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Muraszombat és Vidéke
Laptulajdonos a Vendvidéki MagyarIKözművelődési Egyesület.... ————

■ i' ■ TÉSI ARAK: Negyedévre 3 P. félévre 6 P.
■ A"re fi P. - HIRDETÉSI ÁRAK: Miliméter 

.j.nt 1 hasáb szélességben 15 fillér. A legkisebb
a 3 p. Haláleset jelentés, köszönetnyilvá- 

Snjiás és Nyilttér legkisebb ára 12 P.

- i —Főszerkesztő:Vitéz LINDVAY (HARTNER) NÁNDOR Szerkeszti: ifj. SZÁSZ ERNŐ ' ___

MEGJELENIK MINDEN PÉNTEKEN.Szerkesztőség és kiadóhivatal: Muraszombat, Horthy Miklós ut 18 szám Telefónszám 71. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza.
XXXVÍ1. évfolyam. / 44. szám. ÁRA 24 fillér. 1943. október 29. Péntek.

Aranykalász, 
ezüstkalász 

díszíti a gazdák mellét. De csak azok
nak a gazdáknak a melle akik a 
-iái nehéz időkben is vállalkoznak 

rra. hogy tudásukat gyarapítsák és 
ezzel a magyar mezőgazdaság ügyét 

Szerte "az országban felállítja a föld- 
művelésügyi minisztérium d mező” 
gazdasági szakiskolákat, téli gazdasá
gi tanfolyamokat, hogy alkalmat ad
ón mindenkinek a tanulásra. Akinek 

•óbb az ideje, az a gazdasági szak
iskolába iratkozik, aki csak a télidő
ben ér rá a tanulásra, az pedig a téli | 
gazdasági tanfolyamokat látogatja.

Örömmel állapíthatjuk meg. hogy 
a muravidéki falvak népe is önként, 
römmel keresi fel a tudás házát, j 

r.ogy szellemiekben gyarapodjék. 
Szükség is van erre, mert az elkö- 
. étkezendő béke gazdasági harcaiban 
lanult földművelőkre lesz szükségünk. 
Amint háborús időkben a fegyverrel 

aló bánás és a harcmódok megta- 
nui’ása a legelső kötelesség, hogy az 
ellenséggel szemben helyünket meg- 
állhassuk, úgy a mai időkben csakis 
korszerűen kiképzett, szaktudásban 
bővelkedő gazda lehet majd a békés 
idők gazdasági katonája.

A nyugati parasztság képe lebegett 
mindig szemünk előtt, amikor ezekre 
Avatkoztunk. Az ottani népek is a 
iöldéef foglalkoznak, állatokat nevel
nek és mégis gazdagabbak anyagi
akban és tudásban, mint a magyar 

>ld szorgalmas népe. A dán és hoi- 
nd. svéd, finn paraszt lanult, kép

zett és kultúra tekintetében magasan 
ái! a több; népek parasztsága felett. 
Könyveket olvasnak, a zenéhez ér- 
"h k s ha velük beszélgetünk, érez- 

hogy ezek az emberek tudnak.
A magyar földművelés ügyét irá

nyítók is érezték, hogy ezen a téren 
nálunk is tenni kell valamit s meg
tervezték a gazdák szaktudását elő

mozdító intézményeket. Nagyon régi 
mulasztást tettek azzal jóvá, amikor 

•^indították a magyar parasztság 
szellemi és anyagi felemelésének 
•'.ozgalmát. Csatlakozott ehhez a moz- 

- alomhoz a népfőiskolái mozgalom 
A , magyar öntudatra nevelik a 
: m népét.

• elemelő tudat, hogy a mostani vi- 
paboru vérzápora közepette se 

m .nád el egyik mozgalom se. és né- 
a legnagyobb készséggel igyek- 

>ZI" *udásf szerezni, hogy majdan 
/•“-kihassa helyét a békés idők sú- 
>os küzdelmeiben is.

Ö.^Hykalász, ezüstkalász díszíti 
■pehét az új muravidéki vend-magyar 
oa?aa??g* hadseregnek s a tudás 
katonáinak lépte alatt reng a föld s 
a epésük üteme alól ikicseng a dia- 
p'ilmas bizakndás, hogy mi rnagya- 
: A nemcsak a harcokban, hanem a 
,Jekés időkben is ott akarunk lenni 
az elsők között.

,^zeretnénk, ha minden muravidéki 
a‘u tele lenne már aranykalászt- 
ezustkalászt viselő földművelőkkel. 
a*dk kétkézi munkájukkal, szaktudá-
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Eiső Ízben avattak aranykalászos gazdákat 
a Muravidéken

A battyánfalvai téli gazdasági iskoia nagy ünnepsége
Vasárnap délelőtt 10 órai kezdette! ' az aranykalászos jelvényeket

és a bizonyítványokat.
A nagyszabású ünnepélyt vitéz 

Lindvay Nándor országgyűlési kép
viselő magas szárnyalásu hazafias 
beszéde zárta be. Beszéde során ki
emelte : a magyar gazdának mind az 
ekeszarvu mellett, mind pedig fegy
verrel a kezében, megkell állnia a 
helyét s igy ezt az ezeréves magyar
földet nem csak megmunkálnia, ha- 

1 nem meg is kell védenie, ha kell, 
az élete árán is. Ezután

a battyánfalvai téli gazdasági iskola 
második évet végzett növendékeit I 
avatták aranykalászos gazdákká. Az 
avató ünnepségen megjelentek vitéz 
Lindvay Nándor országgyűlési kép
viselő, mint miniszteii vizsgabiztos: 
dr. Olajos József főszolgabíró ■ Haklits 
István gazdasági leiügyelő ■ dr. Der- 
zsenyi Tibor szolgabiró: dr. Jávor- 
szky József tisztiorvos és még szá
mosán mások a Muravidékéről és 
Őrségből, úgyszintén a tanulók hoz
zátartozói.

Az ünnepséget Siftár Imre igazgató 
bevezető beszédjével nyitotta meg. 
majdpedig részletesen beszámolt a 
két év történetéről. Utána vitéz Lind
vay vizsgabiztos elnöklete alatt meg
kezdődött a záróvizsga, melynek so
rán az önképző Gazdakör tagjai ér
tékes és szakavatott előadásokat tar
tottak. Az előadásokat Tibola Gyula 
gazdaköri jegyző vezette, minek so
rán kiválóan szerepeltek : Kühár Bé- | 

i la, Siftár Sándor. Lipics József. Ritu- 
' per Zoltán és Maucsecz Isi án. Az 
önképző gazdakör díszgyülését Kercs- 
már Géza búcsúszavai zárták be.

A diszgyüléssel kapcsolatban 
a versenykiállitás

bírálóbizottságának az osztályozását 
Siftár Imre igazgató ismertette. Az el
ső dijat Rituper Zoltán márkusházai 
aranykalászos gazda kapta, egy lóka
pát, amelyet Stiván Ernő cég adomá
nyozott. A többi aranykalászos gazdát 
is aíjazt aa bírálóbizottság, majdpedig j

vitéz Lindvay Nándor kiosztotta
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köszenetét fejezte ki az iskola 
igazgatójának és tanári karának 
az elért szép eredményért

és annak a reményének adott kife
jezést. hogy a battyánfalvai téli gaz
dasági iskoia még igen szép eredmé
nyeket ér el országos viszonylatban 
is és a Vendvidék gazdakultúr köz
pontjává nőheti ki magái.

Az ünnepség a Himnusz eléneklé- 
sével ért véget, azután diszelvonulás 
volt a feliobogózoti épület előtt. A dísz
felvonulást Takáts István tanár vezette.

r O . .... Ilii ------- —

0 Kormányzó IÍp Dfőméltósága elvállalía egy völgyhöz! 
íípoebiptolios 13-ih gyeFmehÉneli a kBPESztapaságát

A keresztelési szertásor. vitéz dr. Szűcs István főispán képviselte 
a Kormányzó Úr Őfőméltóságát

Skaper István törpebirtokos, völgy- I Berta József jelentkezett, majd a fő
közi lakos 13-ik gyermekének a.ke- > ispánt az iskolás gyermekek sorfala 

előtt Fartek Helga köszöntötte szép 
magyarsággal. Csokiott nyújtott át a 
főispánnak, aki meghatott szavakkal 
mondott a kislánynak köszönetét. Ezu
tán a főispán kíséretével az iskolás 
gyermekek sorfala között ment tovább. 
Az iskolás gyermekek élénken élje
nezték és nemzeti színű lobogókat 
lengettek. A kuzmai körjegyzőség köz
ségeinek kepviselőtestülete élén Szö
kési József körjegyző köszöntötte a 
főispánt. Beszédében kiemelte, hogy 
milyen megtiszteltetés nemcsak a jegy- 
zőségre, hanem az egész Vidékre az 

őrsparancsnok, a körülmény, hogy a Kormányzó 
Ur Oíőméltósága, már másodízben vál
lalta el sokgyermekes családoknál a 
keresztapaságot, a vendség érzi, hogy 
ebből a kormányzói kegyből rá is köte
lességek náramlanak és minden erejük
kel igyekezni fognak, hogy ezt minden 
téren kiérdemeljék és bebizonyítsák, 
hogy méltóka Kormányzói elismerésre.

