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Üdvözletüket küldték
minden jót kívántak a marton helyi 

'zdak a szerkesztőnek, vagy aho- 
]yan ők mondják, a „titkár urnák", 

iker kiadóhivatali tisztviselőnk ked- 
: ?n náluk járt. Tudjuk nagyon jól, 
,ogy ez az üdvözlet és a belőle ára- 
/ szeretet nem személynek, hanem 
Muraszombat és Vidékének és an- 

, :k a gondolatnak szólt, amit ez az 
súg minden sorában szolgálni ki

van. Nem nagy eset ez az üzenet.
a mi számunkra mindennél jól-

- >bb. Nem nagy eset, mert hiszen 
naponként előfordul és nem is irtunk
oina talán róla sohasem, ha az 
gazmondó, becsületes újságírás mun- 
ója néha nem lenne olyan tövises 

es ilyenkor nem ezekhez a mások 
számára talán szürkének és jelentők

ének látszó üdvözlésekhez mene- : 
i.ülnénk, hogy megújuljon erőnk és ( 

• Ivünk melegüknél.
dvözletüket küldték a gazdák, az ; 

gyszerü, szegény emberek és mi , 
st ezekben a sorokban üdvözletün- 
küldiük nekik. A mártonhelyiek- 

"ek. a mezőváriaknak, a tiborfaiak- 
-k. a sáliaknak és minden bará- ; 
.n.knak, aki verejtékes, kemény, de 1 

mindenkor becsületes munkával dol- 
_ozik meg a kenyérért és szolgál he
vülettel az otthont adó magyar ha- 

s.'.ak. Üdvözletünket küldjük és 
zenünk nekik. Azt üzenjük, hogy'

■ r.nek az újságnak minden egyes 
■órát értük, a dolgozó kisemberekért 
r uk le, azért írjuk le, hogy segítsük

magunk kis erejével boldogabbá
■ vnni az életüket a szabad, független 
t biztonságot adó magyar hazában.

lert mi nagyon jól tudjuk, hogy első
sorban az ő becsületes helytállásukon

'ik a nemzet jövője, éljenek akár 
. '■agyalföldön, akár a Muravidéken. ' 

mert tudjuk, megbecsüljük és sze
retjük őket.

Nem akarunk a gazdagok, a hatal
masok. a nagyok szócsöve lenni, ha- 

könnyebb. kényelmesebb és jö- 
•delmezőbb lenne ez, de a becsüle- 

e - jó hazaíi gazdagok és a becsüíe- 
?s. jó hazafi kisemberek összefogását 

mindenkor szolgáljuk. Ha gazdag, 
agy iparos jön a szerkesztőségünk- 

az ott éppen úgy otthon érez- 
J ‘ m®8át. mint bármilyen nagy ur, 

■ml ahogyan mi is jól érezzük ma
gunkat, ha közéjük megyünk. Meg
nősüljük a munkát, de — ha ezt nem 
'aríj örülünk annak, ha meg
sülik a mj munkánkat és szándé

kainkat.
Es tudjuk azt, hogy a gazdák, az 
uosok, a kisemberek is megbecsü- 

n Látjuk azt, hogy megértik becsü- 
■;es sz^ndékukat, értékelik azt a mun-
- amit a magyar haza jövőjéért 

eóük végzünk itt a Muravidéken.
’ereretik a Muraszombat és Vidékét 

É- Jo véleménnyel vannak cikkeiről, 
tudják most meg azt, hogy nekünk 
° e]‘smerésünk mindennél fonto- 

sabb és minden elismerésnél érté
kesebb.

-elkiismeret vizsgálatot tartunk és 
érezzük, hogy becsületesen dol

gozunk!

I.

ifj. Szász Ernő.

VITÉZ NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS
Kormányzó Ur névi.nnepét üli hétfőn a megnagyobbodot ország 
népe. Forró szereted* megingathatatlan hűséggel és bizakodó hittel 
tekintünk ezekben az órákban országgyarapitó államfőnk felé. Lel
kűnkben túlárad a hála, nemzetét féltő gondoktól barázdált arca, 
szikár alakja mint a hazáért élő férfi eszményképe vésődik szivünkbe. 
Államvezető bölcsességébe vetett hitünk erőt ad a gondokkal teli 
életünk örömmel való r seléséhez. szebb jövőnk zálogát az ő bölcses
ségében látjuk. Anyar.yclv és pártállás különbsége nélkül tőle várja 
ennek a hazának minden fia sorsa jobbrafordulásáf, parancsait 
— ha kell — vakon követjük! Tudjuk, hogy az ő gerinces magyar- 
súgónak, bölcs országtásának köszönhetjük, hogy sikerült felemel
kednünk a trianoni kereszt alól és visszaszereznünk a magyar nép 
ezer éves becsületét. Büszkék vagyunk az egész világ előtt Kormány
zónkra. a magyar katonaeszmény megszemélyesítőjére, aki vérét 
ontotta hazájáért és akinek fia a harc mezején áldozta drága életét.

Ezekben az ünnepi órákban forró fohász szál szivünkből az Egek 
Urához: őrizze meg számunkra sokáig egészségben Kormányzó 
Urunkat, hogy győztesen vezethesse ki a magyart a nagy világ
égésből. Hisszük. hogy a Magyarok Istene meghallgatja imánkat, 
mi pedig fogadjak, hogy tántoríthatatlan hűséggel és megingatha
tatlan hittel követjük vitéz Nagybányai Horthy Miklóst az ezeréves 
Nagymagyarország feltámadásához vezető utón !

Katonai ünnepség lesz vasárnap Muraszombatban
A muraszombati honvéd újoncok eskütétele

Honvédeinkkel együtt honvédünne
pet ülünk vasárnap Muraszombatban. 
Újoncaink esküsznek fel a magyar 
zászlóra, a hazájukhoz való rendíthe
tetlen hűségre és elöljáróik iránti fel
tétlen engedelmességre A honvéd
eskü a magyar férfiak életének egyik 
legszebb és legünnepélyesebb esemé
nye és ennek megfelelően méltó ke
retek között rendezik azt rneg ezidén 
is Muraszombatban.

December 4-én, szombaton délután 
6 órakor, a honvédeskü napjának elő
estéjén érkezik meg

az ezredzászió és az ezredzenekar 
Muraszombatba. Az ezredzászlót disz
század várja az állomáson és viszi 
be a parancsnoksághoz.

Vasárnap reggel 9 órakor mindkét 
templomban

honvéd-istentisztelet
lesz, majd fél 11 órakor az ország
zászló előtt lesz az eskütétel. Előtte 
ünnepélyesen átveszik az ezredzász
lót, majd nemes Breuer Pál ezredes 
méltatja az eskütétel jelentőségét. Ru
szin nyelven Galambos Márton főhad
nagy intéz beszédet az újoncokhoz. 
A polgári hatóságok részéről dr. Ola
jos József főszolgabíró mond beszédet.

Ezután esküt tesznek a honvédek, 
majd a Szózat elhangzása után

diszmenetben
vonulnak el az országzászló előtt.

Honvédeink ünnepe valamennyi 
muraszombati magyar és magyar-

A KORMÁNYZÓ UR 
NÉVÜNNEPÉT 

ezidén is ünnepélyes keretek között 
üli meg Muraszombat közönsége. A 
község hivatalos ünnepélye hétfőn dél
előtt 10 órakor lesz a Városi Mozi
ban. Ezt 9 órakor istentiszteletek elő
zik meg a templomokban.

I

vend ünnepe is. Ezt. valamint a hon
védeink iránt érzett szeretetet és meg
becsülést semmivel sem fejezhetjük 
ki jobban, mint hogy kivétel nélkül 
részt veszünk a nagyszabású katonai 
ünnepségen.

A honvéd eskütétellel kapcsolatban 
a község elöljárósága felhívta a házi
gazdákat. hogy vasárnap lobogózzák 
ki házaikat és öltözzék magyar nem
zeti ünnep díszébe egész Muraszombat.

Szünetel az autóbuszforgalom
december 5-12 között

A gumival való takarékoskodás cél
jából a tavalyihoz hasonlóan ezidén 

i is 6 napig szünetelteti az autóbusz- 
1 forgalmat a MÁVaut. December 5-től 

12-ig nem közlekednek a Muravidé
ken az autóbuszok.

Béhéröl tárgyal-e a papa?
Berlinből jelentik: Az utóbbi napok

ban egyes jelentések azt a látszatot 
keltették, hogy a hadviselők a pápá
hoz fordultak béke közvetítésért. Ezzel 
kapcsolatban illetékes német helyen 
a leghatározottabban leszögezték: né
met részről sem hivatalosan, sem fél
hivatalosan nem fordultak a Vatikán
hoz fegyverszüneti közvetítésért.

Az angol hírszolgálat idevágó híresz
telései nem egyebek célzatos kitalá
lásoknál és az a céljuk, hogy úgy tün
tessék fel a dolgokat, mintha Berlin 
bombázása egészen más hatást gya-

■ korolt volna a német népre és veze-
■ tőségre, mint amilyent valóban gyako
rolt. Ugyanilyen kitalálásnak kell mi
nősíteni az angol hivatalos hírszolgá
latnak azt az állítását, hogy Papén 
ankarai német nagykövet repülőgépen 
a Vatikánba érkezeit.

Mindazok az angol forrásból ter
jesztett híresztelések, amelyek szerint 
a németek fegyverszüneti lehetőségek 
iránt érdeklődnének, ugyanígy azok 
az angol sajtóhangok, amelyek a le
győzött Németországgal tanúsítandó 
bánásmódról szólnak, illetékes német 
megáltapitás szerint csak arra valók, 
hogy bebeszéljék az angol népnek, 
főleg a háborúba belefáradt népréte
geknek, milyen döntő jelentősége van 
a háború befejezése szempontjából a 
Berlin ellen intézett légitámadásoknak.

Az angolok talán abban is remény
kednek, hogy egyik vagy másik sem
leges állam ezekután kételkedni fog 
Németország ellenálló erejében.

