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A partizánok 
horvátországi garázdálkodásáról szinte 
hétről-hétre érkeznek a hivatalos je
lentések. Még ezeknek szűkszavú, 
száraz közléseiből is képet alkothat 
magának az ember azokról a borzal
makról, amik határainktól alig néhány 
kilométerrel történnek. Felégetett fal
vak. meggyilkolt gazdálkodók tízezrei, 
embertelen pusztítás mutatják a parti- 
zánháboru útját végig a szerencsétlen 
országon. Senki sem érezheti magát 
biztonságban, senki sem tudhatja a 
partizánok által megszállott vidéken, 
hogy mikor repül feléje a gyilkos 
golyó, hogy mikor dobnak tüzcsóvát 
a házára, hogy mikor hajtják el állatait, 
hogy mikor irtják ki kegyetlen módon 
akár egész családját. Ezt hozta a há
ború a szomszédságunkban élő horvá- 
toknak és szlovéneknek, de ezt hozta 
Jugoszlávia harmadik irányitó nemze
tiségének, a szerbnek is.

Nálunk, a magyar határok közé ke
rült Muravidéken és Muraközben is 
bajok vannak. De mennyire mások, 
mennyire könnyebben elviselhetők 
ezek a bajok! Drága az ing, drága a 
szövet, alig lehet szerezni lábbelit, 

fol
tos lesz a ruhánk, lyukas lesz a cipőnk, 
de életünk, vagyonunk biztonságban 
van, törvények védenek bennünket 
minden bántódás ellen és nyugodtan 
várhatjuk a holnapokat, mert tudjuk, 
hogy biztonságunk a jövőben is meg
marad. Hozott hát a mi népünk szá
mára is bajokat a háború, de mennyi
vel kissebb. mennyivel könnyebben 
elviselhető bajok ezek, mint a horvá- 
toké, szerbeké, vagy szlovénoké.

'• an-e hát joga valakinek, hogy 
elégedetlenkedjék, hogy nyugtalan
ságot szítson polgártársai között?

\ étek az elégedetlenség, de vétek 
a kishitűség is. Mert erre is éppen 
olyan kevés okunk van, mint az elé
gedetlenségre. Erős és nagy hadsereg 
őrködik országunk biztonsága felett 
és ha a világhatalmak küzdelmét nem 
is tudjuk lényegesen befolyásolni, sa- 
et határainkat azok ellen, akiktől 

támadás érhet bennünket, meg tud
jak védeni. Ne féljünk a jövőtől, nincs 
okunk rá!

A magyar állam egységére szüksége 
'an a világnak, mert e nélkül nem le- 
aet tartós béke Közép-Európában. Ezt 
tudják barátaink és tudja a világon 
minden politikus, aki a mostani szen
vedések után tartós békét kíván az 
emberiségnek. A világhatalmasságok 
sohasem fognak Magyarország ellen 
telvonulni.

■Más veszedelmek ellen meg ma
sunk is megvédjük magunkat.

Emeljünk emlékművet 
a muraszombati csata hőseinek

A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület gyűjtése
A Muravidék történelmének leg

dicsőségesebb eseménye történt 1919 
január 3-án. amikor a megszálló szerb 
katonaságot a muravidéki fiatalság 
egyesült erővel űzte ki Muraszombat
ból. A hősies és minden felsőbb se
gítség igénybevétele nélkül végrehaj
tott fegyvertett a Muravidék népének 
hitvallása volt, amivel bebizonyította, 
hogy magyarnak érzi magát és 

magyarként akar élni az ezer
éves magyar határok között. Ma
gyarként akar élni és hogy igy 
élhessen, azért meghalni is kész.

A muraszombati csatában is öten ad
ták életüket, hogy megőrizzék magyar
nak ezt a földet és népüket.

Dísztelen sírban nyugszik közülük 
I négy a muraszombati, egy pedig a 
vaslaki temetőben. Emléküknek a ma
gyar és magyar-vend szivekben fő j 
helyen van a helye, emlékmű azon- 1 
bán sehol sem hirdeti az idegen előtt I 
áldozatuk értékességét, a vand-ma- 1 
gyarok felülmúlhatatlan hűségét. Em
lékmű állításával pedig tartozunk nekik 
és tartozunk a hűség szellemének. ; 
ami tettükben megnyilatkozott.

Egy régebbi kezdeményezésre ezért | 
határozta el a Vendvidéki Magyar 
Közművelődési Egyesület, hogy méltó | 
emlékmű állítására mozgalmat indít. ’ 
Az egyesület vezetősége azt akarja, i 
hogy

ez a mozgalom a muravidékieké 
legyen,

: mint ahogyan a létesítendő emlékmű : 
I is a muravidékiek hűségét, áldozat- |

Vitéz Lindvay Nándor a marhaigénybevétel vittzái jelen
ségeinek orvoslását kérte a közigazgatási bizottság ülésén

Rhosóczy Rezső tanfelügyelő a muraszombati járás közoktatási helyzetéről

Szombathelyről jelentik: Vas vár
megye közigazgatási bizottsága múlt 
szerdán ült össze novemberi rendes 
ülésére a vármegyeháza kistermében. 
A közigazgatási bizottság ülésén meg- 

1 jelent vitéz Lindvay Nándor ország
gyűlési képviselő is.

Az elnöklő dr. Tulok Jószef alispán 
meleg szavakkal köszöntötte az ülés 
elején Rhosóczy Rezső kir. tanfelügye
lőt, aki első Ízben jelent meg Vas vár
megye közigazgatási bizottságának 
ülésén.

A felszólalások során vitéz Lindvay 
Nándor a muraszombati járási külön
leges intézkedésekről beszélt és a mu
raszombati főbirói hivatal személyzeté
nek szaporítását kérte. Hangsúlyozta 
a vidékünkön uralkodó tökéletes ren

készségét és hősiességét hirdeti majd. 
Ezért az emlékmű felállítására szük
séges anyagi eszközöket is a mura
vidékiek soraiból szándékozik össze
gyűjteni. Gyűjtést rendez ezért

a muravidéki származásúak kö
zött,

éljenek azok akár a Muravidéken, 
akár bármelyik részében az országnak.

Muravidékiek!
A Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület kér benneteket, hogy 

adományaitokkal tegyétek lehetővé emlékmű állítását az 1919. január 3-i 
muraszombati csata hőseinek. Muravidéki magyar kötelességeteket teljesi
titek. ha adakoztok. Az adományaitokból állított emlékmű hirdetni fogja 
az egész világ előtt hálánkat a muraszombati csata hősi halottaival szem
ben és hirdetni fogja a Muravidék népének áldozatkész, végtelen ragasz
kodását magyar hazájához.

A m. kir. belügyminiszter ur 131.427/1943 számú határozatával meg
engedte. hogy a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület a Mura
szombat és Vidéke cimü újság mai számához mellékelt csekklapok utján 
gyűjtést indítson a muravidékiek körében az emlékmű fellitásához szük
séges pénz összeszedésére. Az egyesület számára ennek értelmében Vas 
vármegye alispánja 13.427/1943 szám alatt adománygyűjtési engedélyt ál
lított ki.

Adományaitokat a Muraszombat és Vidéke mai számához mellékelt 
csekklapon fizessétek be. A csekklapokra rányomtuk az egyesület pecsét
jét és a rajtuk feladott pénz egyenesen a gyűjtés céljára külön nyitott 
folyószámlára fut be a Muraszombati Takarékpénztárhoz. A gyűjtés állá
sáról a Muraszombat és Vidékében az egyesület hétről-hétre tájékoztatást 
ad és közli az adományozók nevét, valamint az adományok összegét a 
beérkezés sorrendjében.

Adakozzatok muravidékiek a muravidékiekért! Adjon mindenki 
anyagi erejéhez mérten, de adjon mindenki, hogy az emlékmű hirdethesse : 
„A Muravidék népének adományaiból emelte a Vendvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesület."

Muraszombat. 1943. november 19.
dr. OLAJOS JÓZSEF sk. Vitéz’LINDVAY NÁNDOR sk.

társelnök. elnök.
dr. TÖRNÁR EDE sk. ifj. SZÁSZ ERNŐ sk.

társelnök. ügyvezető titkár.
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det és száz százalékos biztonságot. 
A vidék érdekében lépések megtéte
lét kérte a közigazgatási bizottságtól.

Szavait a közigazgatási bizottság 
meleg helyesléssel fogadta és a 
kívánt lépéseket meg is tette.
Második felszólalásában
a marha-igénybevétel és a széna
beszolgáltatás visszás jelenségeit 
tette szóvá

és ezeknek orvoslását kérte. A bizott
ság ebben az ügyben is felirattal for
dul illetékes helyhez.

Az egyes szakelőadók jelentései
ből érdekli a Muravidék népét az, 

hogy fertőző sertésorbánc lépett fel 
Ferenclakon, Alsócsalogányon. Gör-

A gyűjtést lapunk közreműködésé
vel bonyolítja le az egyesület, hisz a 
Muraszombat és Vidéke eljut mindenü
vé az országba, ahol muravidékiek 
élnek. Az országos gyűjtés lebonyo
lítására engedélyt is kért a belügy
minisztertől. A belügyminiszter enge
délyét meg is kapta az egyesület, igy 
lapunk mai számában közzétett alábbi 
felhívásával megindítja a gyűjtést: 

hegyen, Vashidegkuton, megszűnt Bar- 
kócon. Korongon, Szentsebestyénen, 
Berkeházán, Ferenclakon. Alsócsalo
gányon :

. . . hogy fertőző sertésbénulás lé
pett fel Battyánfalván. Barkóco.n, Alsó
csalogányon, Ferenclakon. Örihodo- 
son, megszűnt Kuzmán. Ujkökénye- 
sen, Nagytótlakon, Kisszombatban, 
Alsócsalogányon, Battyándon;

. . . hogy a vármegyei tüdőbeteg
gondozó intézet Muraszombatban ok
tóber 1-én megnyílt és ezzel meg
kezdte a muraszombati járás lakos
ságának egészségügyi védelmét. A 
tüdőgondozó intézet vezetésével a fő
ispán dr. Tárczy Miklós közkórházi 
igazgató-főorvost bízta meg:

• ■ - hogy Zsmavec Darinka mura-

I



MURASZOMBAT és VIDÉKE 1943. november 19
szombati okleveles gyógyszerésznő a 
működési engedélyt megkapta:

. . . hogy Muraszombatban rövid 
időn belül

megalakul a mentőállomás, 
ami a betegszállítás problémáját meg
oldja.

Rhosóczy Rezső tanfelügyelő a visz-

szacsatolt muraszombati járás nép
oktatási helyzetéről tárt rendkívül ér
dekes képet a bizottság elé. Szavai
ból megtudjuk, hogy a visszacsatolás
kor a muraszombati járás területén 
19 állami népiskola működött. Azóta 
ez a szám uj iskolák szervezésével 
56-ra emelkedett.

VÁROSI MOZI * MURASZOMBAT
November 20-án. szombaton 17és 19.30 ó, 21-én. vasárnap 11.15, 15, 17 és 19.30 ó. 

és 22-én, hétfőn 19.30 órakor

ORIENT EK/PRE#
Főszereplők : PELSÖCZY Irén. CSORTOS Gyula. AJTAY Andor, PETHES Sándor stb

Miért nem
i

Rhosóczy a jugoszláv iskolapolitiká
ról többek között a következőket álla- | 
pitotta meg:

A visszacsatolt népiskolák épü
letei majdnem teljes számban ma
gyar alkotások. A meglévő épü
leteket a fenntartásra kötelezett 
politikai községek kielégítő mó
don karbantartották s igy ezek 
használható állapotban kerültek 
újra birtokunkba.

A tankötelesek természetes emelkedé
sével szükséges uj tantermek bizto
si fásáról s

uj iskolák építéséről a jugoszlá- 
vok igen mérsékelten gondoskod
tak s egyik politikai tényezőjük 
ki is jelentette, hogy ezen a vidé
ken — miután annak hovatarto
zása még vitás lehet — nagyobb 
állami befektetésekre ne számit- 

1 sanak.
A jugoszlávok az iskolaépítést és fej
lesztést községi feladatnak tekintették 

i s az állam legfeljebb 10—20 száza
lékos államsegély, vagy kölcsön folyó
sításával segítette az építkező közsé
geket s igy azok az iskolák, amelyek a 

i megszállás 22 esztendeje alatt épültek.

építkeztek a délszlávok ?
nem a jugoszláv kultúrpolitikát, 
hanem az érdekelt községek áldo
zatkészségét dicsérik.