A vármegye főispánja megköszönte a 
körjegyző üdvözlését, kifejezésre juttatta 

: örömét afölött, hogy a község es a környék 
lakossága ilyen nagy számmal jelent meg. 
Örömének adott kifejezést, hogy az iskolás 
gyermekek is részt vesznek az ünnepségen 
és hangsúlyozta, abbói a körülményből, 
hogy a Kormányzó Ur a keresztapaságot 

! vállalta, immár másodízben a Vendvidé
ken — holott a legritkább esetben szokott 
ilyen kérelmeknek eleget tenni — láthatják 
a Vendvidék lakosai, a Kormányzó Ur jó
indulatát, szeretetét és megbecsülését azeji 
a ragaszkodásért, amit a vendajku magya
rok úgy az eiszakitás előtt, mint az elsza- 
kitás ideje alatt, mint a visszatérés óta a 
magyar haza iránt (anusitanak. Ezután a 
vármegye főispánja a községi bírókkal, a 
községek képviselőtestületi tagjaival elbe- 

I szeigetetf, maid a tülzoltók sorfala között 
| a templomba ment. A keresztelési szertar

tás után a plébánián rendezett tízórain vett 
; részt, ezután a plébánostól s a község ve- 
, zetöitől elbúcsúzott, majd az épülő kör- 
; jegyzői lakot szemlélte meg. megelégedé- 
........ UHV.. .............. u^o<.unO

1 ellenére az építkezést elkezdeni, folytatni 
és rendesen befejezni tudják. Ezután 

| a lakosság éljenzése közben Muraszom-

resztapaságát a Kormányzó Ur Ófő- 
méltósága elvállalta, a keresztelési 
szertartásnál képviseletével pedig vi
téz dr. Szűcs István Vasvármegye fő
ispánját bízta meg. A Főispán kedden 
tartotta keresztvíz alá Skaper István 
13-ik gyermekét, aki keresztségben a 
Miklós nevet kapta. A főispán kísé
retében volt dr. Olajos József járási fő
szolgabíró és dr. Tubolv Lajos Vasvár
megye Il.-od főjegyzője. Részt vett a 
szertartáson a főispánnal érkezett Dras- 
kovitch Géza közellátási főfelügyelő is.

Az érkező főispánnál Kuzmán az 
ottani határvadász

Választmányi ülést tartott
a Muraszombati Járási Kereskedők Testületé

Dr. Rhosóczy József kereskedelmi iskolai igazgató, a testület
uj titkárának beköszöntője.

IA Muraszombati Járási Kereskedők 
Testületé szombaton délután tartotta 

| első őszi választmányi ülését, amelyen 
’ időszerű kérdéseket tárgyaltak meg. 
I Az ülést Benkó Józssf gyáros, elnök i 
’ nyitotta meg és bevezető beszédében i 
: meleg szavakkal üdvözölte dr. Rho- | 
sóczy József kereskedelmi iskolai igaz- i 
gatót. a testület uj titkárát. Dr. Rhosó- 

i czy József megköszönte az üdvözlő 
' szavakat, majd hosszabb beszédben 
fejtette ki munkásságának irányelveit.

sukkal megváltoztatnák a magyar 
föld népének életét s a fegyverek za
jának elükével a harcos kezében levő 
kardot felcserélnék az ekével. Eddig 
a magyar paraszt kezében csak a 
kardot és az ekét láttuk. Legyen 
ezentúl a kard és az eke mellett a 
könyv is ott a kézben, mert tudás 
nélkül nincs haladás'

Megállapította többek között, hogy 
a Muravidék lakossága élénk érzék
kel rendelkezik a kereskedelem iránt 
és a kereskedők testületére a jövő
ben is fontos munka vár.

A virágzó kereskedelmi szak
oktatás is ennek a testületnek 
köszönhető.
Az állami kereskedelmi iskola műkö

dése be kell, hogy kapcsolódjék a 
helyi kereskedelem fejlesztésébe. Fon
tos ezért, hogy gyakorlati tartalommal 

i tölthesse meg a tanári testület az 
' elméleti oktatást. Ezt elősegíti a Mu- 
i rövidek, elsősorban pedig Muraszom
bat lakosságának a kereskedelmet 
megbecsülő és kedvelő gondolkozás- i 

1 módja. __
Befejezésül a testület minden egyes sének adott kifejezést, hogy az anyagszuke 

tagjának szebb és bolbogabb jöven
dőt kívánt a kereskedelmi iskola uj | 
igazgatója. balba folytatta útját.

I



2 olda' MURASZOMBAT és VIDÉKE 1943. október 20.
A rendszeres közelláíás első eredménye: 

a nagyobb kenyérfejadag
VÁROSI MOZI * MURASZOMBAT
Október 30-án. s.-.ombato:'. 17 és 19.30 órakor. — 24-én vasárnap 11.15, 15. 17 és 

19.30 órakor

ANNAMÁRIA
Főbb szereplők még: Szilassy László. Rajnay Gábor, a 2 Pethes, Somogyi Nusi. stb.

a 18 nfe lüli n

Stockholm.

November 1-én hétfőn 11.lo. 15. 17 és 19.30 órakor

Anyákról az 
anyákért 
készült 
ez a film .

„Hej. az volt ám az élet! Szép ruha, 
viiézkötés, szép ló, „promenád“, leányok . . .

November elsejétől kezdve ország
szerte napi 25 dekagramra emelte 
fel a közeállátási miniszter a kenyér
fejadagot. A magyar közellátási poli
tikának ez a sikere kétségkívül az 
egész magyar háborús gazdálkodás-| 
.iák egyik legnagyobb eseménye.

.Magyarországon a tavalyi igen gyen
ge termés következtében a kormány 
egy évvel ezelőtt kénytelen volt a 
kenyérfejadagot csökkenteni. Ennek 
a súlyos intézkedésnek, amelyet az 
ország lakossága nagy fegyelmezett
séggel és önmegtagadással fogadott, i 
az volt a célja, hogy a rendelkezés
re álló szűkös készletekből fussa a 
gazdasági év végéig s igy később to-! 
váb'oi csökkentések elkerülhetők le
gyenek. A kenyérfejadag csökkenté
sének fájdalmas kényszerűsége azon
ban csak egyik intézkedése volt a 
közellátási miniszternek. Ugyanakkor, 
amikor ez megtörtént, az egész vo- ’ 
nalon megindult a közellátás é.s a ' 
terménybeszolgáltatás teljes átszerve
zése, vagyis a százszázalékos terv
gazdálkodás.

Más években és idegen országok- . 
bar. általában mindig az aratási átme- ( 
neti időszak okozza a legtöbb gon-I 
dót a közellátás terén. Ezekben a j 
hetekben, amikor ujgabona még nem ■ 
kerülhet piacra, a régi pedig fogytán j 
van, Európaszerte napirenden szokott i 
lenni a kenyérfejadag további leszál-1 101. 6. egységes mosópor negyedkiío- 
litása. Magyarországon azonban az , grammos csomagolásban 54. félkilo- 
uf gazdasági év kezdetén! és az uj! grammos csomagolásban 106 fillér.

terménybeszolgáltatási rendszer ha- 
tálybaléptével egy napon, nem csök
kentették, hanem {elemeitek a kenyér
fejadagot.

Az uj beszolgáitatási rend életbe
léptetése óta immár hónapok múltak 
el s a termelési csata első fejezete 
sikerrel zárult. Ennek következménye 
az, hogy november elsejével sikerült 
a kenyérfejadagot napi 25 dekára 

i felemelni.
Ebből pedig azt látjuk, hogy a kor

mányzat intézkedései céltudatosak és 
az ország társadalma nemcsak meg
érti. de támogatja is a kormánvzaiot 
a fennmaradásunkért vívott gazdasá- 

| gi harcban.

A szappan uj ára
A Budapesti Közlöny közli a köz

ellátási miniszter rendeletét, amely 
szerini a szappan, az egységes mosó
szappan legmagasabb fogyasztói ára 
az ország egész területén egységesen: 
1. egységes mosószappan 100 gramm 
súlyú darabonkint 38 fillér. 200 gr. 
sulvu darabonkint 79, 2. egységes 
pipere szappan 100 gr. súlyú 8-1, 3. 
babaszappan 80 gr. súlyú 106. 1. 
kocka borotvaszappan 70 gr. sulvu 70. 
5. rúd borotvaszappan 360 gr. suiyu

Beszélgetés az egyik jó

A Muraszombati állami kórház nagy 
1 fái alatt zizegtek lépteim nyomán a 
I falevelek, amikor figyelmes lettem egy 
görnyedt hátú nénike mérgelődésére. 

' kiért mérgelődött az Isten adta azzal 
1 a nagy darab őszhaju emberrel, aki 
mellette botorkált. Ez minden taglej- 

; léséből látszott. De a nagy darab 
I öreget is elhagyta a béketürés és a 
' hátam mögütt egy huszáros mondás 
i buggyant ki a száján, magyarul . . . 

Lett is erre hadd el hadd. A nénike 
fiatalos fürgeséggel ragadta meg a 
férfi karját, megrázta, rávicsoritotta két 

' és fél fogát, majd pedig úgy elkezdte 
szaporózni a dallamos vend nyelvet, 
hogy még én is megijedtem. Ijedtem
ben eszembe is ötlött: Istenben bol
dogult Kálmán királyunk nem látott 
a messze jövőbe, amikor a boszor
kányégetést eltiltotta . . .

A belgyógyászati folyosón találkoz
tam velük újra. A néniké más asszo
nyokkal tereferélt, a nagydarab em
ber meg komoran ált és dohogott 
magában. Oda mentem hozzá. Meg
kínáltam cigarettával és megkérdez
tem : Mondja gazd uram, miért akar
ja agyonütni magát az akis nénike?