A legfőbb cél azonban nyilván, az 
hogy hatást próbáljanak kelteni Moszk
vában és úgy' állítsák be a dolgokat 
mintha a Berlin ellen intézett légi
támadások kihatásaiban legalább is 
egy enrangúak lennének a megígért, de 
meg nem valósított második arcvonallal
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1.000 pengős adomány is érkezett 
a muraszombati csata hőseinek emlékművére

A Vendvidéki Magyar Közművelő
dési Egyesület gyűjtést indított az 1919 
január 3-i muraszombati csata hősei
nek állítandó emlékmű céljaira. Te
kintettel arra, hogy a gyűjtés csekk
lapok utján történik, az .egyes ado
mányok postára adásáról csak 6 na
pos késéssel értesülünk. így csak a 
gyűjtés kihirdetése után pár napon 
belül postára adott adományokról ka
pott az egyesület értesítést a Mura- , 
szombati Takarékpénztártól — amely- ' 
hez külön folyószámlára az egyes 
összegek befutnak —. ezért most csak ; 
ezeket közölhetjük az adományok ér
kezésének sorrendjében.

özv. Szikoray Józsefné mozienge
délyes Muraszombat 80 P. Zsizsek 
József mozigépész Muraszombat 3 P. j 
\ idős István Budapest 15 P, ifj. Szász i 
Ernő szerkesztő Muraszombat 50 P. i 
Faflik Ferenc plébános Felsőszentbe-, 
nedek 20 P. Mórocz Imre főjegyző ■ 
Muraszombat 20 P, Rákóczy Teréz 
taniiónő Mártonhely 10 P, Josár Sán-! 
dór Tótkeresztur 1 P. László Antal 
Lendvavásárhely 2 P. Kercsmár KM-, 
mán kovács Muraszombat -1 P. Zsmá- 
vec gyógyszertár Muraszombat 2 P. 1 
Matus János Dolány 3 P, dr. Rituper . 
Sándor körorvos Tótkeresztur 6 P. : 
Lippai László Nagytótlak 2 P. Am-. 
lacher Laiosné Szombathely 10 P. 
Skaiics Sándor Alsólendva 3 P. Ga-' 
béres k Iván Nemesiádony 3.u0 P. 
Píöchi Ilona Szarvasiak 5 P. Magát | 
megnevezni nem óhajtó adakozó Kis
pestről 1000 P. Kolossá János bőr
kereskedő Muraszombat 200 P. Skra ; 
bán István cipész Mártonhely 3 P. 
Kollár János Lnndvanemesd 1 P, Czi-

tíz IpüPlcstiilet Mrtayti
Kiutalás: Cipészek részére: bőr

hulladék. Pékek és kéményseprők ré
szére : szappan. Szabók részére : cér
na és lószőrvászon.

Patkóvas é.s keréksinvas jegyek 
szétosztásával kapcsolatban jövőben 
az alábbi eljárást kell követni: Az 
Ipartestület az utalványokat a vas
elosztó bizottságnak megküldi. A vas- 
elosztó bizottság az utalványokat a 
gazdák között osztja szét. A gazda 
az utalvánnyal elmehet bármelyik ipa
roshoz. akinél dolgoztatni akar és át
adja neki. Az iparos az ipartestület- 
nél jelentkezik és ott annyi jegyet 
kap. amenyinek megfelelő utalványt 
bead. Az igy kapóit jeggyel mehet 
az iparos a kereskedőhöz.

Hivatalos óra telek részére az ipar
testületnél 9—13 óráig naponta.

Árverési hirdetmény
Kiskorú Unger Mária képv. Unger János 

végrehajtatónak Bertaianics Ferenc ismeretlen 
tartózkodást! végrehajtást szenvedő ellen indí
tott végrehajtási ügyében a telekkönyvi ható
ság a végrehajtási árverést 480 P tökekövete- 
les és járulékai behajtása végett a Szarvas
iak községben fekvő, s a vizlendvai 31. sz. 
tikben A 1 1 sorsz. (130, 131, 132. 133) hrsz. 
alatt felvett joszágtestek felerészére 3417.54 
pengő kikiáltási árban elrendelte.

Az árverést 1943. évi december hó 28. nap
ján délelőtt V112 órakor Szarvasiak község
házánál iogják megtartani.

Az ingatlant, ha az árverés megtartását a 
végrehajtatok közül Krizsán Nándor kéri 1482.-- 
P. ha Muraszombati Takptár kéri 2123.80 P, 
ha kk. Vidonya Viktor és tsai kéri 1637.90 P, 
ha dr. Skerlák Aladár kéri 3417.54 P. ha kk. 
Unger Mária 145 és 30 P-ös kéri 3426.44 P 
zálogjogára vagy pedig 242.50 P-ös zálogjo
gára 2152.3/ P vételárnál alacsonyabb áron 
eladni nem lehet.

Bánatpénz a kikiáltási ár 10%-a. amelyet 
a magasabb ígéret ugyanannyi %-ára kell ki
egészíteni.

Muraszombat. 1943. szeptember 27-én.
ALBERT ANDRÁS s. k. 

ömkf. jegyző. 

poth Józseí Lendvanemesd 1 P, Vu
csák Antal igazgató tanító, Peremar- 
tongyártelep 2o P, Luthár Róbert No
va 20 P.

Az adományozók névsorának köz
lését jövő heti számunkban folytatjuk 
az adományok érkezésének sorrend
jében.

I

í!,*< HI N Z N
— Dr. Tulok József alispánt ün

nepelték a megyeházán abból az al
kalomból. hogy huszonöt évvel ezelőil 
lépett vármegyei szolgálatba.

— A kereskedelmi iskola tanulói 
180 pengőt gyűjtöttek egy hadirok
kantnak. A kereskedelmi iskola tanu
lói igazgatójuktól, dr. Rhosóczy József
től. a Járási Bajtársi Szolgálat veze
tőjétől megtudták, hogy egy muravi
déki származású fiatalembernek, aki 
a mostani világháborúban rokkant sú
lyosan meg, támogatásra van szük
sége, hogy uj életet kezdhessen. Ta
nult mesterségé! ugyanis nem tudja 
folytatni megrokkanása következté
ben. A diákok elhatározták, hogy a 
maguk részéről is megtesznek min
dent a rokkant honvédért és megta
karított filléreikből 180 pengői adtak 
össze, hogy felajánljak ezt az össze
get e. rokkant támogatására.

KÖZPONTI HOO
39TTRÍCH. MU&A3ZOMB3T

December 4-én. szombaton V28 órakor
5-én. vasárnap 3, J5 és V2 8 órakor 

és 6-án. hétfőn V28 órakor

5-ÖS SZÁMÚ ŐRHÁZ
Jávor Pál, Bulla Elme, Bihary József, 

Pethes Ferenc. Hajmássy Mikló.',, 
Toronyi Imre. Vándory Gusztáv.

December 7-én. kedden V2 8 órakor 
8-án. szerdán 3. 5 és V28 órakor 

9-én, csütörtökön l/z8 órakor 

A HEGYEK LEÁNYA 
DRÁMA. — Fősz.: FÉNYES ALICE, NAGY 

ISTVÁN, LADOMERSZKY MARGIT

— A Muraszombati Kaszinó 
Egyesület évi rendes közgyűlése de
cember 16-án lesz. Kiegészítik a köz- 

1 gyűlésen a tisztikart és uj tagok fel- 
i vételéről határoznak. A közgyűlést 
társas vacsora követi a tagok részére.

— Vas vármegye tisztviselői ka
rácsonyi segélyként két havi fizetést 
és családi pótlékot kapnak.

— Halálra égett egy muravidéki 
kovácsmester. Bencsecz Ferenc 46 
éves kovácsmester lámpába öntött 
petróleumot, közben azonban nem 
oltotta el a lámpát. A petróleum láng- 
ralobbant és meggyujtotla a szeren
csétlen ember ruháját. Felesége be
rohant a szobába, hogy letépje férjé
ről az égő ruhát, a lángoló ruháju 
ember azonban kínjában kirohant az 
udvarra, ahol még nagyobb lánggal 
égett az olaj. Mire a muraszombati 
kórházba szállították, már nem lehe
tett segíteni rajta, meghalt.

Tanoncnafc
! jobb házból való fiúi felveszek. — Kalamár 

Lajos cipész.mester. Muraszombat.

Vadástpus^a,
: jó állapotban lévő, eladó. — Siltár Sándor, 

Sürüháza 56.

— Egy győzelemmel es egy vere
séggel tértek vissza Szombathelyről 
a Mura SE sakkozói. A Mura Sh 
erősen tartalékos sakkcsapata vasár
nap két mérkőzést játszott Szombat
helyen. Egy iket 4:3 arányban elveszí
tette a Baross Kör csapatával szem
ben. a másikat 4:2 arányban meg
nyerte a Bőrgyár csapata ellen. —Itt 1 
adjuk hírül azt is. hogy a Mura SE 
sakkszakosztálya háziversenyt rendez. , 
amelynek befejeztével ranglistát állít 
fel. A háziverseny jövő héten kezdő
dik. az érdcKlődők forduljanak dr. 
Nemecz János ügyvédhez a részle- j 
tekért. — A rniuaszombati rn. kir. álla-, 
mt ptmm íz um Sakk őre szombaton tar
totta meg alakuló tisztújító közgyülé- ( 
sét. A kör tisztikara az 1943— 44 tan-; 
évre a következő: ifjúsági elnök: Ko'bl 1 
Darinkó Vili. o. !.. titkár: t.'án Ottó, 
Vili. o. L. pénztáros: Hodost sek uéza i 
Vili. o. L. háznagy: Csacsovics Ferenc • 
Vili o. t. A kör közgyűlése elhatá
rozta. hogy a sakkozás minél széie-1 
sebb rétegben való népszerűsítése 
érdekében először az iskola osztályon
kénti csapatbajnokságát, majd alsós 
és felsős egyéni bajnokságát rendezi 
meg. A tanév befejezése előtt azután 
az iskola csapata megmérkőzik más 
iskolák csapataival is. Az elméleti tu-j 
dás fejlesztésére előadásokat tartanak. | 
Az előadásokat vita fejezi be. majd : 
az elhangzott elméleti előadásokat 
tanácskozási játszmákon gyakorolják. 
Végűi elhatározta a közgyűlés, ;iogy 
a Mura SE kiváló sakkozóit felkéri 
előadások és szimultán játékok tar
tására.

