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Véget ért
Moszkvában az angolszászok és a 
bolsevisták 11 napos megbeszélése. 
A koníerencia eredményéről kiadott 
jelentések szerint azon elsősorban a 
Németország és szövetségesei ellen 
‘oganatositandó háborús rendszabá
lyokat vitatták meg. de foglalkoztak 
Azzal a kérdéssel is, hogy győzelmük 
esetén hogyan rendeznék újjá Euró
pát. A konferencia határozatait egyez
ményben foglalták össze, amelyet 
Anglia, az USA, Szovjetororszország 
és Csunking Kina kormányai együt
tesen hoznak nyilvánosságra.

A konferencián elkészített nyilatko
zatot az jellemzi, hogy abban ellen
ségeink „előre isznaK a medve bő
rére". azaz még meg sem nyerték a 
háborút, sőt nem is valószínű hogy 
egyáltalán megnyerik, máris azon 
törik a fejüket, hogy hogyan rendez
zék újjá Európát úgy, hogy az meg- 
eleljen érdekeiknek és Ízlésüknek. 
Az értekezlet határozatai ezért a mi 
szempontunkból szinte teljesen ér- | 
dektelenek, mégis ismertetjük lénye
güket olvasóinkkal, hogy lássák, mi 
történnék, ha nem állanánk meg to
vábbra is derekasan a helyünket és 
ezzel győzelemhez segítenénk az an
golszász és szovjetorosz oldalt.

A nyilatkozat első 3 pontja lénye
gében az angolszászok és a szovjet 
jelenlegi és későbbi együttműködését 
rógziti le. A negyedik pont valami 
uj .Népszövetség" féle szervezet meg
alakítását határozza el. Az ilyenfajta 
szervezetek értékét és hasznosságát 
a béke és az emberiség boldogsága 
szempontjából már ismerjük az el
múlt évtizedekből.

A hatodik pont talán a legérdeke
sebb. E szerint a négy kormány a 
haderejét nem használja fel más ál
amok területén belül az ellenséges
kedések befejezése után, kivéve egyes 
meghatározott eseteket. Ebben az 
esetben is csak közös megegyezés 
után lehetséges idegen államok meg
szállása.

Ez a pont valószínűleg angolszász 
vívmány, amely azt a célt szeretné 
szolgálni, hogy Németország esetleges 
veresége esetén ne terjeszthessék to
vább a bolsevizmust fegyverrel, ami 
nekik éppen olyan veszélyes, mint 
nekünk. Hogy aztán mit érne ez a 
papirnyilatkozat a német hadsereg 
:egyverletétele esetén, arról felesleges 
beszélnünk, A bolsevizmus pusztításá
tól csak a németek és saját fegyvereink
nek az ereje menthet meg bennünket, 
nem könnyen félredobható egyezmény.

' Olaszország sorsáról is „intézkedik" 
,a nyilatkozat. Szerinte Olaszország
on ki kell irtani a fasizmust.

Ausztria újbóli felállítását is elhatá- 
-ezták Moszkvában.

Lengyelország, Finország, a Balkán 
f*s a balti államok sorsáról azonban 
semmi végleges határozatot nem hoz- 
ak nyilvánosságra. Ez megmutatja, 

b°gy a konferencia tulajdonképen 
eredménytelenül végződött, mert éppen 
e vitás kérdésekben nem jutottak 
Megegyezésre.

A moszkvai értekezlet általában

Légi harc a muraszombati járás 
nyugati határa felett!

Kedden délután fél 3 óra tájban 
nem mindennapi látványban volt ré
szük a járás északnyugati szélén 
fekvő községeknek. A németországi 
bombázó utjukról visszatérő angol
szász repülőgépek átrepültek a ha
tárvidéken és a járás nyugati széle 
felett menekültek dél felé.

A bombázókat német vadászgé
pek üldözték,

amelyek egyik bombázót utol is érték. 
Az amerikai távolbombázót 3 vadász
gép támadta meg és

a kifejlődött heves légicsatát a 
földről iskövetni lehetett szemmel.
A német vadászok eredményes tüze 

robbanást okozott az amerikai gépben, 
amely

a határ közelében lezuhant.
A gép teljesen szétrobbant, egy kilo
méter körzetben hullottak le darabjai. 
A géptörzsben 3 pilóta összeroncsolt 
holttestére bukkant a kiszállott bizott
ság. A gépben talált iratokból kiderült, 
hogy a gép személyzete 10 főből áll.

Közülük 4 katonát láttak az embe
rek kiugrani ejtőernyővel a ha
tár felett.

i—n irg O

Teiet hamisítottak a perestóiak
Érdekes kihágási esetek fordultak elő a muraszombati járásban

Tejrazziát rendeztek Perestón, ami 
kihágási büntetések egész sorát hoz
ta magával. Tejhamisitásért megbün
tették Hári Józsefet 30. Rogán Györ
gyöt 30. Börcz Jánost 40, Cserpnyák 
Lipótot 30, Gombocz Alajost 30. Gom- 
bocz Józsefet 50. Krénusz Antalt (Mot- 
tolyád) 30, Kolmankó Ferencet 40, 
Hauzsár Alajost 40. Koszednár An
talt 30, Vogrincsics Henriket 50 pengő 
pénzbüntetéssel. Ezen kivül meg kel
lett téríteniük a tejvizsgálat költségeit.

Cséplési szabálytalanság
miatt Sostaréc István mátyásdombi 
bércséplő 200, özv. Adanics Kálmán
ná tótkereszturi lakos pedig 100 pen- 
gőtfizettek. Neki 258 kg. gabonáját is 
elkobozták.

Két muraszombati kereskedőt 
ecethamisitásért bírságoltak meg. Cseh 
Ferenc 20. Heimer Arnold pedig 40 

nem vitte előbbre ellenségeink ügyét, 
az igazi egyetértés nem született meg 
közöttük és éppen ezért győzelmi 
esélyeink nem romlottak, sőt a szét
húzó és érdekellentétben álló ellen
séggel szemben csak növekedtek.

A kiugró pilóták német területre ke
veredtek át.

A menekülő amerikai gépek
hat bombát is dobtak le 

egyik határszéli község közelében. A 

Gazdasági elöljárók és gazdaasszonyok 
vizsgáztak vasárnap Battyánfalván

A battánfalvai Téli Mezőgazdasági 
Iskola kettős vizsga színhelye volt 
vasárnap. Reggel 9 órai kezdettel a 
2 hetes gazdasági elöljárói tanfolyam 
30 hallgatója. 10 órakor pedig a 3 
hónapos gazdaasszonyképző tanfo
lyam 36 növendéke állott a vizsgáz
tató bizottság elé.

A gazdasági elöljárókat,
akik a sárvári, a celldömölki és rész
ben a muraszombati járásból tobor- 
zódtak Novák István vármegyei gaz
dasági felügyelő és Hajós István a 
celldömölki mezőgazdasági iskola igaz
gatója vizsgáztatták. A hallgatók a 
vizsgán adott feleleteikkel megmutat
ták. hogy a kormányzat mezőgazda
sági célkitűzéseivel tökéletesen tisztá
ba jöttek és

pengő büntetést fizet. — Zecsér Ali 
és Ismailovits Abdulah

cukrászok
gyenge minőségű fagylaltot hoztak 
forgalomba, ezért büntették őket pénz
bírságra. — Engedély nélkül tartott 
pisztolyt Tertnyák József battyándi la
kos. A fegyvert elkobozták és 20 pen
gő birságra büntették. — Nem jelen
tette be gumiabroncsait Stiván Károly 
véghelyi lakos, 40 pengő a birsága.

Magyarország területén engedély 
nélkül tartózkodó

külföldi lakosnak adtak szállást 
Meszarics István és Istvánné barkóczi 
lakosok. A férfit 200 pengő, feleségét 
pedig 100 pengő fizetésére büntették.

Nohaszölöt telepitetettek
Loncsár István, Bánfi Lajos, Czelecz 
Ernő, Czelecz István zoltánházai és 
Makári Ferenc, Dopina Ferenc bodó- 
hegyi birtokosok. E miatt 10—10 pen
gő birság fizetésére kötelezték őket 
és a szőlőket ki kell irtaniuk.

A megállapított munkabérnél töb
bet követelt

Gombocz János mátyásdombi munka
vállalkozó. 20 pengő büntetés fizeté
sére kötelezték. 

bombák erdőbe estek és emberélet
ben nem okoztak kárt. A menekülő 
gépek valószínűleg bombaterhüktől 
akartak szabadulni, ezért dobták le 
a bombákat.

a termelés irányításából a kor
mány célkitűzéseinek megfelelően 
vehetik ki részüket.
A gazdaasszonyképző tanfolyam 

miniszteri vizsgabiztosa dr. Olajos Jó
zsef főszolgabíró volt. Ez a vizsga 
Benedek Ilonka gazdasági tanárnő 
és Knáll Irén gazdasági szaktanitónö 
vezetésével zajlott le. A női hallgatók 
a záróvizsgán a háztartástanban, ker
tészetben, állattanban, egészségtan
ban és a közhasznú ismeretekben 
széleskörű jájékozottságot mutattak.

A tanfolyam ünnepélyes részében 
Siftár Ida sürüházai növendék búcsú
zott megható szavakkal a növendé
kek nevében a tanfolyam vezetőitől. 
Záróbeszédet dr. Olajos József fő
szolgabíró, mint vizsgabiztos mondott. 
Szavai során rámutatott arra, hogy

a háborús időkben különös szük
ség van képzett gazgaasszo- 
nyokra.