— Nem akar az bántani kérem, — 
hangzott tiszta magyarsággal a fele
let!. Szegény feleségem csak azért i 

I veszekszik, hogy vizsgáltassam meg ' 
■ magamat az orvos urakkal, mert két 
hét óta igen beteg vagyok.

' Rövid ideig még elbeszélgettünk a 
betegségéről, majd megkérdeztem, 
hogy született magyar-e ?

Nem kérem, én vend vagyok, 
de sokat jártam valamikor Magyar- 

i országban. Évente ott vállaltam ara

Kedves Mura S. E.!
(Egy igaz szurkoló levele)

Őszinte szívvel köszönöm Önöknek 
a 24-i szép, győzelmes vasárnapot. 
Örömöm osztatlan, mert győzött aMura 
1., II és a Mura Levente is. Hogy úgy 
mondjam győzött az egész család. 
Mind igen jól játszott, de Kukanja 
játéka tetszett a legjobban. Mindenütt 
ott volt. Úgy mozgott mint a higany, 
— de mindig azon a helyen, ahol 
szükség volt rá.

Uraim, én félek I Ez igy tovább nem 
mehet. A Mura I.-nek ez a 6:l-es 
eredménye félelemmel tölt el. Mert 
könyörgöm, mi lesz ennek a vége? 
A Mura-Levente, a kis unoka is 5 gólt 
lőtt. Következésképen a Mura 1. a 
legközelebbi, mérkőzésen 10 gólon alul 
nem adja. Es mi fog történni? Meg
mondom: a következő ellenfelek nem 
fognak kiállni a Mura 1. ellen, hanem 
ügyvéd utján ajánlott-express levél
ben kiegyeznek 4—5 gólos vereség
ben. Es mi lesz akkor velünk szurko
lókkal? Kinek szurkoljunk akkor 
vasárnap délutánonként? Na, kérem, 
ugy-e, igazam van, ha félek. Ezért alá

I

■

magyar vend gazdával
tási. cséplési. meg répaszedési mun
kát. Ott is katonáskodtam a 11-es 
huszároknál Szombathelyen. Hej. az 
volt ám az élet! Szép ruha, vitézkö
tés. szép ló. „promenád", leányok.. 
Csak a takarodó volt korán. Mégis 
tanultam jól kerítést mászni . . .

Elmondta még: részt vett a világ
háborúban. de csak mint népfelkelő. 
A 18-as honvédekhez hívták be. Volt 
a harctén. hosszabb ideig pedig Sop
ronban és Karánsebesben. Mindkét 
városban tetszett neki az élet, de 
mégis csak akkor volt a legjobb dolga, 
amikor huszár volt Szombathelyen.

— Hát a megszállás alatt milyen 
volt a sorsa" — tettem fel a máso
dik cigarettával az újabb kérdést.

— Ha volt pénzem, akkor jó, mert 
akkor sem bántottak, de nem is se
gítettek. Pénzem azonban csak néha 
volt és akkor vehettem is egyelt mást, 
mert akkor még volt minden. Ez azon
ban csak ritkán történt meg az egy 
pár hold gyenge minőségű földünk 
mellett. Meg is örültünk, amikor me
gint magyar lett a Vendvidék, mert 
most, aki dolgozni akar, az újból 
megkeresheti két-három hónapos mun
kával az egész évre szükséges gabo
náját, Az itthon levő pár hold földet 
pedig könnyen megmunkálja az asz- 
szony, meg a gyerek. Ezért jó magyar 
a vénei Kisgazda.

Idáig jutottunk a beszélgetésben, 
amikor megérkeztek az orvosok, mi
re a nénike nyomban birtokba vette 
nagy darab urát, még mielőtt sze
mélyadatairól is kikérdezhettem vol
na. — ő.

zattal kérem a Mura l.-et, legyen te
kintettel a szurkolókra s ne rugjor 
többet 4—5 gólnál az ellenfélnek. így 
legalább ők is reménykedhetnek egy 
tisztes vereségbe és mi is láthatunk 
mérkőzéseket.

Igaz szurkolói üdvözlettel 
(zákányi.)

U. i. Uraim, úgy szurkolni, mint 
Valent dr.-t, ritkán látni. Még nikotin 
mérgezést fog kapni. Szivart, cigaret
tát úgy szívta, mintha külön jutalmat 
kapna érte. No és végtére még egyet. 
Kedves Mura S. E. Közeledik a hide
gebb idő, — miért nincs buffet a 
pályán? Ha kivül már nem is, de leg
alább belül melegíthessük magunkat. 
Képzeljék el, mi lesz akkor, ha belénk 
fagy a hang?

Sárga magyar nemesített és íogolyszinü ne
mesített fajta

növendék kakasok 
továbbtenyésztésre eladók a battyánfajvai 
gazdasági iskolában. - Ár drb-inl: 10—15 P.
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Közellátási értekezlet Muraszombatban

Vas vármegye Főispánja Dr. Tu- 
boly Lajos vm. ll-od főjegyző és 
Praskovich Géza közellátási főfel
ügyelő. a szombathelyi közellátási 
felügyelőség vezetőjével a járás közel
látási ügyeiben tisztiértekezletet tartott.

A tisztiértekezleten a járás főszolga- 
birája beszámolt a járás közellátási 
helyzetéről, majd a vármegye főispánja 
az egyes közellátási ügyekben tájé
kozódott, meghallgatta a járás jegyzői
nek jelentését.

HÍREK

Lényeges változások a mura vidéki MÁVaut 
menetrendben

November 1-én életbe lépet a MÁV
aut uj menetrendje a Muravidéken is. 
A menetrend lényegesen változik. 
Legfontosabb közöttük az. hogy ezentúl 

vasárnap nem közlekedik semmi
féle járat.

Lényeges ujitás az is. hogy
Felsőlendva és Szarvasiak irá

nyából megszűnnek a hajnali já
ratok.

Egyébként a MÁVaut közlekedés 
továbbra is kielégítő marad vidékün
kön. mert a MÁVaut vezetői továbbra 
is a legteljesebb mértékben szivükön 
viselik a Muravidék népének érdekeit.

A megváltozott menetrendet lapunk 
5. oldalán közöljük.

— Magyar Nemzeti Bank mellék
helye, Muraszombaton. A Magyar 
Namzeti Bank igazgatósága a bank
forgalom lebonyolításának megkönnyí
tésére mellékhelyet létesített Mura
szombaton. A mellékhely vezetésével 
vidékünk legrégibb intézetét a Mura
szombati Takarékpénztárt bízta meg. 
A megtiszteltetés vidékünk gazdasági 
étetében 70 éve vezető szerepet játszó 

] pénzintézetet érte, ami újabb bizonyí
téka az intézet szolidságának és meg
bízhatóságának.

— A kereskedelmi középiskola 
tájékoztatója. A muraszombati m. kir. 
állami kereskedelmi középiskola igaz-

AZ IDÉN SEM SZABAD A SÍRO
KAT KIVILÁGÍTANI HALOTTAK 

NAPJÁNAK ELŐESTÉJÉN
A belügyminiszter körrendeletét bo

csátott ki, hogy a sírok mindenszen
tek! kivilágításának tilalmáról szóló 
1912. évi rendelet az idén is változat
lanul érvényben marad az ország 
egész területén.

Közli a miniszteri rendelet azt is, 
hogy az a rendelkezés sem változott 
meg, amely előírja, hogy november 
l-én délután 5 órakor a közönségnek gatosága közli az érdekeltekkel, hogy 
a temetőt el kell hagynia.

Gondoskodik a rendelet arról is

Szécsényfai Vrecsics Lajos gyűjteményes híallitasa

az utólagos beiratások f. hó 28-án,
___________ __ _______ ____ 29-én és 30-án délelőtt 9—12-ig lesz- 

hogy Mindenszentek napján a lég- nek November 3-án reggel 8 órakor 
oltalmi szolgálatot minden temetőre p 
kiterjesszék, hogy légiriadójelére azon
nal megtörténhessenek a szükséges 
intézkedések a temetők rögtöni ki
ürítésére.

Vasárnap nyitotta meg lelkes be
széd keretében dr. Olajos József fő
szolgabíró Szécsényfai Vrecsics Lajos 
gyűjteményes kiállítását. A megnyitá
son Muraszombat közéleti előkelősége 
és polgársága szép számmal vett részt.

Vrecsics képei osztatlan tetszést 
arattak. Elsősorban arcképei és pár 
figurális képe fogta meg a szemlélőtt. 
Szüleiről festett képei és „munkásfe
je-' mélyen jellemzett lelkivilágot is 
mutató, elsőrendű karaktérérzékkel és 
összefogó erővel megfestett képek. 
Mély tartalmú és jellemzésű a „Vend 
gazdája" és az „Elgondolkozó asszo
nya" is. Mindezek lendületes könyed- 
séggel megfestett képek. „Asszonyok" 
cimü képe flott előadásával és sokat 
kifejező megfejtéssel tűnik ki.

Tájképei témában és hangulatban 
sokfélék. Mikor szemléljük őket, azaz 
érzésünk, mintha utaznánk szép tája
kon, napsütésben és borulásban. Az 
..Őszi napsütés" például ünnepi nyu

galmas derűjével hat; az „Őszi reg
gelbe egével és az őszi földek szí
nes pompájával. Igen jó a „Szeptem
beri verőfényes délutánija. Nyugal
mas és ünnepélyes. Jóságban egy- 
ivásu vele a „Borulás" című képe is. 1 
Feszült, viharelőiti hangulatot ad. 
„Dombc‘ldal"-a, „Reggel a parkban" 
és a „Borulás a parkban" erőteljesek. 
A „Terefere" és a „Pihenő leányok" 
szintén.

