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Huszonnégy évvel
■ z lőtt. 1920 március l én a magyar 

nzetgyülés Magyarország kor- 
: .nyzójává választotta vitéz nagy- 
ányai Horthy Miklóst, aki ekkor ün- 
nélyesen letette az esküt a magyar 

.kotmányra.
Esküjéhez híven, szilárd akarattal, 
.,s kézzel teremtett rendet az or- 

zágban. felemelte a nemzetet csiig- 
. .léséből és irányt mutatott a teljes 
emzeti felszabadulás, a becsületes 

".agyar munka felé.
Az isteni Gondviselés megengedte. 
>gy annyi dicsőséges harcitett után, 

mely a múlt világháború alatt őt 
egmagasabb katonai rangra emel- 
1920-ban mint nemzetépitő meg- 

ezdhesse országmentő munkáját a 
i.yyar nemzet megtartására. Az el

múlt huszonnégy esztendő az ezeresz- 
cndős magyar nemzet történetében 
zámtalan nehézséget jelentett. A 
agy világvajudás között meg kellett 
hálni azokat az erőforrásokat, ame- 
< h a magyar nemzet erejét fenn- 

‘ják. táplálják és megsokszorozzák, 
rmányzó Urunk bölcsesége. szilárd 

akarata és a magyar nép nagyságá- 
a vetett hite az egész nemzetet egy- 
eíogta és az új magyar nemzeti had- 
r reggel ismét erőssé tette és alkal- 
nassá arra, hogy népünk nemcsak 
eserves fennmaradásáért küzdjön 

-apónként, hanem visszakapja azo- 
íj. a régi határokat is, mélyeket 
máink szerezlek meg számunkra.

A keresztény világnézet romjaiból 
-.■llett felépíteni az új magyar életet. 
~.mondhatjuk már. nem könnyű fela
dat volt. A keresztény világnézet Ie- 
ombolására törekvő nemzetközi szer
ezetek munkája nyomán lángolt fel 

ma dúló háború is. Horthy Miklós
- ölesessége kereste a békés kibonta- 

>zás útját a magyarság számára.
Az ő figyelő lelke és agyódó szere- 
iete szabta meg az irányt mindnyá- 
.mk számárra akkor is. amikor mun

kára hivott fel bennünket, akkor is, 
mikor harcba szólított*.  Előre az ősi 

magyar határokért1 Elvesztett hatá- 
aink egyrésze visszatért. Keblünkre 
.élhettük sokmillió visszatért magyar 

\^t vérűn két. A területgyarapodáson 
-.:vül nemzetünk tekintélyét is ismét 

régi megbecsült nemzetek sorába
- meite. A kötelesséyteljesitésben pél
dát és irányt mutatott minden ma-

arnak. Mint apa, elvesztette szere- 
’-tt fiát, nagybányai vitéz Horthy Ist

án!. kormányzóhelyettesünket, aki 
ellenség előtt hősi halált halt nem

zetünkért vívott küzdelemben. Isten 
őt adott Kormányzó Urunknak és 
szörnyű nagy csapás után is szi- 

:rd kézzel vezet bennünket tovább 
megkezdett jő úton és bízunk ab- 

~an, hogy az ő bölcs kormányzásá
ul megszerezzük a magyar nép biz- 

■ ságát, boldogulását, fennmaradó- 
' •! és nem merülünk el a népek nayy 

eánjában.

XII. Pius pápa kinevezte 
az uj szombathelyi püspököt

A Magyar Kurír jelenti:
Az Osservatore Romar.o március 

7-i száma közli, hogy .XII. Piusz pápa 
őszentsége szombathelyi püspökké 
Kovács Sándor pápai prelátus. c. apát, 
kiskunsági főesperes, kecskeméti plé
bánost nevezte ki.

Kovács Sándor pápai prelátus. kis
kunsági főesperes, kecskeméti plébá
nos — az uj szombathelyi püspök — 
1893-ba.n született Kecskeméten. 191 fő
ben történi pappászentelése után ha
marosan a püspöki udvarba került, 
ahol hosszú ideig töltötte be a titkári 
tisztséget. Amikor szülővárosának plé
bániája megüresedett, az ottani kato
likus egyházközség óriási többséggel 
őt választotta meg plébánosává és 
azt a választást főpásztora, néhai Ha- 
nauer A. István püspök 'óváhagyta. 
Kecskemét városa nagy ünnepélyes
séggel iktatta be uj plébánosát, aki-

■!■<>:

Esvséses műsor alapján 
ünnepli az egész Muravidék 

március tizenötödikét
Kossuth halálának ötvenedik évfordulója
Vendvidéki Magyar Közművelő- 
Egyesület elnöki tanácsa hétfőni

A 
dési 
délután megbeszélést tartott, amelyen 
elhatározta, hogy az idén egységes 
műsor szerint rendez az egyesület 
március 15-i ünnepélyeket az egész 
Muravidéken. A március 15-i ünne
pély műsorát az elnöki tanács össze
állította és sokszorosítva küldi ki az 
anyagot a VMKE vidéki munkatár
sainak.

Muraszombatban március lo-én 
reggel 9 órakor istentiszteletek lesz
nek. 10 órakor a Szabadság-téren 
kezdődik az ünnepély, ünnepi be
szédet dr. Nemecz János muraszom
bati ügyvéd mond.

♦

Magyarország népe március 20-án 
emlékezik meg Kossuth Lajos halá
lának 50-ik évfordulójáról. Ebből az 
alkalomból meg kí*li  mozdulnia az 

. egész Muravidéknek, hogy hitet te
gyen az örökkévaló kossuthi eszmék 

i mellett. A megemlékezésünk alap
gondolata az kell, hogy legyen, hogy 
Kossuth, akinek zászlóra alá sora
kozott egykor a Muravidék népe is, 
egyformán valamennyiünkké, mert ő 
az egész magyar népért élt. dolgozott 
és szenvedett. Magáénak vallhatja a 
nemzet minden fia, szegény és gazdag.

E világotrázó küzdelem idején Kos
suth a magyar szabadsáv, független
ség halhatatlan jelképezöje. A ma
gyar önvédelmi harc szimbolikus 
alakja, aki sokszoros túlerővel szem
ben teremtette meg a honvédséget és 
vivta meg vele dicsőséges szabad
ságküzdelmünket.

Kossuth a magyar szociális gon
dolat apostola, aki már egy évszá-

hoz-nek agilis munkássága nagyban 
zájárult a kecskeméti hitélet még na
gyobb elmélvitéséhez és virágzóbba 
tételéhez. Buzgó és ernyedetlen 
működése nemcsak a hitélet, hanem 
a közélet számos terén is egymás 
után szerezte meg neki a különféle 
kitüntetéseket. Hamarosan pálmonos- 
torai címzetes apát lett, majd 1937- 
ben pápai prelátus és a Kiskunság 
főesperese. Ezüstmiséje alkalmából a 
Kormányzó a hitélet és a társadalmi 
élet terén szerzett kiváló érdemei el
ismeréséül a Magyar Érdemrend Kö
zépkeresztjét adományozta neki. Nem
csak egyházmegyéjében, hanem or
szágszerte is ismert működése a kato
likus társadalmi mozgalmak terén és 
mint szónok is sokszor szerepel or- 
szágosjellegü gyűléseken is. Katolikus 
lapokban és folyóiratokban számos 
cikke jelent meg.

zaddal ezelőtt a sorsközösség esz
méjét képviselte és valósította meg a 
jobbágyság felszabadításával. Kossuth j 
Lajos az európai magyarság hőse, 
aki száműzetés, lemondás, hontalan
ság árán is egy egész világot ismer
tetett meg népének igazságával.