A politikai községek áldozatkészségé
ből épült a vashidegkuli iskola, rá
építéssel fejlesztetek a korányi iskola. 
Vétel utján biztosították a községek a 
felsőlendvai és a mátyásdombi iskola
épületeket. A megszállás alatt kezd
ték meg az őrihodosi, muraszombati, 
kerkafő-marokréli és a szentbibori 
iskolák építkezését. A felszabadulást 
követő

rövid 2 év alatt
I a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
i teljes összegű államsegély kiutalásá- 
, va! lehetővé tette az őrihodosi, kerka- 
i fő-marokréti és a szentbibori iskola- 
i építkezések befejezését. Az újonnan 
megszervezett tiborfai állami népiskola 
részére vétel utján szerzett a valiás- 
és közoktatásügyi miniszter épületet 
s azt teljes összegű államsegéllyel át
építette s rendeltetésének átadta. A 
muraszombati népiskola félig kész 
épületét a község gimnázium céljaira 
engedte át s remény van arra, hogy 
annak befejezése is a jövő év folya
mán megtörténik.

November 25-én. csütörtökön 17 és 19.30 órakor és 26-án. pénteken 19.30 órakor 

íAz, erény csősz
HE1NZ RÜHMANN és L1L ADINA

Újabb nemzetvédelmi keresztesek 
a Muravidéken

A lakosság magyar
A visszacsatolt népiskolák taní
tási nyelvének meghatározása 
érdekében

, a vallás- és közoktatásügyi miniszter 
■ a miniszterelnökséggel egyetértve, a 
1 következő intézkedéseket tette:

Még a katonai közigazgatás alatt 
a szülőknek Írásban kellett nyi
latkozni, hogy tanköteles gyerme
küket milyen nyelven kívánják 
oktattatni. A lakosság majdnem 

1 100 százalékban a magyar nyelvű
oktatás mellett nyilatkozott.

A vallás- és közoktatásügyi miniszter 
a nyilatkozatok alapján az összes 
népiskolákat magyar tannyelvűnek 
jelentette ki. de kötelezőleg elrendelte, 
hogy azokban a népiskolákban, ahol 
20-nál több nem magyar anyanyelvű 
tanköteles van. ott ezeket heti 6 órá
ban anyanyelvi oktatásban is részesí
teni kell.

A kötelező anyanyelvi rendelke
zést a lakosság nagy többsége 
sérelmesnek találta.

s ezért a Vendvidéki Magyar Köz
művelődési Egyesület vezetősége útján 
fordult a vallás- és közoktatásügyi 
miniszterhez, hogy ezt a rendelkezést 
vonja vissza, vagy pedig enyhítse. A 
vallás- és közoktatásügyi miniszter a 
kérésnek helyt adott s előző rendele
tét akként módosította, hogy

azoknak a szülőknek tanköteles 
gyermekeit, akik a beiratásnál 
Írásban kérik a heti 6 órai anya
nyelvi oktatás alóli mentesítésü
ket. azokat a kötelező 6 órai anya
nyelvi oktatás alól felmenti.
A szülők a szeptember havi pótbe- 

irások során tették meg a kívánt nyi
latkozatokat s eszerint

a 7069 vend anyanyelvű tanköte
les közül 5100 tanköteles szülője 
kérte a heti 6 órai anyanyelvi ok
tatás aluli mentesítését, 1969 tan
köteles szülője nem nyilatkozott.

Ezeket a rendelet szerint anyanyelvi

nyelvű oktatási kért■
oktatásban is részesíteni kellene. Mi
után az anyanyelvi nyilatkozatokat az

egyes közismerten magyarellenes 
beállítású egyének szláv propa
ganda céljaira használták fel

s egyes helyeken a lakosságot külön- ■ 
böző fenyegetésekkel igyekeztek rá
bírni. hogy az anyanyelvi oktatás alóli i 
felmentést ne kérje, a

Vendvidéki Magyar Közművelő
dési Egyesület vezetősége

arra kérte a vallás- és közoktatásügyi , 
minisztert, hogy a helyszínen vizsgálja 
ki az ügyet s a helyi vezetők meg
hallgatása után döntsön arról, hogy 
az anyanyelvi oktatást mely iskolák- : 
bán és milyen mértékben kelljen be- I 
vezetni.

Az értekezletet a miniszterelnökség 
és a vallás- és közoktatásügyi minisz- j 
tórium kiküldöttei, a muraszombati 1 
és alsólendvai járások egyházi és vi- j 
lági vezetőinek részvételével október 
7-én tartották meg Muraszombatban. ' 
Az értekezleten községenként tájékoz- ' 
tattuk a kiküldötteket a helyi viszo
nyokról, s a vend lakosság érdekeiről. 
A tannyelvi kérdésben a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter a miniszter
elnökkel egyetértőieg a muraszombati 
értekezlet kívánságainak figyelembe
vételével véglegesen a közeljövőben 
fog dönteni.

Ezután az oktatók személyével fog
lalkozott a tanfelügyelő. Dicsérőleg 
emlékezett meg az anyaországból ide
helyezett tanítóságról és a vend la
kosságról, amely egyszeriben megta
lálta egymásban a barátot.

A visszacsatolt területen jelenleg 
összesen 165 tanító működik, 55 ju
goszláv közszolgálatból átvett és 110 
a trianoni és visszacsatolt területről 
alkalmazott tanító. A tanítók közül 
131 magyar nemzetiségű magyar, 25 
vend anyanyelvű, 7 szlovén nemzeti
ségű, 1 pedig német nemzetiségű.

A tanfelügyelő jelentését a közigaz
gatási bizottság nagy tetszéssel fo
gadta.

A Budapesti Közlöny vasárnapi 
száma közli azoknak a névsorát, akik
nek a Kormányzó Ur legújabban ado
mányozta a Nemzetvédelmi Keresz
tet. Köztük számos muravidékit, vagy 
muravidéki származásul találunk. Ne
vüket születési helyük és évük fel
tüntetésével alább közöljük.

Baranyai Iván zenész (Muraszom
bat, 1896.), Bánfy József vendéglős 
(Muravárhely, 1895.), Bedőke Géza 
kisbirtokos (Domonkosfa 1896.), Czi- 
poth Viktor magántisztviselő (Mura
szombat, 1894.), Csermely Ottó bank
tisztviselő (Muraszombat) 1908.), Csi- 
zsek Viktor szerkesztő (Muraszombat, 
1892.), Fiegár János levélhordó (Mu
raszombat, 1896.), Frankó József kis
birtokos (Márkusháza. 1895.), Furján 
Gergely földműves (Göntérháza, 1914), 
Godina Lajos földműves (Szentsebes- 
tyén. 1893.), Göncz József földműves 
(Lendvahidvég, 1901.), Hári Lipót ev. 
lelkész (Uriszék, 1901.), Hermán Jó
zsef molnár (Lendvahosszufalu, 1901.), 
Hochstetter József szabó (Bántornya, 
1888.). Holcmann István kereskedő 
(Muraszombat, 1881), Horváth Ferenc I 
földműves (Szentbibor, 1897 ). Horváth 
Ferenc kereskedősegéd (Murafüzes. 
1899.). Horváth Imre kereskedősegéd 
(Murafüzes. 1896 ), Horváth Iván álla
mi tanító (Bántornya 1900.), Horváth 
Jajos borbélysegéd(Csentevölgy 1914), | 
Hujsz József autófuvarozó (Pártosfal- 
va, 1899.), Hunyadi József kémény

seprő, jogtulajdonos (Birószék, 1897.), 
Hunyadi Nándor kéményseprő, jogtu
lajdonos (Birószék. 1896.), Rámán La
jos főpincér (Muraszombat, 1897.), 
Kercsmár János főtisztviselő (Tólke- 
resztur, 1881.), Kolossá József ny. ta
nító (Graz, 1885.). Korin János föld
műves (Lendvalakos, 1886.). Kovács 
Pál kisbirtokos (Pártosfalva, 1882.). 
Kozicz Ferenc munkás (Muraszombat. 
1896.), Krányecz Sándor földműves 
(Szentsebeslyén, 1895.), Krányecz Sán
dor kisgazda (Lendvakislak, 1896.), 
Küplen István földműves (Muraszom
bat, 1901.), Küzma János földműves 
(Murafüzes, 1889.), Kóczán Elek kis
birtokos (Domonkosfa. 1898.), Körzet 
József földműves (Nagytóflak. 1885.1. 
Laczi József fuvaros (Kebeleszentmár- 
ton. 1897.). Laczi Lajos földműves 
(Kebeleszentmárton, 1897.), dr. Lontav 
Alán járási főszolgabíró (Alsólendva 
1892.), Luczu István vegyeskereskedő 
(Andorháza. 1898.), Luthár Ádá m ev. 
lelkész (Szentbibor, 1887.).

A muravidéki nemzetvédelmi ke
resztesek száma a most közölt ado
mányozásokkal jelentősen megnöve
kedett, a jövőben pedig még tovább 
fog emelkedni, hisz nem minden kör
iemet vizsgáltak még meg. A nemzet
védelmi kereszteseink nagy száma 
csak újabb bizonyíték a mellett, hogy 
a Muravidék népe hűséges magyar 
hazájához és érte áldozatokra is kész.

O:

431 mezőgazdasági munkás volt munka nélkül 
októberben a muraszombati járásban

A munka nélkül maradt mezőgaz
dasági munkások száma szeptember 
végén 131 (66 férfi, 37 nő és 18 gyer
mek) volt Vas vármegyében. Ez a 
létszám október végére 553-ra (261. 
226, 68) emelkedett. Túlnyomó több
ségük : 331 (173, 214, 44) a mura
szombati járásra esett. A vasvári já
rásban 58 (42, 10, 6). a sárváriban 
57 (41, 0. 16), a szombathelyiben 7 
(5, 0, 2) munkanélküli mezőgazdasá

gi munkás volt.
A hivatalos jelentéssel kapcsolat

ban megjegyezzük, hogy azért ma
radt oly tekintélyes mennyiségű mun
kás állás nélkül októberben, mert 
munkásaink akkoriban tértek vissza 
nyári munkájukról és

a téli időre nem is kerestek uj 
munkahelyet,

hogy a házuk körüli munkálatokat 
elvégezhessék.

Elkeseredett partizánharcok 
Horvátországban a Muraköz határán

Zágrábi jeleniés hirüladja, hogy Mi
hajlovics Drazsa hadijelentése közli, 
hogy a harcok egyre nagyobb arányo
kat öltenek. Hatalmas ellenséges kö
telékek elfoglalták a Lima folyó felső 
szakaszát és heves küzdelem folyik 
a Zlaibo hegység lábánál. Hasonlókép 
elkeseredett a harc a visegrádi sza
kaszon is.

Zágrábból jelentik: A Muraköz alatt 
fekvő horvát területen a német és 
horvát csapatok részéről folyó parti
zán tisztogatás tovább tart.

A Varasdtól keletre ?
kiindult hadművelet következtében a 
partizánokat most visszaszorították a

Muraköz közepe alatt fekvő Ludbreg 
községből, a’hoi fő tartózkodási he
lyük volt és igy most kelet felé vo
nulva elözönlötték a Gyékényestől 
mintegy 15 kilométerre délnyugatra 
lévő Kaproncát. Ez a város a parti
zánok kezén van. Visszaszorításuk 
nyugatról keletre és délről északi irány
ban történő támadással folyik.•

Ez a két hivatalos jelentés minden
nél ékesszólóbban bizonyítja, hogy a 
szétrobbantott Jugoszlávia lakosai kö
zül milyen hálásak lehetnek a sors- 

| nak azok, akik ismét a biztonságot 
és rendet jelentő magyar határok kö- 

! zé kerültek.
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Tüzoltóotthon építése és a polgári 

légoltalom alapos kiépítése 
szerepeinek a jubiláló Muraszombati Önkéntes 

Tüzoltóegyesület tervei között első helyen
tzidén ünnepli a Muraszombati

Tűzoltó Egyesület fennállá
sának hatvanadik évfordulóját A je- 
ienlős jubileumról szombaton délután 
JÍQ7közgvülés keretében emlékezett 

a muraszombati tűzoltóság. A 
díszközgyűlésen megjelentek dr. Kiss 
Emil országos alelnök. valamint a 
muraszombati járás közéleti vezetői.

A Hiszekegyet játszotta el beveze
tésül a lüzoltózenekar. majd Mórocz 
Imre'községi főjegyző, elnök megnyi
tó beszédet mondott. Üdvözölte a 
megjelenteket, majd vázolta az ün
nepség jelentőségét.

Utalt az egyesület szép múltjára, 
a jelen áldozatos munkásságára és 
beszélt a jövő terveiről. Ezek között 
első helyet foglal el

a polgári légoltalom 
megszervezésére irányuló fokozott 
munka. De fontos az is, hogy

az egyesület modernizálni szán
dékozik felszerelését,tűzoltó szer
házat és tűzoltó otthon épit.

Ez utóbbiakra már pénz is áll ren
delkezésre. a munka megkezdését 
csak a háborús anyaghiány hátrál
tatja.