Hely szűke miatt nem foglalkozha
tunk bővebben Szécsényfai Vrecsics 
művészi alkotásainak méltatásával, 
ezért már csak arra térünk ki: a ki
állítást eddig is sokan megtekintették 
már és számos remekbe készült ké
pet is megvásároltak Muraszombat 
és környékének képrajongói Köztük 
több kisebb pénzű polgár is, akik 
részletfizetésre vásároltak értékes ké
peket. Szécsényfai Vrecsics gyűjte
ményes kiállítása október 31-én d. u. 
3 órakor zárul.

9 hosszú szünidő miatt nem lesz kevesebb a tandíj
A nyári szünidő meghosszabbításá

val kapcsolatban felmerült a kérdés, 
hogy a megrövidített tanévben van-e 
helye tandíj elengedésnek vagy mér
séklésnek. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter elvi döntése szerint a tan
díj és az ezzel kapcsolatos beiratási 
és egyéb dijak fizetésének kötelezett
sége független attól, hogy a tanuló 
mennyi ideig jár iskolába. A tandíj 
az egész iskolaévre egységesen és 
egy összegben van megállapítva még

akkor is, ha azt részletekben lehe* 
fizetni. Meg kell fizetni az egész tan
dijat akkor is, ha a tanuló betegség 
vagy egyéb ok miatt nem jár iskolába, 
de meg kell fizetni akkor is, ha az 
iskola ideiglenesen, mint például tüzelő
hiány. járványos betegség vagy egyéb 
ok miatt nem működik. Más elbírálás 
alá esn< k a rendkívüli tárgyak tanításá
ért fizetett külön dijak. Ezeket csak arra 
a hónapra kell fizetni, amelyben a ta
nuló a külön szolgáltatást igénybevette.

Légiriadó alatt ne tartózkodó 
iunk az utcán!

Áz illetékes hatóságok nyomatéko
san felhívják az ország lakosságának 
figyelmét azokra a szigorú rendelke
zésekre. amelyek megtiltják a légi
riadó alatt az utcán vagy általában 
a házakon kívüli tartózkodást. Tartsuk 
be ezeket a rendelkezéseket, mert 
ezzel nemcsak rendészeti intézkedé
seknek teszünk eleget, hanem saját 
életünket és testi épségünket biztosít
hatjuk.

A helyi vonatokat a mostani 
tél folyamán sem fogják fűteni

Az államvasutak igazgatósága a 
szénnel való takarékoskodás miatt a 
múlt évhez hasonlóan ez évben is 
korlátozza a személyszállító vonatok 
fűtését oly módon, hogy a gyors, se
bes- és távolsági személyvonatokat a 
tél folyamán csak mérsékelten, mig a 
helyi vonalokat egyáltalában nem 
fogja fűteni. Ezért ajánlatos, hogy a 
közönség utazásai alkalmával ennek 
megfelelően melegen öltözködjék

SüBüRIil**" HDHn,H rum és likőrgyár 
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása 
Cégi. BORLAY ENDRÉNÉ
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*
— A pénzügyigazgató Muraszom

batban. F. hó 23-án tartotta tárgya
lását a „Muraszombati Adóíelszólam- 
lási Bizottság" a kir. adóhivatal hi
vatali helyiségében vitéz Lindvay Nán
dor országgyűlési képviselő elnökle
tével. A bizottsági tagokon éc hiva
talos minőségben a tárgyalásokon részt 
vett pénzügyi tisztviselőkön kívül, a 
tárgyaláson megjelent dr. Jakab De
zső miniszteri tanácsos, m. kir pénz
ügyigazgató is. aki értesülésünk sze
rint nagyon elismerően nyilatkozott 
úgy a kir. adóhivatal mint az adó- 
íelszólamlási bizottság munkájáról.

A gimnázium tájékoztatója. 
A muraszombati m. kir. állami gim
názium igazgatósága az 1943—44. is
kolai év megkezdésével kapcsolatban 
a következőket közli: Október 28-án 
9—11 óráig II.. III.. IV. osztály, 11 — 1 
óráig V,. VI., VII., Vili, osztály tanulói
nak pótbeirása. Október 29-én 9—11 
óráig az 1. o. tanulói 11 — 1 óráig más 
intézetből felvételre jelentkező tanulók 
beírása. Tandijmentességi kérvényei
ket nov. hó 4-én déli 12 óráig nyújt
hatják be a tanulók osztályfőnökeik
nél. Elkésett vagy kellően fel nem 
szerelt kérvényeket figyelembe nem 
veszünk. Mindazok, akik a Tanuló 
Segítő Egyesülettől tankönyveket kap
tak. a szünidőre kölcsönadott tan
könyveket f. hó 30-án d. e. kötelesek 
visszaszolgáltatni. A tanév folyamára 
könyveket kölcsönkérni szánkékozó 
tanulók kérvényeiket nov. hó l-én 
osztályfőnöküknek adják be. iVou. l-én 
Vl-9 órakor gyülekezés az intézet ud
varán istentisztelet, évnyitó és osztály
rendezés. Minden tanuló köteles tisz
ta. rendes ruhában és diáksapkában 
megjelenni. Non. 8-án 8 órakor rendes 
tanítás. Az iskola igazgatósága nyoma
tékosan felhívja a tanulók figyelmét, 
hogy az Évkönyvben előirt tanköny
veket kötelesek beszerezni. Nov. l-én 
d. u. 3 órakor kezdődik a magánta
nulók javitó-vizsgálata. A nov. l-én 
tartandó istentiszteletre és évnyitó ün
nepélyre a t. szülőket is tisztelettel 
meghívja az igazgatóság.

— A járási föszolgabirák a tégla
gyárak termelésének bizonyos szá
zaléka felett sem rendelkeznek a 
jövőben. A nyár elején az Ipari Anyag
hivatal rendelet tett közzé, amelynek 
értelmében az egyes járások terüle
tén működő téglagyárak által készí
tett bármilyen anyag bizonyos száza- 
zaléka felett a járási föszolgabirák 
rendelkeznek. így kisebb mennyiségű 
téglát rendkívüli esetekben ők is utal
hattak ki. Most megjelent egy újabb 
rendelet, amely az előbb említettet ha
tályon kívül helyezni. Így a jövőben 
a járási föszolgabirák semmi téglát, 
vagy hasonló téglagyári terméket nem 
utalhatnak ki.

az összes tanulók gyülekeznek az 
intézet udvarán, utána istentisztelet. 

| évnyitó és osztályrendezés. Az isten
tiszteletre és az évnyitó-ünnepélyre 

, szeretettel várjuk tanulóink kedves 
szüleit is. Az évnyitó-ünnepély szin- 

i helye a Városi Mozi helyisége. A ren
des tanítás november l-én reggel 8 
órakor kezdődik.

Gjomof bajos! - Vesebajos!
TARTSON IVÓKÚRÁT A természetes szénsavas 

PETÁNCI GYÓGYVÍZ ÜDÍT — GYÓGYÍT 
Főraktár: MURASZOMBAT

TELEFON 68.
■UKUMKUa dMaOKKKH MBIH BnaMaNI

— A polgári leányiskola és az 
elemi iskola igazgatósága közli az 
érdekelt szülőkkel, hogy a tanévet 
november hó 1-én ünnepélyes Veni 
Sancte-val nyitja meg. Az istentiszte
letek 9 órakor kezdődnek. A polgári 
leányiskola igazgatósága közli még. 
hogy a pótbeiratásokat október 29-én 
d. e. 9 órai kezdettel tartja meg.

— A tanonciskola tájékoztatója. A 
muraszombati községi iparos és keres
kedő tanonciskola igazgatósága közli 
az érdekeltekkel, hogy a rendes be
iratások f. hó. 28-án és 29-én délután 
3—5-ig folvnak az iskola épületében. 
(Vár, II. emelet.) Az első napon az uj 
tanoncok (I. osztály) a másodikon a 
többiek kötelesek beiratásra jelent
kezni. Minden tanuló hozza magával 
születési anyakönyvi kivonatát (ke
resztlevél) és tanoncszerződésél. A 
beiratás előtt lanszerdij fejében 20.— 
P fizetendő a községi pénztárba. A 
Veni Sancte november 3-án lesz, a 
rendes tanítás pedig november l-én 
kezdődik.

— Könyvtármegnyitás. Értesítem 
a ..Polgári Kör" tisztelt tagjait, hogy 
a könyvtár a kör helységében min
den kedd és pénteken 5—7 óráig 
rendelkezésükre áll. Egyben felkérem 
tisztelt tagtársaimat, hogy a régi idők
ből netán nálunk felejtett könyveket 
szíveskedjenek behozni, hogy a végle
ges katalogizálás mielőbb megtörtén
hessen. — Könyvtáros.