A VMKE elnöki tanácsa foglalko- rendezni, miért is felhívjuk az érde- 
zott a Kossuth-évforduló muravidéki kelteket, hogy jelentkezzenek az ipar
ünnepélyeinek megrendezésével is. testület hivatalában.

o;

Összeírják Muraszombatban 
a 18—GO éves férfiakat

Folyó évi március hó 11-én és 12-> 
én a helybeli diákleventék a m. kir. 
Honvédelmi miniszter Ur és Belügy
miniszter Ur rendeletére az 1884— 
1926. évben született 18—60 éves 
hadköteles férfiak nyilvántartási ada-

—«KO

Nem kell a muravidékieknek a pénz?
Egy Ízben már irtunk arról, hogy | 

mindazok, akiket a Pénzintézeti Köz- I 
pont erről zöld szinü ajánlott levél
ben értesített. 8 nap eltelte után ve
gyék át beszolgáltatott hadikölcsön- 
kötvényeik után járó térítést a Mura- 
szombatiTakarékpénztárban. Cikkünk
nek nem volt teljes eredménye, mert 
még mindig közel 200 személy nem 
jelentkezett pénzéért a takarékpénz
tárban. Ez részben a takarék munká
ját szaporítja, részben pedig a kötvé
nyek tulajdomosainak is hátrányos, 
mert ha egy évig nem veszik át pén- { 
züket, akkor azt már nem is kaphat-

Elhatározta az elnöki tanács, hogy a 
Kossuth-évforduló muravidéki ünne
pélyeire is egységes műsortervezetet 
készít és bocsát külső munkatársai
nak rendelkezésére.

A muraszombati ünnepéllyel kap
csolatban a Muraszombati Polgári Kör 
jelenlévő vezetői bejelentették, hogy 
azt a

Polgári Kör
szívesen megrendezné. Ebben az ügy
ben hamarosan összehívják a Polgári 
Kör választmányát, amely a Kossuth- 
emlékünnepség megrendezéséről hatá
roz és a műsort összeállítja.

_ 1 ermészetesen akárcsak a március 
15-i ünnepélyt a VMKE a hatóságok
kal és a többi társadalmi egyesüle
tekkel egyetértésben rendezi, éppen 
úgy a Kossuth-estet is karöltve ren
dezi meg a többi társadalmi egyesü- 

i letekkel a Polgári Kör. A vidéki Kos- 
suth-ünnepélyeket a VMKE rendezi.

*

Az elnöki tanács ülésén foglalkoz
tak a felszabadítás közelgő évforduló
jának megünneplésével is. Vitéz Lind- 
vay Nándor elnök bejelentette, hogy 
egy magas állású államférfiutói kapott 
ígéretet arra vonatkozóan, hogy fel
keresi a vidéket és az ünnepségen 
beszédet mond.

CSÉPLŐ ÉS VETŐMAGTISZTITÓ 
GÉPKEZELŐ TANFOLYAMOT

RENDEZ ELEGENDŐ JELENTKE
ZŐ ESETÉN A MURASZOMBATI 

IPARTESTÜLET!
A Muraszombati'Járási Ipartestület közli:
Közkívánatra testületünk elegendő 

jelentkező-esetén, cséplő ésyelőmag- 
tisztitó gépkezelői tanfolyamot kíván 

tait összeírják.
Kéri a járási levente parancsnok

ság. hogy a felek az összeirókat ud
variasan fogadják és az összes kato
nai okmányaikat bocsássák rendelke
zésükre.

ják meg. mert joguk elévül. Kél sze
mély már igy is járt a Muravidéken.

Ezért ismételten közöljük a Mura
szombati Takarékpénztár alábbi fel
hívását :

A Muraszombati Takarékpénztár 
felhívja mindazokat, akik a nála le
tétbehelyezett hadikölcsönök kifizeté
séről, illetve magyar kötvények kiszol
gáltatásáról a Pénzintézeti Központtól. 
Budapestről értesítést kaptak, saját ér
dekükben mielőbb jelentkezzenek a 
Muraszombati Takarékpénztárnál Mu
raszombatban. A ..Bejelentési jegyzé
ket” hozzák magukkal.
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Bálint Béla, dr. Saruga Rudolf és Gumilár Ferenc
írnak a Muravidékről a Délvidéki Moiwgráfiájában

Hosszú hónapok fáradságos kutató
munkája után egy nagy enciklopédi- i 
kus mü a megvalósulás stádiumához i 
érkezett. A „Délvidék Monográfiája 
immár sajtó alatt áll. Az illusztris j 
szerkesztő-bizottság, mely a visszatért . 
Délvidék legkiválóbb közéleti egyéni
ségeiből alakult, már összeállította és 
sajtó alá rendezte a mü hatalmas 
anyagát.

A gondos szerkesztés elsősorban 
arra ügyelt, hogy a müvet a tudomány 
minden terén lehetőleg kiváló szak
tudósok írják. Így a munka geológiai 
részét világhírű tudósunk dr. Cholnokv 
Jenő ny. nyilv. r. egyetemi tanar, dr. 
Szentes Ferenc egyetemi tanársegéd 
írták, a mütörténelmi részt pedig dr. 
Dercsényi Dezső egyetemi tanársegéd 
dolgozta fel nagy szaktudással.

Érdekes muraszombati találmány:
a színes ienharisnya

A háborús szükség a muraszom
batiak leleményességét is próbára teszi. 
Nálunk is megkezdődik a pót-anya
gok keresése és felhasználása és az 
egyes háztartások nap-nap után veze
tik be az újításokat.

Most is egy érdekes és általános 
érdeklődésre számot tartható mura
szombati találmányról hallottunk.

Győrfi Lászlóné valaha harisnyaszö- . 
véssél foglalkozott. Szövőgépe azon
ban már hosszú ideje használatlanul 
áll. mert nem lehet nyersanyagot kapni i 
a harisnyagyártáshoz. Györfiné nem 
szívesen hagyta abba a mesterségét 
anyaghiány miatt és kísérletezni kez
dett uj anyaggal. Megpróbált lenfonál
ból harisnyát szőni. Kísérletezés köz- , 
ben rájött, hogy a lenfonói megfelelő í

c Muraszombat—Alsólendva—Nagykanizsa c

Érvényes: 1944. MA VAUT AUTÓBUSZ MÉH ETfcEND márcjus 6,.tói

VASÁRNAP ÉS ÜNNEPNAP AZ ÖSSZES FORGALOM SZÜNETEL

— 7.13 — - i Muraszombat pu. é — — : 19.05 18.35
7.00 7.25 13.30 14.30 i Muraszombat Korona sz. é 9.10 10.10 • 18.55 18.25

1 7.47 1 14.52 i Bclatinc i 8.50 I •: 1 18.05
7.49 1427 i Lendvavásárhely i. 1 9.25 : 18.07

