kárt vküperposztávlena Ju- ■ 
goszlávija zse zácsala poaérati i gda ' 
sze je zse szám Korosec tak prtio, 
ka jé Jugoszlávio on szkovao vküper 
i jo on, cse scsé. tüdi razrűsi. Nej jo 
je pa trbelo podérati. ár je száma 
tazpádnola na makfalate.

Zburkala i zgrázsala sze je tá 
szvéta" druzsba nad vogrszkim og- 

vüsanyom r.asega národa. ali mi 
szmo pa bili dugotrplívi. Tüdi zdaj 
szmo escse potrplívi i sze ne zbur- 
kamo. csi sze bloudni neverniki spo- 
tárijo z nasega jezika. csi sze nikáki.

Napreiideirtye vogrszki fabrik
Nép- és Családvédelem" zváne 
ne naserci opiszüjejo naprejidej- 

-ye vogrszki fabrik. Tak je na példo
J34. leta delalo na Vogrszkom 

'■ ílOO íabricsni delavcov. Té racsun 
ze e 1938 leta zvisao na 288.500.

Leta 5941. je pa v nasi fabrikaj 
deialo zse 3,4.000 delavcov, zvün 
tiszti krajin, stere szó bilé szledi 
nazáj prikapcsene.

Pitanye je zdaj. ka odkec je prislo 
tej 158 jezero delavcov, kelko ji je 
zdaj vecs. kak pa pred devetimi lej
tami .' Vszegavecs ji je nájvecs táksi, 
ki szó prvlé bili brezi dela. Vnozsina 
ii je pa tüdi táksi. ki szó prvlé kak 
deticsi szlüzsili pri íszefelé mestraj i 1 
i szó potom zavolo bouksega za- í

:o

Zavolo kaksi vzrokov je hejnyala
szovjetszka ofenziva?

>zovjetszko naprejidejnye je v zád- 
nyem csaszi popunoma hejnyalo. 
Csirávno szó vu velkom svungi, nyim 
je zobsztonszko vszáko probanye i 
od vözravnane nemske linije nikam 
_e pridejo dalé Vö sze zgovárjajo 
sz tém. ka je na szrejdnyem fronti 
velko blato i szó zatogavolo vojznoli 
z ofenzívov. Nemei pa trdijo, ka tou 
,nePye biti zrok, ár je na nyúvom 
kráji ráncs tákse blato. Právi zrok je ’ 
•'a tou. Ka je nemska vojszka prisla 
do tiszte linije, stero nyoj je vezérkar 
doloucso. Na toj liniji, stera je krátka, 
je preci nemske rezerve, stera je po- | 
csinyena i gdastécs lejko posteno 
nazájvdári.

: rügi zrok je pa v tóm, ka je tá 
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MÚJSZAKl NAGYKERESKEDÉS
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA
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MURASZOMBAT

ki szladko ozsminvajo zsmajni vogr
szki krüj, szlávszki poklányajo i pri 
szpejvanyi nase vogrszke molitvi- 
Himnusza niti vüszt ne odpréjo gori. 
Hvála Bougi, táksi je malo i bi je 
lejko na prszte precsteli! Tem szó 
dobre szamo vogrszke plácse. pén- 
zije i podpore!

Ne zburkamo sze pa niti te, gda 
szlávszki rádió z Londona dvakrat 
poszpouloma dojdá debelo lázs. ka 
szó iMuraszombat notrivzéli partizáni 
i csetniki i je je prej lüdsztvo z vel- 
kov radosztjov goriszprijalo. Nas ná
rod je trejzen i sze vecs ne dá za 
nousz voditi. pacs pa dobro zná,

ka mámo gezerolejni szküpen sors 
z vougrami i ka nas národ^ má 
szvojo mirovno bodoucsnoszt za- 
gvüsano szamo na presztori Vo
grszkoga országa.

Zouszebno szmo pa zdrüzseni v tej 
tezski csaszaj kre nasega moudroga 
i visziko prestímanoga orszacskoga 
ravnitela vitéz nagybányai Horthy 
Miklósa, na steroga goripozványe 
szmo prípravni vszáko minuto i zsí- 
tek aldüvati za naso vogrszko domo
vino. stera je herbija nasi vrejli ocsá
kov prejk dúgi sztotin let. Szejácse kou- 
kola szi pa zse szarni vréd. poberémo.

szlűzska zodisli v fabrike. Tak jeína 
példo 1929. leta delalo po máli ves- 
talaj 195.000 deticsov, leta 1938. szó 
ji pa ipartestületi meli zse szamo 
147.000 v racsúni, ár szó je iabrike 
z bouksov plácsov potégnole k szebi. 
Eden detics je 1929-ga leta zaszlű- 
zso v fabiikí poprejk 1497 pengőjov, 
v malom vestati pa szamo poprejk 
1089 pengőjov.