— Szép sikert értek el a vaspo- 
loyi műkedvelők. Az iskolánkivüli 
népművelés keretében Rónafő II.— 
Vaspolonyban Kardos Géza V. éves 
tanitónövendék kiváló hozzáértéssel 
és lelkes odadással mükedvelőgárdát 
szervezett. A gárda nyomban elhatá
rozta, hogy ..Selyemben az ördög" 
és „Asszony kérés" cimü színmüveket 
magyar nyelven adják elő, s a befolyt 
összeget honvédségünk javára fordít
ják. Csakugyan fáradságot nem is
merve és nyelvi nehézségeket le
küzdve páratlan szorgalommal neki
láttak a munkához s mindkét szin-
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darabot f. hó 3-án Vaspolonyban. 10- 
én pedig Pálmafán adlak elő nagy 
sikerrel. Orom löltólt el mindenkit, 
hogy a műkedvelők, akik előzőleg alig 
tudtak magyarul, ilyen szépei produ
káltak. A szereplőgárdából nem tu
dunk mindenkit kiemelni, de különö
sen pedig kitüntették magukat Skrilecz 
Sári, Péntek Gizi. Kozicz Irén, Kardos 
István. Boros Tibor. Porédos Ferenc, 
Siftár Ferenc és Gorcsán Ferenc. Leg
főbb dicséret pedig Kardos Géza tanitó- 
növendéket illeti, aki ezt a pompás 
gárdát beszervezte, a szereplőket ösz- 
szehozta és betanította.

— A nagy előd utódjától is so
kat várhat Muraszombat. Beszélge
tés Lipics József községbiróval. A 
fennli címekkel múlt heti számunkban 
hosszabb cikket közöltünk, melynek 
alcímébe zavaró sajtóhiba maradt. 
Ugyanis nem a községbiróval beszél
gettünk, hanem az egyik képviselő
testületi taggal a városbiróról. Ezt bi
zonyítja az alábbi jól megjelent szö
veg rész is: „Részben ezért is biz
tosra vehető, hogy a fejlődés üteme 
a háborús nehézségek ellenére is foly
tatódik Muraszombatban. Ezt bizo
nyítja egyébiránt Lipics Józsefről foly
tatott rövid beszélgetésem is. minek 
során megtudtam . . ." stb. (Sz. E.)

A háborúban megsebesült lá
bát rúgta meg a ló is. Kollman Jó
zsef csendlaki lakost, aki gróf Mikes 
csendlaki uradalmában kocsis, még 
a múlt világháborúban lövés érte a 
lábán. A szerencsétlen kocsisnak go
lyótól sebesült lábát ez év márciusá
ban megrágta a ló is. minek követ
keztében Kollmann lába erősen meg
dagadt és lassan-lassan feketedni kez
dett. Ennek ellenére, még cssk most, 
amikor már egészen elviselhetetlenek 
lettek a fájdalmai és a lába is erő
sen megfeketedett, hozatta be magát 
a muraszombati kórházba. Ápolják.

— A forró vízzel telt moslékos 
dézsába esett. Zvér Alajos, 3 éves 
zorkóházai kisfiú játszadozás közben 
a forró vízzel telt moslékos dézsába 
esett. A szerencsétlenül járt kisfiút 
nyomban beszállították a muraszom
bati kórházba. Állapota nem súlyos.

— Leesett a Mávaut garazsa tete
jéről. Franko Ferenc Muraszombat
ban lakó kőmives. a Muraszombati 
Mávaut garazs tetején dolgozott. 
Munka közben Frankó megcsúszott 
és a magas tetőről leesett a földre. 
A nagy esés következtében a szeren
csés kőművesnek a lába sérült csak 
meg könnyebben. A muraszombati 
kórházban ápolják.

— Beleesett a forró lugköves 
vízbe. A kerkaszabadhegyi korcsmá- 
ros 3 éves kislánya, Bohár Olga, át
botorkált a szomszédba játszódni. A 
tervbe vett játszodozás azonban el
maradt, mert a kis Olga, még mielőtt 
rátalált volna kis pajtásaira, beleesett 
a nagytakarításra előkészített forró lug
köves vízbe. A szerencsétlenül járt 
kislányt, aki a hátán és karjain szen
vedett súlyosabb égési sebeket, be
szállították a muraszombati közkór
házba. ahol ápolják.

— Eltávozott a verekedés elöl, 
kint mellbe szúrták. Horváth István 
lSévesmurarévi legény vasárnap este 
a murarévi korcsmában italozott. A 
csendben iszogató legényke egyszer 
csak arra lett figyelmes, hogy vesze
kedés kezdődött a korcsma-szobában. 
Horváth nem akart részese lenni a 
veszekedésnek, tudván, hogy annak 
verekedés lesz a vége, azért csend
ben eltávozott. A korcsma előtt azon
ban megáit beszélgetni egyik barátjá
val. A tere-fere azonban alig kezdő
dött még el, amikor kivágódott a korcs
ma ajtaja és kiugrott rajt Horváth 
egyik fiatalkorú szomszédja, aki a bé-

I

lsmerd meg nemzetedet!
Az ország szétdarabolása. Az ellen
forradalom. Horthy Miklós újjáépíti 

az országot
(Folytatás)

Magyarország megrabolva, rengeteg 
vért veszítve itt állott, és akárcsak a 
tatárjárás után, kezdhette elölről az 
ország építését. Nehéz és küzdelmes 
munka volt, de nagybányai vitéz 
Horthy Miklósnak, az ország kormány
zójának ez is sikerült. Magyarország 
lassan felépült nagy sebeiből. Meg
erősödve barátokra tett szert, s most 
sorra oldja meg a múlt nagy mulasz
tásait, hogy a kicsiny magyarságot 
erőssé és naggyá tegye. A kétévtize- 
des kemény épitőmunka máris meg
termetté első gyümölcseit. A Csehszlo
vák állam alá kerüli területek egyrésze 
békés utón, a Keleti Kárpátok bércei 
a magyar honvéd vitézségével újra 
visszakerültek, legutóbb pedig Erdély 
egy része és a Bácska is visszatért 
magyar uralom alá.

A magyar nemzet rendületlenül bízik 
jövőjében, az Isteni gondviselésben, 
amelyik sohasem felejtkezett meg róla

SPORT
Muraszombat mindhárom csapata 

a bajnoki táblázat első belijén 
MURA ZLE 6:1 (4:1)

Muraszombat. Vezette : Horváth Gy.
Kellemetlen ködös időben, síkos 

pályán találkozott először bajnoki 
mérkőzés keretében a két csapat. A 
mérkőzést ünnepélyes zászlócsere 
előzte meg, majd kezdetét vette a 
mérkőzés, amelyet a Mura fölényes 
játékkal megérdemelten nyert meg. 
A gólok a következő sorrendben es
tek : 13. p. Váradi (öngól) 22. p. Sár
közi, 26. p. Ráki. 31. p. Vertarics, 
39. p. Vertarics. (4:1)

A második félidőben Kukanja és 
Matus a gólszerző, igy 6:l-es ered
ménnyel végződik a mérkőzés.

Bírálatunkban elmondhatjuk, hogy 
a számszerűleg szép eredmény elle
nére sem elégített ki a játék. A vé
delemben a két hátvéd már javul, 
a fedezetsor is elég jó volt, babár 
Klainscsek kissé elfogódottan játszott, 
a csatársor azonban még döcög.

A zalaegerszegi L. E. rokonszen
ves csapat, nagyon szépen játszanak, 
lelkesedésük is mintaszerű.

Horváth Győző jól vezette a mér
kőzést.

Mura IL—Alsólendvai Move 2:1 (2:1)
Vezette: dr. Kőváry.
A másodosztályú rangadóját lelkes 

játékával megérdemelten nyerte a 
Mura II. annak ellenére, hogy 2 tar
talékkal állt fel.

Góllövő: Ősze, Gorcsán, illetve 
Hári.

A Mura 11.-ben Bencik, Topiák, 
Németh és Deskovits II. nyújtott egé
szen jó játékot, de a többiek is meg
feleltek. A Move ASE csapatában 
Vidák II. Hári. és a két szélső fede
zet volt jó.

Dr. Kőváry nagyon jól vezette a 
mérkőzést.

kát áhítozó legénykét minden további 
nélkül mellbe szúrta. A súlyosan sebe
sült Horváth Istvánt beszállították a 
muraszombati közkórházba, ahol ápol
ják.

és mindig a legnagyobb bajban kül
dötte a legnagyobb magyarokat segít
ségére. Ma a magyarság újra meg
találta önmagát. A magyar hadsereg 
erősebb mint valaha volt, s többé nem 
fog sikerülni senkinek sem kezéből 
a fegyvert kicsavarni.

Végig vettük a magyar múlt néha 
szomorú, néha örömteli útjait, láttuk 
a magyarságot fenn és lenn a mély
ben. Amikor összetartott a nemzet, 
egyet akart és magyar vezetői mögött 
erősen megállott. Magyarország min
dig hatalmas és erős állam volt. Ami
kor azonban egymásközött sem értett 
egyet, idegenek ültek a nyakára, dicső
sége lezuhant s a pusztulásból nagyon 
lassú és nehéz ut vitt felfelé.

De, bár történetünkben fény és árny 
váltakozik egymással, nincs mit szé
gyellenünk senki előtt sem. Európa 
egyetlen nemzete sem vérzett annyit 
ezer év alatt, mint a magyar; egyetlen 
nép sem élt olyan nehéz sorban mint 
a magyar s hogy mégis vagyunk, el
pusztíthatatlan életerőnknek éppen ez 
a legnagyobb bizonyítéka. Ahogy 
Zrínyi Miklós mondotta: „egy nemzet
nél sem vagyunk alábbivalóak.

(Vége.)

Vasárnap délelőtt lel 11 órakor a 
Tapolcai Vasutas csapata látogatót el 
hozzánk bajnoki mérkőzésre.