1 1 14.32 i Kámaháza i 1 9.13 : 1
8.04 1 1 i Bántornya pós:a i 1 1 : 17.49
8.40 8.40 14.55 15.4b é 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 I Lbb é Nagykanizsa Korona sz. i 5.45 15.00
11.00 18’05 é Nagykanizsa pu. i 5.30 14.45

c d c Muraszombat—Szarvasiak c
• 10.15 :15.00 : 19.10 i Muraszombat Korona sz. é 6.55 5 13.25•• 10.25 • 15.05 ; 19.15 i Muraszombat pályaudvar é : 13.20« 11.17 :15.57 520.07 i Vashidegkut i 6.04 5 12.29
2 11.45 ; 16.25 5 20.3b é bzarvaslak i 5.35 :12.00

e Muraszombat—Felsőiendva—Szentgotthárd e
5 7.15 —.— i Muraszombat pályaudvar é —. — • — —
5 7.25 16.00 i Muraszombat Korona sz. e 6.55 514.20
•8.30 17.00 é Felsőiendva i 5.55 :13.20
59.35 —.— é Szentgotthárd Korona sz. i —.- 5 12.10
Í9.40 —.— e Szentgotthárd pályaudvar i - • l2.00

Stridóvár—Csáktornya—Belica— Perlak
c c c c

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

= 6.10 i Csáktornya pályaudvar é • 16.43
5 6.30 • 12.30 i Csáktornya Zrínyi tér é •9.50 516.35
5 6.49 512.49 í Belica í 5 9.32 5 16.17
•7.50 ! 14.10 é Perlak i •8.10 : 14.55

d Stridóvár—Muraszerdahely—Muraszombat d
: 6.15 í Stridóvár é ; 16.20
5 7.00 é Muraszerdahely i 5 15.35
; 7.491 é Csáktornya Mávaut é 517.58
;7.35 é Alsólendva i : 15.05

7.55 í Alsólendva Mávaut 1422 é 14.55
9.10 é Muraszombat „ 1422 i 13.30

MEGJEGYZÉS: c==Csak hétfőn, szerdán és pénteken közlekedik.
d“Csak kedden, csütörtökön és szombaton közlekedik.
e=Csak szerdán és szombaton közlekedik.

A Muravidék földjének és népének 
sajátos fejlődését és alakulását is ala
posan tárgyalja a mü Bálint Béla tanát 
kitűnő tanulmányában. A belatinci 
közegészségügyi kör helyzetéről dr. 
Saruga Rudolf körorvos, az alsólend- 
vai járás vend községeinek érdekes
ségeiről pedig Gumilár Ferenc ig.- 
tanitó ir érdekes tanulmányt. A Dél
vidék jogtörténelmi vonatkozásairól 
dr. Bölöny József ny. r. egyetemi 
magántanár, a német településről dr. 
Lotz Frigyes igazgató-tanár, a gazdag 
numizmatikai leletekről dr. Frey Imre, 
a nemes numizmatikus irt érdekes és 
tanulságos munkát.

A magunk részéről is örömmel fo
gadjuk e komoly, kulturális munka 
megjelenését, melyre szívesen hívjuk 
fel olvasóink figyelmét.

előzetes áztatás után megpuhul uny- 
nyira, hogy jó, erős harisnya szőhető 
belőle. A iábat sem bántja és min
den színre lehet festeni is.

Gvőrfiné ezért elhatározta, hogy 
megkezdi a lenharisnyák szövését. 
Lendva utca 13. szám alatti lakásán 
szívesen szolgál részletes felvilágosí
tással az érdeklődőknek és a beho
zott lenfonalat harisnyává is szövi.

— Három esztendőre megválasz
tották a muraszombati járás útügyi 
bizottságát. Tagjai a következők: vitéz 
Lindvay Nándor, Benkó József. V’og- 
ler Viktor. Kühár István, dr. Pintér 
Miklós, gróf Mikes János..Darvas Ala
dár. Hári Lipót. Luthár Ádám. Obá! 
Jenő.

Hl R E K
I *..................... *.......................
! — Dr. Oiajos József főszolgabíró
már köze, négy hét óta kényszerül 
távolmaradói hivatalától. A muraszom
bati járás köztiszteletben álló, jóságos 

' főbírája beteg. Betegsége hosszadal
mas természetűnek bizonyult és amint 
értesültünk, a főszolgabíró még né
hány hétig nem kezdheti újra a mun
kát. A muraszombati járás népe ag
godalommal tekint szeretett főbírája 
betegágya felé és szívből kívánja, 
hogy mir.éi előbb teljen vissza ismét 
dr Olajos József egészsége, hogy 
folytathass? napkeltétől napnyugtáig 
tartó nehéz munkáját, amire a járás 
népének a mai nehéz viszonyok kö
zött fokozott mértékben van szüksé
ge. — . Oiajos Józsefet betegsége 
ideje alat dr. Derzsenvi Tibor szol
gabiró helyettesit:, aki megkétszere
ződött munkáját éppen olyan szere
tettel és odaadással végzi el. mint 
ahogyan azt főszolgabírónk telte min
denkor.

Vaspolonyból jött három kis
lány Muraszombatba az elmúlt csü- 

1 törtökön hogy elbúcsúzzék Szabad
kára távozó tanárnőjétől, Bogdán 
Ilonától. A három megsajdult szivü, 
zokogó emberpalánta tanárainak tudta 
nélkül gyalogolt be az esti órákban 
Muraszombatba, ragaszkodásuk erő
sebb vc-'.t a félelemnél és a szélvi
harnál. amely hevesen hordta aznap 
a havat. — Nem nagy eset, de ide- 
kivánkoz .-. ezekre a hasábokra, mert 

, megható kedves és megmutatja azt. 
' hogy a vend ajkú leánykák mennyi- 
I re szivükbe zárták magyar tanárnő
jüket. Bogdán Ilona számára pedig 
mindennél értékesebb elismerés, mert 
megérezhette belőle, hogy nem csak 
ő búcsúzott nehéz szívvel a Muravi
déktől. áa.nern mi muravidékiek is 
szomorúan váltottunk el tőle.

— Vas megye több községét jár
ták be székely fonólány ok, hogy meg
tanítsák vasmegyei testvéreiket a leg
megfelelőbb háziszövésre.

— Az ipari anyaghivatal kikül
döttei az ipari anyagellátás biztosítá
sáról tartottak előadást Miskolcon. 
Megemlítették, hogy 1943-ban három
szor annyi vasanyagot szolgáltattak 
ki a kereskedések, mint 1941-ben. 
Szekértengelyre csak iparosok kaptak 
vásárlási engedélyt

— Változatlanul fennáll a gazdák 
ipari növénytermelési kötelezettsé
ge! Illetékes helyről felhívják a gaz
daközönség figyelmét arra, hogy az 
ipari növények termelésére vonatkozó 
kötelezettség változatlanul fennáll. Min
den gazda, akinek 15 holdnál több 
földje var. köteles földjeinek 7 szá
zalékán ipari növényt termelni még 
akkor is. ha termelési szerződést nem 
kötött. A hatóságok az ipari növények 
termelését szigorúan fogják ellenőrizni.

— Péter jugoszláv exkirály azon 
fáradozik, hogy kibékítse Titot és a 
kairói jugoszláv kormányt. Péter, úgy 
látszik, kétségbeesésében már a kom-

■ tnunizmus felé hajlik.

Szerkesztői üzenet
L. A. Lenavavásárhely. Köszön

jük kedves sorait, de bármennyire saj
náljuk is, nem tudunk említett ügyé
ben segítségére lenni. Katonai vonat
kozású érmek ügyében ugyanis elv
ből semmiféle közbenjárást nem fo
gadnak el. hogy a protekciózás lehe
tőségét ezzel teljesen kiküszöböljék. 
Így csak azt tanácsolhatjuk, várjon tü
relmesen, amit Ön sürget, az Önt jogo
san megilleti, tehát meg is fogja kapni.

leesem szlUzsecske dekle
i lápce. Plácsa dobra. — Vecs sze zvej pri 
Bencziki. Muraszombat. Mikola Sándor u. 11.