Az elnök beszédének befejezéséül

i
l

i

l

i

December 7-én lesz a Miklós napi 
országosvásár Muraszombatban

A Miklós napi országosvásárt min- 6-án a Kormányzó Ur névünnepét 
den évben vagy egy nappal előbbre üli meg az ország népe. Ezidén 7-re 
kell hozni december 6-ról, vagy egy ! halasztották a Miklós napi vásárt, 
nappal később kell megtartani, hisz 1 amely igy keddi napra esik.

Áthelyezett és kinevezett tanítók
A tankerületi kir. főigazgató Pfeffer 

János bottornyai áll. helyettes tanítót 
a lendvakirályfai áll. népiskolához. 
Mázi Magdolna áll. helyettes tanító
nőt a felsőszölnöki áll. népiskolához, 
Lázár Vilmosáé Muszár Anna felső
szölnöki áll. r. tanítónőn a lendva- 
dt desi áll. népiskolához. Papp Margit 
mezővári áll. rendes tanítónőt, a kebe- 
leszentmártoni áll. népiskolához, Kord- 
kovics Margit stridóvári áll. rendes i 
tanítónőt az alsómarác 11 i népiskolá- 
"üz- Rónai Jolán bodóhegyi áll. h. 
tanítónőt a tiborfai áll. népiskolához. 
Hoiimann Teréz lendvakirályfai áll. h. 
tanítónőt a kisszabadkai áll. népisko
lához. Lapánye János kristóffalvai áll. 
'd. rendes tanítót a vaskorpádi áll. 
népiskolához 1943 november 1-i ha
tállyal áthelyezte.

A vallás- és közoktatásügyi minisz- ; 
Bófai (Leiner) Antal görhegyi, Bótai j 

einer) Antalné Farkas Irén görhegyi. ■

IGyomorbajosI - Vesebajos! |j
tartson ivókúrát

A természetes szénsavas ['

PETANCI
GYÓGYVÍZ I 
ÜDÍT - GYÓGYÍT h

FÖraktárs MURASZOMBAT u 
TELEFON 68.

javasolta, hogy küldjön a jubileumi 
díszközgyűlés üdvözlő táviratot a be
lügyminiszternek, a főispánnak, az 
alispánnak és az országos tűzrendé
szen felügyelőnek. Javaslatát a jelen
lévők nagy tetszéssel fogadták.

Ezután Bácz Lajos tűzoltóparancs
nok ismertette az egyesület 60 éves 
működését részletesen.

Az elnök felkérésére dr. Kiss Emil 
kiosztotta a szolgálati emlékérmeket, 
majd szép beszédben buzdította to
vábbi munkára a megjelent tűzoltókat.

Benkó József járási tüzrendészeti 
felügyelő mondott ezután hatásos be
szédet és osztotta ki a tűzoltók között

a községi elöljáróság által erre 
az alkalomra készíttetett jubi
leumi emlékérmeket.
Végül dr. Olajos József járási fő

szolgabíró és vitéz Lindvay Nándor 
országgyűlési képviselő buzdították 
további kitartó munkára az egyesület 
tagjait.

A Himnuszt játszotta befejezésül 
a tüzoltózenekar.

Este tűzoltó bajtársi vacsora kö
vetkezett. melyen a Kormányzó Urra 
dr. Olajos József főszolgabíró mon
dott felköszöntőt.

Fidler Gabriella mártonhelyi. Galam
bos Irén kuzmai, Győrök Mária vég- 
hely--köhidai. Horváth Boldizsárné Fo
dor Margit ujtölgyesi. Kovács Piroska 
felsőlendvai, Kriska Irén tótkereszturi, 
Mészáros Maliid szarvasiak—vizlend- 
vai. Nagy Mária véghely—kőhidai, 
Pehr Ilona bodóhegyi, Sass Vilma 
gyanafai. Szabó Margit csendlaki. Szá
lai Ferencné Gasparics Ilona sáli. Szá
lai Mária pornóapáti, Zongor Ferenc 
pártosfalvai áll. népiskolai helyettes 
tanítókat áll. népiskolai rendes tanítók
ká nevezte ki.

Orgazdaságért 
elitéit muraszombatiak

Szombathelyről jelentik: Tizennégy 
vádlott került a szombathelyi törvény
szék büntetőtanácsa elé orgazdaság 
vétsége miatt. Dravet Vendel és Filó- 
ci György honvédek által a katona
ságtól ellopott holmikat vásárolták 
meg. Az ügynek muravidéki vádlott
jai is voltak. Közülük Talabér Ferenc 
23 éves muraszombati földműves és 
Inasics István 58 éves felsőszölnöki 
földműves ügyét a bíróság bizonyíték 
kiegészítés céljából elnapolta. Szlepec 
Viktor 47 éves muraszombati asztalos
mestert 1 heti fogházra ítélték jogerő
sen. Pavlinyek József 19 éves mura
szombati földművest tulajdon elleni 
kihágásban mondották ki bűnösnek 
és ezért 30 pengő pénzbüntetésre 
ítélték.

Senki sem lett alkalmatlan
a muraszombatiak sorozásán

Most folyik a sorozás Muraszom
batban. Itt sorozzák az egész járás 
legényeit, nagy is a nótázás. a muzsi
kálás az utcákon, amerre a nemzeti 
szinü szalagokkal feldiszitett. lelkes 
legények végigvonulnak. A szívből 
fakadó lelkesedésre mutat, hogy még 
olyan fiatalember is akadt a sorozot
tak között, aki fiatalsága miatt még 
nem is állitásköteles. de

Lehetne-e enyhíteni Muraszombatban 
a gyermekcipő hiányon ?

Gondokkal küzdő családapa járt a 
minap szerkesztőségünkben. Beszél
getés közben a cipőhiányról is esett 
szó. Szavai során figyelemre méltó 
esetre hívta fel a figyelmünket, ami 
— úgy érezzük — lapunk hasábjaira 
kívánkozik, hogy az illetékesek is fel
figyeljenek rá.

Meleg cipő nélkül néznek gyerme
kei a tél eíé. Elment hát a Cikta mu
raszombati lerakatához, hogy cipőt 
vásároljon nekik. Valami mütalpasat, 
amit jegy nélkül lehet kapni, mert cipő
jegye nincs. Ott sajnálkozva világosí
tották fel, hogy megfelelő cipőt, ami
lyenre szüksége volna. n< m tudnak 
adni, ámde van vagy

60 pár
különböző nagyságú, kifogástalan.bőr
talpú gyermeklábbelijük raktáron. Ter

önként jelentkezett,
mert katona szeretne lenni minél ha
marább.

Kedden álltak a sorozóbizottság 
előtt a muraszombati legények. Össze
sen ötvenhatan.

Mind az ötvenhat beváltott,
ha másnak nem. segédszolgálatosnak. 
Muraszombat fiatalsága kitett magáért!

mészetesen csak jegyre.
A gondos apa erre a községházára 

sietett, hogy jegyet igényeljen. Hiába 
járt azonban, mert ott sajnálkozva vi
lágosították fel, hogy

jegyet most nem kaphat.
mert nincs kiuatalás.

Törvényes formában hát nem sike
rül a vásárlás. „Feketén” — azt mond
ják — csináltathatna lábbelit gyer
mekeinek. igy azonban párja 120 pen
gőbe kerülne a cipőknek . . A Ciktá- 
ban raktáron lévő cipők ára 30 pen
gő körül mozog ezzel szemben.

Mi tehát a helyzet? Muraszombat
ban a tél küszöbén nem lehet gyer
mek lábbelit kapni, a Ciktában azon
ban 60 pár is áll raktáron talán egész 
tavaszig. Pedig most sokkal nagyobb 
szükség lenne a cipőkre, mint tavasz-
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szál. Akkor kisebb a baj. ha nincs. 
Nem lehetne-e hát megcsinálni, hogy 
az tlletékesek felszabadítanák ezt a 
60 pár gyermekcipőt. összeiratnák a 
községben az igénylők névsorát, ki
válogatnák közülük azokat, akik leg
jobban rászorulnak a cipőkre és ki
elégítenék igény lésüket? Tavaszra leg
feljebb nem maradna cipő. Nem baj. 
járhatnak akkor mezítláb is a gyer
mekek.

HÍREK
— 200 pengőre Ítélték, mert 1 

pengőért adta a tej literjét. Vogri- 
necz Ferenc muraszombati asztalos
mester 1 pengőért adta a tej literjét. 
Árdrágítás miatt 200 pengő pénzbün
tetésre Ítélte a muraszombati járás
bíróság.

SP-ORT
Győzelmet érdemelt volna a Mura Sopronban

MURA - SVSE 11. 2:2 (1:0)

NEM MARAD A JÖVŐBEN NAPOK 
HOSSZAT VILLANYÁRAM NÉL

KÜL A MURAVIDÉK,
MERT CSÁKTORNYÁRÓL ELLEN
ŐRZIK A MAGASFESZÜLTSÉGŰ 

VEZETÉKEKET
Gyakran megtörtént a nyári zivata

rok idején, de megesett a téli időszak
ban is, hogy elektromos áram nélkül 
maradt a Muravidék. Néha percekre, 
többször órákra, de előfordult, hogy 
napokra is. Nem volt ez csodálatos, 
hisz messziről, a határokon túlról, a 
Németbirodalomhoz tartozó szlovéniai 
Faláról vezetik ide az áramot. Ha 
aztán a villám valahol becsapottt a 
magasieszüitségü vezetékbe, vagy más 
rongálta azt meg. bizony jó időbe tel
lett. mig megtalálták é.s kijavították a 
hibát.

Elég nehézkes is voit a hibajavítás. 
Amikor a mi szakembereink megtalál
ták a hibát, akkor valakinek gyorsan 
át kellett kerékpároznia Német'ország
ba, hogy kikapcsolják az áramot és 
megkezdődhessék a javítás. Amikor 
ez megtörtént, ismét ál kellett sietni 
a határon, hogy 3 német sógorokkal 
elintézzék az áram bekapcsolását. . .

A vezeték javításának ezt a nehéz
kességét küszöbölték most ki. amikor 
a magasieszüitségü áram kezelését át
vette a Csáktornyái villamossági üzem. 
Most ugyanis, ha valahol hiba törté- j 
nik. a csáktornyaiak javítják azt ki, 
ők kapcsolják ki az áramot és ők in- I 
ditják azt újra útnak. Ez lényegesen \ 
meggyorsítja a munkálatokat és re-1 
méljük, hogy a jövőben nem lesz nap
hosszat tartóáramhiány a Muravidéken

Borkereskedők ügyeimébe!
3 drb 30 hektoliter ífrtartalmu teljesen jó ál
lapotban lévő hordó eiadó. Cim: özv. dr.

Skrilecz Mihályné, Széchényi ut 10.

1 — Sakk verseny Muraszombat
ban. Vasárnap délelőtt sakkverseny 
lesz Muraszombatban. A Mura SE 8 
lagu sakkcsapata mérkőzik Zalaeger- 

i szeg sakkozóival. A sakkverseny 
i színhelye a muraszombat! kaszinó, 
kezdésének időpontja délelőtt 9 óra.

— Megérkeztek a mikulási és ka- 
’ rácsonyi ajándékok! Nagy válasz
tékban vásárolhat diszkötésü fénykép
albumokat, emlékkönyveket. Pelikán 
és tűhegyü töltőtollakat, magyar regé
nyeket és ifjúsági könyveket Háhn 
Izidor könyv- és papirkereskedésében 
Muraszombatban.

Uj fegyvertartási engedélyek 
a muraszomba/i járásban. A mura
szombati járásban legújabban a kö
vetkezők kaptak fegyvertartási enge- 

j délvt: Bene Jenő csendőrőrmesler 
Pártosfalva. Lovenvák Ferenc erdőőr 
Pálhegy. Pócsics József földműves 
lirdomb, Schrei Jenő vadőr Felső- 
szentbenedek, Soós János erdőőr 
Szentsebestyén. Székesi József kör
jegyző Kuzma, Jakosa Lajos vadőr 
Pártosfalva. Balajc József mezőőr 
Pártosfuiva, Kijanecz Károly mezőőr 
Berkeháza. Horváth József földműves 
Lirdomb. Vass Károly földműves 
Nagytótlak, Rákóczy Terézia áll taní
tónő Mártonhely. Lippai Vince föld
műves Nagytótlak, Jakisa Jenő köz- 

: ségi biró Urdomb. Horváth Lajos 
molnár. Musznya, Leposa István kis
birtokos Nagytótlak, Novák Iván kis
birtokos Nagytótlak, Cserpnvák István 
földműves Bodóhegy. Jakisa János 
földműves Pártosfalva, dr. Derzsenvi 
Tibor szolgabiró Muraszombat, Szo- 
csics Ferenc kávés, Muraszombat, 
Bagár Mátyás vadőr Mátyásdomb és 
Albert Antal Róbert OM dijnok Pé
terhegy.

— Egy szoba konyhás lakást ke
resek! Cim a kiadóban.