*
Csütörtök, péntek és szombat dé

lután I lorválh Pál szöv. edző az új
vidéki AC volt edzője tart edzés be
mutatót a Mura csapataival. A tanul
ságos és érdekes edzésre felhívjuk a 
szurkolók figyelmét! (v.)

Muraszombati LE-Szentgotthárdi LE 
5:2 (1:2)

Az 1. félidőben végig 10 emberrel 
játszó hazai csapat csak nagy küz
delem után győzött. A muraszombati 
csapat tartalékos volt, azonban jobb I 
játékot váriunk tőle. Gollövő : Fuisz. 
Winkler, Kercsmár. Norcsics A. és 
Fábián (1 l-esböl).

*
Vasárnap d. u. 2 órakor az Öri- 

szentpéteri LE-vel játszik a Mura Le
vente Muraszombatban.

Bajnoki mérkőzéseinek táblázata:
/. osztály:

1. MURA 8 6 — 2 23:12 122. SVSE 6 5 1 17:6 1 13. Move ZSE 7 5 1 1 30:13 114. Kapuvár 8 4 1 3 23:17 95. Haladás II. 7 4 - 3 16:16 8 i6. SzFC 11. 7 2 2 3 13:9 6 17. Kinizsi 8 2 2 4 14:11 68. ZLE 8 2 2 4 10:17 69. Körmend 7 3 - 4 13:23 610. Sárvár 8 2 2 4 9:17 611. CVSE 7 2 5 10:18 412. Tapolcai V. 7 1 1 5 9:28 3//. o sztál y:
1. Mura II. 7 3 — 1 18:9 122. Kőszeg 5 3 2 — 17:7 83. Bőrgyár 6 4 — 2 14:7 84. SzFC III. 5 3 1 1 13:6 75. Dose, Lenti 7 3 — 4 10:17 66. Alsólendva 5 2 1 2 6:5 57. Move ZSE 11. 6 1 3 2 11:11 58. Szentgotthárd 7 : 1 5 10:18 39. ZLE 11. 6 — — 6 3:22 0

KÖZPONTI MOZI
DITTRICH, MURASZOMBAT

Október 30-án. szombaton */a8 órakor 
31-én. vasárnap 3. 5 és ’/íS órakor

Két órás kacagás!

RÉgi szép idők - ZORO-HURU
November 2-án, kedden '/jb órakor

3-án, szerdán 5 és l/z8 órakor

Utolsó pillanat
ASSIA NORIS, FOSCO GIACHET1. A. CENTA

Krátki glászi
— V bodoucse niti főszolgabiro- 

vije nedo mogle dati dovolenye ci- 
glénicam za izdelávanye cigia. V 
zacsétki letosnyega leta je Ipari Anyag
hivatal vö dao rendelet, po sterom 
szó főszolgabirovije tüdi lejko dále 
ciglénicam dovolenye za ménso iz
delávanye cigia. Po nouvom zrende- 
lüvanyi, steri je pred krátkim bio vö 
dáni, főszolgabirovije v bodoucse ne 
do mogle dati vö nikaksega dovole- 
nya ciglénicam za zsganyé náj szi 
bou tou za káksikoli cigeo.

— Pred ouszmimi lejtami je vu- 
zsigao. 1935-ga leta je 45 lejt sztár 
Sajt József z Perestója vu faszenszki 
dnévaj gorivuzsgao oszlico Kolman- 
kó Józsefa, rávno te, gda szó gosz- 
tüvanye szlüzsili — kak szó tou vo
grszki zsandárje zdaj vözvrtali. Za
volo tóga csinejnya sze je mogao 
Sajt po ouszmi lejtaj zaguesávati pred 
törvényszékom. Pravo je, ka ga je 
natou napelala Réczek l erencova z 
Vasvecsésa záto, ka szó jo nej pou
zvali na gosztüvanye za szakacsico. 
Törvényszék je vszegavecs tou nej 
scseo vervati i je Sajt Józsefa oszou
do na pou leta temlice, Réczek Fe- 
rencovo pa gorimentüvao.

— Preminoucso nedelo je bio 
prinasz légiiradó. Angloszászki bomb- 
niki szó preminoucso nedelo vö scseli 
ponüeati megleno vrejmen i tak vu 
vecsi csuporaj Becs bombardejrati. 
Vendar szó je pa gyágerszki europ
láni pregnali i szó v szili bőmbe 
metali bj-ezi vszákoga plána. Cslo- 
vöcsi neszrecs je nindri nej bilou.

— Nouvoga elnöka szó odebérali 
v nasoj zgornyoj orszacskoj hizsi po 
szmrti grofa Széchenyi Bertalana. Za 
nyegovoga naszlednika je odebráni 
sz 190 voutomami prouti ednomi 
Perényi Zsigmond báró.

— Za 20 %-ov sze zvisa od no
vembra 1-ga mao pénzia vszej inva- 
lidusov, bojnszki dovic i szirotic.

— Od novembra 1-ga mao do 
zseleznice po nouvom zinszkom rédi 
zácsale voziti.

— V táborszke pake je prepovej- 
dano piszma, kárte sz kejpami i szpice 
dejvati notri.

— Voditelszki kurzusi za leventsz- 
ko mladézen do zdaj v jeszéni.

Nej je daiecs dén, ka nemei z 
japánami vréd na koulina priszili- 
jo Ameriko i Anglio — je pravo 
Tozso japánszki generális i miniszter
elnök na gyülejsi japánszkoga or- 
szacskoga gyülejsa.

ELSŐ

Szövődé r. t.
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

T E L E p _ N M - 3 1.
0 N S £ *
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1 43. október 29. MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 5 oldal
Od kédna do kédna

\ ömenvávanye nemski i angleski 
z_:?.blencov. ki szó ranyeni, rédno ' 
j,. , • v Göteburgi. Cejlo prisztaniscse I 

:.o nemski i angleski zgráblen-1 
vendar je pa angleski szoldákov 

dosz'a vecs. kak pa nemski.
V Nemsko m országi szó pobérali I

- mszko pomoucs. Szamo prviva ' 
(inévá szó okouli 31 pa pou 

mark nábrali vküper.
Pred bojnszki szoud pride na Hor- 

va*>kom vszáki. ki na presztor zse- 
pz . ski napráv sztoupi. Escse máro 
Tiszti kre streke je prepovejdano.

Svédszki kormány scsé 100 millión 
svédszki koron pejnez. kak prvo po- 
rnou s vcsaszi po bújni dati szever-| 

i országom, ka szi lezsej országé 
vréa vzemejo

Zgráblenci szó grátali goszpodári. 
\e j_evita zvanom szigeti szó nemske 
zgráblence meli anglezsi. Tem zgráb- 
ler. am sze je pa nikak poszrecsilo. 
ka <zo angleske szlrazsáre napadnoli. 
nyim pükse vkrajszpojémali i po rádiji 
z( nmoucs proszili. Rejszan szó dugó 
ne csakali. ár szó nyim zse nemski 
ejt vrnyöske na pomoucs prisli i szó 
tak cejli sziget vrouke doubili.

Stiri pa pou millión lüdi szó zgü- 
bili szovjeti v szlednyi stiri mejszecaj 
na fronti v mrtvecaj i zgráblencaj. kak 
z Berlina glászijo.

\ oditelsztvo taljanszkoga fasisz- 
iics-.oga vezérkara je prejkvzeo Gam- 
bai.. generális. Té nouvi főnök taljan
szkoga vezérkara sze je 1891-ga na- 
roudo i je tao vzeo v prvoj szvetszkoj 
bújni, v abesszinszkoj bújni, nájbole 
sze e pa vöszkázao v spanyolszkoj 
pörgarszkoj bújni.

Rosevelt je. — kak angleske novine 
porácsajo — mocsen násec doubo i 
zatcgavolo docajtno nemre szpunyá- 
vati szvojega pozványa.

Mussolini, kak poglavár taljanszke 
ta.-iszticsne republike je zrendelüvao. 
ka vsze poarejeni minisztri. stere ren
delje vödájo. májo popolno törvény- 
szko moucs.

Lloyd George, dúgolejtni angleski 
miniszterelnök sze je zdaj zdao zszvo- 
io\ titkárojcov. stera je pri nyem 
delala od 1913-ga leta. Titkárojca 
Miss Frances Stevansohn je sztara 
“>5 lejt, on pa 80 lejt.

ORION
T'Ei-E-f-U-N-K-E-N

PHILIPS
telepes rádiókészülékek 1943—1944
6 hónapos jótálással száilithatók.

Rádió NEMECZ
MURASZOMBAT

Szakszerű ja vita sok gyorsan* 

vidékieknek soronkivül.

Káposzta

Oszter bői prouti onim, ki ceine 
gorisraifaio

Kr. vogrszko pravdeno miniszter
sztvo je vözdelalo oszter törvény prouti 
vszém onim, ki zse ne vejo, ka ka 
bi proszili za blágo. Vsze tou rédni 
tekáj národnoga vörtivanya jáko za- 
véra. Záto sze je nas kormány od- 
loucso. ka szigorno nasztoupi prouti 
vszém, ki drágocso delajo i cejne 
gorisrajfajo. Eksztran do sze strofali 
oni, ki pod 200 pengőv i nad 200

Dr. Ley:
Hitler z pomocsiouv noiwe sicéri 
v seszti kédnaj pometé z Gica 
zemlé vsze angleske varasé

Z Stockholma glászijo, ka je dr. nve té skéri zavolo angleski bombni 
Ley v Lipcsi pred SS voditelami i napádany zavlacsüvalo. vendar pa 
zavüpnikami delavszke fronté vöpo- tou vszaksi lejko dalé právi. ka je 
vedao, ka Hitler z pomocsjouv nőtt- tá skér vszeedno gotova. Z touv sker- 
ve skéri v seszti kédnaj pometé z jouv i z podmorszkimi haiouvami je 
lica zemlé vsze angleske varasé. gvüsno. ka Angleski ország obvlá-

Ley je pravo, ka sze je zdeláva- damo. je pravo dr. Ley.