Városj Mozi
Március 11-én. szombaton 17 és 19.30 c 
12-én, vasárnap 11.15. 15. 17 és 19.30

13-án. hétfőn 19.30 c

Anyámasszony katonája
SZILASSY LÁSZLÓ. PELSÖCZY IRÉN.
B1LICSI MÁLY GERÖ. VASZAR1 PÍR;

Március 16-án csütörtökön 17 és 19230 c 
17-én. pénteken 19.30

••András**--------------------------------------------

Rostás Pál búcsúzik 
i Érzékeny veszteség éri Muraszom- 
oatot. Rostás Pál elemi iskolai igaz
gató, tanügyigazgatási tisztviselő, je
lenleg a járási leventeparancsnoksár 
egyik körzetének főhadnagyi rangba-, 
lévő parancsnoka {elsőbbségének ren 
deletére Pécsre távozik, hogy uj hi
vatalát ott átvegye. Rostás Pálban Mu
raszombat társadalmi élete leikes, te
vékeny. tagját veszíti el. Olyan tagját 
aki szerette Muraszombatot, szerette 
az itt élő embereket és aki valameny- 
nyiünknek a szivünhöz nőtt, akik is
mertük.

Távozása, ami számára előmenetel' 
jelent, érzékenyen sújt bennünket és 
tudjuk azt. hogy ő is nehéz szívvé 
búcsúzik el tőlünk. Bucsuzásunkazon
ban nem lehet végleges és bizun?.

I abban, hogy Rostás Pál. a magva: 
I ügy egyik lelkes muravidéki munkása 
I továbbra is megtartja a baráti kapcso- 
j latokat velünk.

Rostás Páltól, aki a Mura Sport 
I Egyesület alelnöke volt, a Mura SE 
I tisztikara melegen búcsúzott el kedd. 
; összejövetelén.

A VIDÉKRŐL BUDAPESTRE UTA
ZÓK LÁSSÁK EL MAGUKAT

IGAZOLÓ OKMÁNYOKKAL
A m. kir. rendőrség budapesti fő

kapitánya az alábbi hivatalos közlést 
adta ki:

A m. kir. rendőrség budapesti fő
kapitánya közli, hogy az utóbbi időbér.

gyakran előfordult, hogy Buda
pesten ideiglenesen tartózkodó vi
dékiek a rendőrhatósági igazolta
tások alkalmával állandó lakhe
lyüket nem tudtak igazolni

' és ezzel hosszadalmas igazoltatási el
járásnak tették ki magukat.

Ennek elkerülésére a vidékről Buda- 
1 pestre utazók saját érdekükben'lássák 
I el magukat olyan okmánnyal (a rendőr- 
i ség áital kiállított személyazonossági 
; vagy más arcképes igazolvány, község. 
' bizonyítvány, bejelentő szelvény, stb.)

amellyel szükségeseién igazolhat
ják. hogy állandó vidéki lakosok.

Ugyanez vonatkozik azokra is, akik 
budapesti hivatali, vagy egyéb mur.- 

' kahelyükre a fővároshoz közelesr 
községekből, vagy lakótelepekről jár
nak be Budapestre.

RÁDIÓK
szakszerű 
javítását vállalom.

Stivan Ernő, Muraszombat.

Kaphatók : HÁHN IZIDOR könyv
es papirkereskedéséber.
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\ hercegprímás szentmiséi mondott 
\'// /V//s pápa megvá
lás 'lása évfordulóján

\ nsámap mull öt éve, hogy a , 
Bíborosok testületé Eugenio Pacelli 
l .ilxjiosólkenittkárt pápává választotta.

\|| l’ius pápa most 68 éves s olyan 
„jajból származik, mely nemződé- 
ck óla szoros összeköttetésben állott 

.. S/. ütszekkel 1892 április 2-án szen
teltek ■ ipná. 1917-ben müncheni nun- 
, ius lett. 1929 ben kapta meg a biho- 
iosi kalapot. 1938-ban Budapesten 
i.irt. mail a papa követe az Eucharisz
tikus Világkongresszuson. A magyar
ság lelkében kitörölhetetlen emlékként 
cl ez a látogatás.

XII. Pius akkor foglalta el Szent 
Péter örökét, amikor már sötét vihar- , 
felhők gyülekeztek a világ fölött. A 
Szentatya akkor is. azóta is. hallatta 
szavát az err beriséget sújtó szörnyű 
csapásról, bér. ’ie intő szavai azonban 
eddig pusztába hangzottak el.

Most pápaságának ötödik évforduló
ján Róma felé fordul a világ szeme 
és minden hivő ember szive mélyé
ből kívánja, hogy az Örök Várost 
kerülje el a rombolás és pusztulás. . 
Az egész emberiség mélységes áhital- ' 
I II < satlakozik azokhoz az imádságok
hoz mely, két Krisztus földi helytar
tója a békéért küld az Úrhoz.

A pápa koronázásának évfordulója i 
alkalmából Sőréd! Jusztinján biboios ; 
hercegprímás március hó 5-én vasár- j 
nap délelőtt 10 órakor a budavári , 
koronázó főtemplomban ünnepélyes 
szentmisét pontiíik lt.

A KÖZTISZTVISELŐI 
ViSEI .KEDÉSRÍ)1. BESZÉÍ ,T 

K BELÜGYMINISZTER
A közigazgatási tisztviselők részére 

rendezett tanfolyamot vitéz Keresztes- : 
Fischer Ferenc belügyminiszter nyi- | 
tóttá meg. A belügyminiszter megnyitó ■ 
beszédében a közigazgatási tisztVise- ' 
lók időszerű kérdéseivel foglalkozott.'

Külön, nyomatékosan figyelmeztette J 
a közigazgatási tisztviselőket, hogy a | 
mai nehéz időkben a jó modor, udva
riasság kiváltképpen fontos. Vét az. ; 
ország érdekei ellen az a tisztviselő. ! 
aki nem szeretettel fogadja az eléje 
kerül. ', ügyes-bajos embereket. A felek
kel való bánásmód vezető elve az 
egyenlő elbánás legyen.

Szívenszűrta a barátját
egy murahesztei’CEi gazda

Mull hó 22-én, húshagyókedd esté
lyén a murabesztercei korcsmában 
együtt idogáltak egy nagyobb társa
ságban Kreszlin István és Gábor Izi
dor murabesztercei gazdálkodók. A 
társaság este 9 óráig csendben cs i 
t: ndben volt együtt. Ekkor, eddig még I 
k: nem derített okból, Kreszlin és Gá- ■ 
bor összeszólalkoztak és a vita he- i 
veben Kreszlin zsebkésével szíven- | 
szúrta Gábort, aki a szúrás következ
tében pár perc alatt meghalt.

Az. esetről azonnal értesült a köz- 
ségbiró, akinek intézkedésére a bela- 
tinci csendőrőrs egyik járőre még az. 
éjszaka folyamán kiment Murabesz- 
tercére és megindította a nyomozást, | 
amelynek adatai alapján őrizetbe vet
te Kresziint.

A letartóztatásban lévő Kreszlin el
len egyelőre szándékos emberölés bűn- ' 
telte címen indult meg a bűnügyi el
járás. Kresziint átadták a zalaeger- j 
szegi kir. ügyészségnek.

Valódi makkól dughagyma
' legjobb minőségű magvak már kaphatók !

CYÖRFI
fi észnél. Muraszombat. Rákóczi ni ti.