A gazdaasszonyokat ezért elsősorban 
a háborús idők nehézségeinek áthida
lására tanították meg. mig

a battyánfalvai iskolának férfi
növendékeit elsősorban a béke 
munkára készítik elő akkor, ami
kor a minőségi termelésre oktat
ják őket.
A záróvizsgát a képzett gazdaasszo

nyok kiállítása fejezte be.
A két szép vizsgán megjelent vitéz’ 

Lindvay Nándor országgyűlési képvi
selő, Lázár Jenő dr. vármegyei főállat' 
orvos, Titán József népművelési titkár, 
dr. Tuboly Lajosné a Felsődunántuli 
Mezőgazdasági Kamara kiküldöttje, 
Lacza Vilmos celldömölki, lvány Jó
zsef sárvári és Haklits István mura
szombati járási gazdasági felügyelő, 
valamint Siftár Imre igazgatóval az élén 
a battyánfalvai iskola tanári kara.

Terjessze és olvassa a

Muraszombat és llidéhét!
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Későn kezdődött az idei iskolaév
ben a városokban a tanítás. Szep
tember helyett november 3-án. ami 
komoly feladatok elé állítja mind a 
tanári testületeket, mind a tanulóifjú
ságot.

A késői évkezdés ellenére is a 
szokásos szép és ünnepélyes formák
ban ny itották meg a tanévet ezidén 
is a muraszombati iskolák.

Az állami gimnáziumban 
november 1-én tartották az évnyitást. 
A tanulók felekezetek szerint isten
tiszteleteken vettek részt. A katolikus 
temlomban dr. Törnár Ede premon
trei kanonok, állami gimnáziumi igaz
gató celebrált misét, szentbeszédet 
pedig Kolenc Ferenc gimnáziumi hit
oktató mondott.

Istentisztelet után a gimnáziumba 
vonult az ifjúság, ahol dr. rörnár 
Ede igazgató mondott hatásos évnyi
tó beszédet.

November 3-án megkezdődött a 
rendes tanítás.

Az állami kereskedelmi 
középiskola 

növendékei november 3-án tartották 
évnyitó ünnepélyüket. Először feleke
zetek szerint istentiszteleteken vettek 
részt, majd a Városi Moziba vonultak, 
ahol Muraszombat közéleti vezetői és 
a kereskedőtársadalom tagjai jelenlété
ben zajlott le az évnyitó ünnepély.

A Himnusz eléneklése után Szendrői 
György és Kaszaházi Éva tanulók 
szavaltak, majd

Dr. Rhosóczy József igazgató 
mondott évnyitó beszédet. Nemes- 
veretü mondatai során a kereskedelmi 
pálya fontosságát és a kalmár szellem 
kiirtásának szükségességét hangoz
tatta.

Ezután az első osztályba lépő tanu
lók fogadalmat tettek. Megkapó foga
dalmuk szövege a következő volt:
, „ Mi. a Muraszombat i Magyar Királyi 

Állami Kereskedelmi Középiskola 
tanulói ünnepélyesen és szent ígéret
tel fogadjuk, hogy a magyar zászló 
szelleméhez áldozatos hűséggel ra
gaszkodunk. valljuk és ígérjük hitünk 
minden erejével, hogy mind az iskolá-

Kitűnő minőségű termények 
az aranykalászosok battyánfalvai kiállításán

A battyánfalvai m. kir. téli gazda
sági iskola végzett tanulói aranykalá
szos gazdákká való avatásuk előtt 
nagyon szépen sikerült

termelési versenykiállitás 
keretében mutatták be. hogy az is
kolában tanultakat már az első évben 
is szépen hasznosították a gyakorlat
ban. Mindegyik tanuló résztvett a ver
senyen a saját, azaz szülei gazdasá
gában termelt termékekkel. Az ember 
elcsodálkozik, hogy a mi kisgazdáink 
termelése milyen változatos és sok
oldalú.

A versenykiállitás bírálatát Kühár 
István Mezövár elnöklete alatt Takács 
Béla m. kir. gazd. tanár. Haklits István 
járási gazdasági felügyelő, Hodoscsek 
Lajos Zoltánháza és Kovács Károly 
aranykalászos gazda Nagyköcsk vé
gezték.

Az első dijat kiállítása gazdaságá
nak és minőségének elismeréséül

Rituper Zoltán
Márkusháza kapta és pedig a Stiván 
Ernő cég által ajándékozott Hofherr- 
Schrantz féle lókapát. A Kardos cég 
által ajándékozott tengeri morzsolót

■ bán. mind az életben mindenkor és 
, mindenütt minden gondolatunkkal és 
| cselekedetünkkel dolgozni és harcolni 
j fogunk Isten segítségével hazánkért. 
, a magyar szabadságért és a boldog 
| Nagy magyarországért

Fogadalomtétel után dr. Rhosóczy 
József igazgató nemzeti szinü szala
got tűzött az első osztályosok gomb
lyukába és kézfogásával az iskola i 
növendékeivé avatta őket. A Szózat 
eléneklésével ért véget az ünnepély, 
ami után a tanulóifjúság elvonult az 
iskola országzászlója előtt.

A rendes tanítás november 4-én 
megkezdődött az iskolában.

A polgári leányiskolában 
november 1-én tartották a tanévnyitó 
ünnepélyt. Ezt megelőzően felekeze- 
tek szerint ünnepélyes istentisztelete
ken vettek részt a növendékek, majd 
az iskolába vonultak, ahol Kováts 
Margit igazgató mondott szép évnyitó 
beszédet. Az ünnepség végén a tanulók 
elimádkozták a Hiszekegyet és eléne
kelték a Himnuszt.

Az évnyitó ünnepély után a mura
szombati tanulók tanáraik vezetésé
vel kivonultak a temetőbe, ahol

minden egyes hősi halott sírjára 
virágot helyeztek.
Az iskolában november 3-án reggel 

8 órakor megkezdődött az osztály
rendezés 4-en pedig a rendes tanítás.

Adózók figyelmébe
Azok az adózók, akik adójukat no

vember hó 15-ig befizetik, 2%-os ka
mattérítésben részesülnek. Ezért min- ' 
den adózónak saját érdeke, hogy adó
ját ezen időpontig rendezze, mert a ! 
későbbi befizetések kamattérítés te
kintetében nem jöhetnek figyelembe.

Muraszombat nagyközség elöljáró
sága felhívja a hátralékos adózókat, 
hogy adójukat minél előbb rendezzék, 
mert ellenkező esetben azonnal meg
indítja ellenük a végrehajtást. Végre
hajtás esetén zálogolás után 3%-os. 
árverés után pedig 5%-os adóbehaj
tási illetéket számítanak fel. A lefog
lalt ingóságokat a foglalás napjától 
számított 8 napon belül a községhá
zára szállítják.

Tibola Gyula Ivánc kapta a II. dij 
jutalmaként. A III. és IV. dijat Nor- 
csics István Murahalmos és Csarni 
Ármin Mezővár kapták és pedig a 
Nemecz cég által ajándékozott met
szőollókat. Az V. és VI. díjként a 
Stiván cég által ajándékozott 2 darab 
patent gyümölcsszedő lett kiosztva Li- 
pics Emil Alsómarác és Jauk József 
Szécsényfa részére. A többi tanuló 
meg a Eöldmivelésügyi Minisztérium, 
Felsődunántuli Mezőgazdasági Kama
ra és Gazdák Biztósitó Szövetkezete ál
tal adományozott könyvjutalmat kapta.

Változatos és színes képett nyújtott 
a versenykiállitás, de még élvezete
sebb volt nézni és hallgatni a tanu
lók szüleinek és barátainak érdeklő
dését, amellyel a fiatal aranykalászos 
gazdák első próbálkozását kisérték. 
Részünkről elismerésünket fejezzük ki

a haladó és tudnivágyó 
gazdaifjuságnak a felmutatott szép 
eredményért és meg vagyunk győ
ződve, hogy idővel, amikor a számuk 
megnövekedik, méltón fogják képvi
selni vidékünket egy nagyobb kiállí
tás keretében.

November 6-án. szombaton 17 és 19.30 ó. 7-én. vasárnap 11.15, 15. 17 és 19.30 ó. 
és 8-án. héifön 19.30 órakor

magyar fiimbohózat: Szerencsés flötás
TOLNAY KLÁRI, SZILASSY, LATABÁR K„ BILICSI, MAKLÁRY. MIHÁLYI.

November 11-én. csütörtökön 17 és 19.30 órakor és 12-én. pénteken 19.30 órakor
Iskolai előadások külön kulluszminisxteileg engedélyezve!

aszam^^leánya » Élelem ]apáné«
A hazaszeretet, kötelességtudás és az ősi hagyományokhoz való ragaszkodás 
höskölteménye. - f őszereplők : SESSUE HAYAKAWA és SETSUKO HARA
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A magyar-vend 
temetőkben

Habár az egyik kormányrendelet 
ezidén is eltiltotta Mindenszentek es
téjén a temetők kivilágítását, mégis 
ünnepi köntösbe öltözködve várta a 
halottak napját Muravidék minden 
temetője. 1 langsúlyvzzuk : minden te
metője. kicsi és nagy egyaránt, mert 
a beérkezett jelentések szerint, min
denütt virágok és koszorúk borították 
el a sírokat. A kegyelet és a meg
emlékezés hófehér és színes vi
rágai. Ezek könnváztatottan koszo
rúba font és bokrétába kötött virágok 
azonban nem csak a kőemlékű sírok 
talpazata! diszitették, de elborították 
a korhadt fakeresztek mögött dombo
rodó sírokat is. A szegény, vagy egé
szen szegényemberek sírjait, akiknek 
távozása a mostani árnyékvilágból 
éppen olyan mélységes fájdalmat oko
zott az itt maradt szeretteiknek, mint 
a nagyuraké, akiknek biborba-bár- 
sonyba takart porhüvelyét érckopor
só védi ideig-óráig az enyészettől . .. 
Igen, szépek, nagyon szépek voltak 
ezidén is a Muravidék temetői, ami 
az itt élő magyar-vend emberek jó
ságos lelkét, állhatatos szivét és az 
ősök szelleméhez való ragaszkodását 
dicséri.