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

VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAP AZ ÖSSZES FORGALOM SZÜNETEL

Muraszombat—Alsólendva—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
| íAí I 14.52 i Belatinc i 1 9.45 i 18.05

7.49 i 14.52 | i Lendvavásárhely i 8.50 1 18.07 1
8.40 8.40 15.45 15.45 e Alsólendva Kor. sz.. i 7.55 8.50 17.10 17.10

8.50 15.55 i Alsólendva 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. í 5.30 14.45

c Muraszombat—Szarvasiak
: 10.15 19.10 i Muraszombat Korona sz. é 6.55 : 13.25 i
: 10.25 19.15 i Muraszombat pályaudvar é — : 13.20
511-17 20.07 i Vashidegkut i 6.04 • 12.29
: 11.45 20.35 é Szarvasiak i 5.35 : 12.00

Muraszombat—Felsőlendva—Szentgotthárd
:7J5 _ .__ i Muraszombat pályaudvar é —.—

c

: 7.25 15.U0 i Muraszombat Korona sz. é 6.55 : 14.20
•8.25 16.00 é Felsőlendva i 5.55 : 13.20
49.35 —.— é Szentgotthárd Korona sz. i —.— : 12.10
•9.40 —.— é Szentgotthárd pályaudvar i —.— •12.00

Stridovár—Csáktornya—Belica—Perlak
d d d d

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

J6.10 i Csáktornya pályaudvar é • 16.43
• 6.30 • 12.30 i Csáktornya Zrinyi tér é ;9.50 • 16.35
:6.49 : 12.49 i Belica 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.

Utolsó őszi bajnoki mérkőzését Sop
ronban játszotta a Mura az SVSE 
jóképességü második csapata ellen. 
A mérkőzést, amely két bajnokjelölt 
küzdelme volt, orkán szerű forgószél 
és a szemerkélő eső ellenére közel 
ezer néző előtt játszották le a soproni 
vasutasok salakos pályáján. A néző
téren számos muraszombati szurkoló 
is volt, akik elkísérték csapatukat a 
messzi útra. E sorok írója is a néző
téren ül.t. nem mint valamelyik csapat 
szurkolója, hanem mint sportújságíró, 
aki hosszú ideig NB 1. küzdelmekről 
irt tudósítást szaklapokban és most is 
a legteljesebb tárgyilagossággal fi
gyelte a két csapat küzdelmét.

J á r n e r játékvezető sípjelére 
a következő összeállításban kezd a 
Mura: Benczik 11. — Kolossá. Erdősi 
— Deskovits I., Kukanja Klepec — 
Zelkó. Benczik I.. Vertarics. Sárközi. 
Gorcsán.

Az első formás támadást a Mura 
vezeti, de közvetlen ezután kétszer 
is gólhelyzetet teremt a muraszom
batiak kapuja előtt a soproniak villám
gyors balszélsője. Csapkodó a játék, 
a Murában feltűnő Kukanja bizony
talankodása, Benczik is háromszor 
egymásután ejti ki a labdát. Általá
ban veszélyesebbek a vasutasok, a 
Murát két nagyszerű összekötője hozza 
újra és újra fel. Rajtuk kivül a két 
szélsőfedezet játszik pompásan. A 
Mura támadásai nem tudnak kibonta
kozni, a soproni középfedezet teljesen 
tehetetlenné teszi Vertaricsot. Igaz, 
hogy közben állandóan löki hátulról, 
a játékvezető azonban — aki egyéb
ként tárgyilagosan és jól bíráskodik 
a mérkőzésnek ebben a részében — 
ezt egyetlen egyszer sem veszi észre. 
A 35 percben mégis vezetéshez jut
nak a vendégek. Zelkó átadását Ver
tarics a felső kapufának lövi, a vissza
pattanó labdát Sárközi bevágja. :0. 
A soproni közönség zug, elégedetlen I 
csapatával. A nézőtér forró hangulata 
a játékvezetőt is befolyásolja, több 
tévedést követ el mindkét csapat ro
vására és egyre többször támaszkodik 
a partjelzők integetésére. Egyik part
jelző pedig következetesen a Mura 
ellen Ítélkezik. A Mura védelem is 
több hibát vét és háromszor is alkal
muk lenne a soproniaknak a gólszer
zésre és csak a szerencse menti a 
muraszombati kaput. A 40 percben 
Bencik pompásan húz le egy labdát, 
amely a felső sarokra tart, majd egy 
perccel később csatár névrokonának 
nagy lövése süvít el a soproni kapu 
mellett.

A II. félidő
heves soproni rohamokkal kezdődik 
és már-már úgy látszik, hogy megfor
dítják a mérkőzés sorsát, amikor a 
tizedik perc táján magára talál a Mura 
és két összekötője révén szép táma
dásokat vezet. A légkör egyre forróbb, 
jobb a Mura, mégis a soproniak jut
nak gólhoz. A 14. percben soproni 
támadás közben a Mura 16-osán pat
tog a labda, nagy a tumultus, egyszer
re négy, öt láb nyúl a labda felé, 
amely ki is pattan a mezőnybe, köz- 1 
ben azonban egyik soproni csatárt rú
gás éri. A csatár összegörnyed, a jobb
oldali partjelző éktelen integetésbe 
kezd, a játékvezető sípol, majd rövid 
habozás után a 11-es pontra mutat! 
A Mura reklamál, azonban hiába. A 
teljesen indokolatlan 11-est a sopro
niak belövik. 1:1. Jellemző az esetre, 
hogy még a soproni szurkolók sem 
láttak 11-est. mert a nézőtéren ilyen
kor szokásos felhördülés elmaradt.

A Murát nem töri le a gól. Tovább 
rohamoz és a 20. percben váratlanul

egyenlít. Gyors támadás fut végig a 
jobbszélen, Zelkó bead és a labda 
Sárközi lábáról kapásból a hálóba 
szál. 2:1. Most felülkerekedik a mura
szombati csapat és győzelme biztos
nak látszik. Egy aggaszthatja a mura
szombatiakat csak: a játékvezető most 
már minden Mura megmozdulást sza
bálytalannak lát. A 30 percben aztán 
ráteszi tévedéseire a koronát: a 
soproni jobbfedezet megvágja a fél
pályán a labdát, amely magasan szál 
a Mura kapu felé. A szél ott lerántja 
és a hálóba tart. Bencik felugorva 
akarja fogni, a ravasz labda azonban 
kicsúszik kezéből, rápattan a felső 
kapufára, onnét leesik a bal kapufa 
tövébe és kiperdül a szögletvonalon. 
A játékvezető fütyöl, a szögletre mu
tat, a játékosok szögletrugáshoz ké
szülődnek, ámde közbelép a jobbol
dali partjelző, aki ismét éktelenül inte
get. A játékvezető hozzá rohan és 
néhány szó után visszavonja az íté
letet: a középre mutat. Gólt ítélt!

A Mura játékosai köréje rohannak, 
percekig áll a játék. Kolossá majdnem 
pofozkodni kezd, mig végre a játék
vezető kiállítja. Most durvára fordul 
a játék és ebben az elkeseredett Mura 
játékosok járnak sajnos elöl. A 10 
emberrel küzdő Mura hatalmas fölény
be kerül. Gólhelyzet-gólhelyzet után 
adódik a soproni kapu előtt, a vas
utasok azonban kézzel-lábbal véde
keznek. Egyikük a 11-es ponton lö
vés pillanatában csúnyán gáncsolja 
Benciket, a játékvezető azonban most 
nem sípol. Bencik kapufát lő, Erdősit 
a játékvezető utánrugásért kiállítja és 
vége is a mérkőzésnek.

Bírálat: A Mura a mérkőzés túl
nyomó részében jobban játszott, mint 
ellenfele és a győzelemtől csak a játék
vezető ítélkezései ütötték el. Egész 
kiválót nyújtott a csapatban Deskovits, 
Klepec, Bencik és Sárközi. A többiek 
megfeleltek, kivéve Gorcsánt, Vertari- 
csot és Zelkól. akik sokat tehetetlen- 
kedtek. Zelkó nagy technikai tudása 
erélytelensége miatt nem érvényesült.

A soproni csapat jóképességü. ro
konszenves együttes.

Járner játékvezető jól kez
dett, de a forró légkörben egyre bizony
talanabb lett. A mérkőzés vége felé 
jobban bízott —az elfogultnak látszó 
— partjelzőjében, mint a saját szemé
ben. A kényes helyzetekben szinte 
nem is ő, hanem a partjelző ítélke
zett. . . Ilyen kapkodó, bizonytalan 
játékvezetés nem alkalmas bajnoki 
döntőmérkőzések levezetésére. Á já
tékvezető bebizonyitotta, hogy nem 
tud kézbentartani egy erős meccset, 
igy hát okosan tenné, ha nem is vál
lalkoznék ilyen küzdelmek levezeté
sére. Valami könnyebb, 11. osztályú 
mérkőzést talán egészen szépen le
vezetne . . . (Sz.)

Második félidei játékával győzött 
a Mura II. 4:2 arányban 

Kőszeg ellen
A Mura 11. csapata szintén vasár

nap játszotta utolsó őszi bajnoki mér
kőzését idehaza, Kőszeg csapata el
len. A muraszombati tartalékcsapat 
az első félidőben szétesően játszott, 
különösen a csatársora volt gyenge. 
A második félidőben Drapos foglalta 
el a középcsatár posztját és kitűnő 
játékával magával ragadta társait. Eb
ben a játékrészben a Mura felülke
rekedett és megérdemelten szerezte 
meg a két bajnoki pontot Drapos (2), 
Matus és Vadnál góljaival.

♦
Helyszűke miatt a bajnoki tábláza

tokat jövő számunkban közöljük.
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hírek mindenfelől
Magyarország területén 6555 

Község van. ezekből 1522 nagyközség.
__ Erdélyben háztartási vándortan- 

folyamokat rendeznek.
Magyarországon 125.000 aggle- 

Bénv él a statisztikai adatok szerint. 
\ /Áriában maradt leányok száma 
„S ióval nagyobb.

Vas megyében 69 nem halálos 
baleset fordult elő októberben.

— Szombathely város polgármes- 
tere tárgyalásokat folytat szombathe
ly, gyártelepek létesítésének ügyében. 
L'j szombathelyi gyárak alapítása egész 
Vas megye gazdasági életében elő
nyösen éreztetné hatását.

A vasmegyei Őrség vidékén 
gver.ge volt a télialmatermés az idén.

— Csáktornya városbirói tisztségé- 
ről lemondott Pecsornik Ottó ország
gyűlési képviselő rendkívül nagy el
foglaltságára való tekintettel.

— Másodszor termett a körtefa 
Kovács István pécsi tiszthelyettes fáján, ■

— Angliában 700%-al emelkedtek j 
a papíráruk árai. Az Iricn Indepen- , 
der.ee jelentése szerint az idei termés 
nem váltotta be a hozzá fűzött re
ményeket.

Olaszországban a németek ál
lal megszállott részen a napi kenyér
fejadagot 20 dekára emelték, az an
golok által megszállott területen 10 
dekára szállították le.

Amerika eddigi vesztesége a 
most folyó háborúban összesen 120 
ezer ember.

Olaszországban az áruló fas- 
siszták ügyének kivizsgálására életre- 
hivott rendkívüli törvényszék először 
gróf Cianó volt külügyminiszter ügyét 
tárgyalja.

Svédország 211 kereskedelmi 
hajót veszített a háború folyamán.

Bulgáriában a vidékiek csak 
engedéllyel utazhatnak az ország fő
városába. Szófiába.

Argentínában megakarják szün
tetni a bevándorlási tilalmat, mert a 
nagy országban kevés az ember a 
föld megművelésére és az ipari munka 
elvégzésére.

— Finnország fővárosában az olasz 
követség estélyén az olasz királyt ün
nepelték.

Washingtoni hir szerint Roose- , 
veit. Stalin és Churchill találkozása 
küszöbön áll.

— A nankingi kormány rendőrfő’ 
nőkét a tiszteletére rendezett bankett 
aiKalmával megmérgezték.

4102-943. ik. szám.

Árverési hirdetmény.
Hitelbank R. [.. Muraszombat végrehajtató- 
V? i • nCÜ Nándor, birtokos, őrihodosi vég- 

7, a 'asl s/envedö ellen indított végrehajtási 
o telekkönyvi hatóság a végrehajtási 

■ l*1 -43.P — tőkekövetelés és járulékai 
aj asa végett az örihodos községben fekvő, 

s az onhpdosi 18 számú A 1. 6.8. 1. 3.-10
1 67- 79- 88- 103. 115, 356. 448. 

P0 h 629- 72°- 725- 74°- 758-
t-y-b. 123. 350/b. 442. 547. 602.635,666. 763. 
e> rajzi számok alatt felvett ingatlanokból a 

S7u- DZS"íe^1 1/2-ed rész illetőségre
' >0 1 kikiáltási árban elrendelte,
'árverést 1943. évi december hó 3 nap- 

' n c.elulán 3 órakor Örihodos községházánál 
'ogtak megtartani.