A Muraszombati Kert^skedelmi 
Alkalmazottak Egyesületének közgyűlése 

táviratban üdvözölte Udvardi Lakos Jánost
Most tartotta a Muraszombati Ke

reskedelmi Alkalmazottak Egyesülete 
évi lendes közgyűlését. Flegár rerene 
elnök hazafias megnyitó beszéde előtt 
üdvözölte a megjelent dr. Derzsenyi 
l ibor szolgabirót. Mórocz Imre főjegy
zőt. vitéz Pélerke Jánost, a villamos
sági üzem vezetőjét és Gumiiár Kál
mán ipartestületi jegyzőt. Beszedő so
rija hangoztatta, hogy az egyesületié

szociális munka
betöltésének hivatása vár. Az egye
sület háláját fejezte ki Udvardi Lakos . 
János miskolci állami kereskedelmi 
középiskolai igazgató iránt, aki mura
szombati tartózkodásakor, sőt azóta is • 
önzetlen munkával segítette elő az 
egyesület célkitűzéseit. — Udvaidi 
Lakos Jánost a közgyűlés táviratban ; 
üdvözölte.

()zv. Kühár Istvánná titkári jelen
tésében az egyesület mull évi szociá
lis és társadalmi munkájáról számolt 
be. Az egyesület háláját fejezte ki 
dr. Derzsenyi I ibor szolgabi rónak. aki 
jótanácsaival az egyesületet megala- | 
kulása óta támogatja.

Megválasztották az uj tisztikart, 
amely a következő: elnök: 1 légár 
Ferenc, alelnök : Siftár Sándor, titkár : 
özv. Kühár Istvánná, helyettese : Bar
bados Mária, pénztárnok: Őri Géza, 
helyettese: Gider József, háznagy: 
Janzsa Kálmán, ügyész: Vértes Mik
lós. számvizsgálók : Fink Márton, Pét- I

LEVENTEÉLET
Szent László és c

Szent László élete csupa odaadás, 
csupa önfeláldozás mindenkiért, egye
sekért is.

A mogyoródi csata alkalmával Géza 
bátyja, a hadsereg vezére szoron
gatott helyzetbe került. Az ellenség 
minden erőfeszítése odairányult, hogy 
a vezért megsemmisíti. Így könnyebb 
lett volna a dolga a sereg többi ré
szével is. László herceg észrevette a 
bajt Önfeláldozó gondolat támadt : ru
hát cserél bátyjával, hogy megmentse 
életét. Magáravállalta a legnagyobb 
veszélyt is. a halált, de cserben nem 
hagyta végveszedelembe jutott bátyját.

A cserhalmi ütközetben pedig, mi
kor már öt kunt leteritett, súlyosan 
megsebesült. Ekkor vette észre a ha
todik kunt, aki a magyar leányt el
rabolta. Fáradtan, kimerültén vágtat 
utána, veszélyezteti saját életét, csak
hogy megmentse azt az egyetlen kis 
életet, a számára ismeretlen magyar 
leány életét.

Saját életét minden pillanatban kész 
volt odaadni az Egyháznak, a hazá
nak. egyeseknek - mindennek és 
mindenkinek, akiben és amiben élete 
legszentebb eszményeit látta testet 
ölteni: a magyar ügyet és Isten ügyét.

A 6. leventetörvénybe foglalt eszmé
nyek a magyar ifjúság egyik legszebb 
és legnemesebb feladatát juttatják ki
fejezésre: a szolgálatot, a tenni és 
alkotni akarást. A napjainkban duió 
nagy háborúban katonáink hősiessé
gének ezer és ezer alkalma és tárgya 
a magyar zászló becsületének és ép
ségének megvédése és a bajbajutott 

„SÖ6flíll9“rum és likörgyir
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása 
Cégi. BORLAY ENDRÉNK

SZOMBATHELY - THÖKÖLY IMRE UTCA 71. — TELEFON: 10-68 
Legkitűnőbb itaL)l> I Legpontosabb kiszolgálás.

kovics István, Podleszek Károly, vá
lasztmány ■ Fiiszár Ferenc, Kaidos Já
nos. Dolmayer Károly és Koudila 
Ferenc.

Mit szabad és mit nem szabad
postán szállítani!

A posta vezérigazgatóság új rendel
kezései szerint 17-féle közszükségleti 
cikk tartozik korlátozott postai szállí
tás alá. Ezek a következők: vágott 
baromfi, nevezetesen két darab leölt 
tyuk, vagy négy darab csirke, vagy 
egy darab pulyka. Burgonya, cukor 
(azonban csak denaturált minőségben 
szállítható postán), erőtakarmányok, 
élő állatok (kivéve piócát), napos csi
bék. továbbá kisérletügyi intézetek ál
tal feladott, valamint azok címére szóló 
elő állatok. Gabona, kukorica, gyapjú. 
Hagyma tiz kilónál kisebb meny- 
nyiségben.

Húsfélék, ezek közül azonban csak 
az állati belsőségek, valamint az ezek
ből előállítható készítmények szállít
hatók postán. A bab. borsi), lencse 
tiz kilóig, a mák pedig két kilóig ad
ható fel. Kender-termékek, liszt, textil
hulladék. tej és tejtermékek. A mag
vak csak tíz kilón felüli mennyiség
ben szállíthatók postán. Tojás két 
kilón felül. Zsiradékok megfelelő szál
lítási igazolványokkal az engedélyezett 
mennyiségben feladhatók posta útján.

6. leventetörvény
bajtársaink bármily nehézségek árán 
való .sikeres megmentése. Melyik az 
a nevére méltó magyar fiú. aki nem 
erezné vérében a lendületet, a belső 
titkos ösztönzést, hogy a nemzet szim
bólumát. a magyar nemzeti zászlót 
akár élete árán is megvédje? A leven- 
teifjuságnak a negyvennyolcas már
ciusi ifjak helyébe kell lépnie. Ugyan
olyan lelkesedéssel, de nagyobb lelki 
felkészültséggel, erkölcsi erővel sora
kozzék a nemzet nagy ideáljai és 
céljai mellé. Ma a magyar levente a 
magyar haza biztató reménysége, a 
magyar jövő munkás megvalósitója. 
Legyen méltó tehát magasztos és fen- 
költ eszményéhez, Szent László fénylő 
alakjához és állítsa ifjú erejét épp oly 
lendülettel a haza szolgálatába és 
teljesítse épp oly rendit!.etetlen szor
galommal a reá háramló kötelessé
geket.

A déli végek magyar munká
járól számol be a Délvidéki Magyar 
Közművelődési Szövetség most meg
jelent évkönyve. Az évkönyv beveze
tésében idézeteket közöl Antal István 
nemzetvédelmi propagandaminiszler- 
nek a DMKSz nagyválasztmányán 
tartott beszédéből. Beszámol a Dél
vidék szerepéről az ország életében, 
közművelődésében, mezőgazdaságá
ban. iparában, szociális fejlődésében 
és képzőművészetében. Az évkönyv 
előszavát Krammer Gyula felsőházi 
tag. a DMKSz elnöke irta, mig a szer
kesztés munkáját dr Hegedűs László 
igazgató végezte.

HÍREK mindenfelől
Szombathelyen nagysikerű Né

ma Bált rendeztek vasárnap. A Né
ma Bálon részt vett vitéz Lindvay 
Nándor országgyűlési képviselő is. 
Ünnepi beszédei Bárdossv László ny. 
miniszterelnök mondott. Bárdossv 
nagyhatású szavai során figyelmez
tette hallgatóságát, hogy a magyar 
tudja, hogy csak a hervaó lomb vál
toztatja színét, de az lehull és sutba 
tiporják.