Záto szmo lejko gizdávi na nase 
fabrike, stere májo tak lejpo priseszt- 
noszt. Nas nazájprikapcseni národ je 
pa lejko veszéli, ár nasa mestrijszko 
vönavesena mladézen má zagvüsano 
bodoucsnoszt po vogrszki fabrikaj, 
stere je pa v pokojni Jugoszláviji nej , 
bilou.

od nemeov vözpráznyena zemla zdaj 
popunoma prázna i edna száma pü- 
sztina z razrűsenimi cesztámi i mo- 
sztámi, na steroj de prevázsanye zsi- 
vezsa i municije jáko tezsko slo pred 
zimouv. Tou szó zroki, zavolo steri 
sze je závrloszovjetszko naprejidejnye.

Edino pri Velikije Luki na 25 km- 
szkom fronti scséjo szovjeti naprej- 
pridti, vendar pa vsze zaman. Opa- 
züje sze tüdi tou. ka szó v boj vr- 
zseni szovjetszki tanki zse jáko szla- 
bi i z szlaboga materiála naprávleni 
i v kvaiiteti angleskim i amerikan- 
szkim tankam niti v szenco nemrejo 
pridti. Tak na példo lezsej 50 ruszusz- 
ki tankov prederéjo, kak ednoga an- 
golszászkoga.

Vármegyővszko oszkrbnistvo 
za piűcsne betezsníke v Muraszombati 

je z prvim oktoubrom zácsalo z vracsejnyom
Nas kormány vodi oszter boj prouti 

nájbole nevarnomi lüdszkomi betegi: 
' tuberkulozosi. Doktorszka naprejdá- 
I vanya i rázne drűge propagande 
i szlüzsijo za té cio, naj lüdsztvo pre- 
I szvejtijo. ka kak nevarno je za vszá- 
koga csloveka kaslánye, svicanye, 

I máli láz, steri navádno szvedocsi na 
■ zacsétni píűcsni beteg. Nas vogrszki 
kormány sze za tou szkrbi, ka naj 

I má lüdsztvo na szredíni szvojega já
rása edno oszkrbnistvo za piűcsne 
betezsníke, v sterom sze szrmaskim 
betezsnikom dávajo ksenki vrácsenya 

j i dobri tanácsi.
Tak sze je tüdi v Muraszombati 

. oudprlo edno tákse Oszkrbnistvo, 
i stero zdaj v zacsétki vszáko szrejdo 
1 od 1—3 i vszáki pétek od 1—4 vöre 
I preglédne betezsníke v Egészségházi 
: (Zdravsztveni dóm). Vszáki tork od 

1—3 vöre i v csetrtek od 1—4 vöre 
pa v spitáli ksenki preglédnejo i vrá- 
csijo szrmaske betezsníke.

Vszáki, steri csüti v szebi plücsni 
beteg i je domá z muraszombati já
rása. sze lejko dá ksenki zvizitejri- 
vati.

Pri toj priliki sze goripozávajo vszi 
tiszti betezsnicke, ki szó zse doszej
gamao hodili na rédno plűcsno pum- 
panye, naj sze odszejgamao zglászijo 
v spitáli szamo vszaksi tork i csetr
tek v doloucseni vöraj.

Kr. znotrásnye minisztersztvo je 
tou delo zavüpalo na dr. Tárczy 
Miklósa, spitaoszkoga ravnitela. spe- 
cialiszta za znotrásnye betege.

Ha Budapesten jól és 
otthoniasan akarja érezni 
magát, keresse fel _____________

ANOREICS KAROLY
vendéglőjétBUDAPEST Vili.. Kerepesi ut 5.

Keleti p. u. érkezési oldallal szemben.

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

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — Kisssombat.