Az összes ingatlant, ha az árverés megtar
tat a végrehajtatok közül a Hitelbank R. T. 

f ri >79ö É 50 I. ha Makári Aladár kéri 10597 
rA1 f. ha Knzsai Jenő kéri 10670 P 50 I 
•'•felárnál alacsonyabb áron eladni nem lehet.

bánatpénz a kikiáltási ár 10 °/o-a, amelyet 
a magasabb Ígéret ugyanannyi %-ára kell ki
egészíteni.

Muraszombvt. 1943. augusztus 4.

Dr. SZABÓ KÁROLY, s. k. 
kir. járásbiró.

A gépszövetkezetekkel messzemenő tervei 
vannak a földművelésügyi minisztériumnak
A mezőgazdaságfejlesztési törvény ről meggyőzzék és a gépszövetke- 

lehetővé tette, hogy a földmivelésügx i zetek alakítása körül a gazdákat min- 
kormányzat támogatásban részesítse den szükséges útmutatással és támo

gatással lássák el. A kamarák ele
get tettek ennek a megbízásnak és 
a munka eredményeként az ország 
területén rövid idő alatt már számos 
gépszövetkezet alakult, amelyek kö
zül 75 részére 50 százalékos állam
segéllyel mezőgazdasági traktorokat 
és ekéket osztottak ki. Ebben a szám
ban nincsenek benne azok a trakto
rok. amelyeket a földmivelésügyi mi
nisztérium a felszabadult keletmagyar-

a kisbirtokosok közös gépbeszerzésre 
és géphasználatra alakuló szövetke
zeteit. A földmivelésügyi minisztérium
nak messzemenő tervei vannak a 
gépszövetkezetek létesítésével, ame
lyek lehetővé teszik, hogy a nagyobb, 
költségesebb mezőgazdasági gépeket 
a kisbirtokosok is megszerezhessék 
és a technika haladásának eredmé
nyeit termelésük színvonalának eme
lésénél gyümölcsöztethessék. A föld-1 
mivelésügyi miniszter megbízta a me- ... . .
zőgazdasági kamarákat, hogy a gaz- °rszag> cs eidelyi területen juttatott 
dákat a gépszövetkezetek alakításá
nak szükségességeségéről és előnyé-

Ki a gazdasági cseléd ?
Állandóan érdeklődnek nálunk a 

gazdák, hogy ki a gazdasági cseléd, i 
Ezért itt adjuk a választ:

Gazdasági cseléd az. aki szerző
déssel kötelezi magát arra, hogy le
galább egy hónapon ál valamely gaz
daságban személyesen, bérért szol
gálatot teljesít. Minden gazdasági 
cselédnek szolgálati cselédkönyvvel 
kell rendelkeznie. A szolgálati cse
lédkönyvet a községi elöljáróság ál
lítja ki. A szerződést szóval is meg 
lehet kötni, azonban a gazda köteles 
a cseléd kívánságára a cselédnek 
bérlevelet adni. A gazdasági cseléd
del kötött szerződés, ha másként ki
kötve nincs, egy évre szól. A mun
kaadó a cseléd munkábalépésekor a 
cselédkönyvet és az előző gazda el
bocsátó levelét magához veszi.

A cseléd tartozik a szerződésben t 
kikötött munkát a gazda utasítása 
szerint elvégezni, esetleg munkatársát 
helyettesíteni, a gazda viszont köte
les a cseléd bérét és minden járan
dóságát pontosan kiadni.

A gazdasági éves csalód szolgálati 
ideje április 1-től a következő év már
cius 31-éig tart. Ez alól kivételek a 
juhászok, akiknek szolgálati ideje ok-

Traktortanffolyam
Folyó évi december 9,-i kezdettel 

rendezzük traktor- és egyéb mezőgaz
dasági gépkezelői tanfolyamunkat Szé
kesfehérvárott a M. kir. gr. Széchenyi 
István Ipari Középiskolában.

Részvételi szándékot november hó 
30-ig kell bejelenteni a Felsödunán- 
tuli Mezőgazdasági Kamaránál (Szom
bathely, IV. Károly Király u. 1 sz.)

Tandíj 50 pengő, amelynek befize
téséhez a jelentkezés után a Kamara 
postatakarékpénztár; befizetőlapot bo
csát rendelkezésre.

A tanfolyam időtartama 3 hét.
Felsődunántuli Mezőgazdasági Kamata.

GAZDATANÁCSADÓ
Az időszaki szölömunkásokat — 

akiket szerződéssel alkalmazunk — 
sommásoknak kell tekinteni, még ak
kor is, ha a szerződés értelmében a 
szőlőművelési munkálatokat megsza
kításokkal végzik el. Az ilyen szer
ződő szőlőmunkásoknak kimért havi 
két mázsa, legfeljebb évi 10 mázsa 
kenyérgabona beszámít a gazdálkodó 
kenyérgabona beszolgáltatási köteles
ségének teljesítésébe.

Konvenciós cselédek gabonakeres
ményét a cselédkönyv utolsó oldalán 
kötelesek a gazdák bejegyezni, ha az 
éves mezőgazdasági konvenciós cse
léd az arató- és cséplőrész, konvenció

kedvezménnyel az olt működő gazda
köröknek.

tóber 1-től a következő év szeptem
ber 30-áig tart és a kertgazdaságban, 
dohánykertészetben alkalmazott cse
lédek, akiknek szolgálati ideje a nap
tári évvel egybeesik. A szolgálati 
szerződés a meghatározott szolgálati 
idő leteltével megszűnik. Ha azonban 
valamelyik fél az éves szerződést 
megújítani nem akarja, két hónappal 
annak lejárta előtt ezt a szándékát 
ki kell jelentenie, különben a szerző
dés ugyanazokkal a feltételekkel még 
egy év tartamára önmagától meg
hosszabbodik. A szerződést csak a 
törvényben felsorolt esetekben lehet 
egyoldalúan jogosan felmondani. Aki 
a felmondást jogtalannak tartja, nyolc . 
nap alatt a főszolgabírónál panaszt , jesztéssel fordult a földmivelésügyi 
(ehet miniszter úrhoz a falusi és tanyai há-

A gazda köteles gondoskodni arról, | ZQk meghatározott tüzelőanyagmeny- 
hogy a cselédnek vasár- és ünnepna- nyiségének százszázalékkal való fel- 
pokon munkaszünete legyen. A mun- , 
kaszüneti napokon a gazda a cseléd
től az állatoknak és férőhelyeiknek 
rendes ellátásán, tisztántartásán és a 
napi takarmánykészitésen, továbbá a 
a majornak rendbehozatalán felül ren- i 
desen semmiféle más munkát nem 
kívánhat.

járandóságon kívül kenyérgabonát 
kapnak. Ezt a különkeresetet kell be
jegyezni az említett helyen.

Ezüstjelvényes kertészeti tanfo
lyamot rendeznek 1944 január, vagy 
február hónapban Fonyód községben. 
A tanfolyamot Dobos Lajos kerületi 
m. kir. kertészeti főfelügyelő szervezi.

A 100 kát. holdnál kisebb szántó
földön gazdálkodók és földnélküli ser
téstartók korpaszükségleteiket, a helyi 
hatóságok közbejöttével, az illetékes 
Közellátási Felügyelőségnél igényel
hetik.

A 100 kát. holdnál nagyobb szán
tóföldterülettel rendelkező gazdák 
korpaigényléseiket küldjék a Magyar 
Mezőgazdák Szövetkezetéhez. Az 
igénylés egységes: 1943 szeptember 1. 
és december 31-ike közötti négy hó
napra anyakocánként 40 kg, 35 kg-on 
felüli süldőnként 12 kg korpa, illetve 
a december 31-ig hátralékos időre 
aránylagosan kisebb mennyiség.

SíHföíiiir”ŰHUHn,H rum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégi. BORLAY ENDRÉNÉ

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

Az „utmenti** gyümölcsfák termé
se. Németország egyes gyümölcster
mő vidékein érdekes megfigyeléseket 
folytattak az útmenti gyümölcsfák ter
méseredményeiről. Minden kétséget 
kizáróan megállapították ugyanis, hogy 
az utmenti gyümölcsfák termése min
dig igen kiváló. Ennek oka valószínű
leg abban keresendő, hogy a fák ágain 
és levelein felgyülemlett porréteg ki
váló védelmet képez esetleges fagy- 
és rovarkárok ellen, de lehetséges, 
hogy a gépkocsik kipuffogása jó ha
tást gyakorol a gyümölcsök fejlődé
sére. Mindenesetre ezeknek a gyü
mölcsfáknak a termése legrosszabb 
években is kiválóbb volt a kerti fák 
termésénél. Az erre vonatkozó érdekes 
megfigyelések folyamatban vannak.

Barkász T.
lőtt vad átvételi telep

SOPRON / MURASZOMBAT
Telefon 11 —18. Telefon 34.

Gazdasági rövid hírek
Falusi és tanyai házakra meg

szabott tüzelőanyagmennyiség fel
emelését kérte a Felsődunántuli 
Mezőgazdasági Kamara. Miután a 
23.200/1943. lp. M. számú rendelet a 
szobánként és lélekszám szerint be
szerezhető tüzelőanvagmennviséget vi
déki viszonylatban is ugyanolyan 

j csökkentett mértékben állapította meg. 
mint a városokban, a Kamara felter-

emelése érdekében, mert az egyedül 
álló és a szélfuvásnak kitett falusi és 
tanyai lakóházak fűtéséhez aránytala
nul több tüzelőanyagra van szükség, 
mint a városi bérházakra.

Traktorok szétosztása a gépakció 
során. A m. kir. földmivelésügyi 
miniszter az ősz folyamán 5 traktort 
juttatott a Kamara kerületének a gép
akció során. Ezeket a traktorokat az 
alábbiak kapták: Egy darabot a Pápai 
Hitelszövetkezet Bérlőcsoportja, egy- 
egy darabot a Kisláng! és Kápolnás- 
nyéki Hangya Ostermelőcsoportja, egy 
darabot a Vasvár és Vidéke Fogyasz
tási és Értékesítő Szövetkezet Gép
csoportja és egy darabot a Bősárkányi 
Mezőgazdasági és Háziipari Szövet
kezet Gépcsoportja.

Gazdasági kötéláruk biztosítása. 
A Felsődunántuli Mezőgazdasági Ka
mara felterjesztéssel fordult a föld
mivelésügyi miniszterhez, hogy a rost
növényeket feldolgozó gyárak na
gyobb mennyiségű gazdasági kötéláru 
és elsősorban lókötőfék és marhakö
tél kigyártására kapjanak lehetőséget 
és utasítást.

RÁDIÓK
szakszerű 
javítását vállalom.

Stiván Ernő, Muraszombat
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Odkrite recsi Kállay miniszterelnöka 

od sorsa
Na preracsunszkom gyülejsi, steri 

je bio té dni v parlamenti, je meo 
Kállay miniszterelnök velki gucs, v 
sterom je z nájvéksov odkritosztjov 
pokázao na sors vougrov. Med drü
gim je pravo, ka

nega nikse szpremembe v zvü-
nesnyoj politiki.

Nas sors, csi gli ka za káksi spio 
mámo v tóm velkom szvetszkom tr- 
plenyi — i ga glédamo kak práj v 
okej — vörjem i vadlüjem, da z vék- 
sega tála

od nász számi odviszij káksi bo.
Ne obrácsam sze nikam z tóga gvüs- 
noga, postenoga i trdoga fundamen
tuma : edinoga vogrszkoga mislejnya, 
cila i bodoucsnoszti.

— Ka pri tóm osztánemo. szó nam 
potrejbne tri recsi : Szpoznanye, ka

v Europi od trej sztráni sze v 
vuzsigajoucsi piamén lejko pri- 
demo.

Nemske, ruszoszke i angolszászke 
szvetszke szoldacske mocsi szó okouli 
nász. Velka bitka. stera je med tejmi 
országami, sze od vszej sztráni pri- 
blizsáva k nam i naszproutniki dü- 
sevne i telovne pokvarjenoszti lejko 
nász z szvojov taktikov zsivcsno osz- 
labijo. Zsivcsni boj je dneszdén zsé 

, nikaj vszakdenésnyega i lejko zblou- 
í di ali zmejsa vszáksega, ki sze dá i 

ki tém zapelávcom vörje. Nemremo 
pa tem mi proulisztánoti, tou pa zatou 
nej. ár

naszproutna propaganda z zvün- 
szkimi glászami naj ne zbantüje 
naso szküpnoszt, ne mouti naso 
csisztoszt

i nazájvlecsenyé ne prineszé med 
nase serege. Duzsnoszt vszej nasi 
voditelov je, da z tém racsunajo i 
ország na vsze tou priprávijo.