I — Vas megye utjain a márciusi 
hóvihar néhány napra megakasztott 
minden forgalmat.

— Kiskunfélegyháza új polgár
mestere, Pálos Károly földművesszü
lők gyermeke. Pálos Károly Szom
bathelyen kezdte pályafutását, ahol 
szociális gondozással foglalkozott.

— Szabadkán korszerű székházat 
és nagy bérpalotát épít az Országos 
Társadalombiztosító Intézet.

— Kolozsvárott a törvényszék 600 
pengő pénzbüntetéssel sulytott egy 
trafikost, mert az két vevőtől meg
tagadta a kiszolgálási azzal az indoko
lással, hogy azok nem állandó vásárlói.

Gyomorbajos! - Veseiiajos!
TARTSON IVÓKÚRÁI’

A természetes s z é n s a i> a s

PETÁN Cl
GYÓGYVÍZ |
ÜDÍT — GYÓGYÍT |

Főraktár; MURASZOMBAT l
! TELEFON 68. ?

— Törökország számára Anglia 
megszüntette a hadianyagszállitásokat. 
A török-angol viszony romlik.

— Argentínában a forradalmi moz
galmak elcsendesedtek és ismét teljes 
a nyugalom a németekkel erősen 
rokonszenvező délamerikai államban.

— A washingtoni felsőház javas
latot fogadott el 1350 millió dolláros 
alap létesítésére. Ezzel az összeggel 
az Egyesült Államok résztvesznek a 
a nemzetközi segélyszervezetben.

— Az észt statisztikai hivatal ki
mutatása szerint az orosz megszállás 
idején Észtországban 59.317 embert 
meggyilkoltak, vagy elhurcoltak. Az. 
áldozatok nagyrésze földmíves volt. 
A kisgyermekeket és az aggokat sem 
kímélték a bolsevisták.

— A Szaudi-Arábiába kiküldött 
amerikai bizottság volt elnöke kijelen
tette, hogy zsidó államalakitás Palesz
tinában vérontásokra vezetne, az ara
bok felkelése pedig veszélyeztetné a 
középkeleti légi útvonalakat és az 
olajforrásokat, amelyek nagyrésze 
amerikai érdekeltség.

Spanyolország és az angolszá- 
I szók között megegyezés készül. Je

lenleg a spanyol-angolszász viszony 
feszült.

— Hamburg bombázása eddig 
annyiba került az angolszászoknak, 
mint amennyibe a város újjáépítése 

i fog kerülni a németeknek a háború 
után.

i — Bulgáriában valamennyi sze- 
; mély- és tehergépkocsit a hadigaz- 
. dálkodási bizottság ellenőrzése alá 
helyezték.

A Londonban működő „euró
pai mezőgazdasági újjászervezés" 
szövetségközi bizottságának a veze
tője kijelentette, hogy Anglia a há
ború után élelmiszerszükségletének 
legalább 50 százalékát kénytelen lesz 

| külföldről behozni.
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KÖZGAZDASÁG V márcims bi príti d© invázíe ?
Termeljünk

lria: GYERGYÉK RUDOLF 
II.

Szójababra a mi gazdáinknak első
sorban takarmanyozás céljára van 
szükségük. A szójabab kitűnő takar
mány és nem is igen igényes. Április
ban kell vetnünk 30—40 centiméter 
sortávolsággal. Holdanként 40—60 kg. 
magot kell elvetnünk. Legjobb elővete- 
ményei a kapásnövények. A szójabab

isiállótrágyát nem kíván, 
ha rossz földbe kerül, esetleg íéltrá- 
gyázást igényel. A szuperíoszfátot 
nagyon meghálálja. Nagyon jót tesz 
neki, ha amikor kikel, holdanként 20 
kg Péti-sót hintünk rá.

Ezzel szemben a szóját kétszer kell 
kapálnunk és gyomlálnunk. Szeptem- 
ber,végére beérik. Aratása kaszálással 
történik. Pár napig száradni hagyjuk 
aratás után, majd behordjuk és csé
peljük. Közönséges cséplőgéppel is 
lehet csépelni. Cséplés után a magját 
vastagabban ne terítsük el. mint 10— 
15 cm. és gyakran forgassuk, mert

A baromfi helyes gondozása
EMIL MezővárIrta Í-RNISA

I.
Még jó ólakban elhelyezett, nagy

gonddal kivállogatott és a legkorsze
rűbben takarmányozoti lyuktól és 
egyéb házi szárnyastól is csak akkor 
várhatunk jó eredményt, ha azokat 
helyesen gondozzuk. Sajnos éppen 
ezt mulasztják el a baromfi tartók leg
több esetben, ezért nem érnek el meg
felelő eredményt és évente sok barom
fijuk el is pusztul

A baromfigondozás első tennivalója 
a helyes ólozás.

Ez abból áll. hogy csak annyi állatot 
helyezünk el az ólban, amennyi ott 
jól elfér. Különösen fontos ez télen, 
amikor a baromfik naphosszat az ól
ban tartózkodnak. Nem jó a sertésól 
fölé épített baromfiól. — ami a mi 
vidékünkön gyakori — mert itt a szár
nyas nem tartható tisztán, állandóan 
gőzben van és a helye is sötét. Tavasz
tól őszig jobb a helyzet, mert az álla
tok főleg az ólon kívül tartózkodnak 
es levegőjükről is állandó nyitott nyílás 
gondoskodik az ólban. Fontos az.

A FELSÖDUNÁNTULI MFZÖCAZ- 
DASÁGI KAMARA MUNKÁSÜGYI 

SZAKOSZTÁLYI ÜLÉSE
A Kamara Munkásügyi Szakosztá

lya február 26-án d e. fél 10 órai 
kezdettel a Kamara székhazában ülést 
tartott. Németh Boldizsár a szakosz
tály elnöke elnöki megnyitójában az 
időszerű mezőgazdasági kérdéssel fog
lalkozott. A ruha- és lábbeliakciót 
elkésettnek és eddigi arányaiban nem 
kielégítőnek mondta. A legénycselé
dek változásának január 1-re való 
visszahelyezése ellen foglalt állást, a 
mezőgazdasági munkásság részére ki- 
házasitási biztosítás intézményes be
vezetését kérte. Az ülésen ezután fel
szólalt Mészáros István, aki a mező
gazdasági munkásság érdekében a 
felsőházban kifejtett tevékenységét is
mertette. a ruha- és lábbeliakció ki
terjesztését és a mezőgazdasági be
tegségbiztosításnak 0MB1 utján '.aló 
megoldását kérte. Ugyancsak az ő 
indítványa alapján a Szakosztály ak
ként határozott, hogy a leveotefoglal- 
koztatás nyári szüneteltetését túlme
nően annak az ápolási és vetési mun
kák időszakára való kiterjesztését kéri.

Kalmár Németh Ferenc szakosztályi 
elnök az olasz és szerb internáltak
nak a mezőgazdasági munkásságnak

szójababot
gazd. isk. tanuló. Vidorlak 
nagy zsirtaitalma miatt könnyen be
melegszik és dohosodik.

Maghozama minúlunk mintegy 
12 mázsa.

Szalmáját szecskázva takarmánynak 
használjuk répával keverve. A szója- 
szalma íeler a gyenge szénával, mert 
fehérjetartalma 3 rt/o. A szója terme
lése nagyon hasznos, mert

ára mázsánként 80 pengő 
és legalább annyi termés! ad egy 
holdon, mint a többi gabonák. A pont
beszolgáltatásnál is igen előnyösen 
számit.