Nemski feldmarsall Milch je vö- 
dao statisztiko, pouleg stere je nem- 
ska zrácsna moucs v pretecsenom leti 
35 millión falátov bomb vrgla doj, 
61.000 nepriátelszki eroplánov vnicsila, 
6 millión bruttoregiszterszki tonn ha
jouvov potoupila, 19.2 millión tonn 
hajouvov pa poskodüvala.

Glávni zapovednik svédszke voj- 
szke Thornell generális sze müdi na 
Francuskom i v Belgiumi, pa szi 
oglejüje fesztunge, stere szó nemei 
znapravili kre mourja.

Po zrendelüvanyi nemske szol
dacske komande je prepovejdano sze 
szeliti z Szrbie v Bánát. Po tóm zren
delüvanyi cilou vö morejo oditi vszi 
oni. ki szó sze po 1941. áprilisa 6-ga 
znaszelili po Bánáti.

Japáni szó kre Salva vodine 15.000 
kitájcov zCsunkingkinezagrádili notri.

Kozáki v Szrbiji. Kak je znáno, 
sze jg doszta kozákov z oszlobodje- 
ni ruszoszki krájov szamou glászilo 
v bojno prouti szovjetam. Eden tao 
tej kozákov szó nemei v Szrbijo po
szlali zavolo gordrzsánya redü i tüdi 
prouti kommuniskim partizánom.

Staiin sze je fejszt vönapelao i 
vöpotégno na moszkovszkoj konferen- 
ci, kak z Ankare glászijo törszke 
novine. Oblejko sze je nájmre v lejpi

nagyban és kicsinyben kapható :

Hackl Vilmos
kereskedőnél

Muraszombat

pengőv taksega zamázanoga dobicska 
doszégnejo. Tak sze na példo postro- 
íajo do 5 lejt temlice, ki 200 pengőv 
kaj vise zaracsúnajo. V bole teski 
prilikaj pa, csi summa od maximejra- 
ne cejne vözneszé do 20 jezero pen
gőv, je robia 10 lejt i sze cejlo 
imánye za állam dojzasztávi. Pou
leg zákona ta ednáko strofaniva kak 
küpec. tak odávec.

generálfeldmarsalszki uniformis, pa ' 
nej v rdécso „rubasko". Tak fárba 
szvoje nevolne elvtárse té rdécsi cár.

V Ameriki szó zdaj zacsnoli delati 
dvá materniva hajouva za eropláne, . 
steriva ta praj na szvejti nájvéksiva. ■

Érvényes: 1943. MAVAUT AUTÓBUSZ MENETREND november l.-töl

VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAP AZ ÖSSZES FORGALOM SZÜNETEL

Muraszombat—Aisóiendva—Nagykanizsa
- 7.13 — — i Muraszombat pu. é — — 19.05 18.35

7.07 7.25 14.00 14.30 i Muraszombat Korona sz. é 9.35 10.05 18.55 18.25
| 7.47 1 14.52 i Belatinc i 1 9.45 | 18.05

7.49 | 14.52 | i Lendvavásárhely i 8.50 | 18.07 |
8.40 8.40 15.45 15.45 é Aisóiendva Kor. sz. í 7.55 8.50 17.10 17.10

8.50 15.55 i Aisóiendva Kor. sz. é 7.45 17.00
10.00 17.05 i Letenye i 6.39 15.54
10.50 17.55 é Nagykanizsa Korona sz. i 5.45 15.00
11.00 18’05 é Nagykanizsa pu. i 5.30 14.45

c Muraszombat—Szarvasiak c
: 10.15 19.10 i Muraszombat Korona sz. é 6.55 : 13.25
: 10.25 19.15 i Muraszombat pályaudvar é — : 13.20
• 11.17 20.07 i Vashidegkut i 6.04 • 12.29
: 11.45 20.35 é Szarvasiak i 5.35 : 12.00

Muraszombat—Felsölendva—Szentgotthárd
8745 ____ i Muraszombat pályaudvar é —.—

c

•7.25 15.00 i Muraszombat Korona sz. é 6.55 : 14.20
•8.25 16.00 é Felsölendva i 5.55 : 13.20
19.35 —.— é Szentgotthárd Korona sz. i —.— 8 12.10
:9.40 —.— é Szentgotthárd pályaudvar i —.— : 12.00

Stridúvár—Csáktornya—Beiica—Perlak
d d d d

4.50 i Stridovár é 18.10
5.11 i Muraszentmárton i 17.49
6.00 é Csáktornya Zrínyi tér i 17.00
6.05 é Csáktornya pályaudvar i 16.50

•6.10 i Csáktornya pályaudvar é í 16.43
• 6.30 • 12.30 i Csáktornya Zrínyi tér é ! 9.50 : 16.35
5 6.49 512.49 i Beiica i : 9.32 : 16.17
•7.50 : 14.10 é Perlak i ;8.10 : 14.55

MEGJEGYZÉS c=kedden és csütörtökön nem közlekedik.
d Csáktornya —Perlak között csak hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik.

Cipész segéaet,
aki csizma munkához is ért. azonnal felve
szem. Munkával és ellátással biztosítom. — 

PRÉLECZ FERENC, cipész. SÁL 64.

Angórany utadat,
fiatalokat és tenyészállatokat nagyobb mennyi
ségben eladnék. DOMINKÖ ISTVÁN kántor 

Bántornya 14. sz.

Jól íözö szakácsnőt
keresek mielőbb. Cím a kiadóhivatalban.

Tanoncnak
jobb házból való fiút felvesz ..Mura" ká-. éház 

Muraszombat

Cipész segédet
, felveszek. Fizetek darab szerint. MATI S
I Alajos cipészmester. Muraszombat Lendvau. 11

h ö f ö h ö i: —---------------
sajWSót (prést)
minden nagyságban szállít

TAKSONY GYULA gépészmérnök 
Budapest, Murányi u. 42. Fedezze szük
ségletét. Ha nem használhatja már idén 

jó lesz jövőre.

RÁDIÓK
szakszerű 
javítását vállalom.

Stiván Ernő, Muraszombat.



6 oldal MURASZOMBAT és VIDÉKE 1943. október 2
Rédno vcsenyé po 

varaski soláj
Minisztersztvo za verő i vcsenyé je 

zsé augusztusa zrendelüvalo. ka sze 
rédno vcsenyé po vszej varaski soláj 
zacsne novembra 3-ga. Notripiszanve 
pa sze more opraviti oktobra 28.. 29. 
i 30-ga.

Gda sze lejko dejte 
nájobprvim dá v soulo?

Xa tou gledoucs je nase králeszko 
minisztersztvo za verő i vcsenyé znou- 
vics vödalu rendelet, ka sze szamo 
tiszto dejte lejko dá v soulo. stero je : 
pred szeptembrom 15-tim vöszpuniío 
6 lejt sztaroszti.

Méranye máié decé 
sze je prinasz v zádnyi lejtaj zmén- 
salo za 20%-ov, kak statisztika ká- 
zse. Tou je znamejnye, ka sze je 
zevcsenoszt národa po vesznicaj zvi- 
sala i ka „zvörcsenoszf i „obránye" 
vesznicske zsenszke szamo za nou- 
roszt drzsijo.

Sztálin zácsa pokouro csiniti!
i szpadno vszaksi, ki je v cérkev vü- 
I pao hoditi.

Drügo pitanye je pa zdaj tou, ka 
ali je vsze tou szamo pejszek v öcsi 
i larfa na obrázi, ali sze pa zse rej- 
szan Sztálin za betvo szlamé lövi vu 
velkoj nevouli. Ka je práva isztina z 
tóga, nam szledi szamo histouria lej
ko povej.

Zsíve sztvari
sze po posti od októbra 25-ga mao 
vecs nemrejo posilati. Vö szó vzéte 
z tóga zrendelüvanya szamo pijajce. 
stere sze pa lejko posilajo.

Dclincsar,

I

Zse v szamom zacsétki. gda szó 
Leninovi i Trocki-Bronsteinovi na- 
sztaviii szovjetijo i szó pouleg szvo
jega programé v orszacskom i vér- 
sztvenom zsitki vsze rangé popuno
ma tázbriszaii, vsze pörgare i popé, 
ki szó sze drzsaii sztároga redü, pa 
na sztoujezere szpoklali. Vsze szó 
pacs ednáke znapravili.

Té návuk sze je zdaj prevrgao. ár 
sze je vöszkázalo. ka pri vojszki ne
ga diszcipline. nega medszebnoga 
postüvanya. csi nega sarzs i rangov. 
Sztálin je hitro nazájpcsztavo vsze 
sarzse i rangé, pa ciiou prestímanye 
z medáliami je notri vpelao.

Záhodni plutokrátszki zavézniki 
szó tüdi z venkrivimi ocsámi glédali 
delo komuniszticsne internacionále. 
Ka naj Sztálin prinyi tüdi ne szpád- 
ne v zámerje i nyerni naj liíranye ne 
odpovejo gori. je nazlük raztirao 
Kominterno. voditela Dimitrova je pa 
vtálao v drügo szlüzsbo.