— Drügo, ka moremo v denésnyem 
csaszi napraviti, je

szoldacsko priprávnoszt na náj- 
vékso moucs posztaviti

i vsze na té cio aldüvati i szprávlati, 
ár právim : z niksim napádanyom ne 
miszlimo prouti nikomi, ali szvoje 
granice — tou "naj vzeme vszaksi na 
znánye — szi obránimo.

Pripraviti sze moremo
Tou je domovinszka duzsnoszt. tou 

je domovinszka zapouvid: biti ali 
nej biti. Grdi. zamázani i odávec 
je tiszti, ki nase granice, nas ország 
i naso szloboscsino ne bráni, ali pa 

1 na kaksokoli formo je prouti. Niscse 
szi naj ne miszli, ka tou duzsnoszt 
sto drügi meszto nász oprávi. Tou je 
nasa duzsnoszt i nemre biti tüdi drü- 
goga. Té dvej velkivi duzsnoszti mo
re vszaksi csiszto szpreviditi i de vi
do, na koj sze má nyegov sors obr- 
nouti.

Trétje, pa ka vsze té mogoucsnosz- 
ti lejko doszégnemo, je pa nas

notrásnyi réd
i tóga gordrzsanye. Kelko mocsi i 
odloucsnoszti mi je Goszpodin Boug 
dao. z telkim bőm razpolágao. Ali, 
sze mi tou zaisztino poszrecsi, k tömi 
proszim

cejlo domovino i vszaksega lü- 
bécsega sziná foga országa po- 
moucsi.
Natou je Kállay miniszterelnök gu- 

csao od prehráne. Med drügim je 
pravo: Jeszti mámo i zadoszta ga 
tüdi mo meli. Od obilnoszti szi pa 
nemremo zgucsávati. Ali z rédnim 
dojdávanyom, notritálanyom i rázno

vougrov
tálanyom nede nevoule. Známo vszi. 
ka vnougo blága za prehráno je na 
csarnom pláci, ali obiászt na tou do
bro pázi i duzsnoszt vszákoga je tü
di. da sze prouti tömi z nájvéksov 
mocsjouv bojüje, da tak koncsi szi- 
romaski národ i delavce ne gülijo tej 
spekulantje.

Od kürjáve je pravo miniszterelnök, 
da bode zadoszta. Obüteo pa dobi 
vszaksi. ki je prevecs potrejben. Ráv
no tak je z oblejcsom. Med drügim 
je pravo - po pravici morém poveda- 
ti, ka szirouvoga materiála za zdelá- 
vanye blága szamo telko mámo. kel
ko tou sziromaski národ nüca. Ali 
vszáki naj zná, da szmo v bojni zsé 
péto leto. na stero szmo szi niti nej 
racsunali. ali vszeedno szmo na boug- 
sem. kak v steromkoli drügom országi.

Zádnyi glászi
— 60-lejtno szobocsko ognyega- 

szilszko drüstvo. Szobocski ognye- 
gaszilci szvelijo letosz 60 lejt grünta- 
nya szvojega drűstva. Ob toj priliki 
szó drzsali zádnyo szoboto ouszvétni 
gyülejs. steroga sze je vdelezso pou
leg vodilni oszéb nasega járása tüdi 
Kiss Emil.orszacski gaszilszkialelnök.

— Szabadka váras je obszlüzsá- 
; vao v nedelo 200 lejtnico szvojega 
obsztanka. Pri toj priliki je törvény
hatósági bizottság sze odloucso. ka 

i váras priporoucsi Jezusi i Szrci Bláj- 
zsene Device v obrambo. Tou ousz- 

■ vetnoszt je oupro Grősz József érsek, 
pri steroj priliki je pravo: Teske i vi- 
hérne csasze zsivémo. Vesz szvejt 
szó csarni oblácje zagrnouli. Cejla 

i Európa, cejla nasa domovina i tüdi 
bodoucsnoszt Szabadke je v rokáj 
Krisztusa, záto moremo tüdi po péidi 
Krisztusa zsiveti.

Barkász T.
MATEOSZ"

teherautó fuvarozás
»»■

MURASZOMBATTELEFON 34.
— Decembre 7-ga bode Miklo- 

sovo szenye v Muraszombati. Mi- 
kiosovo szenye v Muraszombati sze 
eden dén prvlé ali eden dén szledi 
lejko obdrzsi i tou zatou, ár 6-ga je 
dén nasega Kormányzója i tak je té 
dén národa szvétek. Letosz szó na de
cember 7-ga predjáli tou szenye. ste
ro na tork szpádne.

— Csi sze po posti poszláni pa- 
ket zgübi, posilátel dobi od poste plá- 
csano: od 1 kg 5 pengő, od 1—5 kg 
25 pengő, od 5—10 kg 50 pengő, od 
10—15 kg 75 pengő, od 15—20 kg 
100 pengő, od 20 kg naprej na 
vszaksi 5 kg 25 pengöjov.

— Szmrt. V pondejlek je po dug- 
sem betegüvanyi mrou Gorcsán Iván 
krcsmár z Mártonhelya v 78 leti szta
roszti. Pokopali szó ga v szrejdo z 
velkim táljemányom rodbine i poz- 
nancov. — V tork je tüdi po dugsem 
betegüvanyi mrou v Szombathelyi Szo- 
csics Lajos krcsmár z Kisszombata v 
50 leti sztaroszti. Szocsics Ferenc ka- 
várnar z Muraszombata je zgübo v 
pokojnom szvojega brata. Pokojni je 
bio dalecs naokouli poznáni i prilü-I 
bleni. ka sze je tüdi vidlo na nye- 1 
govom szprévodi v Kisszombati. Nye- 
gova familija ga je dála z Szombat- 
helya domou pripelati i ga tü k vecs-l

November 20-án. szombaton V28 
21-én. vasárnap 3. 5 és V28 

és 22-én. hétfőn l/2 8
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SZELECZKY ZITA. H1DVÉGHY VALÉRIA 
HAJMÁSSY MIKLÓS. PATAKY JENT slb’

órakor 
órakor 
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November 23-án, kedden */2 g érakor
24-én. szerdán 5 és '/28 arakor

Nadale je miniszterelnök gucsao ‘KÖZPONTI MOZI 
od pitanya národnoszti. DITTRICH, MURASZOMBAT

Povdaro je : v vszaksem gucsi je doli- 
zabicso vogrszkoga alkotmánya tiszto

■ velikoust, ka je v szvojem országi 
nad národom doszégno zavüpanye i 
da je národ. náj szi bo tou káksikoli 
jezik je gucsao, notri vpelao v národ- 
no delo i tou nej poszili, nego z do- 
brov volotiv. Od pitanya retorzie je 
pravo: Zgoudilo sze je, da szó nase 
krvne brate — ná priliko v Jüzsnom 
Erdélyi — prevecs mantrali, ali jaz 
foga nemrem vcsiniti, ka bi jaz mán- 
trao mojega állampolgára záto, ka ti 
mantrás mojega vougra, toutakrekoucs 
ne pride vküper z vogrszkim djányom. 
z vogrszkov miszelnosztjov i z nasov 
národnov politikov. Tou je táksa rejcs, 
od stere sze rád vöognem i vsze do- 
prineszém, naj ne pride do tóga.

Kállay miniszterelnöka odkrite recsi 
szó navzoucsi vecskrát z velkim za- 
dovolsztvom i ploszkanyom pretrgali.

Dilemma
LEOPOLD BIBERT1, MARINA RAINER

RITA LIECHT1

03

nomi pocsitki polozsila. — Naj po- 
csivata v méri 1 Familijam i rodbini 
pokojniva pa izrázsamo nase szozsalje.

— Koline. Tou nedelo do v Ti- 
borfai pri Zsilavec Rezső krcsmári 
koline.

V Szatmárnémeti szó obeszili Ko
lompár Istvána i Varga Jánosa, ár 
szta v Szabadki i Szolnoki szpokrad- 
nola doszta blagá.

Od hrscsanszhE mirovscsine 
je meo velki gucs Serédi Jusztinján 
hercegprímás na ouszvetnom gyülej- 
si moskoga Ouszrednyega Katolicsan- 
szkoga Kora. Med drügim je pravo . 
Pri toj ouszvetnoj priliki, gda lejko 
gucsim pred katolicsanszkimi moskami 
tóga országa, nemrem vám drügo pra
viti. kak da naj vszáki posteno opráv- 
la szvojo duzsnoszt. naj szi bo tou 
domá, ali pa na szvojem szlüzsbe- 
nom meszti. 1 csi bi nász zvála do- 
movina ali vöra na pomoucs. ne 
zgübmo gláve i vüpajmo sze v Bozso 
Previdnoszt i povszédik, tak domovi- 
no. kak vöro mejmo vszigdár pred 
szebov, kak okou v glávi. Ki je ho
do dozdaj po toj pouti. naj jo ne za- 
vrzse, ki je pa escse nej hodo po toj 
pouti, naj sze escse dnesz povrné i 
naj hódi po nyej, ár kak právi szv. 
Bernát: Boug oblübi szvojo pomoucs 
tisztim, ki na právo pout sztoupijo i 
jo szamo tisztim dá. ki na toj pouti 
do konca vözdrzsijo!

I

krívce nej 
zákoni na 
10 komuni-

je oudao

— Z Vatikán várasa zodszelijo 
i v Rim vsze zsenszke. kak je tou zse-

lo szám pápa. Na tou nakanejnye 
szó sze záto odloucsili, da bi sze tak 
vöognoli velke pánike, kak je tou 
bila pri zádnvom angolszászkom na- 
pádanyi na Vatikán váras.

— V Zímonyi szó tri nepoznáne 
őszébe z revolverom vmourile edno
ga usztáskoga főhadnagya. Preiszká- 
va je bila zaman i szó 
mogli nájti, záto szó po 
tisztom meszti oszmrtili 
sztov.

— Francuski ország 
törkam 10 hajouvov. ki májo vsze- 
vküper 2275 tón.

— Komiszia za tálanye Nobelovi 
senkov je letosz vtálala 1750 svéd
szki koron vogrszkomi profeszori 
Hevessy-i, ki szi je szpravo velko 
zaszlüzsenoszt pri zbougsanyi rádió- 
aktivni induktorov.

Vatikán várasi escse 100 sztrazsá- 
rov vecs posztávijo gori. kak z Zü- 
richa glászijo'

V Milánó várasi szó bőmbe 1958 
hizs szporüsile i okouli 20.000 lüdi 
szpoklale.

Partizánszki boji ovkráj Megyi- 
murja. Nemska i horvacska szolda- 
csija dalé ocsiscsáva od Varasda 
vzhoudno okroglino od partizánov. ki megérkeztekI
szó sze drzsali pod Ludbregom. Od- Kaphatók : HÁHN IZIDOR könyu- 

! és papirkereskedésében.

bili v rouke. vláda velko poménka- 
nye v zsívezsi i v kamenom vougelji. 
Zseleznice szó hejnyale voziti, elek- 
trika vecs ne szvejti i tüdi ovak sze 
je cejli réd na oupak obrno.

Fasiszticsni republikanszki kor
mány je mobilizejrao vsze decske. ki 
szó rojeni 1924. i 1925. leta.

Sztálin, Roosevelt i Churchill sze 
szrécsajo v Kairói v .Mena House 
zvánom hoteli na tiszto tanacsüvanye 
steroga szó zvünejsnyi minisztri zse 
tak dugó priprávlali.

• .••••••• ••• •
Nasim naprejpiacsníkom

; v nyihovi nevoulo-zadejvaj radevoule ;
• szlüzsimo z tanácsdávanyom. Pítanye í 
; trbej napiszati na kárto i poszlali na :
• vrednistvo „Muraszombat és Vidéke".

téc szó je porinoli prouti Gyékényesi 
i notrizagrádili pri Kapronci.

V Brüszeli szó trijé rouparje vdrli 
na posto i odneszli 14 millión íran- 
kov pejnez.

Na Balkáni ide dobro naprej csis- 
csejnye partizánszki bánd. Edna nem- 
ska divizija je prisla do Tuzla vára
sa. steroga szó doszejgamao meli ko- 
muniszti v rokaj. Po nemskom bojn- 

l szkom naznanili szó szeverozáhodno 
j od Fiume popolnoma razbili edno 
i velko csuporo kommunistov, od steri 
je szpadnolo 3.000, 4.500 szó ji pa 
szpolouvili. Nadale szó nyim vkraj- 

1 szpojémali 522 masinszki püks i 30 
magazinov.

Po jüzsnom táli taljanszkoga or
szága, steroga szó angolszászi dou-

M.

M.cl-
Pályázati hirdetmény

Battyándi körjegyzőségnél szervezet! ■ ! 
dijnoki állásra pályázatot hirdetek.