A szójabab fiatal állatoknak és te
heneknek felbecsülhetetlen értékű ta
karmány. Földünket nitrogénben és 
humuszban gazdagabbá teszi. Ezért 
Kedves Gazdatársaim, ajánlom, hogy 
termeljétek ezt a minden szempont
ból hasznos növényt, hogy jövedel
mezőbb legyen gazdálkodástok. 
Szebb jövőt!

hogy tavasztól őszig vegyük le a
baromfiól ablakai és dróthálóval he
lyettesítsük azt. hogy így szárnyasaink 
állandóan tiszta 1 végűben legyenek. 
Ősztől tavaszig pedig az időjárásnak 
megfelelően hagyjunk nekik kisebb- 
nagyobb szellőzőnyillást. Télen, mi
előtt kieresztjük az ólból a baromfia
kat. hütsük le szellőztetéssel az ól 
levegőjét. Nyáron már korán hajnal
ban engedjük ki a szárnyasokat, ősz
szel. télen és tavasszal pedig akkor, 
amikor a nap ke).

Ha jók az óljaink, úgy télen 10—12 
fokos hidegnél hidegebb időben n? 
engedjük ki az ólból a szárnyasokat, 
hanem tartsuk őket naphosszat a nyi
tott ablak mellett az ólban Ahol ka
paró helyük van. óit esetleg még hide
gebb időben is kiengedhetjük őket. 
Azért fontos, hogy a baromfiakat nagy
hidegben ne engedjük ki, mert igy 
több takarmányt fordíthatnak a ter
melésre (tojásra), mint testi melegük 
fenntartására. Télen, mielőtt kienged
jük a szárnyasokat, zsírozzuk be tula
jukat. hogy el ne fagyjon. (Folytatjuk.)

ruha- és lábbeli ellátásával szemben 
ugyan-e téren való kedvezőbb hely
zetét tette szó\ á. A szakosztály egy
hangúan állásifoglalt a mezőgazdasági 
munkásság szakképesítésének szük
ségessége mellett és az előadói ja
vaslatot, mely ilyirányu taníolyomok 
rendezését kérte, magáévá tette.

A KISEBB GAZDASÁGOK 
BESZOLGÁLTA FÁSÁNAK 

MÓDOSÍTÁSA
A fennálló rendelkezések szerint a 

20 k. holdnál kisebb területen gaz
dálkodók, a mezőgazdasági cseléd
konvenció, az arató- és cséplőrész be
számításától elesnek. E szabályozás 
kétségtelenül saját munkaerejük minél 
teljesebb kihasználásra ösztönzi a 
kisebb gazdákat.

Méltánytalan helyzetbe kerülnek 
azonban az alkalmazottat tartani kény
szerülő lelkészek, tanítók és községi
jegyzők és azok is. akik földjeik meg
munkálását tartós munkaképtelenség, 
katonai szolgálat, hadiözvegység vagy 
hadirokkantság foivtán maguk nem 
végezhetik. A miskolci Gazdakamara 
most felterjesztésben kérte, hogy ilyen 
esetben az alkalmazottak számára 
igazoltan kiszolgáltatott termény a 
pontrendszerbe beszámítható legyen.

Gda sze je anglejski miniszterszki 
predszédnik povrno z Aliiké, je pro- 
roküvao szvejti „velke dogoudke \ ki 
bi szc mogli zgoditi do szredíne tóga 
mejszeca. (Tü telke zamerkarno. ka 
je Churchii zse tüdi láni v zacsétki 
jcszéni obecsao. ka sze prvle, kak 
pa drévje szpüszti lisztje, zgodijo 
priszpodobni „vclki dogoudki ’.) Sz j 
tém tajinsztvenim proroküvanycm je 
miszlo na invázió i zdaj, gda sztoji 
mo zse na prági tóga terminusa, na- 
sztáne pítanye. cse Churchil szpuni 
tou obecsanve ali nej''1 Edén zvün- 
szki novinpíszec. ki sze je v zádnyom 
csaszi müdio v Nemskom országi, je 
napíszao mnejnye nemski szoldacski 
znansztvenikov i právi, ka toú proro- 
küvanye Churchila 
szamo za velki blöff. V Londoni pa 
nepresztanoma szamo tou trdijo. ka 
invázió lejko zacsnejo szamo z cej- 
nov dalecsszégajoucsimi szoldacski- 
mi priprávami. Tém goridjányom szó 
pa nájglavnejsa pítanya: hajouvi. Cse 
sze je gli delüvanye nemski podmor- 
nic v preminoucsi mejszecaj zmén-

Ponouvimo szvoje logé
i szposzádimo kém vecs drevja

Po arbkulysi Imiik Zollúrui kr. vogrszkogu logárszkogo lanúesniku i oszkrbileln

V der.ésnyem bojnszkom csaszi 
vnougi i vnougi cslovek szamo cd 
dnéva do dnéva zsivé. ali za naprej 
sze nika ne briga. Ali mi logárje. ki 
gledamo malo tüdi v bodoucsnoszt, 
vidirno. da sze dr< vje szamo pádéra 
i nega nikoga, ki bi tou nazáj ob- 
nouvo. Niscse szi ne zmiszli na tou,. 
ka bode po bojni i gde vzememo té , 
orva. Meszto logouv mo meli trebise 1 
i mogoucse tü pa tam kákse tilosé.

Nasi kmetje szó na tóm. da nej tr- 
bej drevje szadili, ár prej tou szamou 
zraszté. Csi je prej dozdaj zraszlo. tüdi 
v bodoucse zraszté. Isztina, ka doz
daj leszá je bilou povouli, ár je lüd- 
sztva tüdi malo bilou i tak sze je nej 
trosilo v táksoj meri, kak zdaj. 1 tüdi 
nasi sztári-sztári ocsevjeszonejpüsztili 
v nómarkejp trejbiti. Nasa duzsnoszt 
je, da sze nazájpovrnémo k tisztim 
csuszám i z vszouv mocsjouv rnore- 
mo bidti na tóm. da kém vecs mlá- 
doga drevja nazáj poszadimo.

Miniszterszki rendelet od leta 1935. 
ne dopüszti, ka bi sze logouvje brez- 
szmileny a preprávlali i vnicsáv ali. Ren
delet med drügim právi. da vszi pre- 
právleni logouvje sze morejo nazáj 
zaszaditi z drevjom. Vszáki kínéi ali 
lasztnik logá je v szvojem lásztnorn 
intereszi duzsen. da szvoje logé za- 
szadi, ár de ovacsi mocsno kasti- 
gani. Té rendelet je pa nej szamo v 
haszek nam, ki zdaj zsivémo, nego 
de v haszek tüdi nasim vnükam. Csi 
szó sze znali nasi sztári ocsevje za 
nász poszkrbeti,, zakaj bi sze tüdi mi 
nej poszkrbcli za nase vnüke. Mejmo 
szamo malo lübccso szrdcé i zmiszli- 
mo szi na edno mrzlo zimo, stero do 
mogli nasi vnükeci pretrpeti zavolo 
poménkanya drv.

Pri száditvi je nájglavnejse tou. kák
se drevje lejko szpouvamo i kákse 
nam nájhifrej zraszté. Na tou gledoucs 
sze pozávajo vszi lasztniki logouv, ! 
da sze naj kémprvlé pobrigajo za ce- 
pike. ki szó za nyihov okoulis nái- 
pripravnejse. V tóm poglédi nam tüdi 
tanácsé dójo vszi gouzdni referentje, 
ki szó na főszolgabiróságaj. kak tüdi I 
obcsinszki naprej’nodécsi.