*
— Szerkesztőségi hir. Mai szá

munktól kezdve lapunkat ismét ifj. 
Szász Ernő szerkeszti. Ezzel kapcso
latban közöljük olvasóinkkal, hogy 
azonnal visszatérünk a 8 oldal terje
delemre. mihelyt a papirellátásunk 
körüli nehézségeket sikerült meg
oldanunk.

— Dr. Olajos József főszolgabíró 
búcsúztatta a nyugalomba vonuló 
Krancsics János vármegyei iroda
főtisztet. A muraszombati járási fő- 
szolgabiróság tisztviselői karából 36 
évi lelkiismeretesen végzett szolgálat 
után nyugalomba vonult Krancsics Já
nos vármegyei irodafőtiszt. Krancsics 
Jánost a szolgabiróság személyzeté
nek jelenlétében meleg szavakkal 
búcsúztatta dr. Olajos József főszolga
bíró.

— Esküvő. Kállai Dubovay Gizella 
Rózsa volt beiatinci tanítónő és Sza
bó Péter kántortanitó október 12-én 
tartották esküvőjüket a pápai evan
gélikus templomban.

— Rhosóczy Rezső tanfelügyelő 
üdvözlése. A Vasvármegyei Általá
nos Tanítóegyesület elnöksége és a 
szombathelyi községi népiskolák igaz
gatói megjelentek a kir. tanfelügyelő
ségen és Deák István, az Általános 
Tanítóegyesület elnöke, vezető igaz
gató, az Egyesület és a tantestületek 
nevében meleg szavakkal üdvözölte 
Rhosóczy Rezső kir. tanfelügyelőt 
hivatala átvétele alkalmából, aki vála
szában megértő támogatásáról biztosí
totta a tanítóságot, de ugyanazt kérte 
tőlük is.

Áthelyezés, dr. Albert András 
bírósági jegyzői az igazságügyminisz
ter a veszprémi törvényszékhez he
lyezte a muraszombati járásbiróságto;

— Muraszombati anyakönyv, őzt; 
letések: Vrecsics Lajos és Siftár Te- 

■ réz házasságából fiú, Bohár József és 
Frankó Katalin házasságából fiú, Ko- 

| vács Krisztián és Lázár Gizella há- 
i zasságaból fiú, Benkó József és Sza- 
kovits Anna házasságából leány. Düh 
Antal és Ficzkó Mária házasságából 
leánygyermek született. — Házasság
kötés nem történt. — Halálozások 
Baradits István 72 éves, Klojcsnik Ig
nác 63 éves, özv. Vild Józszefné. szü
letett Torandek Julianna 74 éves és 
Takács Dezső 81 éves korukban meg
haltak.

— Tovább fejlődik a Mura Le
vente. A muraszombati levente labda
rugó csapat lassan kiheveri azt a vér
veszteséget. amely akkor érte, amikor 
játékosgardája zömét a Mura SE le
igazolta és ismét megközelíti a tavalyi 
magas színvonalat. Áz első két nehéz 
győzelme után múlt vasárnap már 
fölényesen győzött Szentgotthárd ellen, 
most vasárnap, pedig 10:0 arányban 
győzte le az Oriszentpéteri Levente 
Egyesület labdarugóit. Ezen a mérkő
zésen már ismét a régi fényben csil
logott a muraszombati ifjúság labda
rugó kultúrája és szép akciókban és 
még szebb gólokban gyönyörködhe- 

I tett a leventék nagy közönsége. A 
I gólokat Norcsics (3). Zsálik (2). Fábián, 
j Kercsmár. Fuisz, Géder és Májerics 
lőtték. A csoportjában eddig pontvesz- 

I teség nélkül az élen álló Mura Levente, 
j úgy látszik, továbbra is kitűnő játékos
gárdát nevel és megkönnyíti a Mura 
SE csapatának utánpótlását.

— Kórházi hírek. Düh János zsida- 
hegyi gazdálkodónak éjszaka kigyul
ladt a háza. A gazda éjjeli öltözék
ben rohant ki. hogy segédkezzen az 

j oltásban. Közben arcát, kezét és mel
lét olyan súlyosan megégette, hogy a 
muraszombati közkórházba kellett szál
lítani. — Gerencsér János őrszentvidi 
lakos szomszéda házának építésénél 
segédkezett. Munka közben lezuhant 
az állványról és bal karját törte. — 
Sőmen Gusztáv bagonyai lakost kerék
párszerencsétlenség érte _a sötétben. 
Feje sérült súlyosan meg. Öt is a mura
szombati közkórházban ápolják.

— Verekedés Lendvakirályfán. 
Frühvért Frigyes görhegyi lakos a lend
vakirályfai korcsmában összeveszett 
egy Forjanics nevű rétállási gazdával. 
Forjanics megleste Frühvértet a korcs
ma előtt és amikor az onnét kilépett, 
hátba szúrta. Frühvért a muraszom
bati közkórházba került.

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

ANDREICS KÁROLY
vendéglőjét

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

A „VENDEK TALÁLKO
ZÓ HELYE”. Jó magyar 
konyha, finom fajborok.
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Antauer Jenő tanügyi előadót a szombathelyi, 
Csizsek Gusztáv tanügyi előadót és Rostás Pál 
ígazgató-tanitót a zalaegerszegi tanfelügyelő

séghez helyezték
Vlint hivatalosan jelentik a meg- 
ntetett muraszombati közoktatás- 

■ i kirendeltség tisztviselői karából 
- vallás- és közoktatásügyi miniszter 
Antauer Jenő tanügyi előadót és Su- 

k Emília állami tanítónőt a szom- 
ivtheki királyi tanfelügyelőséghez. 
( sizsek Gusztáv tanügyi előadót és 
Aostás Pál igazgató tanítót a zala
egerszegi királyi tanfelügyelőséghez 
helyezte át.

Az áthelyezett tanügyi tisztviselők

Kisebb változások Muraszombat vasúti menetrendjében
November 1-én életbe lépett a MÁV 

téli menetrendje, amely a Muraszom
bat-Szombathely közötti vonalon is 
kisebb változásokat hozott. Változat
lan maradt a Muraszombatból induló

FEGYELMEZETTEN
VISELKEDETT MURASZOMBAT 

KÖZÖNSÉGE
A KEDDI LÉGIRIADÓ ALATT
Kedden 1 óra és léi 3 óra között 

légiveszélyben volt Muraszombat. 
I Ellenséges repülők szállottak el több 

hullámban a város felett, a gépek 
1 bugását hallani is lehetett, bombát 

azonban nem dobtak le. 3 óra után 
ismét riadót jeleztek, ez azonban 
hamarosan megszűnt.

Örömmel állapítottuk meg. hogy ez
úttal már fegyelmezetten viselkedett 
a riadó alatt Muraszombat közönsége. 
A járókelők behúzódtak a házakba, 
az utcán csak a biztonsági szolgálat 
emberei maradtak. A légiriadó elmúl
tával zavartalanul folyt tovább a köz
ség mindennapi élete.

KÖZPONTI MOZI
OITTRICH, MURASZOMBAT

November 6-án. szombaton V28 órakor
7-én. vasárnap 3. 5 és V28 órakor 

és 8-án. héifőn V28 órakor

Késő BULLA ELMA, JÁVOR.
MURÁT! LILI, SÁRDY JÁNOS. AB0NY1,
KAMARÁS, BILINSZKY I. főszereplésével

November 9-én, kedden V28 órakor
10-én. szerdán 5 és V28 órakor

III. Richard
fősz.: BORIS KARLOF. BASIL RATHBONF.
■V amerikai Universal gyár grandiózus méretű 
atrakciója: Az angolok kegyellen vérszopójá- 
nak es brutális hóhéruralmának megrendítő

és meggyőző filmje.

Pályázati hirdetmény
A kozmái körjegyzőségnél szervezett 0. M. 

dánok, allasra pályázatot hirdetek.
r»nAj.i“ k )avadalma a 62.000-1926. B. M. rendeseiben megállapított illetmény.
,. ' mir|dazokat, akik ezen állást el-

zeo.sú? 1 h°k7 képesítésüket (IV. kö- 
< i' í1 ■ eddigi alkalmaztatásukat, erkölcsi 
vánv°LL 1 "^rátartásukat igazoló bizonyit- 
érfe ^k*1- Va,a(nint 02 1939; IV. t. c. 5. §-a 
km P Cin- megkívánt keresztény származású
iul tfaZ0 ° okmanyokkal felszerelt kérvényü- 
orníu°ZZam l ®v‘ n°vcmber hó 15-ig déli 12 
zni 1 ny|JJIsák be. Az elkésve érkezett pályá- 
íeev ^re"Pebet figyelembe nem veszem. Meg- 
Az az állás be van helyettesítve,

almaztatás (elfogadás utján fog történni.
Maraszombat. 1943. október hó 28.

Dr. OLAJOS JÓZSEF s. k.
— -______ főszolgabiró.

Eladó
drb hordozható cserép kályha DITTRICH 

rerenc órásnál. Muraszombat. 

közül Antauer Jenő és Rostás Pál 
élénk társadalmi munkát fejtettek ki 
Muraszombatban, igy

távozásuk a Muravidék számára 
érzékeny veszteséget jelent.