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

Felhívom mindazokat, akik ezen állast 
nyerni óhajtják, hogy képesítésüket (l\ . közép
iskola) eddigi alkalmaztatásukat, erkölcsi es 
politikai magatartásukat igazoló bizonyítvá
nyokkal. valamint az 1939. IV. t. c. 5. §-a ér
telmében megkívánt keresztény származásukat 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényüké 
hozzám f. hó 25-ig. déli 12 óráig nyújtsák be. 
Az elkésve érkezett pályázati kérelmeket figye
lembe nem veszem. Megjegyzem, hogy az ál
lás be van helyettesítve. Az alkalmaztatás fél
fogadás utján fog történni.

Muraszombat. 1943. november hó 2.
Dr. OLAJOS JÓZSEF s. k. 

főszolgabíró.
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Od kédna do kédna

London v zádnyem csaszidén za 
Jnévom z nouve fájté eroplánami bom-

■dejrajo nemei. Tej eropláni májo
• nesztora po 100 kubicsni metrov i 
szc jáko hifii- Szvoj poszeo nad.an- 
aleskim országom oprávijo v frtao vő
rí* Z velke visine sze naednouk szpü- | 
sztijo doj i vszakso bombo tá 1 
vrz^jo. kama scséjo. Doszejgamao. 
szc anglezsi niii ednoga nej mogli 
doj-ztrliti zavolo zvünrédno velke 
gibesnoszti.

Rémén v lacsaj szi moremo do
bro sztisznoti 1944-ga leta, — je 

.iavo Churchill v City na lordmajor-1 
szkom máli. V tóm leti bojna doszég- , 
ne zvoj vrijek i mo nájvékse áldó- | 
ve mogli prineszti. Nourije táksi gues, 
ka -ze°prej Nemski ország vküper-; 
porüsi. Záto szi rémén v lacsaj mo- i 
remo dobro sztisznoti i vszaksi zsi- I 
vec napnoti. csi scsémo szvoje gor- 
dánye opraviti. dr Nemski ország es
ést zdaj má 400 divizij i velko poli- 
cajszko moucs. Tá vojszka je escse I 
zaa doszta mocsneisa. kak je pa in- i 
dasnya caszarszka bila. Gdekoli szmo 
sze szrécsali z nemskov vojszkov, 
sze z veteránszkov prilicsnosztjov bő
je; Pa nej szamo nemce, liki escse 
japáné tüdi mámo pred nami. stero
ga bi tüdi mogli na kolena prisziliti, 
je pravo Churchill lordmajoram.

Velki mao je dao Gusev szov
jetszki konzul na dén lejtnice szov- j 
jetszke rebericie. Na tóm máli je vsze | 
bliscsalo i szó tao vzéli emigrántszki 
kormányi, ki szó tam pod szovjet- 
szkim tutorsztvom. Prevecs je pa pe- 
alo vsze navzoucse, ka je Churchill 
nej scseo pridti na té mao.

Peter szrbszki exkrao sze escse 
té mejszec zdá z greskov hercegoj- : 
cov Alexandrov.

Na Horvacskom sze po vödánom 
poglav.nikovom rendeleti vszi moski 
lejko k szoldacsiji pozovéjo, csi szó 
18 lejt szpunili.

Pouleg Eszéka szó partizáni z ed- 
ne vészi 230 decé ki szó deleli na 
edrom imányi odvlekli v bregé. Szta- 
risje zatogavolo velko nevolo májo.

Nemei szó zgrabili angleskoga 
generálisa. V Apeninszki bregáj szó 
nemei zadrobisali vékso anglejsko 
csuporo i je vsze szpolouvili. Med 
zgráblenimi je tüdi Staverny anglej- 
ski generális z szvojim adjutantom 
vréd.

Benes Eduard, té vragometen mo- 
szkovszki masetar, de sze v krátkom 
peiao z Londona v Moszkvo, gde szi 
oblecsé rdécso szrakico. Anglejski 
kormány je do szejgamao bráno tou 
nyegovo potüvanye, zdaj je pa pri- 
volo. nájhitrej na Sztalinovo prosnyo 
i tak szó zdaj anglejzsi nej vüpali 
vkrajpovedati.

Naednouk 130 szoldákov lejko 
pela nájnovejsi nemski Messerschmidt 
eroplán, steromi szó dáli imé „Gigánt".
* tóm eropláni sze lejko automobili

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec
Hangoztatja reges-régen:

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégérF ’‘ 1 ?. G m badacsonyi és egyéb balaton- 

elleki borok szolid áron nagyban és 
•“csínyben állandóan kaphatók 

Titán János 
bornagykereskedőnél — Kisszombal. 

i cilou tanki prevázsajo tak je zrih- 
tani notri.

V Csernoviczi i v drügi várasaj 
Bukovine szó románi gornajsli vecs 
komuniszticsni drűstev, ki szó meli 
tüdi pükse i bőmbe. V cejlo delo je 
zapleteni tüdi okouli 50 zsidov, med 
sterimi je tüdi esi Moskovics millio- 
nára.

Laval miniszterelnök je pravo, ka 
írancuzsi szamo eden cio morejo meti: 
Francuski ország resiti. Csi bi nemce 
narezali, te bi Francuski ország tüdi 
v nevouli bio, ár bi priso pod bolse- 
visko nevarnoszt.

Törszki kormány je preminoucsi 
csetrtek na zvünrédni gyülejs bio poz- 
váni vküper, na sterom je zvünesnyi 
miniszter Menemendzsoglu racsun dá- 
vao od tisztoga íontosnoga tanacsü- 
vanya. steroga je meo v Kairói z 
Eden angleskim minisztrom. Kak 
sze vidi. szó törki nej síi anglezsam 
na zsinyice. V tóm dugoványi je tüdi 
von Papén nemski velki követ v Tör- 
szkom országi odleto v Berlin na po- 
rácsanye.

Z Moszkve szó v London poszlaii 
cejli Sztalinov gues, z steroga edna 
povejdba sze etak glászi: národ Fran- 
cuskoga országa. Belgiuma. Jugosz- 
iávie, Csehszlovákie. Lengyelszkoga 
országa. Grcskoga országa i drügi or
szági.-steii szó zdaj v nemskom gyár
mi, morejo oszloboditi. Tü sze zdaj 
obprvim dotekne Lengyelszkoga or
szága, steroga imé vöpovedati sze je 
Sztálin ogibao, kak mácska vrejle kasé.
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Francuski odpádnik Giraud gene
rális je bukno i na nyegovo meszto 
sze je de Gaulle pririvao gori. kak 
glászi algirszki rádió. Giraud generá
lisa scséjo dojzadrzsati.

Rotto-ja odposlejo... Law minisz
ter je v angleskom parlamenti pove
do, ka szó naprosziíi taljanszki kor
mány, naj sztira Rotto generálisa, ki 
je zdaj vezérkari főnök v Badoglio- 
vom kormányi. Tou pa záto, ár je 
Rótta szvojega csasza komandánt 
Dalmácie bio i tam dalmatince pre- 
gányao.

Pri Kievi z nezmensanov mocsjouv 
dalé tecsé boj. Od varasa vzhoudno 
szó szovjeti mocsne vdárce zadoubi- 
li od nemeov i szó tak ruszi vnougo 
municije kak tüdi lüdi zgübili. Tüdi 
pri Csernigovi szó szovjeti zavolo 
velki zgübicskov mogli povrcsti boj i 
sze nazáj potégnoti. Tak szó nemei 
pá nazájzavzéli vnouga meszta. V 
dvöma dnévoma szó ruszi na tóm 
meszti zgübili 411 tankov, 98 eroplá
nov i na jezere i jezere szoldacsije.

V szevernom táli Itálije sze’ameri- 
kanszke esete jüzsno od Volturne zsé 
pár dni zaletávajo v nemske od- 
delke, ali vsze zoubszton. Pri tóm 
amerikanci szamo velke zgübicske 
májo. Od Mignane prouti zapádi szó 
amerikanci mogli izprázniti nisterna 
mejszta, stere szó nemei v velkoj 
nadmoucsi amerikancov nazáj v szvo
je rouki doubili.

Nemski teski bombarderje szó 
na vodini vzhoudno od Orána po- 
toupili 4 tesko oblozsene hajouve z 
29.000 tonnami, nadale 2 rüsilca i 
14 teski hajouvov pa mocsno posko- 
düvali v tezsini 84.000 tonn.

Krátki giásii
— Po ouszmoj vöri ne hodimo 

brezi pravice. Po vszej nasi veszni- 
caj je vözbobnyarjeno. ka sze naj po 
ouszmoj vöri niscse ne zdrzsáva bre
zi pravice v dríigoj vészi, csi nyerni 
je tou szploj potrejbno. Szmo nájmre 
kre granice, gde sze lejke sztejple 
doszta klantosov. steri lejko kaj na- 
leküjejo i bi mogoucse scseli kaj na- 
stelati. Záto je nájboukse, csi sze po 
ouszmoj vöri domá zdrzsávamo.

— K Göbbels minisztri sze je 
scseo ponüditi na delo. Na szom
bathelyszkom törvényszéki szó meli 
fret-szoudbo. Tam szó meli 41 lejt 
sztaroga Sz. Lajosa, steromi je nej 
tak vövdarilo, kak szi je tou on vö- 
zgrüntao. Sz táksim nakanejnyom je 
nájmre odísao prejk granice, ka de 
szlüzso pri szamom nemskom mini
sztri dr. Göbbelsi. kak je tou on pri- 
povedávao. ali nemei szó ga pa hop- 
noli i cejli 16 dni v táksoj lüknyi 
meli, stera má mocsne zselezne kri- 
zse. Pa tou nej bilou zadoszta, liki 
szó ga escse po supi nazáj sztirali. 
Tüdi domá szó ga vrgli na 7 dni v 
zakmicsene presztore. Nas Lajos je 
pa zdaj pravo ka tákse velke gosz- 
poude vecs niti nede naprej noszo. 
nej ka bi sze nyim na szlűzsbo po- 
nüjao. Tou szó ga prej szamo drügi 
bozsnyáki napelávali.

— Na dvoriscsi temnice v Buda
pesti szó obeszili Megyeri László 21 
lejt i Herma Márton 23 lejt sztariva 
falofa. ár szta v csaszi zakmicsenyá 
notrivdérala i kradnoia.

— Z nejmimi szi dobro zná zgu- 
csati Jakab Miklós reformátuski dü- 
hovnik i nyim v Budapesti v ednom 
internátusi zsé pét lejt predga i bozse 
szlüzsbe drzsi. Vszi nejmi ga dobro 
razmijo, ár sze je nyuve znáke vsze 
dobro návcso i tak tüdi k nyuvoj dü- 
si blizse priso.

— Juridicsna akadémia v Sáros
pataki je rávno 150 lejt sztara. V toj 
akadémii sze je tüdi Kossuth Lajos 
növcso vö.

— Szmrti sze je bujo i v Rábo od
leto Finta Gyula zseleznicsárszki za- 
vérács. V kmicsnoj noucsi, gda je 
zseleznica sla, sze je vözgledno, ka 
gde sze pelajo, ali k neszrecsi szó 
sze pa rávno prejk Rábe pelali med 
Celldömölkom i Sárvárom. Mouszto- 
va zselezna konstrukcia ga je doszég- 
nola i szmrti bujla, naszlednye je pa 
zse napou mrtev v Rábo zleto i sze 
tam zalejo.

— Záprli szó Haller Ferenc gro- 
fa, ár je z szvojov grofovszkov ob- 
lásztjov nikso svindlario nastimao.
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■ Egész sorsjegy 4 P, fél 2 P.

- DOBER PAJDÁS KALENDÁ
RIUM je zgolovleni i sze dobi po 
vszej baotaj. V nyem nájdete lejpe 
pripovejdke i tüdi hasznovita znánya. 
Li ponyem. pokecs sze escse dobi.

— Gouszke, sunke i szvinyszko 
meszou szó scseli svércati i na 
csarfio odati. Preminoucsi keden je 
szombathelyszka policija malo bole 
pázila na lüdi, ki szó sze malo tak 
presztráseno kázali. Naleteli szó na 

i dobro lovino, ár szó vnougo lüdi are- 
terali i mocsno kastigali. Tak na pri- 

j liko je policija gorisztávila edna kou
la, stera szó sze pelala v Szombat
hely. Koula szó bila Günsberger Sán
dora z Vasszilvágya. Pri pregiedüva- 
nyi szó najsli 5 sopani gouszek, 
160 kil psenice, 50 kil jecsmena. 50 
kil kukorce, 18 kil grészne mele, 6 
falátov povojéne sunke, stere vszáka 
je vágaia 13 kil, 5 kii povojéna réb- 
ra i 2.5 kii drűgo povojéno meszou 
stero bi mogao lápec pelati Günsber- 

. ger Páli v Szombathely. Sze razmi, 
ka táksega hipa vérta nega pouleg 

l i po lápci sze posle, záto je obiászt 
vsze dojzadrzsála, prouti vérti pa. 
ki je scseo dober kseft napraviti, zacs
nola preiszkávo. — Németh Vilmos 
z Vasszilvágya je tüdi prineszao v 
Szombathely 5 sopani gouszek, da bi 
je na csarno oudao, ali v pászt je 

i prisao. Szledi nyerni je zsé zsao bi- 
i lou za gouszkami, poszebno pa strof 
i ga escse nájbole zoszága. — Szalai 
, István peka szó zadrobisali, ka je 
perece pekao, stero je prepovejdano.