V novejsom csaszi je pa pá pri 
civilni csesztnikaj notrivpelao cejlo 
lesztvico rangov. po steroj sze more 
eden od drűgoga loucsiti i vékso 
plácso meti. Pá je dojpovedo z tóga, 
ka bi vszi giijni bili.

Dúsnavejszt je pa Sztálini escse 
nej dála méra. Kak sze vidi. ga je 
nájbole pekao grej. ár je dao cno- 
zsino cerkvéo gorzvuzsgáti ali pa z 
nyi napraviti magaziné i stale. Záto 
je hitro nazájposztavo sztárovörszko 
ali právoszlávno vöro i Sergius pat- 
riárho vöimenüvao. Isztina. ka je tou 
nej kaksi bogábojécsi pop. nego eden 
divji i trmaszti komuniszt. steri je pa 
zadoszta anglikánszkomi érseki, ka 
ga je na Malo meso notri pokázao. 
Edne svajcarszke novine szó sze ci- 
Iou csüdüvaie. ka Sztálin u cérkev 
hódi i tam pobozsno Bogá moli, ka 
je pa nigdár nej nyegova naváda bi
la. nego naoupak je v nemiloszt

5 eprii 'és játékápu gyárak
[figyelmébe!

Seprünyél bükiéből száraz 50. 60. 70. ■ cm
hosszúságban 24 mm vastagságban úgy x aggon 
tételben mint kicsinyben, továbbá I. -zt.

Szita kérget is azonnal szállítok : 

schwjLBcz József 
fa és vaskereskedő. GYOMA, Békés m< -ye.
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MŰSZAKI NAGYKERESKEDÉS
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA
SKF., SRO. GOLYÓSCSAPÁGYAK

HOFHERR —SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEZÉRKÉPVISELETE

MURASZOMBAT

i Nyers vadbőröket

: Szász István, Muraszombat
• Lendva utca 21.
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(házimacskát, pézsmát, görényt, mókust, borzt, mezei nyulat, 
házi nyulat, rókát, vidrát, nyestet stb.) és mindenféle állati 
szőrt a legmagasabb napi árban veszek.

BENKO JÓZSEFMőrcsar, Goricsánec 
ja 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 — Kisszombat.

Vecs kak 400 lüdi je bujo 
spanyolszki kommunist Lupicino Bar- 
ro Calvo. Dugó sze je szkitao i szkri- 
vao. ali zdaj szó ga v Burgosi za- 
drobisali. Sze razmi. ka za szvoje 
gangszterszko dobi dobro plácso.

Postfitakarékpé -
téri usekkszárr.'a

HUSÁRU ÉS KONZERVGYÁR

E£K9

BENKO.
Muraszombat
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SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVNICA
Piszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. — Poszlovencso: FLISZÁR JÁNOS, vp. vucsitel.

Román. — I. Tál. 11Ádanicskojca je szmejécs csüden pogléd vrgla na Srankojco govorécsa:— Tő je to náj ménse, zatoga volo mo zse mirovno szpáli; sto je tő prineszo sze szamo vszáko jezero lét ednők poká- zse na planetaj.Za dezsdzsévnice volo sze je uprav niscse né zglászo — tak da na drüjgi dén, csi je bár lépi szühi zvecsarek bio i na nébi sze je ni eden obiak né kázao, te mládi dühovnik je dönok gori ödpro dezsdzsévnico i pod nyöv idöcsi je s.zpre- vájao mrtveca na brütiv.Stirje krepki mozski: Szlávik, Lajkó i dvá Magát brata szó neszli sztolec, na sterom je skrinya pocsívala. Bozsa mödroszt je tak stela, ka sze je eden Magát pri kovacsnici v-kamen potekno i szpadno, zanyim idoucsi Lajkó Pali sze je presztrah- so, v-célom téli sze je sztröszo, mirovnoszt düsnevészti navzőcsi bodőcsnoszt je zgűbo, sztolec sze je v-enkráj nagno i skrinya je na tla szpádnola.Jáko je szpráscsala, razpőcsila sze je, szpotrla, na edno megnenye je videni na- siingani slár i szledi mrtvec tüdi, steri sze je po tóm velkom sztroszáji zbüdo z-dre- vénoszti né práve szmrti, k-szebi je prisao, globoko sze je zdélrno:— Bőg moj gde szem?

Gratalo je veliko csüdüvanye, lüjdi grő- zsattye, dokecs szó od kovácsa blazino prineszli pa vankise i posztelo narédili na edni za okávanya volo na dvoriscsi bodőcsi kölaj i tá szó polozsili csüdno od mrtvi zbitdjenoga mrtveca i szprévod sze je preméno na Boga dicsécso processio, med pobozsnimicérkevnimi peszmami szó domó szprevájali Srankó Jánosa, steri je zse na- pőti nateliko k-szebi priso, ka je domá vcsaszi jeszti proszo.Eden piszker mléka szó nyerni prineszli. Glavó je trószo, Lajkó nyerni je ponüjao palincsno pütro, stera je za volo trbíne napunyena bila. Zaszmejao sze je.Od etoga znamenitoga pripetjá sze zacsne popravici dezsdzsévnice legenda, stera je sla i tiesena od vetra, od gucsa, prék visziki borovi logóv do nébe, na viszike pecsíne, sztrince, vszigdár dalé i dalé po- véksana, jakse i jakse vö szcifrána.Csi je gder na pecsínaj edna poknya náidena, tő je szvétoga Petra sztopnya bila, csi je gder káksi rétki cvejt bio na brezsíni med skrílevkami, tá je szvétoga Petra palica szégnola. Vsze i vsze je nazvesztsávalo, ka je né dávno szv. Peter hodo v-Glogovi. Tó je bogme lüdjé velke znamenitoszti delo!I dezsdzsévnico je miszticizmusa csüden*

poszvét obszíjao. Szkrovnoszti mrák je li tő drzsao zakrito kak je prisla ona obri Veronike kosáré. Ali tő je zadoszta csüd- uo bilö. Satringa iscse mrák, mrák vlecsé satriiigo. Teva szta szi razdélila porob, preblédjene, malovrédne.k-brgüsi szpodob- ne dezsdzsévnice.Razneseni je glász dalecs, po krajínaj gdetá Bjela Voda tecsé i pröszti szlováski národ zsivé, na pásnikaj pri plahotécsi ognyaj, domá pri hízsaj pripovidávajo, gucsíjo, fantazérajo tak lepő odnyé, od tóga zvön rédnoga csüdüvanya vrédnoga pripetjá. Prijétno lüdnoga szvétoga Petra viditi nténijo, steri tam nihá docsasza verosztüvanye nebeszki vrát i neszé dezsdzsévnico, da sze dühovnika szesztrica ne- namocsi. Bőg drági, kak sze je té sztarec doj püsztsao z-nébe? Zagvüsno szi je na nisterni oblák szeo, steri ga je lepő doj prineszao i na brejg dőli djao.Potom szi pripovedávajo od dezsdzsévnice csiidne mócsi, ka sze je mrtvec odnyé zbüdo, kak jo je zagledno, vodő, dezsdzs odvrné, tak ide dalé i dalé legenda z-szebom valí Glogove plébánusa i nyegove máié szesztré obrázko. (Kak szrecsett de on junák, steri nyő ednők za zscno vzeme!) I csi kamcsi prémocsen cslovek vmerjé, escse i z-deszéte vészi po János popa poslejo, ki na szprévod more pridti z- dalmatikov i z-töv szvétov dezsdzsévnicov, stera je zse, kak káksi szvéti osztanki pre- stimana. Né szamo na szprévode nego i teske betezsníke szpovedávat vcsászi na vecs dni hőda bodöcsa mészta zovéjo

János plébánusa, ki szebom more prineszti tő csüdocsinécso dezsdzsévnico, stero ober betezsníka drzsi tecsasz, dokecs ga szpove- ! dáva. Nemogöcse, ka bi ona né pomágala, i ali ozdrávi te betezsník, csi pa vmerjé sze zagvüsno zvelicsa.j Hízsnici, csi parádijo scséjo meti, steri j pa tő vszi radi májo, gda je zse dományi I pop Kvapka zvonár drzsi ober nyíh te . szvéti grbány za stero sze i v-nyegovo ' mosnyő tüdi poskalí eden eden szrebrni i szekszar, ali petícs. Ka sze pa popa do- i sztája, no k-nyemi pa liki povöden tecséjo [ pénezi, senki i vsza dobra.Zaprva sze je zadoszta odpovedávao, ali pocsaszoma je i szám zácsao vervati, ka tá erdécsa dezsdzsévnica, stera od dnéva, do dnéva bole premedléna gratüje, Bozso rnőcs má. Mogöcse je na nyegovo molítev tá sztvorjena na obrambo deteta z-stere zdaj szitája nyegova dobra bodőcsnoszt, je vrédnoszti nyegove vretina i nájem ponízne molítvi?„Goszpon Jézus — je molo ono zsa- losztno ütro — vcsíni csüdo, da tő déte j gori szhránim“.' I vís csüda sze je zgodíla. Pénezi, dober zsítek, bogásztvo tecsé z-pozakrpane dezsdzsévnice, tak da bi on fabulni ágnec bila, steri csi je sztröszo vuno, szó zláti zsnyé ka pali. (Nadaljávanye pride.)
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszomhal. Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Hartner) Nándor.