— DISZNÓTOR lesz vasárnap 1 i-. 
tán János vendéglőjében Kisszomba- ; 
tón. A disznótor délután 1 órakor1 
kezdődik és záróráig tart.

— Kedden 1 órás légiriadó voit 
a Muravidéken. A riadót azért ren
delték el. mert két hullámban angol
szász gépek repüllek át az ország' 
nyugati részén.

— Öngyilkosság. Özv. Szakály Pál- 
né 83 éves velerr.éri asszony bele-' 
folytotta magát egy lentilológödör mé- 
teres mély vizébe. Az asszony életunt 
volt és már több Ízben kísérelt meg 
öngyilkosságot.

— Rónaiőri vasárnap, december 
5-én délután 2 órai kezdettel magyar 
nyelvű színdarabot adnak elő. A 
színdarab címe ; „A szivek Mikulása' . 
A tiszta jövedelmet .1 megalapítandó 
magyar népkönyvtár javára fordítják. 
A színdarabot Visi Irén tanítónő ta
nította be.

— Pályadijat nyert egy muraszom
bati kereskedelnusta. Gyurátz Ferenc 
muraszombati kereskedelmi iskolai ta
nuló a Tuberkulózis Elleni Országos 
Szövetség ö pengős pályadiját nyerte.

— A félver. Művészi svéd filmal
kotás szerepel a Városi Mozi csütör
töki és pénteki műsorán. Címe: a Fél
vér. A lappföld égbenyuló hegyei, 
végtelen hómezői, a rohanó vadvize
ken átúszó rénszarvascsordák, a far- 
kasfalkák. amelyek száguldva üldözik 
a menekülő szánokat, az északi ta- 
vasz és az északi szerelem habozó, 
félénk és csak lépésről lépésre elő- ! 
merészkedő v irágfakadása felejthetet
len élménnyé avatják ezt a csodála- j 
tosan szép filmet. ,

— Este 6 órakor zárnak Mura
szombatban is a gyógyszertárak 
december 1-töl, akárcsak a megye 
többi városaiban. Ezt az intézkedést 

! a világítással és a fűtéssel való taka
rékoskodás céljából határozták el.

— Gépjárművezetői tanfolyam 
kezdődik Muraszombatban. Akik 
részt akarnak rajta venni, azonnal 
jelentkezzenek az Elefánt szállóban. 
December 10 után uj jelentkezőket 
nem fogadnak el.

Városi Mozi
December 4-én, szombaton 17 és 19.30 .

5-én, vasárnap 11.15. 15. 17 és 19.35 
6-án. hétfőn 15. 17 és 19.30

Taphabarlia sgyveíeg
Pás e r Antal, Szilassy, Pethes, Rajna’
Makláry, Tolnay Klári, Turay Ida s> . 

Donaid kacsa, Plútó kutya.

December 8-án. szerda 15. 17. és 19.,;, ..
9-én, csütörtökön 19.30 .

' László, Simor Erzsi, Rajnay Gáoút

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

— Muraszombati anyakönyv. Szti- 
lelés Szilágyi Sándor és Borovszky 
Mária házasságából leány, Horváth 
Mátyás és Küplen Mária házasságá
ból leány, Morcsics István és Zsálik 
Mária házasságából fiú, Tisiarics Má
tyás és Skerlák Mária házasságából 
leánygyermek született. — Házasság 
Gerle, József cs Bohár Apolonia. Ta
kács Gyula és Lipp Krisztina esküd
tek egymásnak örök hűséget. — Ha
lálozás: Németh Karolina 36 éves, 
dr. Brandieu Szilviuszné, szül. Sza
konyi Edit 53 éves. özv. .Vogrincsics 
Ferencné, szül. Serüga Éva 8a éves 
és Ambrus József 82 éves korában 
halt meg.

Pályázati hirdetmény
Urdomb körjegyzőségnél szervezeti ; 

dijnoki helyre pályázatot hirdetek.
Az állás javadalma a 62.000/1926. B V: 

rendeletben megállapított illetmény.
Felhívom mindazokat, akik ezen állás: el

nyerni óhajtják, hogy képesítésüket (IV. közép
iskola) eddigi alkalmaztatásukat, erkölcsi é- 
politikai magatartásukat igazoló bizonyítvá
nyokkal, valamint az 1939. IV. t. c. 5. ér
telmében megkívánt keresztény származásuké 
igazoló okmányokkal felszerelt kérvényük'-' 
hozzám folyó évi december hó 20-án déli 12 
óráig nyújtsák be. Az elkésve érkezett pályá
zati kérelmeket figyelembe nem veszem. Meg
jegyzem, hogy az állás be van helyettesít^ ■■ 
Az alkalmaztatás félfogadás utján fog történ-

Muraszombat, 1943. november hó 20.
Dr. OLAJOS JÓZSEF 

főszolgabíró.
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Kühár -'Ióris d r,

i
I

j-jo.i;. dr. teljes egészségnek őr 
/endett, soha senkinek betegségről 

1P. :o szüléiről nem panaszkodott 
/éppen ezért keltett nagy megdöb
benést a hirtelen bekövetkezett halá- 

, Ár int aztán később kiderült, az 
50 éves házíőnóköl pénteken reggel 

zül< bt n érte agysz 1- 
L,lés és szobájának padlózatán talál
ták meg es zméletlen állapotban az őt 
kereső rendíársai A ki hívott orvosok 
álla'potát annyira súlyosnak találták, 
hogy Q kórházba való szállításától el 
kellett tekinteni- Agyba fektették, de 
anélkül, h< gy visszanyt rte volna esz
méletét, ' esteken este meghalt.

A szomorú, döbbt netes gyászhü 
minket muravidékieket sújtott leg
érzékenyebben. mert benne cgv kiváló 
tudósunkét, igazi nagy szülöttünket 
vesztettük cí. Ugyanis Kühár Flóris 
dr. 1893. julius >-én Páric.-falván szü
letett s ugyanott él jelenleg az özvegy 
édesanyja és a kiterjedi rokonsága is. 
Minta bencésrend nevelését 1916. 
junius 29-én szentelték áldozópappá 
s utána alig egy év múlva. 191í-ben, 
tehát elég fi ű- .Ion már Celldömöikön, 
a híres bu uj ró kepyhelyen volt plé
bános. De . icsoda ; A-oános? Kühár 
1 Ióris dr. 'héz időkben került Cell - 
dömölkre. rövidesen rá a 
dalom rázta, döngetie mind 
nemzet, mind az egyház fundamen
tumát. Kühár Flóris dr. azonban ke- 
léeyki'tésii harcos katonája volt egy- • 

há2.mak és a szentistváni Magyar- j 
országnak, bátran szembeszállt a vö
rös terroristákkal, aminek internálás ! 
leit a vége. Ez azonban csak rövid 
ideig tartott, meri szabadon bocsátása 
érdekében vallás esfelekezeti különb-

másként korlátozzák az áramszolgáltatást
Felhívás a magánháztartásokhoz

K,

A háború ötödik évében részben 
az anyaghiányra, részben a megnö- 
vekedell szükségletekre tekint [tel cl- 
kerülhetetlen a villamos energiával 
\ aló fokozott takarékoskodás.

l'clhivja ezért a minisztérium a ma
gánháztartásokul .1 villamos energiá
val való i< miié: '.zebbmenó takarekos- 
síigrm N<- fogyasszunk íeleslcgr sen 

i ' Név ez< tesen: «i 
ára nen f dtétlcniil 

• zükseges égőinkéi kapcsoljuk ki. na- 
.'ol>h égőinkéi kisebbekre cseréljük 

lc| es gondosan ügyeljünk arra, hogy 
azokat a helyisi geinkcl. amelyekben 
senki . ni tartózkodik, nem hagyjuk 
megviiiis'iivfj f\s egyébként is a leg- 
nagyebb figyelmet fordítsunk a villa
mosam rgiaval való takarékosságra.

A minisztérium elvárja a közönség
től. hogj amikor a kormányzat a hi
vatalos lap szerdai számában meg
jelent korinányrcndeleitel kénytelen 
V°!Í az összes ipari, kereskedelmi és 
mezőgazdasági üzemek, sőt az összes 
hadiiizemck villamos energia- és gáz- 
hgyasztását is korlátozni, ennek a fel
hívásnak mindenki önkent tesz elegei. 
A minisztérium utasította az energiát 
szolgáltató vállalatokat annak szigorú 
ellenőrzésére, hogy a fogyasztók eleget 
tesznek-e ennek a felhívásnak. Ha az 
ellenőrzés azt állapítaná meg, hogy a 
felhívás nem vezetett eredményre.

ség m' ll il valóságr ól lázadásban tört 
ki Celldömölk egész lakossága.

Kühár Flóris dr. öt évig plébános- 
kodott Celldömöikön s onnan 1922- 
ben főiskolai tanárként Pannonhal
mára majd Rómába került. 1929-től 
193b- ig már ism< t Pannonhalmán ta
láljuk. ahol ekkor az oltani egyház
megye esperes-tanfelügyelője volt. Eb
ből a tiszt .égből kerüli 1935-ben mint 
a bencés gimnázium teológiai tanára 
a budapesti rendház élére, de az it
teni nagy elfoglaltsága közben sem 
nyughalotí. bölcseleti es hittudományi 
könyvei s tanálmányai a magyar tu
dományos irodalom igaz gyöngyei 
közé tartoznak. Szerkesztője volt a 
Pannonhalmi Szemlének, majd a Ka
tolikus Szemlének s mint ilyen igazi 
művészettel forgatta az irói tollat.