Szép számban lévő muraszombati ba
rátaik számára csak az vigasztaló, 
hogy nem kerültek messze vidékünk
től és azzal minden bizonnyal nem ’ 
csak hivatalos teendőikben, hanem 
a társadalmi életben is megtartják a 
legszorosabb kapcsolatokat.

vonatok indulási időpontja, tehát 
továbbra is 3 órakor. 6 óra 12 perc
kor, 13 óra 35 perckor és 19 óra 34 
perckor indul Muraszombatból sze
mélyvonat Szombathely felé. Az el
lenvonatok indulási ideje azonban

néhány perccel;
megváltozott. E szerint Szombathely
ről Muraszombat felé 4 órakor, 5 óra 
55 perckor, 14 óra 16 perckor és 19 
óra 50 perckor indul vonat. A Mura
szombatba érkezés időpontja válto
zatlan marad ezeknél a vonatoknál is.

A budapesti összeköttetés is válto
zatlan maradt lényegében.

7.867 pengőt adott
a muraszombati járás közönsége vöröskeresztes célra

Az októberi vöröskeresztes gyűjtés 
eredményét közzétette a muraszom
bati járás föszolgabirája. A gyűjtés 
ezidén is szép eredménnyel végződött: 
7.868 pengőt adott össze a járás kö
zönsége vöröskeresztes célra.

Ez az összeg az egyes körjegyző
ségek között a következőképen oszlik 
meg: battyándi körjegyzőség340, bodó
hegy i 388,

csendlaki 761,
O:

Az idén is kapnak bakancsot a mezőgazda
sági idénymunkások

A kormány a népruházati akcióval 
párhuzamosan a rendelkezésre álló 
készletek keretei között mezőgazda
sági bakancsakciót szervezett, amely
nek során a mezőgazdasági munká
sok részére jóminőségü, zsíros felső
bőrű, bőrtalpas bakancsot bocsátanak 
rendelkezésre.

A közellátásügyi miniszter az akció
val kapcsolatosan körlevelet intézett 
a közellátási kormánybiztosokhoz, 
amelyben közölte, hogy az akcióban 
igényjogosultak — mindenkor a meg
adott keretek közölt — a mező-, kert 
és erdőgazdaságban alkalmazott éves 
gazdasági cselédek, az erdőgazdasá

„SOBSKIflurum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégi. BORLAY ENDRÉNÉ

SZOMBATHELY - THÖKÖLY IMRE UTCA 71. - TELEFON: 10-68.
Legkitűnőbb italok 1 Legpontosabb kiszolgálás.

Karácsonykor 
béke lesz?

A mecklenburgi Weimar város ta
nácstermében üveg alatt, keretbe fog
lalva őriznek évtizedektől elsárgult, 
pergamentre Írott jövendölést, amely 
1701-ben kelt. Egy üldözött szerzetes 
rótta pergamentre azt a jóslatot, ame
lyet egy kolostorban bibliában talál
tak. Szövege többek között a követ
kező :

„Kelet és nyugat népe velőkig ható 
küzdelemben fogja egymást felemész
teni. A kocsik lovak nélkül, mint hol
mi bősz paripák, félelmes búgásokkal 
fognak száguldani, a tüzes sárkányok 
hasítják a levegőt, tüzeket és gázo
kat lövetnek majd ártatlan falvakra 
és városokra.

Négy év és öt hónapig fog ez a 
csapás tartani, négy év és öt hónapig 
fogja a háború és egyéb veszedelem 
az emberek sokaságát pusztítani. Ten
gereket fog az embervér pirosra fes
teni és a tengerfenék sem lesz biztos 
senki számára. Ott is prédájukra lesök 
rejtőznek. S a hétcsillagok jelvényét 
viselő (Amerika) ország is belenyúl 
ebbe a zűrzavarba.

S ez a nagy fenyítés, a háború ak
kor kezdődik, amikor a kalászok a 
roskadásig dúsan várják learatásukat 
s amikor a cseresznyefák negyedszer 
hajtják ki virágaikat, akkor éri leg
borzalmasabb mértékét, mig végre 
karácsony nagy napján kötik meg a 
békét

Így szól a jövendölés. Karácsony
kor meglátjuk, igazat mond-e?

felsőlendvai 574,kuzmai 174, magyar- 
szombatfai 140, mártonhelyi 490, Mura
szombat vidéki 521, musznyai 183, 
pártosfalvai 110, perestói 228. péter- 
hegyi 390, urdombi 137,

szarvaslaki 732,
tótkereszturi 159, vashidegkuti kör
jegyzőség 214 és Muraszombat nagy
község 2.316 pengő. —A muraszom
bati járás közönségének áldozatkész
sége ismételten a legteljesebb elisme
résre ad okot.

gok idénymunkásai és asommás idény
munkások.

A közellátásügyi miniszter felhívta a 
közellátási kormánybiztosokat, hogy az 
igényjogosultság megállapítására te
gyék mega szükséges intézkedéseket és 
a szétosztási műveletnek keresztülvite
lét állandóan személyesen ellenőrizzék.

RÁDIÓK
szakszerű 
javítását vállalom. 

Stílián Ernő, Muraszombat.

HÍREK MINDENFELŐL
— A szombathelyi püspökvárban 

egyházmüvészeti kiállítást nyitott meg 
szombaton Grősz József megyés
püspök.

— Az uj dunáninneni evangéli
kus püspök Kuthy Dezső egyetemes 
főtitkár lett.

— Pellérden most aratták a ma
gyar rizst. A termés 20 mázsás át
lagot hozott. A rizs átvételi ára 133 
pengő. Könnyű kiszámítani, hogy a 
rizstermelés mennyivel jövedelmezőbb 
a gabonatermelésnél.

— Magyarország területén vasár 
és ünnepnapokon csak megkülön
böztetett „Ü“ jelzéssel ellátott gép
kocsik közlekedhetnek a jövőben.

— A Csáktornyáról Nagykanizsa 
felé haladó tehervonatról múlt szer
dán a nyilt pályán leszakadt 5 kocsi. 
Ezekbe futott bele a később indított 
gyorsvonat. A gyorsvonat mozdonya 
és két kocsija kisiklott, a mozdony
vezető és néhány utas könnyebben 
megsebesült.

— Dunántúl polgármesterei érte
kezletet tartottak Szombathelyen.

— A francia újságok hetente há
romszor féloldalnyi, hetente három
szor pedig egészoldalnyi terjedelem
ben jelenhetnek meg.

Gyomorbajos! - Vesebajos! I
TARTSON IVÓKÚRÁT | 

A természetes szénsavas | 

PETÁNCI 
[GYÓGYVÍZ 

ÜDÍT — GYÓGYÍT

Főraktár: MURASZOMBAT
TELEFON 68.— Eden, Sztálin és Molotov üd

vözlő táviratot intéztek Beneshez a 
Csehszlovák köztársaság alapításának 
25 évfordulója alkalmából.

— Dánia fővárosban bombame
rénylet miatt ismét kihirdették a rend
kívüli állapotot.

— A Balkánon a komunista és a 
nacionalista érzelmű partizánok kö
zött elentétek lángoltak fel.

— Olaszország északi részén és 
a Balkánon tisztogató műveletek foly
nak a partizán bandák ellen.

— Romániában nagyobb behívá
sok történnek november 1 és 4 között.

— Kőszegen zeneiskola létesül, 
esteleg mint a szombathelyi iskola 
fiokintézete. Hasonló terv muraszom
bati vonatkozásban is felmerült.

— A muraközi Viziszentgyörgy 
község lakosai almát küldtek a szom
bathelyi hadikórházba. A Bajtársi 
Szolgálat levélben mondott nekik kö
szönetét.

— Svájcban megtiltották a mozi
látogatást a 18 éven aluli ifjúságnak.

— Mekkora területtel növekedett 
Horvátország az olasz összeomlás 
után ? Horvátország a hozzácsatolt 
tengerparti részekkel és szigetekkel 
összesen 5900 négyetkilométerrel nö
vekedett és Horvátország lakosainak 
száma 650.000 fővel gyarapodott.

Előfizetőinknek
ügyes-bajos dolgaiban szíve
sen szolgálunk tanáccsal I Kér
déseiket levelezőlapon írják 

meg és küldjék be a Muraszombat és 
Vidéke szerkesztőségébe.
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I .EVENTEÉLE'l

leventék nem kapnak szabadságot a katonai

Kelko maszti sze more dojdati od bujti proj- 
nikov i kak debele szvinyé sze szmejo klati?

A hanyag
A honvédelmi miniszter a közel

múltban rendeletben rögzítette mind
azokat a kedvezményeket, amelyek
ben a leventekiképzés alatt szorgal
mas munkájukkal kitűnt, a honvéd- 
leventepróbát jó vagy kiváló eredmény
nyel kiállott újoncok részesitendők.

Most megjelent újabb rendelete 
a leventekiképzés alatt elkövetett 
mulasztások megtorlásáról intézkedik. 
E szerint az újoncok bevonulása után 

kiképzés alatt 
a leventeintézmény nyilvántartási ada
taiból meg kell állapítani, kik voltak 
azok, akik leventekorukban fegyel
mezetlenek, hanyagok voltak, kik 
követtek el mulasztást a kiképzés alatt. 
Ezeknek azután az egész ujonckikép- 
zés ideje alatt semminemű szabad
ság. eltávozás, kimenő, kimaradás 
nem engedélyezhető. Még akkor sem. 
amikor a többi újonc már részesíthető 
ezekben a kedvezményekben.