6 oldal .MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 1943. október 1~.Szlaba drva szó djáli na ogeny ...
Főbirouv muraszombati járása je 

postrofao od 10 do 40 pengöjov 33 
ménsi vértov z Batiyáníalve. ár szó 
od 50 do 200 kg szená nej právoga 
hipa dáli doj. Sinkó Károlya z Szé- 
csényfa na 100 pengöjov ali 10 dni 
zápora, ár je szvojo zginyeno szvinyo 
oudao Horváth ístvánovoj i Kakas 
Ferencovoj ciganyicam z Vashideg- 
kuta. Ciganyice szó tüdi na 30—30 
pengöjov ali 5—5 dni zápora oszoje- 
ne. Sinko Ferencovo z Szarvasiaké 
na 50 Fórján Antala z Dombalje pa 
na 100 pengöjov. ár je zginyene szvi- 
nyé nej priglászo. Bokán Ferenca z 
Alsócsalogánya pa záto. ár je szvi
nyo brezi pasusa oudao. Horváth An
tala z Koronga szó postrofali na 10 
pengöjov, ár je belice i kokousi kü- 
püvao, pa nej meo vételi jegya. Kol
mankó Ferenc, Forianics István i Ko- 
szednár József z Perestója do sze 
zavolo 10—10 pengöjov szpominali, 
ka sze tüdi v krcsmi morejo legiti- 
mejrafi, csi je határvadászje na tou 
goripozovéjo. Telko de nyim zdaj vi- 
no na dragse hodilo. Cigüth Ilona z 
Zsidahegya szi jezdaj dobro zapoum- 
lila. ka csi z vészi odide, sze more 
zglásziti. Na tou de jo 10 pengöjov 
strófa opominalo. Z poszvejtom szó

Modern

kÉphEPBÍEh 
nagy választékban 

NEMECZ /.
kereskedésben

MURASZOMBAT

Régi, törött gramafonlemeze
ket magas árban veszünk. 

Hüpimo sztáré gramofonszhe piate. | 
zg_____________________________  

vöszvejtili za csasza zakmicsenyá 
Rajner János z Battyánfalve, Mársik 
Károlyova, Jakosa Sándorova, Kakas 
Sándor, Kakas Péterova i Krizsankó 
Péter z Pártosfalve. Od 10do30 pen
göjov sze nyim je poszvejt podragsao 
zatogavolo i drügoucs do gvüsno bo
le zadelávali okna. Stotl Ferenc z 
Dombalje i Siftár Sándor z Sürüháze 
szta brezi engedélya pükse méla do
má. Pükse szó sle zbougam, pa es
cse 10—10 pengöjov strófa gori. Bar
bados József z Kisszombata je mo- 
gao 40 pengöjov plácsati, ár je brezi 
engedélya szvinyo bujo. Gombóc Má
tyás z Mátyásdomba je pa véksi tá
bor placsüvao, kak bi pa szmeo. Za 
20 pengöjov nyerni je zsepka szprás- 
csala. Kaspár Károlyova, Sztrazsár 
Peregrin i Govedics Márk nemski pör- 
garie szó eszi odszkocsili i szó misz- 
lili, ka je prinasz biblijszki Kánaán. 
Naszkalili szó sze. ár szó je na 2—2 
dni szpozáprli, po tisztom pa po supi 
poszlali nazáj. odkec szó prisli. Csüd- 
na je pacs cslovecsa natúra : nister- 
nim sze éti ne vidi. drügi sze pa po 
vszoj szili eszi trücajo.

Za szmej
Pszovi zapovedávaj

— Na Právo gléj 1 — szkricsí in- 
surgens kapitan.

Pszovi zapovedávaj. juszt mo na 
lejvo glédao 1 — odgovorí vu glédo 
sztísznyeni nemesnyák.

Szpoznanye
Zamocsao sze je kortes i na gou- 

loj zemii je lezsao. K nyerni pride 
eden pesz i zácsa ga po obrázi lizati.

— Ne küsüj me, ne küsüj me! — 
nyerni eresé kortes i vkraj ga od 
szébe tiszka. — Tak nebos ti vicispán I

Sto je zrok zsíja?
— Csüjte ví amice, právi profeszor 

diáki, tou szem csüo. ka ví radi pi- 
jéte?

— Lepou ji proszim, szamo gda 
zsijam.

— Hja, da pa ví víno pijéte.

— Proszim ji ponízno, csi víno I 
zsijam.

— Da pa ví doszta pijéte?
— Lepou ji proszim, csi szem pa i 

doszta zséden.
Zamislenoszt

N-i kalavinszki farar je escse dnesz- ] 
dén híresen za volo zamislenoszti.