Kühár Flóris dr. nevéhez fűződik a 
Szent Benedek Leányai Szerzetének 
megalapítása az Alföld több helysé
gében, azonkívül a tiszaujfalui temp
lom és rendház felépítése, ami renge
teg fáradságába és utánjárásába ke
rült. Nem feledkezett meg azonban a 
szülőföldjéről sem. mert hervadhatat
lan érdemeket szerzett a vasmegyei, 
különösen pedig a visszatért mura
vidéki műemlékek karbahelyezése, 
biztosítása és részükre állami támo
gatás elnyerése körül. Mint kiváló 
szónok a rádióban is gyakran szere
pelt és a legközelebbi vallástörténeti 
előada Budapest 11-n éppen novem
ber 28-án, szombaton este 6 óra 50 
perces kezdettel volt műsorra tűzve. 
Ez az előadás azonban kimaradt a 

fórra- rádió műsorából, mert akkor már Vas 
a vármegye sok szép gyümölcsöt hozó 

te rmőfá ja szegényebb volt egy értékkel.
A nagy halott lelki üdvéért hétfőn 

délelőtt 11 órakor mutatták be Buda
pesten az engesztelő szentmisét, dél
után 3 órakor pedig holttestét beszen
telték. maid Tiszaujfalura szállították 
s szerdán délelőtt 11 órakor ott te
metik el az általa emelt bencés temp
lomban.

a minisztc rium a magánháztartá
sok villamos energia- fogyasztása 
tekintetében is a legszigorúbb 
korlátozó rendelkezéseket fogja 
életbeléptetni

a rendelkezések megszegőinek 
megbüntetéséről i s;i fogyasztásból ki- 
zaiusrol i gondoskodni lóg.

es

Oscember 3Vsa fizesse be adóját, 
vét százalékot visszatérítenek belőle 

december hó 31-ig akár a kA i icnz.u! vm izg. il< isrigo.k felhív jak 
az adózó közönséget hogy adófize
tési kötelezettségének december h<» 
végéig tegyen eleget.

Aki adótartozását a folyó év végéig 
kifizeti, egyrészt hazafias kötelességé
nek tesz eleget, amennyiben az or- 
szágépitő nagy munka eredményessé
gét a mai időkben mindennél fonto 
sabb honvédek in sikerét mozdítja elő, 
de másrészt saját magának is jelentős 
anyagi előnyt szerez azáltal, hogy 
megtakarít további 6°/o késedelmi ka 
matot, 3% végrehajtási költséget, sőt 
a folyó évre kivetett adójának 2°/o-át 
vissza.is téritik.

Jelentős erkölcsi és anyagi előnyö
ket szerez tehát magának minden 
adózó, aki köztartozásait a folyó év

Gasda* gondok 
a megyggyíilés előtt
Szombathelyről jelentik: A hétfői 

megyegyülésrn az alispáni jelentés 
vitája sután három fontos, a gazdá
kat nagy mértékben érintő kérdés ke
rült szóba. Eórssy József az ipari nö
vények kötelező termelésével kapcso
latban rámutatott arra, hogy Vasme- 

1 gye nyugati része egyáltalán
nem alkalmas ipari növény ter
melésére,
helyett inkább tengerit, vagy zabote _ 

kellene termelni.
Kónya György 
a vágóállatleadás

szabályozását kérte a képen hogy a 
törpebirtokosok csoportonként tehes
senek eleget ebbeli kötelességüknek. 
A gabonabeszolgáltatással kapcsolat
ban. az kérte, hogy azok, akik nem 
tudták még leadni gabonájukat a túl
zsúfolt raktárak miatt, a saját házuk
ban raktározhassák azt. mig rájuk nem 
kerül a sor.

A felszólalásokra a főispán és az 
alispán válaszoltak. Ígéretet tettek, 
hogy

a zab vagy tengeri termelésre 
felhívják a mezőgazdasági kamara 
figyelmét, azokat a gazdákat pedig, 
akik rajtuk kiciil állá okok miatt nem 
tudják a kitűzött időre gabonabeszol- 
gáltatási kötelezettségükéi teljesíteni, 
nem büntetik meg.

Gyomarbajos! - Vesebajos! | 
TARTSON IVÓKÚRÁT I 

A természetes szénsavas | 

g hc-pvátopszági föltírengést p p jyq q |
a tavidéfetii is éreztÉk
A hétfőre virradó éjjel 3 óra 10 

perckor elég heves földrengést ész
leltek a Muravidéken, sőt egész Vas
megye területén. A szoros egymás
utánban következő két földlökés ere
jére jellemző, hogy
az embereket felébresztette álmuk
ból, elmozdultak a bútorok, sok 
helyen leestek a képek a falról.

A földrengés a heves horvátországi 
földlökések szélső hulláma volt és 
sem a Muravidéken, sem a megye 
többi részein nem okozott kárt.

Barkász T.
„MATEOSZ"

teherautó fuvarozás
MURASZOMBATTELEFON 31.

- Nagyváradon Váradi Sámuel 
40 eves férfit hatheti fogházra ítéltek 
jogerősen, mert úgy megverte barát
nőjét. hogy az 20 napon túl gyógyuló 
sérüléseket szenvedett.

„SPBfiííIfl'rum és bőrgyár 
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása 
Cégi. BORLAY ENDRÉMÉ

SZOMBATHELY - Thököly imre utca 71. - telefon: 10-68. 
Legkitűnőbb italok! Legpontosabb kiszolgálás.

HÍREK mindenfelől
Budapesten evangélikus hadi- 

árvaházat nyitottak meg
— Szatrnáron újból megnyitották 

a románok által nemrégiben bezárt 
tanítóképzőt.

— Budapesten otthonokat létesít a 
leánylevente mozgalom a falusi leá
nyok számára, ahol azok vasárnap 
délutánjaikat tiszta szórakozással tölt
hetik.

— Zomborban a szerb és bunye- 
vác egyesületek is belekapcsolódtak 
a népművelési bizottság munkájába.

— Szabadkán telefonbetyárok ga
rázdálkodnak. Leányokat csalnak ran
devúra és trágár szavakkal sértegetik 
őket. A nyomozás megindult kézre- 
keritésükre. Elfogatásuk esetén inter
nálótáborba kerülnek.

— Vácon hamisitott cukorjegyek 
kerültek forgalomba.

— Szegeden Gubanics Gyulánét 
ezer pengő pénzbüntetésre Ítélték jog
erősen, mert csak akkor akart akció
flanelt eladni vevőinek, ha azok tyú
kot és tojást hoznak be neki.

— Celldömöikön Róth Mór rövid
áru-kereskedő házában nagymennyi
ségű elrejtett textianyagot találtak. Az 
árut elkobozták és a büntető eljárást 
folyamatba helyezték.

GYÓGYVÍZ
ÜDIT GYÓGYÍT

Főraktár MURASZOMBAT
TELEFON 68.

— Vatikán hivatalos köreiben meg
állapították, hogy a 60 pápaválasztó 
bíborosból Cremonesi bíboros halálá
val már csak 43 maradt. XII. Piusz 
pápa főpásztorkodása óta 18 bíboros 
halt meg, vatikáni körök szerint azon
ban uj választást a háború idején 
nem tartanak.

— Finnországban jelenleg hal finn
magyar társaság működik a testvéri 
viszony ápolására.

— Törökországban a szombatra 
virradó éjjel súlyos földrengés volt. 
Nagy a kár, sok a halott.

— Szófia bombázásával kapcso
latban bolgár hivatalos helyen hang
súlyozzák. hogy Bulgária nem vesz 
tevékeny részt a most folyó háborúban.

A világ aranyfermelése az. idén 
30 millió uncia. I'.zelőtt két évvel még 
10 millió uncia aranyat bányászlak 

egy év alatt.
Argentína kivárásában protes

táns teológiái nyitottak, Ez DóI-Aineii 
kában az első protestáns hittudo
mányi főiskola.

Szovjet-Oroszországban az. or
todox egyház tanácsa elrendelte, hogy 
mindazokat a püspököket és papokat, 
akik a megszálló csapatokkal együtt
működtek, meg kell fosztani állásuk
tól és ki kell közösíteni az egyházból.

— Péter a volt Jugoszlávia exkirálya 
visszavonta azokat a diktatórikus tör
vényeket, amelyeket atyja. Sándor 
király uralkodás alatt életbe léptettek.
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LEVENTEÉLET
Tovább játszhatik-e a Mura Levente a labdarugó bajnokságban ?
Muraszombat sportközönsége na

gyon megkedvelte két évi szereplése 
alatt a legfiatalabb muraszombati lab
darugók csapatát, a Mura Leventét. 
Nagy érdeklődéssel figyeli szereplését 
és a muraszombati labdarúgás jóhi- 
rének további öregbítését várja tőle. 
Ez nem is maradt volna el, ha egy 
újabb levente-labdarugó rendelkezés 
most nem állította volna szinte meg
oldhatatlan nehézségek elé a Mura 
Levente vezetőit.

Ez a rendelkezés kimondja, hogy 
ezentúl levente labdarugó csapatban 
csak három diák játszhatik. A Mura 
Levente tehát tavasszal elveszíti — 
amennyiben ez a rendelkezés végle

ges marad — játékosainak zömét, 
hiszen két játékos kivételével vala- I 
mennyi labdarugója tanuló. Ezt a I 
veszteséget pedig már nem bírja el 
a fiatal csapat és erősen kétségessé : 
válik, hogy tavasszal eredményesen 
folytathatja-e tovább a bajnoki küz
delmeket.

A magunk részéről mindenesetre 
úgy vélekedünk és azt hisszük, hogy 
osztani fogja nézetünket Muraszom
bat egész sportközönsége, hogy még 
diák játékosai nélkül is indítani kell 
továbbra is a Mura leventét, nem baj 
az sem. ha utolsó lesz, de legalább 
uj játékosokat nevel.