’ — Vecs bautosov je nej meló na 
• blági vönapiszano cejno, za steroga 
volo je obiászt vsze mocsno kasti- 
gala, poszebno pa Günsberger Sán
dora, ki je vcszasi z koulami scseo 
svércati.

— HOMOKZSÁK kapható Háhn 
Izidor könyv és papirkereskedésében 
Muraszombat.

Tanoncnak
jobb házból való fiút felvesz „MURA" kávé

ház Muraszombat.
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Krisztus vu fabriki
Piszao: KOZMA ANDOR 
Poszlov.: FL1SZÁR JÁNOSNé je vecs mogao gúcsati, Vszi szó zácsali briímbati: „Néga Boga! né goszpóda, Tiszti mantrá, steri láda!" Trőbi rúzsno protivinsztvo Próti Krisztusi obcsinsztvo: Odávec, nőre, mula, doj zsnyim! Vö z-tém spionom neszrámnim! Grőzsajo sze, liki mravlé, Lúti, kak v-kosári veséié. Zse v-céloj fabriki znájo, Ka za mantre, bríge májo ? — Zevszé hizs sze not'sztiszkajo Delavci, i preklinyajo, Ka je pravo eden kovács, Ki je gvüsno naglejüvács. Eden podrépar vozgrívi, Po glávi escse pislívi, V-edno kricsí: „vmoriti" ga Trbé hitro, neszrámnoga.Ali Krisztus mocsno sztojí, Mantrníksztva sze nebojí! Ki je zse ednök szmrt sztrpo, Sze je tak zse k nyé privado. Ali nike zsenszke, deca, Z-táljemajőcsega szrdea Sze okol nyega szprávijo: 

„Milűjte ga“, sze molijo.K-coj pridejo opazníci, Ti presztrahseni csesztníci 1 rávno on, ki ga prvlé Pohválo tak zdobre völe, Nyerni eresé prestímani: 
»Z-fabrike szi odpiisztseni!« Ár sze je poszvedocsilo, Delo tvoje je nícsesztno. Zvöntoga szi pa szpoznani, Né szi organizérani. Zdaj pa goszpödje vszi k-deli, Vszáki nazáj k-szvojmi meszti, Krisztusi pa eresé z-dobrom : 
„Ti pa idi od nász z-Bögom !“Krisztus odíde nevidőcs, Fabrike vérta iszkajöcs. Steroga je z-ovkráj naisao, Né v-nájbögsoj völi zaisao. Tam je zse vsze doszta jakse: Ogradcsek, gredé i rözse, Z-szkákajócsega sztüdenca Voda bzeka zsnyega zdénca.

Lépa zidína, dvorána, Z-náraszi szploj prevlecsena, Stera má velke öblöké, Gór’, doj vlecsécse rolette. Dveri, da sze naj necsüje Rüm i sümlénye z fabrike, Podmetane poduploma. Ober dvér tábla kuírena Na nyó szpíszano: piszárna. — Krisztus je tá notri sztőpo, Prijaznívo sze poklöno.
Szoudba po példi Salamon krála 

v Törszkom országi
Kak szó sze po zádnyom velkom

' anatolszkom zemlé gíbanyi v Tör-
• szkom országi lüdjé nazáj povrnoli v 
i szvojo vész med razrűsene sztené, 
' szó od rüsevin zacsüli edno v dvoj- 
! noszti joukajoucse dejte. Dvej zsen
szki szta vcsaszi tá bejzsale i po 

I krátkom iszkanyi szta na szvéklos- 
cso prineszle joukajoucso i popolno- 
ma zdravo déklícsko. „Oh. moje drá- 
go dejte . . .“ — je vcsaszi zakrícsala 
edna od tejvi zsenszk. — „Kak tou 

: razmis. ka tvoje dejte?” — jo je na- 
i pádnola tá drága zsenszka— „mogou-, 
cse miszlis. ka nepoznam szvojo la-

! sztivno déklícsko ?“ Med stükanyom 
szta nej mogle nájti izhoda. Obej

■ szta pacs scsele meti dejte i tak nyi
ma na konci nej preosztalo drügo, 
kak pa resítev zavüpati na birouva. 
Birouv szi je zmiszlo na Salamon 
kralá szlücsáj iz Biblije. Vcsaszi je j 
dao prineszti száblo i vöpovedao. ka 
scsé obema zsenszkama povouli 
szouditi, záto more dejte na dvouje 

, vszejcsti. Ali zdaj szeje nej tak zgou- 
I dilo. kak pa je tou v Bibliji popisza- 
i no. Nájmre tüdi zsenszki szta dobro 
j póznáié zgoudbo iz szvétoga Píszma, 
’ ár szta obej naednouk zakrícsale:
„Ne vszejcste ga, ne vszejcste ga — 
nego rájsi dájte moje dejte drűgoj 
materi ...” Sz tém je persze neszre- 
csen Salamon z rocske v vejdro 
priso. Ali po krátkom premislávanyi 
je najso tákso resítev. z sterov bi 
escse biblijszke znansztvenike nej 
szpravo v szramoto: „Ár sze je nej 
moguese ogvüsati, od stere matere je 
zaisztino tou dejte, je k szebi vze-

Pri ednom sztóli velikomJe en’ goszpőd v sztolci méhkom Szedő i z plajbászom piszao;K racsúni je racsún dévao,Z velki kníg je kalkulálivao,Tak da je niti né várao,Ka je Krisztus pri dveraj sztao.V edno racsúna, brumbra tam: Té velke plácse neládam!(Nadaliivanye pride.)

mem i jo gori zránim za lasztivno 
déklícsko.” Birouva moudra szoudba 
sze je hitro razneszla po cejloj kra- 
jini i povszédik naletejla na nájvék- 
so zadovolsesino.

Gyors és gépírásban gyakorlott

keresek.
alkalmazottat
Dr. VÁLY1, ügyvéd. Muraszombat.

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

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.
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Gyausove mladike
vszakse vrszte sze dobijo v kaksojkol: koli- 

csini pri PITZ WERNER1 Jegenyés 1

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

Román. — I. Tál. 14' Veri ti meni, ka Rozália, stera je pred I tebon szamo z deszetimi létami hodila k„madámi" zse nebi bila táksi norcsek, kak szi ti. Rozália je zse filozofkinya i zagvüsno, ka csi bi nyé tő pravili, kp Gregorics krv plüje, bi ete odgovor dála, ali míszlila vu szebi:— Tő je eden doszta vréden cslovek! I Glaszno bi gori szkrícsala, dvorila mo nyerni. I globoka na dne mozgöv, gde ona namenyávanya jesztejo, stere sze escse ne osznovéjo na recsi, ár szó escse niti mísz- li né, nego szamo szebicsnoszti obcsüténya, I na dno szédene drozsdzsé — tam odszpodibi sze zse ono racsunanye sztiszkávalo:— Csi Gregorics Pali zse krv plüje, ; prvlé de zsnyim gotov.Oh ví máié Bakviske, ví escse nepoz- nate i nevéte ka je zsít^c dugó janko je zse na vász djála mama, ali vasa pamet je escse krátka osztála. Nebojte záto cse- merne, ka vám tő pravico na öcsi vrzsem, ali na tő szem prisziljeni, ár vám scsém poszvedocsiti, zakaj je né dőbo z vász 1 zsené Gregorics Pali!Delo je jáko razmeto. Razpréta rózsa je zse né tak csíszta, v nyénom kehli sze je zse vcséla pepelíla, zsüzsevke szó liodile v nyem, práh jo je obszeo, ali v neraz- püsesenoj escse niednoga práhscseca nega.

Záto je dőbo Gregorics telko kosár od bakvisov: pocsaszoma je gori prisao na tó (jáko dober cslovek je bio) ka je on né na zsenitev valón: Bakvisice pravico májo za zrok dávajo, ka krv plüje. Póleg vszega tóga je pa krv na drüjgo valón.Gori je djao priszebi, ka sze nede zseno; vecs je rávno né glédao na dekline, szamo na sznehé. Okóli tiszti sze je vrtio: lépoj Vozárojci je z Becsa prineszao koríné, v Muskulyi Matyasojce ogradcseki je eden lépi vecsér pétsztö szlavícskov püszto tá, stere je z velkim trüdom i z sztroskom dao vküper szpoloviti nindri dalecs v Erdélyszkoj zemli. Eden z Nagy Enyeda bodócsi trzsec nyerni je je liíelérao. Kak sze je csüdivala tá lépa zsenszka med van- kismi sze valécsa szvojim précimbnim té- lom, gda je je csüla popévati, i né je zná- la, ka zdaj na ednók zakaj ji popévá teliko?Okóli sznehéo sze vrteti, je reálisna mera. Bakvisice nevéjo prav oszóditi moskoga, tém menye sztáré dekle, vszáke z krive mere gléda, vszaka pocsalárnoj póti gézdi; ali sznehé vsze pod znánya drévom bo- dócse, glédajo, sterim sze zse ni neszenya ni szó né vecs nemirovne, prav znájo pre- vágati, ka je vrédna edna nioska giáva. 1 ta práva mera je tó, ka za kelko prestí- majo i drzsijo té ednoga moskoga.

Gregorics Pali, kak známo je bogme né doszta doszégno pri sznéháj, nyegova neszrecsa ga szprevája, kamasté sze obrné. Vsze povszédik szó ga zsenszke zavrgle, nej mózsje, no csi je on ednáko moskom delao nepriliko.Zse sze je vszega szploj navolo, kaj je né vedo zacséti, vö je vdaro szloboscsine boj.Né szó ga steli notri vzéti. Tak szó pravili: máli je, szlaboga zrásza, nede on mogao vöpresztáti bojüvanya teskőcse, li szamo de na spot serégi. Áli on je z szí- lov steo nika csiniti.Eden dobro poznáni sztotnik, ki je voj- nike verhuválivao, nyerni je ete tanács dao: i . — Nemáram csi rávno znami scséjo szlüzsiti, te szi naj odeberéjo niksi brezi nevarnoszti bodócsi poszel. Vojüvanye doszta firkálivanya potrebüje, notri ji vtá- lamo v edno piszárnicoGregorics Pali sze je gizdávo, zámerno vtegüvati zácsao, tak da bi szóvá pávo i stela kázati.— Jász te nájbole nevaren poszel scsém J szebi vöodebrati. Steroga míszlijo goszpon I sztotnik za táksegá?— Zagvüsno spionsztvo. (naglajüvács-' sztvo)— Jász tak spion (naglejüvács) scsém bidti.Gregorics je spion pószto. Gori sze je oblékao Bóg zná za koj (kaksi falotov je te povóli biló) i od ednoga tábora do drüjgoga je hodo, hasznovito delo je do- prinesávao vogrszkomi seregi. Escse i zdaj 

szpomínajo sztári vojnici „z erdécsov dezsdzsévnicov hodécséga cslovécseca", steri je szrdcsno prék pohodo protivne linie, táksi dündekászti obráz kázavsi, csi bi do pét nebi znao precsteti. Vószki ttícsji obráz, gór zoszükane cotave pantalone, ponoséni, notri podréti cilinder, pod pazd- jami z klüko majöcsov erdécsov dezsdzsévnicov, szó ga nepozáblenoga vcsiníle. Sto ga je ednók vido ga je vecs né pozábo. Ednók je pa vszáki vido, ár je vszigdár, kak blodécsa Vrbanova düsa szemtá hodo. Jáko malo sze je ji szómnilo od nyego- voga poszelsztva, ali Dembinszky je mogao znati, ár je eto pravo od nyega:Erdécse dezdzsévnice cslovécsec je právi vrág, ali z te dobre familie.Po gorhényanyi bojne sze je nazáj po- vrno v Beszterco, gde je vu szamotnoszti zsívo, právi odürjávec liijdi je grátao znye- ga. Z velke sztáré szvoje zidine sze je niti vö né geno. Néje miszlo vecs ni na zse- nítev, ni na obcsinszko delo. Zsnyim sze je tüdi tó pripetilo, kak z drüjgimi ták- simi junáki, szakacsico je polübo. Prosz- tejse csinitijdugoványa, nesztanoma prosz- tése. Ár je tó napréidejnye i zsítka tnód- roszt. Tó je bila nyegova theoria.Edna zsenszka je potrébna záto naj vö- obszlüzsáva moskoga, ta drüjga pa naj ga lüjbi. Tó szta tak dvé zsenszki. 1 zakaj bi né mogle bidti tevi dvé zsenszki v ednoj oszobi? (Nadalüvanye pride.)
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