Minisztersztvo za národno preszkr- 
I bo je v szlüzsbeni novinaj naznanilo 
' rendelet, ka od bujti szviny kelko 
maszti sze more dati doj. Pouleg tóga 
rendelela sze za obcsinszki nüc doj- 

I bujtoga projnika 6 kg. za privátni nüc 
dojbujtoga prvoga projnika pa 4 kg, 

l za vszaksega vecs dojbujtoga projni
ka pa 8 kg vöocvrcjte csiszte maszti 
sze more dati doj po maximejranoj 
cejni. Za tiszte pa. ki májo gazda
könyv, sze vöposztávi od dojdáne 

I maszti „Vételi jegy", sze vöplácsa i 
I sze v racsun vzeme na vönavrzseno 
kolicsino mascsoube.

Po zrendelüvanyi sze szvinya, ste
ra néma 100 kil zsive tézse, neszmi 
klati i sze levágási engedély szamo 
nad 100 kil zsmetnejse szvinyé lejko 
dá vö. Za dományi nüc domá szkr- 
mlena szvinya, stera sze dojbuje, mo
re folgati na 4 persoune. Na vszaksi 
drügi stiri persoun sze pá edna nad 

I sztou kil zsmetna szvinya racsuna.

PtnzügjBinli szilárdat!, gazdasági rendünh megbonthatatlan V Stefi várssaj szi mushi nsmrBjo jálso preáérati?
Az új állami költségvetés

Reményi Schneller Lajos pénzügy
miniszter az 1944. évi állami költség
vetést terjesztette be, majd elmon
dotta nagyszabású költségvetési beszé
dét. Többek között ezeket mondotta: 
— A költségvetés összeállításánál az 
első szempont a honvédelem igényei
nek kielégítése. A második szempont 
az volt, hogy a polgári célokat lehe
tőleg kielégítsék, de itt bizonyos áldo
zatokat kell hozni. A harmadik szem
pont a szociális gondoskodás fenn
tartása, ahol lehetséges, annak ki
szélesítése. A negyedik szempont a 
takarékosság.

Három új adónem bevezetéséről is 
nyilatkozott a pénzügyminiszter. A 
felsőház rövidesen letárgyalja az egy
szeri hadkötelezettségi adóról és a 
rendkívüli hadiadóról szóló törvény
javaslatot. Az 1938-ban bevezetett 
egyszeri beruházási hozzájárulási adó
nem megszűnik. Helyette a vagyono
kat megterhelik három esztendőre. 
A kisemberek háztulajdonait, amelye
ket egy élet munkájával szereztek 
meg, érintetlenül hagyják. A másik 
két adónem: a rendkívüli hadiadó és 
a konjunkturális jellegű nyereségek.

SPORT
Az Északdunántuli Kerület legnagyobb 

gólarányu győzelmét aratta vasárnap a Mura
Mura>Tapolca 13:0 (6:0)

A Tapolcai Vasutassal, az 1. osz
tály sereghajtójával mérkőzött vasár
nap idehaza a Mura Lehocsinszky 
játékvezetése mellett. A mérkőzés 
fölényes hazai győzelmet hozott és a 
400 főnyi közönség 13 Mura gólban 
gyönyörködhetett.

Kezdés után azonnal kiütközött a 
Mura nagyobb tudása és jobb erőn
léte és egyik veszélyes hazai roham 
a másik után gördült végig a pályán. 
A szép támadások azonban nem 
végződtek eleinte méltó befejezéssel 
és az első gólokat a tapolcai kapus 
ügyetlenkedése hozta meg. Lassan 
azonban belemelegedett a góllövésbe 
a hazai csatársor és

szép lövésekkel
állította be a félidő 6 :0-ás eredményét.

A második félidőben még fokozó
dott a hazai fölény és a csatársor 
tagjai még jobban elemükbe kerültek. 
Ebben a játékrészben még 7 góllal 
terhelték meg a tapolcai hálót. A gó
lokat Bencik (4), Sárközi (3), Zelkó 
(3), Vertarics (2), és Ősze lőtték.

A Mura győzelme
ebben az arányban is megérde
melt.

A két csapat között osztálykülönbség 
volt. A nagy győzelmet arató Mura 
minden játékosa elismerést érdemel, 
különösen Zelkó, Kukanja és Bencik 
játéka emelkedett ki.

A tapolcai csapat egészen gyengén 

megadóztatása. Uj tipusu állampapírt 
bocsájt ki a pénzügyi kormány: a 
búzakötvényt, amely 5, 10, 25 és 100 
mázsa búzáról szól majd.

Hadviselés nincs bankjegyszaporu
lat nélkül. De a mi bankjegyszaporu
latunk, nemzetközi viszonylatban, kö
zepes helyen áll. Téves vagy roszindu- 
lat hasonlítja össze a múlt világháború 
utáni pénzromlással a mai helyzetet. 
Pénzügyeink szilárdak, gazdasági ren
dünk megbonthatatlan.

Méhetetö cukor
Az Országos Magyar Méhészeti 

Egyesület értesíti az ínséges méhcsalá
dok tulajdonosait, hogy azon községek 
méhcsalád tulajdonosai részére, akik 
önhibájukon kívül a rossz legelő miatt 
méhcsaládjaikkal a téli élelmet be- 
hordatni nem tudták és ennek követ
keztében a méhcsaládjaik elpusztul
nak, családonként legfeljebb 4 kg 
méhetetőcukrot utaltak ki. A méhetető- 
cukor az illetékes községi előljárósá- i 
gok útján igényelhető.

játszott, különösen a kapus védett 
szánalmasan.

A mérkőzés megmutatta, hogy a 
Mura vezetőinek hozzáértő lelkes és 
áldozatkész munkája nem volt ered
ménytelen. A csapat ma jól össze
kovácsolt. szépen játszó, kifogástalan 
erőnlétü együttes, de játékosai egyéni
leg is jó futballisták. A nagy gólarányu 
győzelem bajnokjelölthöz volt méltó.

Lehocsinszky kevés tévedése mind
két csapatot egyformán sújtotta.

A legjobb gólaránya a Murának van
az I. osztályban !

A vasárnapi 13 gólos győzelemmel
a Mura alaposan megjavította gól-
arányát, amely most a legjobb az. 1.
osztály csapatai között ■ így az őszi
elsőséget már a versenytársakkal
egyenlő pontszám esetén is magáénak
mondhatja. A bajnokság állása a
következő:

1. MURA 9 7 - 2 36:12 14
2. Move ZSE 8 6 1 2 33:14 13
3. SVSE 7 5 2 — 17:6 12
4. Kapuvár 9 5 1 3 27:18 11
5. SzFC 11, 8 3 2 3 18:9 8
6. Haladás 11. 8 4 -- 4 17:20 8
7. Körmend 8 3 1 4 13:23 7
8. Kinizsi 8 2 2 4 14:11 6
9. ZLE 9 2 2 5 11:20 6

10. Sárvár 9 2 2 5 9:22 6
11. CVSE 7 2 - 5 10:18 4
12. Tapolcai V. 8 1 1 6 9:41 3

Intereszantna je statisztika szled- 
nyega nasega lüdszkoga popisüva- 
nya. Tak na példo v Budapesti na 
vszaksi 1000 moskov pride 1148zsen- 
szek. Po drügi várasaj je pa rávno 
naoupak. ka je vecs moskov. kak pa 
zsenszek. Tej váraske szó: Baja. Ko
márom, Kassa, Marosvásárhely. Mis
kolc, Sopron, Székesfehérvár, Ungvár. 
Beszterce, Cegléd, Csíkszereda. Dés, 
Esztergom, Gyergyószentmiklós. Jász
berény, Kézdivásárhely. Kiskunhalas, 
Kőszeg, Losonc, Mezőtúr. Mosonma
gyaróvár, Munkács, Nagybánya, Nyí
regyháza, Salgótarján. Sepsiszent- 
györgy, Szamosujvár, Székelyudvar- 
hely, Szentendre, Szilágysomlyó, Szol
nok. Vác, Veszprém i Zilah.

Nadale nam statisztika povej, ka 
je v nasem országi 4 millión 5 jeze

Od kédna do kédna
Voditelsztvo Albánije vzeme prejk 

z stiri kotrig sztojécsi národni tanács. 
Vö szó povedali, ka ne pripoznajo, 
da bi Albánija bila vjedinana pod 
Viktor Emánuel taljanszkim kralom.

Kelko amerikancov je vesznolo 
v bojni ? Bojnszki miniszter USA je 
szlüzsbeno vönaznano. ka szó vzdaj- 
snyoj bojni doszejgamao vszevküper 
114.359 lüdi zgübili. Od tej je mrtvi 
22.892, plazejrani 33.072, ovak pre- 
minyeni 32.912, zgrábleni pa 25.483.

V bojni je szpadno Filipp János 
alezredes, ki je doubo nájvisiso nern- 
sko metálio i je v lüfti kak zapoved
nik eroplánszkoga ezreda 206-krát 
obládao nepriátela.

Prvi indijszki oficejri. V Sonani 
v indijszkoj kadetszkoj souli szó zdaj 
poszvecsüvali prve indijszke oficejre. 
Ouszvetni gucs je meo szám vezér 
indijszkoga gíbanya Subhas Chandra 
Bőse, ki je vöoznano, ka indijszka 
národna vojszka escse letosz zacsne 
bojno prouti anglezsam za oszlobo- 
ditev 480 millionszkoga indijszkoga 
národa.