Vitéz Nagybányai HORTHY MIKLÓS-a, 
nasega Kormányzója iméndén szvéti i» pondejlek vesz nas národ. /. /<>p 
lop lübéznosztjov i z nevtajenov poniznosztjov sze obrácsamo v tej vöraj 
prouti nasemi nájvéksemi voditeli i liibiteli tóga országa, komi sze lejta 
i delo za szvoj národ zsé pózna na obrázi. Ne nájdemo recsi v nasem szr- 
ci, sz kém bi ji pozdravili i sze nyim zahválili za vszo tiszto dobrotivnoszt, 
ka szó szvojemi národi szpravili. Mi vend-szloveni, ki szmo takerkoucs v 
nasem Kormányzóit zadoubili právoga ocso i voditela. sze te déri u mislejnyi 
vszi zberémo okouli nasega Kormányzója i puslerrio eden-eden zdiiháv prouti 
Vszemogoucserni B<>ugi, da naj nam ohráni i csuva nasega ocso escse 
duga duya lejta i da nász vsze szrecsno vöpripela z tóga goréesoga ognya. 
steri gori okouli nász. Mi pa oblübimo pred Vszemogoucsim. ka gdu 
nász Vi. drági nam ocsa, pozovéte na káksokoli duzsnoszt, mo pripráv
leni i tüdi síi. csi tüdi zmantrani, i Vasé povelejnye tak zvrsimo, kuk te tou 
od nász zseleli i kak lou dikiejra nasa jezerolejtna krscsanszka vogrszku 
domovina i z tém pokázsemu pred Bougom i szvejtorn. da szmo vörni 
szinouvje vitéz Nagybányai Horthy Miklósa!

Vitéz gróf Teleki Béla főispán:

SPORT
Zdaj v poménkanyi sze vöszkázse, 
ka sto je dober vogrin

Téli pihenőre tértek a Mura játékosai
Az őszi idény utolsó mérkőzése va

sárnap volt Muraszombatban. A Mura 
I. csapata mérkőzött a tartalékgarni- 
turával. Az idényzáró mérkőzés szép 
játékot és az I. csapat 7:0 arányú fö
lényes győzelmét hozta. A Mura já
tékosai ezzel be is fejezték az őszi

KÖZGAZDASÁG
A sertések adás-vételét újra szabályozták
A közellátási miniszter rendelete 

értelmében december 1-étől 20 kg-nál 
nehezebb és 80 kg-nál nem súlyo
sabb élősertést, tenyészsertést pedig 
80 kg-ot meghaladó súlyban is csak 
a következő személyek illetve szer
vek vásárolhatnak: Gazdakönyvvel 
ellátott gazdálkodók, gazdakönyvvel 
el nem látott olyan személyek, akik
nek süldővásárlási igazolványuk van, 
a köztenyésztési célra vagy állami 
akciók céljára vásárolt sertésekre vo
natkozóan a földmivelésügyi minisz
ter vagy az általa megbízott szerv, a 
sertés vásáslására jogosított országos 
vagy körzeti kereskedők, az Allatforgal- 
mi Központ mint szövetkezet és végül 
a közellátási miniszter, vagy a megbí
zásából eljáró hatóság által kijelölt hús
iparosok, de ezek is csak a jogosított 
országos vagy körzeti kereskedőktől.

Nyolcvan kg-nál nehezebb élőser
tést. lenyészsertés kivételével, decem
ber 1-től csak sertés vásárlására jo
gosított országos, vugy körzeti keres
kedő, az Állatforgalmi Központ a ki
jelölt húsiparos, továbbá az a bérhiz- 
laltató, akinek az Államfoigalmi a köz
ellátásügyi miniszter utasítása szerint 
átvételi utalványt adott és végül az a 
bérhizlaltato magánháztartás, amely-

9 háziipar höteleziííététele
Vasvárott most tartotta népes gyű

lését a vasvári járás mezőgazdasági 
bizottsága, amelyen igen életrevaló 
elhatározás született meg. Polgár Já
nos, a csehimindszenti körjegyzőség 
gazdasági elöljárója indítványára a 
vasvári járás nagy- és kisgazdái el
határozták annak a felsőbb hatóságok
tól való kérését, hogy a kormány 
tegye kötelezővé az egész országban 
a háziipart. Minden gazdának juttas
sanak néhány darab birkát és ha ez 
az országban egyöntetűvé és rend
szeressé válna, ezzel nyomban le le
hetne törni az ipari feketepiacot, mi 
a gazdák megállapítása szerint Dunán
túl egyes részeiben már elviselhetetlen. 

edzéseket és téli szabadságot kaptak 
a szakosztályuktól.

A vezetőség, a játékosok és a szur
kolók közös idényzáró összejövetelét 
csütörtökön este rendezték meg a 
Mura klubbhelyiségében. Az idényzá
ró összejövetelen a játékosokat va
csorán látták vendégül.

I nek a községi elöljáróság sertésvásár
lási engedélyt adott, vásárolhat.

Szabályozza a rendelet a magán- 
' fogyasztásra szóló sertésvágást is. 
Eszerint a községi elöljáróság sertés- 
vágási engedélyt csak annak adhat, 
aki a vágástól számított egy évre a 
háztartásához tartózó egy éven felüli 
személyek zsirjegyjogosultságáról, ille
tőleg a hatósági zsirellátásban való 
részesedéséről lemondott. A háztartás
hoz tartozó minden négy, egy éven 
felüli személy után egy-egy sertésre 
kell vágási engedélyt kiadni. Ha az 
említett személyek száma négynél ke
vesebb. a vágási engedélyt egy ser
tésre ki lehet adni, de az engedélyest 
a megszabott kötelező zsirbeszolgál- 
tatáson felül annyiszor 2 kg zsir be
szolgáltatására kell kötelezni, ahány- 
nval az emlilett személyek száma 
négynél kevesebb. A gazdálkodó az. 
éves gazdasági cselédek és időszaki 
mezőgazdasági munkások részére szer
ződéssel biztosított természetbeni já
randóság vagy élelmezés fedezése 
céljából sertésvágási engedélyi kérhet. 
Kimondja a rendelet, hogy december 
1 tol 19-1-1 június 30-ig terjedő idő alatt 
bérhizlatúsi szerződést csak az Állat
forgalmi Központ köthet.

Ellenőrzik
a mélyszántást
A múlt év őszén elvégzett mély- 

i szántások eredményeként az aszály 
i ellenére is 2—3 mázsa, de sok helyen 
50°/o-os terméstöbblet jelentkezett. E 
tapasztalat alapján rendelte el a föld
mivelésügyi miniszter, hogy a törvény
hatóságok ellenőrizzék, hogy a gaz
dák betartják-e a mélyszántásra vo
natkozó előírásokat. Több vármegye 
már szabály-rendeletileg intézkedett 
az ügyben. A Tiszajobbparti Mező
gazdasági Kamara körzeteiben a köz
ségi gazdasági elöljárók ellenőrzik, 
vájjon a gazdák mindenütt elvégez
ték-e a mélyszántásokat.

Vogrszkoga Zsitka Párt v Alsólendvi 
I je preminoucsi tork velko rédno szprá- 
■ viscse meo. na sterom je dr. Országh 
Pál követ orszacskoga gyülejsa od 
denésnyega politicsnoga sztanyá gú- 
csao. Pokázao je na vsze teskoucse, 
stere szó z zdajsnyov szvejtovnov 
bojnov prikapcsene. Vsze ténevoule 

j i teskoucse szó prinasz doszta mén- 
i se, kak pa v steromstécs drügom or
szági. Komi sze pa vszeedno ne vidi 
tü. lejko dobi pravico za kamakoli idti.

Vitéz gróf Teleki Béla zalavárme- 
gyövszki főispán je v alsólendavszkom 
járási zsivoucse vend-szlovene omej- 
no. na stere gledoucs je djao, ka je 

tü zsivoucse vend-szlovenszko 
lüdsztvo prejk jezero lejt verno 
bilou Vogrszkoj domovini i Szvé
toga Stevana Korouni.

Resttel Mussolinia 
ie po materi z vogrszkoga pokolejnya

Zapovednik oni SS marelasov, ki nuski őrmester, ki sze je zaliibo v 
je Mussolinia z vouze rejso, sze je lejpo vogrszko deklino Sásdi Borisko.
zvao Skorzeny Ottó i je po sztároj 
materi z vogrszkoga pokolejnya.

Za csasza Bachovoga vládanya je 
nájmre eden batalion 3. ulánuskoga 
regimenta z Becsa duga lejta bio v 
Ozsdoli v Háromszék vármegyővi. Tü 
je bio med nyimi Szkorzeny Ottó ulá-

Síiván Ernő • Muraszombat
Mtiszaki nagykereskeihs
SHELL KŐOLAJ R. T. I.ERAKATA
SKF., sro. golyóscsapágyak
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Vüpa. ka tüdi v bodoucse osztáne 
tákse, ár vsze tiszte pravice vzsiva. 
kakpa brátja vogrszke fájté.

V radoszti gorioszlobodjenyá sze je 
dosztim nalejci vidlo szebé za vougre 
vadlüvati,

liki zdaj, v csaszi poménkanya i 
sztrádanya sze vöszkázse, ka sto 
je dober vogrin.

Jesztejo tüdi táksi, ki ne szlüzsijo vo
grszkomi cili. nego szó ali z vednos- 
cse ali nevednoscse skér nepriátela. 
Od velkoga szlávszkoga országa sze 
nyim szenyári.

Znáno je, ka sto szó tou, ali vo
grin je dugotrplivi. pokecs sze dá.

Kakkoli sze szkoncsa bojna. vogrszko 
králesztvo de éti. od tóga szó lejko 
zagvüsani.

stero szi je szledi tüdi za zseno vzeo. 
Gda szó té bataljon predjáli nazáj v 
Becs po glijingi 1867. Ieta je tüdi ona 
odisla v Becs z szvojim mozsom. 
Nyéni vnükec je pa zdaj té héresen 
Szkorzeny Ottó, ki je z SS marelasa- 
mi Mussolinia rejso z zápora.