Ednouk sze je pelao v Udvarhely, 
da pripela sziná domou na pocsitni- 
ce z kolegioma, szrécsa sze z kán
tora színom, ki je tüdi sou domou 
na pocsitnice.

— No fráter! Jeli te naj domou 
pelam ?

— Proszim ji, goszpon dühovnik.
— Dobro je. dobro, szamo szi gori 

szedi i z tém sze obrné i domou sze 
tira. Szamo domá je vzéo na pamet, 
ka je szvojega sziná v Udvarhelyi 
pozábo.

Rávno zsnyim sze je zgoudilo tüdi, 
ka sze je v bozsnoj pouti namejno 
v Brassó pelati i dvá konya dá na- 
prézsti. Zsena nyerni je doszta gu-

BENKÓ JÓZSEF
HUSÁRU ÉS KONZERVGYÁR

Sürgöny: 
BENKÓ, 
Muraszombal

MURASZOMBAT

Postatakarékpénz
tárt csekkszámla 
74009.

Jáboka
bráne i sztucsene na vagoné küpüje 

Import.

csala, ka je tak lagoja pout i de 
bougse trí naprézsti. ali on je nej 
popűszto. Ali zsena je csednejsa bila, 
notri je dala naprézsti tóga trétjega 
tüdi. Farar sze je odpelao i kak sze 
nazáj domou pripelao, je zseni vcsa
szi pravo:

— Vis zsena, ka szem z dvema 
tüdi priso, skoda bi bilou trüditi tóga 
trétjega.

Tancnsnak
jobb házból való fiút felveszek. DITTRiCH 

FERENC órás és ékszerész Muraszombat.

Cipész segéaet,
aki csizma munkához is ért. azonnal telve
szem. Munkával és ellátással biztosittom. —

PRÉLECZ FERENC cipész. SÁL

RÁDIÓK
szakszerű 
javítását vállalom.

Stiván Ernő. Muraszombat.

T

EILAND LIPOT i
veletrgouvec szádja

SZOMBATHELY - Telefon: 173.
Export.

SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVNICA
Píszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. - Poszlovencso: FLISZÁR JÁNOS, vp. vucsitel.

Román. — I. Tál. 9Plébános sze je zaszméhao i vtt szrdei globoko navdehno. On jc tüdi prevido, ka sze je csuda zgodíla. Vsze je tak csüdno, tak nezapopádnyeno. Ali szőmno sze je z-toga premenyávanya vretine.Molítev, stero je k-Jezusi zdüliávao, vu cérkvi klecsécsi, je prijéta tani zgoraj. Jézus je glogováncsarov szebicsni düh k szebi vzéo i zszvojega nyim je darüvao. Jézusa düh sze szkázsüje na vernikov obrázi i vu delaj nyíhovi... Csüda sze je zgodíla!Od dezsdzsévnice razneseni glász je z- tála né csüo i csi je kaj csüo guesati, sze ie malo zaszméhao v-szebi. lsztina ka escse itak neve, kak je prisla tá dezsdzsévnica, eden csasz sze je csüdüvao, potom jo je pa vkót posztavo, vé de jo lasztník zse iszkao. No csi je pét krájcarov né vrédna.Ali denésnyi dogotki szó sze z-etim escse né szpunili. Navécser je liki blíszk razneseni glász, ka sze je Gongoly Mihálya, glogove náboba zsena vtopíla v-Bjela pofoki, steri sze je od szpadája obláka zvönréda napunu i vöpoléjao. Tá nesz- recsna zsenszka je prék stela po brvi idti, da 11a ovom brégi osztányene goszi prék- prineszé, goszáka je zse prék prineszla pa edno csarno hubaszto gőszko, ali da je nazáj stela escse po ovivi dvé idti, sze je poskalila i notri je szpádnola v-bisztro 