Záhodna zrácsna bojna je v ták- 
so formo prisla v nouvi stádium, ka ; 
je nemska obramba doszta bougsa. 
kak pa angloszászko napádanye. I 
Szamo v trej dnévaj. med oktoubrom
7—12-im, szó nemei doj sztrejlili an- ’ 
golszászam 208 stirimotorni teski bom- 
barderov. Oktoubra 14-ga pa. gda 
szoangloszászi napadnoli Schweiníurt. 
nyim je nemska zrácsna obramba 
v tóm dnévi dojsztrlila 151 bombni- 
kov, kak szó tou anglejske novine 
számé vadlüvale. Sz tejmi bombniki 
vréd je vesznolo tüdi okouli 4.000 
dobro vönaveseni piloutov, ka je pa 
escse véksi vdárec. V taksoformo 
pacs bics nazájpouka.

Amerika je mejla v zacsétki zdaj- i 
snye bojne 7 velki materni hajouvov 
za europláne. Zvün dvá sze zse vszi 
ovi nahájajo na dno mourja. Ameri- 
kanszki kormány je náglo dao zafré- 
mati 4 nouvi táksi hajouvov, vendar 
szó pa med tejmi japáni zse tüdi ed- | 
noga potoupili.

ro decé pod 15 lejt sztaroszti, 1,439.000 
mladézni med 15—19 lejt sztáré, 
936.000 med 20—24 lejt sziare i 1 
millión 209.000 med 25—29 lejt sztári.

Nadale sze je vöszkázalo, ka nis
terni tüdi preci visziko sztaroszt má
jo. Tak szó najsli prej 100 lejt zsi- 
voucsi persoun'139. med 91—90 lejt 
zsivoucsi pa 5.383.

1941-ga ieta sze je 288.304 decé 
naroudilo i 116.754 zákonov szkle- 
nolo. Med tejmi zákonami je bilou 
950 táksi, ka je mladozsenec menye 
kak 20 lejt sztár bio, i 5.000 taksi. 
ka je szneja mlájsa bila od 17 lejt. 
Statisztikuske szó ciiou zamerkali ed
no tákse pripetjé, ka je mladozsenec 
nej meo 20 lejt, szneja je pa zse vö- 
szpunila 50 lejt.

Zíma sze je zacsnola na ruszo- 
szkom fronti. Nájbole ide sznejg po 
szrejdnyem i szevernom táli irónia. 
Tüdi v Moszkvi je zapadno sznejg.

V Romániji szó notripouzvali k 
szoldacsiji vsze 45. 46 i 47 lejt sztáré, 
nadale pa escse vsze one, ki szó v 
zádnyi trej lejtaj na stelingi notri- 
ousztali.

Horvacski ország sze je z nazáj- 
prikapcsenimi szigetami i Dalmáciov 
povéksao za 5.900 kvadrátni kilomet- 
rov. Tak má zdaj té ország 650.000 
lüdi vecs.

Med Amerikov i Argentinijov gra- 
csüje szvája. USA nájmre z szvojim 
térjanyom scsé delati neprílike argen- 
tinszkim trscam, zavolo steroga je 
argentinszki kormány grátao preci 
naszrseni.

Zsaloszten kejp Kalkute szó notri 
pokázali lühinszkim novinpiszátelom. 
ki szó sze malonej sz csüdom bujli. 
ka kak velka nevola \ láda tam. Lüd
sztvo od gládi sztráda i pod milim 
nébom po cesztáj vedri tüdi v mrzli 
nocsáj.

Po vszej taljanszki soláj sze no- 
vembra 15-ga zacsne rédno vcsenyé. 
kak glászijo z Róme.
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Szakszerit ja vi tá s o k gyorsan* 
vidékieknek soronkiviil.
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Hej szmo escse pozábili!

■ étdvajszti lejt je minouio. ka szó 
! 31-ga histouricsni grejsniki,

‘ 7ki szprevedni internacionálni 
1 ! karje. kosavi i sziti bojnszki do-

! karje pod rdécsov zásztavov i
.á^ sim köpenyekom tiszto rebericio 

ravili- stera je nas jezerolejtm lej- 
' v nájvékso nerédnoscso,

.’slingo i naszlejdnye na trancse- 
,-uszki szto vrgla, z steroga szó z 
\ i pt) Bougi nam oszojene, zna- 
'krvjouv i z nasimi szkuzami na- 

sene zemlé parouvni szouszidje 
eiko trgali vkraj kelko sze nyim je 
povidlo. Tüdi lejko delo szó mell, ar 
sz orszacske cügle taksi scsenci dou- 

v rouke ki szó z szvojimi mau- 
'Á, szamo drasztiti i hecati znali.

' ; duktivnoga dela szó pa nigdar nej 
nali Prvo nyuvo csinejye je bilou 

ő ka szó zvünrédno zmozsnoga i 
mi'üdroga miniszterelnöka gróf Tisza 
istvána dojsztrejlili « v glavi zmejsa- 

, .a Károlyi Mihály grofa odebrah, 
Z6 ednomalo pa Kohn Belő z drugi- 
m: ougurkasztimi nouszasami vred, 
k szó vöpovedali. ka nescsejo vecs 

. szoldáke viditi. I vsze sze je tou go- 
! dilo té. gda szó nasi honvedje dalecs 
* za granicami krepko drzsali v sakki 

riátela. domá szó pa odáxci nase 
domovine csasz meli zbrodjávati szvo- 
je pekíenszke pláne, z sterimi szó 
vesz ország na pogorelscsino i kou- 
disko palico scseli pripelati.

Jeszenszke rouzse szó rávno vej- 
nole tisztoga hipa, gda szó tou rebe- 
ricio nastimaii i nej szmo szi miszlili 
na tou. ka odvejnemo na pár deszét 
lejt, ka nasz ocsonklájo i millión i 
millión nasi lüdi pride z nasimi sztá
linii vogrszkimi várasami i vesznica- 
mi tühincam v rouke, gde szó sze z 
vszega spotárili. ka je vogrszko.

Ali bozsa obládnoszt i pravica je 
vendar obládala. Najsao sze cslovek 

1 krepke voule i zmozsni rouk v perso- 
i ri nasega prezvisenoga orszacskoga 

ravnitela, ki je z Szegeda z mládov, 
domovinolübécsov szoldacsijov po- 

I meo té krlavi bagázs i nazájposztavo 
l réd. steroga i dneszdén vzsivamo, 
' <ibár v teski vihérni csaszaj.

Nase páverszko lüdsztvo je pa es- 
se nej pozábilo i szi je tüdi naveke 

zapoumlilo tiszto proletárszko dikta- 
l turo, v steroj szó nyegovo imánye 

neszli na vsze sztráni i csi je rejcs 
zino. szó ga vcsaszi dojsztrejlili ali 
pa v temnico vrgli. Boug vari vecs 
táksi csaszov!

irodának, üzletnek, vagy 
műhelynek való helyiség 

nal kiadó. Cim: HÁHN IZIDOR, könyv
kereskedésében Muraszombat.

I

STIVÁN ERNŐ
MŰSZAKI NAGYKERESKEDÉS 
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA 
S K F.. S R 0. GOLYÓSCSAPÁGYAK

HOFHERR—SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEZÉRKÉPVISELETE

MURASZOMBAT

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

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

|Krátki glászi
— Visziko prestímanye nasega 

domovincsara Za elnöka vszej za- 
lavármegyővszki zdrűzseni drűstev 
szó odébrali nasega vrejloga domo
vincsara, Srerecz Imre apátplebánosa 
v Keszthelyi.

— Visisa Vogrszka kr. zsandár- 
szka komanda je dála zsandárom 
v nazájprikapcseni jüzsni krajaj ob
iászt, ka csi na prvo velejnye stoj ne 
sztáne, nego vujdáva, ga lejko doj 
sztrlijo. Záto sze naj vszáksi drzsí 
tóga redű, ár je ovak v nevarnoscsi, 
ka ga dojsztrlijo.

— Dvá mejszeca szabadsága je 
doubo zavolo szlaboga zdrávja Ne
mecz Mátyás káplán v Muraszeme- 
nyi. Za té csasz je szombathelyszka 
püspekia Lainscsek Lajos karkáplána 
poszlála na nyegovo meszto.

— Dupliski stemplini sze morejo 
zakeliti na vsze dokumente. szvcdo- 
csansztva i prosnye, stere bi bilé 

■ szpíszane na 21x34 cm velke sztáré 
árkusé. Záto sto má escse té papére 

1 sztáré velikoszti. naj odrejzse z du- 
zsine 4 cm-ov, ár de ovak mogao 
gori keliti dupliske stempline. Nouve 
fájté papér je nájmre szamo 21x30 
cm velki.

— Vecs mele i krüja de na kárte. 
Od novembra 1-ga mao de sze na 
kárte na vszakso persouno frtao kile 
mele ali frtao kile krüja dnévno tá
laló vö po cejlom országi.

— Cejno szoude szó po cejlom 
országi ednoutno vönapravili. Tak de 
kostala odszejgamao kila 68 fillerov.

— Na vszaksi rój sze vtála po 
4 kil cukra. Kr. vogrszki financsni 
miniszter je za one roje. steri szó szi 
nej mogli nanosziti zavolo velke szü- 
save zadoszta sztroska i je nevar- 
noszt. ka prejdejo, vtálao 4 kil cukra. 
Cuker de sze tálao prejk notárosij po

ilyenkor egy új Philips rádió ünneppé 
varázsolja a nyugalom perceit.

maximálnoj cejni, vendar pa szamo 
za v nevarnoszti bodoucse roje. steri 
bi ovak prejsli.