I

RÁDIÓK
szakszerű 
javítását vállalom.

Stícán Ernő, Muraszombat.



; j december 3. MURASZOMBAT is VIDÉKE 5 old?!
Szpomeník posztávimo nasim dícsnim 

junákom,
ki szó szpadnoli za naso krajino 1919. leta januára 3-ga

. znamenitejsi dogoudek nase 
jrie sze je odspilao 1919. leta 
,:a3-ga. gda szó nasi vrejli decski 

- irüzsenov mocsjouv vöszlirali z 
szombata szlávszko vojszko. ki 
ponücavsi vugodno príliko, po- 
szi prisla. Nas národ, nasi ba- 

;r - decski
_:o nej mogli pretrpeti tou szra- 
r-oto, ka bi stokoli oszkrúno eto 
„zerolejtno szvéto vogrszko zeni- 
3 nasi ocsákov

-a nyoj po jálnoszti goszpodü- 
záto szó zgrabili za tázlűcsane

-e i pred cejlim szvejtom poká- 
-zvojo vogrszko ogvüsanoszt. ka 
árod má szamo vogrszko csit

té ■ ■? i
- ak vogrin scsé zsiveti med ge- , 
erolejtnimi granicami vogrszko

ga országa,
/. -teroga gdastécs tüdi zsitek aldü-; 
ie zori.

Ase szvedousztvo je dejvao nas
J pred 24-mi lejtami i je nej Irpo, 

sze na tejli nasega országa ali 
la csrbina naprávila.

T u csinejnye je edino pri vszej

Od kédna do kédna
- idén spüo natúré je tou. ka bi 
avádi na ruszoszkom iionti zse !

-.0 moglo vládati mokro i mrzlo 
len, vendar pa tóga nega. Na- i 
’. je pa szlabo vrejmen na tál- : 
kom fronti, stero prevecs zavéra 

szke operácie. Jüzsni tao Ape-I 
-z.koga bregouvja je 1400—1600 

sziko. Po rébraj tóga viszikoga
■ zouvja, gde szó szarni gouszli lo- 

je. sze vlecsé nemski i angol
ki front. V lejpom vrejmeni szó 
szászi po keden dni notrijemáli j 
ali drügi spic tóga bregouvja, 

.ajsnyem ledenom dezsdzsouvji 
a szkoron nej mogoucse hoditi 
ouzki cesztáj. Municijo i sztro- 
ejko hirajo szamo na máli mu- 
konyicskaj. ka je pa za gnésnyo 

. o vsze preszlabo. Tou szlabo
- m pa lejko trpí escse pár kéd- 
ka je pa szamo za nemce dobro, 

> meli preci csasza, ka szi szvo- 
ellunge pod Alpami lejko mocs- 
• vöznaprávijo. Cilou edne sza- 
angleske novine právijo, ka oni 
áglo naprejidejnye nemrejo niti 
mati. Na ruszoszkom Fronti okouli 
—Zsitomira szó nemei dáli preci

• <en slousz szovjetem, ki szó tü 
icsaküvano zgübili vecssztou tan- 

x stiikov i okouli 10.000 zgráblen- 
c . Na jüzsnom táli fronta, okouli 

zóna, Krivojroga i Nikopola je 
.- zoszko napádanye tüdi hejnyalo. 

■'* Keresi szó probali véksi sereg na 
-c'újo szpraviti, ka nyim je pa nem- 
'k zsilavo proutinapádanye nej do- 
pusztilo.

mbertó, talianszki trónszki örocs- 
. * sze pakiva v Ameriko, gde de 
sze nájbole gvüsno csüto. »

Xooseveltov szin je tüdi z ednim 
oplánom bőmbe metao na Nemski 
^zág i sze je pri toj priliki zgübo. 
■erikanszko bojnszkominisztersztvo 

7- Jaj ne vej sztáino. ali je ovak vesz
et . ali szó ga pa nemei zgrabili.

’apáni szó edno kinezarszko divi- 
novembra 20. okouli zagrádili i 

Korr.pletno szpolouvili.
V elko zemlé gíbanye na Törsz- 

kom. Vküper sze je porüsilo 150 vesz- 
■»c z okouli 3.000 hizsami, v steri je

oni národaj, stere je Trianon v 
trco zdejvao.

Bojna. stera sze je 1919. leta januára 
i 3-ga odspilala v Muraszombati, záto 
' néma pára.

Áldovi té bojne pa, ki szó szvoj 
zsitek nej sajnálivali dati za naso 
domovino, szvoj vecsni szenszpijov 
prouszti gomilaj: stirje v Muraszom
bati. eden pa vu Vaslaki.

Nas národ té héroszé v szrci noszi
i od pokolejnya do pokolejnya de je 
vu vecsnom szpominanyi drzsao, ven
dar nyim je pa doszejgamao nej mo
gao posztaviti táksega szpomenika. 
káksi bi sze nyim dosztájao. Záto sze 
je Vendvidéki Magyar Közművelődési 
Egyesület odloucso, ka

z dobrovolnim podpéranyom cej- 
loga národa

goriposztávi dosztojen szpomenik tém 
nasim junáskim borcam. Pejnezne dá- 
re. sleri do sze rédno vöoznanüvaii 
v nasi novinaj, prejkvzeme vrédnistvo 
„Muraszombat és Vidéke" i Sziára 
Gasza v Muraszombati.

Pokázsite Vasé csütejnye za nase 
szpádnyene brate !

ltNas ^siendár'*
de zse pred Miklosovom gotov. V 
nyem de puno hasznovitoga i lejpoga 
cstenyá za nase kmécsko lüdsztvo. 
Vszaksi naj gléda, ka szi ga právoga 
hípa kupi. Kostao de szamo 1 pengő 
50 fiiierov.

vesznolo vise 2.800 lüdi. Tou gíbanye 
sze je tüdi prinasz obcsűtilo.

„Das Reich" zvána nemska SS di- 
vizia je okouli Dnyepera v zacsétki 
novembra mejszeca 2000 tankov vni- 
csila bolsevikom.

Angolszászi szó zádnye dnéve vö- 
ponüeaii gouszto meglő i szó Berlin 
poszpouloma bombardejrali. V oszmi 
dnévaj szó okouli 6 jezero bomb zlü- 
csali doj Kvár je vszegavecs velki. 
Göbbels miniszter je v ednom szvo-1 

i jem zádnyem guesi pravo, ka oni i 
; noucs i dén deiajo na tóm, ka nyim , 
eden lejpi dén vsze tou z interesom 

I vréd nazáj gverajo.
i

Na Grcskom szó nernei vsze szi
gete, ki szó szlűzsili za vráta na 
Balkán, vkrajszpojémali od angolszá- I 
szov i je zaszedli.

Roosevelt, Churchill i Sztálin sze ; 
po nájnovejsi glászaj prej szrécsajo ; 
v Teheránt prejdnyem várasi Perzsie. í

Staverty amerikanszkoga generáli- ; 
sa, ki je bio edne artillerijszke brigá- 
de zapovednik v Taljanszkom orszá- , 

i gi, szó nemei zgrabili.
Gotha-242 tipuski nemski eroplán 

' je tak zrihtani notri. ka lejko eden 3 
tonnszki terhni automobil pela kama- 
koli. 109. G. tipuski gyágerszki ero
pláni szó pa sztrasno hitri. Na nyem 

l nahájajoucsi slük velkoga kalibra pa 
I prederé steristécs bombnik z kuszto- 
ga platlina.

Na Vatikánváras dojzlücsane an
golszászke bőmbe szó 20 millión lir 
kvára napravile.

Stiri mocsni bójov je teklo doj v 
ednom szamom kédni blüzi Bougan- 
ville med ameiikanci i japánami. Gr- 
melo je v zráki i na mourji. Ameri- 
kanszka flotta je v tej bójaj zgübila 3 
velke i 9 ménsi hajouvov, pa 2 mati- 
jouva za eropláne.

I Dr. Kühár Flóris I

V szoboto ütro je rádió oznano tú- 
zsen glász. ka je ete nas vrejli do- 
movincsar, univerzitetni profeszor i 
főnök szv. Benedek réda v Budapesti 
nágló vöpremino. Té dreszélni glász 
je vszákoga globoko geno. ki je poz- 
nao delo tóga nasega zevesenoga 
csloveka. na steroga je nej bio giz
dávi szamo nas kráj, nego tüdi cejli 
vármegyőv. Kak szin prouszti páver- 
szki sztarisov sze je naroudo 1893. 
júliusa 5. v Pártosfalvi. Po szkoncsa- 
noj lüdszkoj -souli sze je vönávcso 
za dühovnika i je bio 5 lejt v Cell
dömölki plébános, gde je za csasza 
vládanya komunistov pretrpo doszta 
pregányanya. Szledi je grátao tanár 
v Pannonhalmi, Romi i v Budapesti 
na Pázmány Péter Tudományegyete
mi. Z szvojov znánosztjov je zvün
rédno obogato verszko literatúro. V 
zsitki nájvékse veszélje nyerni je pa 
bilou tou, ka sze je nas kráj pá na
záj prikapcso k Vogrszkomi országi 
i ka je tak szvojo escse zdaj zsivou- 
cso drágo mater i rodbino pá lejko 
vecskrát i brezi tezskoucs goriobisz- 
kao. Naj má miroven pocsinek v etoj 
drágoj vogrszkoj zemli, stero je tak 
lübo!

KrMki gíáso
— Zsalosztna szmrt. V szoboes- 

kom spitáli je mrou zádnyi pondejlek 
od pozsgalin Bencsec Ferenc, kovács
ki mester z Sürüháze. Neszrecsen 
Bencsec je lejvao petrolej v gorécsi 
lámpás, od steroga sze je vuzsgao 
gvant i tak doubo velke pozsgaline, 
sterim vecs nej bilou pomoucsi.