teköcso vodö. Dnesz gojdno je niti vödé né biló v-nyej — edna koza bi jo vsze vö szpíla i okóli poldnéva je zse povóden vdérjala i sziróto zsenszko, ár je nikoga né biló nablüzi, naveke pozsrla. Céli zvecserek szó jo iszkali, vsze szó gori vda- rili, gümno, mosztnice, peovnico; dokécs jo je navécsar pri Lehoti vő né vrgla voda.Tam szó sze namerili na nyó Lehote liidjé, szpoznali szó jo i eden konyenik je prineszao glász k-mozsé. Eto grozno delo je veliko razburjenye zbüdilo med vescsarmi. Liidjé szó sze k-gvüsnim hízsam v-csupore csrédili: w— Hja Bőg láda i z-bogátci! Klincsok Gyurka je i k-plébánusi notri szklonckao.— Po iitri velki szprévod bode!Zvonár sze je i k-kántori povmo, tros- tavsi sze, ka za té glász, kupico snapsza dobi.— No goszpon kántor zdaj szi vküp- poberte pamet. Maszen mrtvec jeszte. Lépi szlobód de trbelo.Na trétji dén je szprévod bio. Zse dávno je né biló táksega v-Glogovi. Gongoly Mihály je Lehote plébánusa tüdi pózvao, naj dvá popa szprevodita i objöcseta nirtve- ca, skrinyo je z-dalecsa z-Besztercebánye dao pripelati z-premenyávajöcsim cügom, krizs szó na Kopanyico poszlali naj ga sztolar na csarno pofárba i z-bej!imi píszk- 

mi gori napíse te preminócse imé i szmrti dén. Sztrahsno velika vnozsina lüjdi je bila, kapa escse, esi bi lépő vrémen biló? Ali rávno, kak sze je pop napot vzéo z- ministránsmi v-ornátus oblecseni, naednók sze je pá ploha vlejála, za steroga volo je Kvapka nazáj sztirao.Idtc frisko nazáj i prineszte dezsdzscv- nico, pri omári je gori posztávlena.Kvapka zácsa glédati na plébánusa. Né je znao. ka bi tő biló: dezsdzsévnica?— Enye právi pop nemirovno. Tiszti velki okrógli grbájn, steroga szmo eto naisli ober máié Veronike pokritoga.— Zdaj zse razmim.Dühovnik, ka sze naj nenamocsi, sze je pod Majgo Petra zasztrzs potégno, dokecs ov dezsdzsévnice neprineszé stero je dühovnik 11a vszé veliko csíido zednoga prszta potézsenyem nasürki okröglo raz- prészto, stera je tak glédala vö, da bi sztö i sztou pirozslekov perőti biló vküp szpri- kapcseno. Potom jo je obri szébe drzsao i plemenito sztápao brezi tóga, ka bi sze i naniocsio! Dezsdzsa kaple szó csemerno klopkale 11a tő csüdno nápravo, ali da szó do popa nikak né mogle, szó doj po- nyej tekle.Pri szprévodi je tüdi vszáki li dezsdzsév- nico zíjao, od nyé szó sósnyali mozski i zsenszke.— Tó je prineszeo szv. Peter! —Szamo li kántora lépi szlobód je na edno megnenye obvrno tüdi pazko od nyé

i csüti je éti i tani med vernikmi eden, eden tuzsen glász:Szlobottd jemlém od váj, zgornyi szpoudnyi szottszeda, Od Lajkó Pál ka botro i Klincsok Gyurka sougora.Lajkó Palka céla drzsina je na glász jö- kala, Klincseka zsena je gori szkrícsala:— Bóg moj, kak szó mogli tó tak lepő vő zbroditi.Tője kántora gornavdüsilo i z-pozdig- nyenim glászom je escse bole z-szrdee gíbajócsim glászom napré noszo vu te preminócse iméni znánce i rodbino nyéno. Véndar je niedno okó né osztalo szüho!Komaj, kak szó Gongolyicovo pokopali i niti szó szi escse te sztáré mamice né zadoszta doguesale od précimbttoga szpré- voda, od vdovinsztva posztávlenoga Gon- golya — i 0I1 — Bóg nyim za gréh ne- : vzemi, tó zobsztonszko brbranye, ár pré ■ zse na briitivi med pokápanyem poglejüvao : szvojinti osztrimi ocsámi Tyurek Annuske lépi obráz, od stere je escse te szlépi lehko nazvészto, ka te preminócse hiresnyi „mentyek" nede dugó brezi vertinye. („Mentyek" zovéjo tam prématni pláscs, kaksega vszáki bogát szlovák küjpi szvojoj zseni, steroga szamo na szvétesnye dni tak na szébe pokritoga noszijo i trí, stiri pokolény vöpretrpí )(Nadaljávanye pride.)
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában, Muraszomhat. Felelős kiad* és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay í Hartner) Nándor.