— 75 lejtnica pörgarszkim sou- 
lam v nasem országi. 1868-ga leta 
szó nasztavili po nasem cejlom or
szági pörgarszke soule. 1927-ga leta 
szó té sóié zadoubile ednáko vrejd- 
noszt vszej szrejdnyi sóul. V solszkom 
leti 1940-41. je na vogrszkom országi 
bilou 513 pörgarszki sóul. V Erdély- 
szkom je 53 táksi sóul. Ár szó té 
soule velke prakticsne vrejdnoszti. 
szó tüdi prenapunyene. Za szlávov 
zbríszana pörgarszka soula v Mura
szombati sze je znouvics ozsivejla. 
vendar pa zaednouk zavolo pomen- 
kanya presztorov szamo za dekline.

— Po nedelaj i szvétkaj de vo- 
zilo menye automobilov. Trstveni 
miniszter je v szlüzsbeni novinaj vö- 
oznano rendelet, pouleg steroga do 
sze automobilje po nedelaj i szvétkaj 
szamo v scsiszta málom rácsáni lejko 
vozili i tej do mogli meti naprej na 
glazsenoj tábli prikeljeno velko litero 
„0“ nameszto „E“. Ovim pa. sterim 
nyájo escse litero „E“, do sze szmeli 
voziti szamo vgojdno od 5 pa do 
23.30 vöre, v szoboto ali pa pred 
szvétkom tiszti dén pa szamo do 4 
vöre zadvecsara. Tou valá tüdi za 
motorbicikline. Sto bi té rendelet 
presztoupo. ga postrofajo na pejnezni 
i vouzni strof, pa nyerni dovolejnye 
i celou tüdi automobil lejko vkraj- 
vzemejo.

I

Zádnyi glászi
Légiriadó je bio prinasz zádnyi 

tork okouli poudnéva. Pri toj priliki 
je vecs angolszászki stirimotorni eu- 
roplánov letelő z tála kre nase gra- 
nice, z tála pa na nasem kráji. Gyá- 
gerszki europláni szó sze hitro v boj 
poudali z nyimi i je tak nisternim 
teskim bombnikom bila velka szila 
za vujti. V toj szili je eden, ka naj 
lezsej vujde, naednouk sészt bomb 
vrgao doj v ednom lougi blűzi Peres
tója. Vujti pa vszeedno nej mogao, 
ár ga je blűzi Sándorvölgya zadro- 
bisao posteni sztrel, zavolo steroga 
sze je tá velka amerikanszka ládja 
v lüfti prekubicnola i pouleg Gyanafe 
z velkim plámnom gorécs na zemlou 
zletejla. V nyem szó najsli szmrt trijé 
okouli 20 lejt sztári amerikanci, stirje 
szó pa z marelami szrecsno vöszko- 

■ csili i sze nahájajo v zgráblensztvi.
Moszkovszka konferenca, ki je 

trpejla 11 dni, sze je dokoncsala. Vszi 
trijé zvünésnyi minisztri szó szvoje 
szküpno szkoncsanye vküper nábrali. 
Tü szó tüdi vönapravili plán za da- 
lésnyi tekáj bojne. Vjedínanye Ausz- 
trie z Nemskim országom szó za nej- 
valáno povedali vö, ár „moreosztáti 
edna szlobodna i neodviszna Ausz
tria*. Konferenca sze je szkoncsala 
z ednim velkim banketom, gde je 
Sztálin kupice prázno na zdrávje obej

zdrávje

fasisz- 
vküper-

angolszászki ármiji, sterivi sze boj- 
nata v Itáliji, kak tüdi na 
Churchila i Roosevelta.

Po szkoncsanyi velkoga 
ticsnoga gyülejsa na nouvo 
posztávlena taljanszka szoldacsia. 
pod voditelsztvom Graziáni generáli
sa. vcsaszi sztoupi v bojno na nem- 
skoj sztráni. Nadale szó szkoncsali. 
ka sze vszi odávci neszmileno mo
rejo pregnati z országa, zsidove pa. 
ki szó pri dogoudkaj od júliusa 25-ga 
aktivno tao vzéli. morejo dojzosztrej- 
lati.

Nemska zrácsna i morszka bojn- 
szka moucs je mejszeca oktoubra 
potopíla okrouglo 200.000 tón hajou
vov, 170.000 tón pa mocsno posko- 
düvala. Tá kolicsina potopleni ha
jouvov je 16-krát véksa. kak pa lejko 
vu vszej fabrikaj naprej posztávijo.

Za obládanye Salamonszki szige* 
tov tecsé velka bojna med japánami 
i amerikancami.

Roosevelt je znouvics proszo od 
kongreszusa 800 miliőn dolárov za
volo szvojega preszkrboválnoga pro- 
grama.

Mussolini je po vszej linijaj zacsno 
csisztiti. Z kancalaj je vöpomeo vsze 
one csesztníke, steri szó podpérali 
odávce.

Zavolo bombardejranya je na 
Nemskom vnicseno 2 miliona laká- 
sov. je pravo orszacski organizátor 
dr. Ley. V prvi stiri lejtaj zdaj tekou- 
cse bojne szó pa zse 450.000 laká- 
sov znouva goriposztavili.

Eden bi rád nagno törszkoga zvü- 
nejsnyoga minisztra i ga záto nagu- 
csávao v Kairói, naj bi kre nyí bili.

V Dánszkom glávnom várasi szó 
zavolo bombnoga atentáta znouva 
razglászili statárium.

V Svájci je obiászt prepovejdala 
mladézni pod 18-im letom oditi v 
kinője.

megérkeztek!
Kaphatók : HÁHN IIDOR könyv

es papirkereskedésében.

ELSŐ

Szövődé r. t.
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50
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Kakse zádive szó 

med angolszászami i szovjetami?
Na moszkovszko konferenco gle- 

doucs pisejo „Washington Post zvá- ! 
ne amerikanszke novine. ka szó med 
angolszászami i szovjetami velke zá
dive. zavolo steri sze nemrejo zglijati. 
Té novine v szedmi punktumaj szkej- 
poma vöpovejo:

1. USA sze ogíble od vszáke po- 
szili naprávlene revolucie v Europi. — 
Szovjeti szó na rebericio pouzvali 
gór nemce.

2. Angolszászi zselejo. ka sze or
szági náredi morejo popunoma prejk
dati. — Szovjeti bi sze pa radi z 
nemcami ekstra zmérili, csi bi národ- j 
ni szocializmus bukno.

3. Angolszászi bi radi zaszedli cej
li Nemski ország. — Moszkva szi fo
ga ne zselej, nego szamo ouzdalécs 
scsé biti dobra z angolszászami. ne
scse je pa tam meti kak szouszide.

4. Angolszászi szó goriponüdili 
nemeam, ka szi naj nouvoformo kor
mány zeberéjo. — Moszkva je zado- 
volna. ka naj szamo demokraticsni 
kormány vzeme prejk ravnanye.

5. Angolszászi bi nemsko vojszko, 
csi bi jo ovládali, popunoma razeg- 
nali, municijszke fabrike pa szpozá- 
prli. — Moszkva pa obecsávle mocs
no vojszko nemskomi demokrátics- 
nomi kormányi.

6. Angolszászi scséjo nemski or
szág kak v politicsnom, tak vu vér- 
sztvenom poglédi popunoma decen- 
tralizejrali.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar

nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — KIsszombaL

7. Szovjeti sze mocsno drzsijo 
vkrádnyenoga lengyelszkoga országa 
i nescsejo csüti. ka bi ga nazájpo- 
sztavili na sztáré mejé. — Angolszá
szi pa zselejo. ka sze naj sztáré gra
nice posztávijo gori.

Tak sze pernyájo med szebom an
golszászi i szovjeti. pa sze za ne- 
zgráblenoga medveda kouzso nemrejo 
zglijati.

Krisztus vu fabriki
Piszao: KOZMA ANDOR 
Poszlov.: FLISZÁR JÁNOSKrisztus po zemli hodécsi, Delavcov gvant na sé’ vzévsi, Notri ide vu fabriko, Da poglédne tiszto delo, Da vídi vsze, ka jeszte tam, Szvojimi ocsámi on szám ;Kak sze kapitál i delo Borita med szebom vrélo!Ár nyidva dvá li navküpno Vcsinita mócs tak veliko, Stera széga gór’ do nébe I vsze zagrné vu szébe.Od stere zse ti nebeszki Trepecsejo za zemelszki Volo, ka sze vszi szkvarijo, Vu pogübel pogrozijo. Záto je on, ki je ednók Zse za národ szmrti mók’ Trpo, pá doj z nébe pridócs, Só vu fabriko na pomócs.V-fabriki je delo tekio, Tak da bi v-pékli gorelo, Sztrahsni ognyi szó goreli, Masini brnécs frneli.Velki dími sze zdigali, Tak, da szó szunce zakrili. Nevolne jezerke lüdi Mantrajoucsi sze vu trűdi: Edén, dvá zsnyih brodi, míszli, Sztó ji kővé, dvésztó píli.Tekőcse vrélo zselezo Vu zslebáj dalé pelajo, Gde drügi tő vrélo kojno Z módiami krédi csákajo.Deszét, dvajszti, — na pó nági Mozsóv kűri, z velkimi plánmi,

Odkud, csi vö iszkra szkócsiNyim na gólo kózso pócsi, Kak zserjáva kacsa bezsí Po téli i v pazdjaj zaszpí.Vu szkladárnic redáj dúgi Doszta zsenszek, deklin blédí, — Dalé z kunényom tirana Medlóvna deca szlecsena.Vu toj velikoj zidíniSzó vszi kak nezadovolni?Vszáki pogléd je szmogoren,Ni eden je né miroven.Vszáke lampe sze tózsijo,Vszi jezícke preklinyajo,Kak je veika drágocsaNikak nyim ne dojde plácsa.(Nadalüvalo de sze)
Pályázati hirdetmény

A felsőlendvai körjegyzőségnél szervezett 
körirnoki és 0. M. dijnoki állásra pályázatot 
hirdetek.