— 7-ga decembra po vszej soláj 
nede vcsenyá po zrendelüvanyi kr. 
vogrszkoga minisztersztva za verő i . 
vcsenyé.

— Zemla sze je mocsno genola 
novembra 29-ga vgojdno pár minut , 
po trétjoj vöri na Horvacskom, ka 
szmo tüdi mi obcsütili. V Károlyíi 
pouleg Vashidegkúta sze je cilou eden 
rour poudro. Ovak sze nindri niksa 
neszrecsa nej pripetila.

— Soförszki tecsáji sze zacsnejo . 
v Muraszombati. Sto scsé tao vzéti j 
na tej tecsájaj sze naj vcsaszi zglászi ' 
v hoteli Bácz. Po decembri 10-tom i 
sze vecs nede mogoucse notrivpiszati. |

— Nej sze mogla vcsakati szmrti 
86 lejt sztara Szakál-Balajc Terézia z 
Veieméra i je záto v tork vecsér 
szkocsila v mlako i sze zalijála.

— Za Koíedne szvétke sze do 3 
kil zsmetni paki lejko poslejo na front 
ali v bojnszki kráj.

— Vecsér ob 6 vöri sze zapréjo 
apoteke v Muraszombati i tou zavo
lo sparanva z drvami i poszvejtom.

— Od decembra 5—12 autobuszi 
nedo vozili zavolo sparanya gumijov.

— Muraszombati Járási Ipartes- 
tülei naznánya: Sujsztri dobijo ledr- 
ne falájcske. peki i rouraske zsájfo, 
snájderje pa koncé i plátno iz kony- 
szke diake. — Polkouvi i zselezo za 
sinye szevbodoucseetak dobi: Ipar
testület na vszáko vesznico posle utal
ványé i té utalványé do ritarje ali za 
tou odebráni eskütje med kmete tálali. 
Kmet z tém utalványom lejko ide k 
steromikoli meslri i tömi prejk dá 
utalvány. Mester pa utalványé prine- 
szé na ipartestület, gde dobi kárto 
za dojdáne utalványé i z touv kártov 
dobi pri bautosaj zselezo. — Kanca- 
laja ipartestületa je odprejta vszáki 
dén od 9—1 vöre.

— Lükovo, grájscsicsovo i mrkev- 
csino szemen poslemo v Finnszki or
szág, ár szó szi tóga szeménya za- | 
volo bojne nej mogli v zadosztnoj ! 
meri pripouvati.

a húzás napja: 
december 3.

ÁLLAMI SORSJÁTÉK
Egész sorsjegy 4 P, fél 2 P

Po szvejti
— „Zsive bombe“ mecsejo japáni. 

píse Washington Post Po porácsanyi 
té amerikanszi novin prej japáni nü- 
cajo tákse europlánszke bőmbe, v 
stere znotrásnyoszti szedi cslovik. ki 
ravna bombo genao prouti cili. Szvoj 
csasz szó jáko doszta píszali od tóga 
ka prej japánszki torpedói záto tak 
dobro trufijo, ár je prej vu vszákom 
torpedoji po eden-eden mornár. steri 
z szmrtnim nakanejnyom i tüdi z 
szmrtnov gvüsnosztjov ravna nevar- 
no ocelno poszoudo prouti cili. Dalé 
právijo té novine. ka csloveka. ki 
ravna europlánszko bombo, niti ne 
csáka gvüsna szmrt. ár kak ravna 
5-jezero kilszko bombo prouti cili. 
lejko z pomocsjouv marele szkocsi 
vö z szmrtne vouze. More pa biti 
persze pri lom deli jáko prilicsen i 
tüdi szrecsa ga neszmi povrcsti.

— Sztvár, stera sze na den pod- 
krmi za 100 kil. Zavo'o poménka- 
nya szirouvoga materiála, sze zná- 
noszt csiduzse bole louti z tém pita- 
nyom. Björn Holland Hanser profe
szor je v tóm dugoványi drzsao zdaj 
nej dugó edno velko napreidávanye 
v sterom je pravo, ka escse nega 
nikse bojaznoszti. ár jeszte v mouiii 
nezgrüntano doszta szirouvoga mate- 
rijála, steri nemre szfaliti. Tak je vei
ka vnozsína klóra, magnéziuma i 
nátriuma. Zse doszta norvéski fabrik 
dela té recsí z mourszke vödé. Po 
mislejnyi tóga zevesenoga profeszora 
je v mourszko.i vodej tüdi zadoszta 
zsivezsa, ka sze nájbole vídi z tóga, 
ka sze na példo nájvéksa mourszka 
sztvár, bálna, podk.rmi v prvom leti 
od 2000 kil na 70.000 kil. ka na dén
znamenüje 100 kil.

— Svédi szó znouva poszlaii sztro- 
sek v Belgijszki i Grski ország, gde
té prevecs naténci jeszte.

— V Spanyolszkom országi vdér- 
ja mocsen mraz, steromi szó nej vcse- 
ni. Na mesztáj je doszégno do 14 fo- 
kov, v ednoj krajini je pa szkoron 
zapadno meterszki sznejg.

— Szójo csiduzse vu véksoj meri 
pouvajo po celoj jüzsno-vzhoudnoj 
Europi. Nemei szó 1925. leta meli ko
maj 15 hektárov szője zaszejane, zdaj 
je pa zse 1500 hektárov pouvajo. Pou- 
vanye té kullure v bojnszkom vrej
meni je zvünrédno fontosno, ár vzsi- 
vanye szője nadomesztüje meszou. 
stero je vszigdár vzséli v bojnszkom 
vrejmeni.

® Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

Finom badacsonyi éb egyéb balaton- 
melléki borok szolid áron nagyban és 
kicaínvben állandóan kaphatok

bomasrvk»*rexk'donél — KissiombaL
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Kahso zimo mo meli letosz?
V Európi mraz dela mrzeo zrák, 

steri sze z szrednye Ázsie vlecsé 
prouti nam. Tá zrácsna massza je 
jani nej prisla k nam. ali letosz je pa 
vövidenye po ednom svajcarszkom 
vrejmenszkom specialiszti. Té svajcar- 
szki meteorológus je táksega mislej- 
nya, ka do letosnyo zimo regulejrali 
tüdi szuncsni fleki, steri na vszáki 11 
lejt popunoma minéjo, te sze pa pá 
pokázsejo. Tak minéjo tüdi té íleke 
. 915. Ieta. Pri tóm preminyávanyi szta 
dvej leti prvlé navádno szüsnivi. Tak- 
se szüje jeszéni, kak je letosnya bi
la. ne poumlijo v szrednyoj Éuropi 
zse 20 lejt. Letosnya zima de nájhi- 
irej normálna, navádna. znábiti malo 
mrzlejsa. Normálén mraz na pl. v Bu
dapesti telko znamenüje, ka de de
cembra i februára prejcsni mraz okou
li 0 foka, januára pa zse okouli 2 
foka. Ne bi skoudilo, csi de té me- 
ieorológus isztino meo, ár je körjenyé 
itak v najgi.

Tute ali pletykarije
Na szvoje postenyé je vszáki ob- 

csütlivi, tüdi tiszti, ki je zgűbo pos
tenyé. Brez postenyá szrcé rávno tak 
nemre zsiveti. kak plücsa brez zráka 
nej. Z tutami ali pletykarijami sze pos
tenyé vküpscsejse na máié falájcske, 
kak podgan szprejnyeno coto. záto 
tutase imenüje eden piszátei za ná- 
rodne podgane, ár oni razcsejsejo v 
národi korenyé zsivlejnya.

Tute szó velka neszrecsa i lázs. 
Ne szoudite drüge, ár szarni bodete 

szojeni ", — právi szvéto piszmo. Boug 
e szám za szébe obdrzsao pravico 

za szoudbo cslovecse natúré. Záto, ki

ELSÖ WUft-'A-özl 

Szövődé r. t. 
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50

T E L f -7 ’3-
O fl s l A

*

Központi iroda tBUDAPEST 

nad drügim szoudi. sze v Bozso szoud
bo vmesáva, ka je pa gjej.

Edno je gvüsno, csi bi na vszak- 
serr. csloveka szrci bila z giazsojne 
edna giendala, na stero bi sze dalou 
viditi v szrcé, bi zagvüsno najsii v 
vszaksem csloveki telko dobroute, 
da tiszioga szpoznamo za szvojega 
brata. Moremo pa priznati. ka v vszák- 
sem csloveki je káksa falinga, brez 
íalinge je szvejt escse nej vido cslo
veka. Záto. csi bi sze lüdjé po pravici 
navadili szouditi nad szvojimi blizs- 
nyimi — doszta vecs pogüblenva bi 
najsii v zsivlenyi, kak pa v csloveki 
i doszta vecs szlaboszti. kak hüdo- 
bije. Záto právi szvéto piszmo : „Csi 
brata szvojega od szlaboga csinejnya 
nemres odvrnouti, odvrni ga od mis- 
Ienya i csi od mislenya ga nemres 
odvrnouti pogledni nyegovo zsivlenye

Kak preprávlajmo polszke misi?
Kak szmo zsé v. preminoucsoj nu- 

meri píszali. na szprotoletje malo misi 
vidimo na pouli, záto zdaj zacsnimo 
je preprávlati, kelko ji escse jeszte 
i tou etak : Vecsér preglednimo pou- 
le i csi nájdemo misja lüknya. je z 
zemlouv zadelajmo. Vgo.idno ponov- 
no preglednimo poule i neszimo z 
szebom za vnicsenyé kákso skér. 
Lüknye, stere szmo \ ecsér zadelali, 
do zdaj zagvüsno odprejte záto vlej- 
mo v vszakso lüknyo 3—4 Iitre vö
dé. Mis zdaj vöpribizsi i jo vöni vni- 
csimo. Táksega hipa vzemimo z sze
bom deco, da oni lezsej za nyírni be- 
zsijo i tak misi szpomorijo.

Preprávlaio sze misi tüdi z pomocs- 
jouv gáza. Tou moremo z pazkov 
delati. ár sze zná vuzsgáti. Té gáz 
denimo v lüknye. natou vlejmo go
ri 3—4 litre vödé i lüknyo zadelajmo. 
Gáz sze zacsne pariti i vsze misi za- 
disi Jesztejo escse drügi cseméri. steri 
szó pa tak za csloveka. kak za zsivi- 
no nevarni. záto je ne priporoucsa- 
mo za hasznüvanye.

Kak dobro i hasznovito je escse 
Mussol i Lepit zrno, stero hitro vnicsi 
misi. Zavolo dobre szagé, jo misi ra- 
de grizéjo i za pár minut szó mrtve. 
V edno-edno lüknyo denimo po 3—I 
zrn. Naroucsi sze lejko od Magyar 

I

i csi od tóga ga tüdi nemres odvr
nouti, potom pokrij na nyega tvoj lü- 
béznoszti pláscs!“

Ali tak szouditi csloveka. da sze 
on niti nemre brániti i szamo nyego
ve faiinge viditi, csirávno ka nyegove 
dobrotivnoszti ne vidimo, — tou je 
vecs kak szramota ! Ka pa csi szó 
greji csloveka. stere je meo mogoucse 
na szebi i stere szmo mi od hise do 
hise vlácsiii, zsé z szkuzami dőli za- 
práni i v nebészaj odpüscseni ? Kak 
vüpamo szouditi drűgoga csloveka. 
dokecs ne szprevidimo szvoje íalin
ge? Nájvéksa faiinga i nájvéksi grej 
csloveka je v tóm, da drűgoga szou- 
dimo i kak prilicsno pride vecskrát pre- 
gouvor: „Da v drűgoga okej vidimo 
szpico, ali v szvojoj tramá nej 1“ Ali 
miszlite. da zavolo tűt nede velki ra- 
csun dávani pred Bougom ?

Mezőgazdák Szövetkezete, szombat
helyi kirendeltség ", ki z ednim pos- 
lejo navodila, kak sze more té cse- 
mér nücati.

Vidli szmo polszki misi sztrasno 
plodjenyé i nyihovo kvárcsinejnye. 
kak tüdi preprávlanye. Z málim trü- 
dom i z málimi sztroski lejko vszáki 

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

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.

I

vért vnicsi tou sztvár, ki nyerni telko 
kvára dela na pouli, v goricaj 
szadovnyákaj. Z málim delom 
naprávimo velke haszke. cilo té zda 
sze k zsétvi priprávlamo i vidimc :ej- 
le táble vözmlácsenoga szilja . 
szó nam misi napravile.

»MATEOSZ« 
kirendeltség és fuvarvállaló irt ia 

■l 
MURASZOMBAT 

LENDVA-utca 23. - TELEFON 34.

Ha Budapesten jól és 
otthoniasan akarja érezni 
magát, keresse fel

AHDREICS KÁROLY
vendéglőjét

BUDAPEST Vili., Kerepesi
Keleti p. u. érkezési oldallal szem

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

Iscsem hlápca
za domácse delo z komencijov. I 

\\ E R N E R. Jegenyés.

SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVNICA
Píszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. — Poszlovencso: FLISZÁR JÁNOS .p. vucsitel.

Román. — 1. Tál. lóEden Gregorics i edna szlüzsbeni- i ca! Tó sze bogme nepríprávi!Tákse sze vendar escse nigdár né zgó- dilo na szvéti.Tühinci szó z-plécsi genoli, (ka bi sze né zgódilo i tolili szó rodbino:Tó je nika né! Szamö od szébe sze razmi. Vem je Gregorics escse nigdár né kaj korrektnoga csinio. I za vász je etak bógse, kamcsi sze nede zseno i tá : velika vrédnoszt vám osztáne.Ka je biló v tóm isztine, ka né, je ne- znáno, ali telko je gvüsno, ka szó té glá- | szi pomali hényali, li szledi po letaj szó . sze pá ponóvili, gda szó k-Gregoricsovoj . hizsi prisli Wibrijovi i szó vidili tam po dvoriscsi ednoga máloga pojbicsa sze spilati. ]Csidi je té pojbics? Ka iscse tü? Kak je prisao v Gregoricsovo dvoriscse ? Vcsá- szi sze je i szám Gregorics zsnyim spi- lao. Sto je na zaklenyeni vrát klücsovo lüknyo notri nasztrégao, je vido, ka na Gregoricsa csrvé eden rdécsi pojáz jeszte opaseni, z-steroga sze dvé spagovinivi niti, cügli vidijo, stere te máli fickó v-ednoj róki cügle drzsi, v toj drügoj pa bics i kricsi: — Gyi, paci, gyi! — I té sztári őszei je frkao, szkákao, popleszávao v-há- maj, vcsászi, vcsászi bézsao i escse hrzao.I od tóga hipa je escse bole vu sza-

moszti zsívo, tak da ga je li rétko gda biló viditi po várasi sajdrati (ár je prej obédvé nógi, kak sze je tó niki spotlivec zsnyega spotáro, lévívi meo), v-ponosé- nom csíidnom gvanti, k-steromi sze je escse vu vrémeni spionsztva privado, pod pazdjami z-erdécsov marelov, stero je v- leti, v-zími, v-dézsdzsi i lépőm vrémeni vszigdár z-szebom noszo i stere je nigdár né djao dőli v prekleti, csi je koma prisao, nego jo je szebov neszao v-hizso i nesztanoma v-rokaj drzsao, dosztakrát sze je pripetilo, ka szó ga opomínali: „Doj naj denejo bácsi niarelo".— Né, né, sze je odpovcdávao, tak szem sze k-nyé privado, ka jo nesztanoma morém v rokaj drzsati, brezi nyé sze ne obcsütim prav.— Pri mojoj düsi velim, tak da bi mi edno rebro falílo, csi jo nemant pri szebi.Doszta gucsa je slo od tóga, zakaj sze je drzsao tak té marele?Tó je pacs nezapopád.tyeno! Mogőcse I je káksi szpömenek k-nyé prikapcseni ? I Nikák je pripovedávao (tak sze mi vidi | Pásár Stefan grüntni knig piszács, ki je j honvéd bio), ka je prej v-etoj sztároj ma- . reli noszo szemtá Gregorics Pali zname- nite telegráfe i napíszke vu vrémeni bojne, ár je marele stíl eden tál vótel bio.

Ti ovi Gregoricsje, ki szó na bogato herbijo csakali, szó nevoscséno glédali na tóga máloga pojbicsa, né szu engedüvaii, dokecs szó né vözvrtali, sto je on ? Vö szó zvedli, ka je v-privoreciszki katholi- csanszki krsztili knigaj (v-Privorec vészi ; je meo Gregorics imánye) notri szpíszani ■ pod „Wibra Gyurka" iménom, od Wibra Nanike porodjeni nezákonszki szin. Jáko lépi je bio, erdécsi zdrav, kak gedro, tak da ga escse kaksi sté tühínec polüjbo.NEVUGODNA ZNAMEJNYA:Te máli Wibra Gyürko sze lepő osz- návlao, krepek mocsen fickó je zrászao zsnyega z táksimi prszami, kak eden bobén. Gregorics Pali je né zadolo pripovedávati:— Odkud szó té prszi ? Pri vrági je je zadóbo?Nyerni, ki je vószke prszi meo, szó sze nájbole prszi dopadnole, te öve lászt- noszti i szpodobnoszti je né jemao na pamet. Tak je Gyurka uprav z-velkim talentumom bio poszpodobnyetii; te sztári v-pénziji bodócsi profeszor Kuperky Martin, steri ga je cseresz dnéva nisterno vöro domá vcsio, je navdüseni naglasüvao Gregoricsi:— Velki talentom má, tó mi naj ver- jejo goszp. Gregorics. Velki cslovek bode zsnyega. Zse do vidli!Gregorics sze je táksega hípa za biáj- zsenoga obcsüto, ár je jáko rád meo tóga pojbicsa, no csi je tó pred nyim néI kázao. Táksega hípa sze je szamo poszme- I jávao i etak odgóvoro:

— Sztávim sze v-eden cigár i ta- ■ze- mem, da bi ga zse napré zgűbo.Z-nájtinejsi cigárov je ponúdo n sztáromi profeszori, ki je rád vzéo i c ■ ■ ta rád gucsao.— Escse szem né meo tak pamet : vucseníka, tó mi naj verjejo goszpon. Gregorics. V-célom mojem zsítki szét- sze z-szrédnye mogócsnoszti fulkami rr ■: i na nyé zaprávlao moje velko zrÁ"y? Tó je bogme zadoszta zsalosztno cccsü ténye, naj mi verjejo goszpon Greg es. (Stero veliko zsaloszt szi je z-mainc cetek snoftobákom potiiisao). Rávno szem ;-<k zsnyimi goszp. Gregorics? — Ka - szte escse né csüli ? Né dávno je edna velka grüda zláta zgüblena vu drzsávnoj uát nici i nemrejo je nájdti. Velka preszkai va sze drzsi i naszlédnye gori prídeio, ka. I szó tó med kufer raztópili z-steroga do krajcáré bili. Tó je! Míszlim, ka me ráz mijo goszp. Gregorics? Jász szem tud moj düh prék nisterni pokolényaj v-dún-, dekászte tülke cepio. I zdaj próti■ mojega zsitka szem sze namero na tden i právi talentom. Miszlim, ka me razmitt I goszp. Gregorics.Gregorics Palia je né trbelo nádig .ati, ár je on szám od szébe doszta stinao tóga Vibra pojbicsa i trnok blüzi sz: ho« dili oni, ki szó zavolo száganya Gregoricsa rodbine proroküvali: „Zse bodete vidili, ka sze Ancsiko za zseno vzeme pojba z-mladoszti za színá vzeme".(Nadaljávanye pride.)
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában, Muraszomhat. Felelős kiad* és szerkeszt* mint a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Hartner) Nana*:.