Az állás javadalma a 62.000-1926. B. M. 
rendeletben megállapított illetmény.

Felhívom mindazokat, akik ezen állásokat 
elnyerni óhajtják, hogy képesítésüket (IV. kö
zépiskola) eddigi alkalmaztatásukat, erkölcsi 
és politikai magatartásukat igazoló bizonyít
ványokkal, valamint az 1939. IV. t. c. 1. §-a 
értelmében megkívánt keresztény származásu
kat igazoló okmányokkal felszerelt kérvényü
ket hozzám f. évi november hó 20-ig. déli 
12 óráig nyújtsák be. Az elkésve érkezett pá
lyázati kérelmeket figyelembe nem veszem. 
Megjegyzem, hogy a körirnoki állás be van 
helyettesítve. Az alkalmaztatás félfogadás utján 
fog történni.

Muraszombat. 1943. október hó 28.
Dr. OLAJOS JÓZSEF s. k. 

főszolgabíró.

BENKÓ JÓZSEF___
HUSÁRU ÉSKONZERVGYÁR

Sürgöny :
BENKÓ.
Muraszombat

Poslatakarékpé.nz- 
tári csekkszámla 

74009.

MURASZOMBAT

Árveréfi hirdetmény
Schwartz Izidor és tsa végrehajtatóna'r. Ma 

tus Károly végrehajtatást szenvedő ellen 
ditott végrehajtási ügyében a telekkő ny-. C 
lóság a végrehajtási árverést 397 P 84 f • 
követelés és járulékai behajtása védett a 
Dolány községben fekvő, s a 1.) kisdŐÜrvi 
80 sz. tkjkvben A. I. 7. sor-. 161/a hr- an 
alatt felvett ingatlanból a vhásl szenvedő* 
15/30-ad részre 325. P. 2.) az u. o 85 1 
tkjkvben A-2 sor. 191/4. hrszám alatt felvett 
ingatlanból a vhtást szenvedőt illető 14 li, 
részre 684 P 40 f. 3.)azu. o. 122 sz. tkjkvüe- 
A. 1. sor-. 154 hrszám alatt felvett ingatla-bóí 
a Yhóst szenvedőt illető 16/120-ad’ rész?,-- 
34/ r /5 I kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1943. évi november hó 15. -aD. 
ján délelőtt 9 órakor Dolány községha-- | 
fogják megtartani.

Az. ingatlant a kikiáltási árnál alacsonyabb 
áron eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10’/i-a, amelyet 
a magasabb Ígéret ugyanannyi %-ára kell 
kiegésziteni.

Muraszombat, 1943. évi szept. hó 20.
Dr. SZABÓ KÁROLY <. k. 

kir. járásbiró.

DUNÁNTÚLI 100-200 holdas id. 
házaspárt v. magányost gondoz
nánk, birtokot vezetnénk, müv. fiat, 
házaspár. VIII. gimn. fiúval. — 
„130.000 P vagyon nekünk is van'' 
jel kiadóba.

Keresek megbízható középkorú perfekt 
szakácsnőt

Jó bánásmód és ellátás biztosítva. - Cim : 
VOGLER-né, Belatinc.

Tanoncnak
jobb házból való fiút felveszek. D1TTKICH 

FERENC órás és ékszerész. Muraszombat.

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

Román. — I. Tál. 12 IDezsdzsévnice glász je i k-tim vu vi- szikom sztáni bodócsim tüdi prisao. Szám beszterszki püspek je zvedo i k-szebi je zravnao János popa z-dezsdzsévnicov vréd i da nyerni je té vsze szpovedao, sze je prekrízso:— Deus est Omnipotens — je pravo. Stero telko zadene, ka on tüdi verje vu dezsdzsévnici.Za nisterni fjeden je püspek vödao za- póved, ka naj tó szvéto dugoványe né pri szebi, nego vu cérkvi, med ovimi szvétimi nápravami vu szvetini drzsí.Na stero je János vcsaszi odgovor dao, ka sze dezsdzsévnica nyegove szesztrice dosztája, mládo létne Bélyi Veronike vréd- noszt je, stero on nemre od nyé vkraj vzéti i cérkvi dati. Ali preci, kak v léta pride jo zagvüsno na cérkev porócsi.Ali né szamo popi je na haszek bila dezsdzsévnica, ki szi je hitro prézsno már- ho szpravo i vértivati zácsao i za nisterno leto lépő zidíno dao gori posztaviti, ko- nye drzsati, ali Glogova vész sze je tüdi pozdigávala. Cseresz leta szó v-seregé ho- dile z-nablüzi bodócsi kópaliscs goszpé, med nyitni tüdi grofojee (navékse obszta- rane) naj pod tóv dezsdzsévnicov szto-

jécs edno, edno molítev zmolijo ; za té goszté je edna ostaríja zgotovlena z-ócsi farofom k-„csüdo csinécsoj dezsdzsévnici" napíszkom, z-recsjóv Glogovo sze je na- nágli podigávalo. Za zvoníka volo szó sze vescsarje szramotíli pred tühinci, záto szó törem dáli na cérkev pozdignoti, steroga szó z-olóvom pokrili i dvá nóviva zvoná v-nyega szpravili. Srankó János je na od szmrti nazáj povrnénya szpómenek eden lépi szvéto trojsztvo szteber dao pred cérkev posztaviti. Vucsitelkinya (ár je János pop szledi Verőniki krscsák no- szécso vucsitel kinyo drzsao) je célo dvo- riscse z-georginov, z-fukszinami, kaksega cvétja je escse Glogovoncsarov okó nigdár né vidilo, lepő notri zaszadila. Vsze je jakse, lepse grátalo, zvön Ádanicskoj- ce, ár je ona bogme v-tom vrémen i escse grda grátala. Glogovancsarov gízdoszt je nateliko zrászla, ka etak po nedelaj, gda szó bole cajt meli i Bóg zná, ka vsze vküp né szpolomotali, szó szi zse od tóga zgovárjali, ka bi dobro biló v- Glogovi edno tákso kalvárijo dati zgo- toviti, kaksa v-Selmeci jeszte, tak da do lüdjé eszi na bucse hodili i nyim péne- ze prinásali. ,

Drügi taoNEPRIJÉTEN GREGORICS.Zsívo je pred étim (tó je tó pred ete prigode zacsétkom) v-Beszterce szlobod- nom králeszkom várasi eden Gregorics Palkó zváni cslovek, koga szó po prósz- tom za neprijétnoga imenüvali, ali bole za táksega, steri vsze tak csiní, stero je nikomi né vugodno, csi bi bár vsze rád povóli vcsíno vszákomi. Gregorics je vszigdár drügi lüdnoszt zganyao.Gregorics Pali sze je po ocsinoj szmrti na devéti mészec narödo i zse z-tém je nikeliko neprijéten pósztao pred máterjov, stera je póleg vszega jáko postena zsen- szka bila. Csi bi sze z-nisternimi tjédni prvlé poródo, bi doszta pletyki i govore- nyi odszekao. Ali od tóga je Gregorics kaj né vedo; véksa baja je bila tó na öve zsivócse Gregoricse, ka sze je té po- sztrüzsnyek naródo: herbija de zdaj na vecs tálov tálana.Neosznovlen szlaboga téla je bio, ti ovi Gregoricsje szó nyerni nesztanoma szmrt csakali, ali on. je né steo mréti (i rávno záto je za neprijétnoga predesztinálivan) nego je gori zrászao, v-léta je prisao i prék vzéo dosztájajócso vrédnoszt, stere te véksi tao je med vrémenom od premi- nócse materé szhájala; v-toj szó né meli tála od prve zsené porodjena deca — i tá je né mála bila, isztina, ka je po öcsi öroküvana tüdi prestímanya vrédna bila, ár je te sztári Gregorics povóli szpravo z-vína trzstvom. Vu tóm vrémeni sze je 

escse lehko biló vu tisztoj krajíni z-tém obogatiti. Víno je te zse biló, ali né je biló zsidovov. Dneszdén z-onoga vréme- na viszikoga trzstva potrébesin doszta fali, ali Garam tekócsa, tá itak jeszte.Gregorics Pali je sprinkaszti obráz ino erjáve viaszé dóbo od natúré, za steroga volo szó lüdjé gucsali, ka je zsuti, erjávi vlászi cslovek eden né dober. No zse bodete vidli, ka Gregorics Palkó poká- zse, ka de on dober.Tákse pripovészti szó tak né drűgo, kak sztára poszóda, vu steri ázó zse po- kolénya kühala. Gregorics Pál z-té csre- póv ednoga szpotere. Tak dober bode, kak falat krüha. Tak méhki de, kak zmó- csaj, steroga lehko razmázsejo tak po csarnom, kak po bélom krühi.Vu szebi je gori djao, ka de jáko, jáko dober, jáko lübeznívi de i céli cil nyegovoga zsítka je tó bio, naj ga lüdjé radi májo.1 on je uprav dober bio v düsi, vu téli, a ka je tó valálo, da je niksi hüdi dzsin, steri tak da bi pred nyim hodo i vszigdár tak ravnao lüdi pamet, ka szó nyegova dela vszigdár nevugodno szódili i hüdo tolmacsili.Kak je domó z-Pesta prisao (gde sze je fiskálistvo vcsio) i obprvim szó ga na pláci zavidili ino da je notri só vu tra- fiko, ka bi szi fine havane cigáre küpo, preci szó sze odvézali besztercki jezicke.— Po péttreszeti krajcarov dráge cigáre kadí. Visziko zacsinya. (Dalé pride.)
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszomhat. Felelős kiadó és szerkesztő mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Hartner) Nándor.