Cepike lejko szadimo nej szamo 
v loug doloucseno zemlou, nego tü
di okouli cérkvi, solszka dvoriscsa, 
kre reszté, zsivinszke pince, kre po-

salo. od sztráni angolszászov sze je 
pa zvéksalo zídanye hajnuvov. sz< 
escse vszigdar csűjejo od angk-jzsin 
i amerikancov szlaranya zavolo po
ménkanya hajouvov. Zaednouk je 
teda tam prejk pomenkanye hajou
vov i de tak deio tej trpelo escse 
vnougo mejszecov. lak na komi tédu 
néga drűge politi. kak pa poesakati 
tiszti csasz. gda sze dogolovijo p(>- 
trejbni hajouvi. lé csasz pa rávno 
zavolo velkoga poménkanya ne
mre bili 15-ti március.

iá zavlersüválna taktika pa má 
tüdi tezske düsevne zrokc. Anglejzsi 
od nikoj ne trpecsejo tak, kak rávno 
od zádnve odlocsítvene bítke. Z
vszejmi, na razpoláganye sztojécsimi 

drzsijo v Berlini szrejdsztvami sze trüdijo, ka naj kak 
nájdale zavlecséjo tou odlocsítev, ár 
csűtijo, ka je prevecs reszkejrano.
cse vrzsejo vsze na kocko invázie. 
Tá kocka — pogledni bojno sztánye 
pri Netuni — sze lejko obrné tüdi na 
szlabo i pri táksom neuszpehi lejko 

, naszlánejo nepreglcdne poszlédice 
• nej szamo pri bojnom voditelsztvi, 
nego tüdi v politicsnom zsivlejnyi.

tokouv i járkov, kak tüdi vsza tiszt.. 
mejszta, gdé nam je zemla prázna i 
io nemremo nücati 'za drügi poszeo. 
Pri szajenyi cepik moremo paziti na 
tou, da je tak poszadimo. ka veter 
nede skoudo nyim i je tak naj za 
mláda ne szpotere.

Zdaj gda sze szprotoletje priblizsá- 
va, vzemimo szi za prvo duzsnoszt. 
da vsze preprávlenc i poszekane lo
gé nazáj zaszadimo z mládimi cepi- 
kami, kak tüdi tiszt?, mejszta. ki szó 
nam za niksi nüc i z tem preprecsi- 
mo velko neszrecso. stera preti cejlo- 
mi országi zavolo drv.

SZVOJOJ ZSENI JE PREREZAO
SINYF.K

Szél Elek kmet z. Szabadke sze je 
mogao pred birovijov zaguesávati za
volo szmiti szvoje zsené, steroj je 
prerezao sinyek. Na tárgyalási je po- 
vedao. ka szta eden csasz v méri zsi- 
vela. ali gda jo je ednouk zgrabo. ka 
sze szre csáva z ednim drügim mos- 
kom, je vövdaro boj med nyima. Od 
tóga csasza szta ga zsena i punica 
mrzile i zavolo foga je on povrgo 
zseno i odiso k szvojim sztarisam. 
Gda je sou nazáj k zseni po gvant. 
ga je ona nej püsztila notii i je mo- 
go iti k fiskálisi. Fiskális je opominao 
zseno. da more mouzsi gvant vödati, 
v stero je privolila. Mouzs. ki je dou- 
bo glász od fiskálisa, da szi naj ide 
po gvant. je sou k zseni. Med tem 
szta sze pá zacsnola szvajüvati. ste
ro je tak dalecs prisio. ka je zsena 
zgrábila nozs i scsela v rnozsá szmek- 
noti. Mouzs je zseni vő z rouk vzeo 
nozs i nyej prejk vrezao sinyek, ste
ra je za pár minut szkrva . ejla. Dok- 
torje szó mrtvo zseno preiszkali i 
szpoznali, da je zsé pár mejszecov v 
blagoszlovlenom szkmi. Birovija je 
mozsá oszoudila na 8 mejszecov osz- 
troga zápora.

»MATEOSZ*
kirendeltség és fuvar vállaló iroda 
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Pred stiridvajsztimi lejtami
ü20. márciusa 1-ga je Vogrszki or- 

s^acski gyülejs szi zébrao za szvo- 
•e,a voditela i kormányzója nagy
íjai Horthy Miklósa, ki je tüdi te 

djao doj priszégo na vogrszki 
alkotmány.

Száma Bozsa previdnoszt je tou 
-csejla, da sze ga naj zeberé za vo-

•e a tóga országa, ár je vnotige i 
nouge áldove doprineszao zsé v 

p: .oj szvejtovnoj bojni za Vogrszki 
-zág í za krscsanszko vöro.
riak velki lübitel szvojega orszá- 

sze je z vszouv mocsjouv popri- 
j’ao za delo, stero je nej rávno lej- 
ko bitóm poszebno té nej, gda szó 
ország scseli na vecs falátov raztr- 

: krscsanszko vöro prepraviti.
—■mitm

I

Március 15-ti
esz-vütro de 100 lejt tömi, ka 

sz v vogrszki národ vözbojüvao 
-o.scsino i sze je oszloubodo od 
ákov, ki szó ga klacsili. Nasi 

z .cniii i nemrtelni voditelje, vrou- 
isni nasi vrejli apostolje: Petőfi 
,or. Jókai Mór. Vasvári Pál szó 
anájszti punktumaj nábrali vkii- 
zseleinye nasega vogrszkoga 
la. Tou zselejnye sze je tíkalo 

sz 'oscsine vogrszkoga stampa. od- 
noga minisztériuma, na lelő bár 

uk vküperpozvánoga orszacsko- 
güiejsa, ednákoszti pred záko- 
národne vojszke i ednákomer- 
placsiivanya közöski orszacski

Od kédna do kédna
/. Londona do deco i zsenszke, 

s? o grozne moucsi nemski bomb, 
vnszelili.

Burmi szó japáni notrizagrádili i 
anglejsko divízió, stera sze ni-

. nemre vöoszloboditi.
\ Afriki szó prouti de Gaulle fran- 

>mi generálisi napravili atentát. 
enoga szó v spitao odpelali.

1 itojovim partizánam szücsejo 
repe. Kak pisejo belgrádszke novine : 

-me ". je preminoucsi keden po i 
>zr~iii szpadnolo 1153 Komunistov, i 

> e 5.000 sze ji je pa szamou dalou 
:--;k. Szamo pri Kapronci je jezero- 
■ -ztou partizánov íázlűcsalo pükse. 
• -ichilov szin. Randolph kapitány, 

ki ;e nikak po nouvom leti prineszo
-,“.eze Titoji. sze zavolo tóga gvü-j 

sr. szlabo pocsüjti.
V Káiroi pri szovjetszkom konzu- i 

- . < dela nikaj nej menye, kak 300 | 
ce-ztníkov.

Nemei szó pri velkom noucs-
■' napádi na Anglio med 23 i 24 ; 

t^br járom zgűbili szamo eden euro-| 
2‘ Z anglejske sztráni právijo. ka 
~ci zavolo velke hitroszti v zráki
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po jüzsnovzhoudni krájaj Europe te- 
csé rédno po pláni. tüdi po meter i 
pou viszikom sznejgi. Réd delajoucse 
csuporé szó februára mejszeca 4927 
partizánov vnicsile. 2888 szó ji pa 
oyak vrouke doubile. Tüdi 8 stükov, 
37 automobilov je vrouke prislo. Sztem 
vréd je cejlo Titojovo partizánszko 
gíbanve od decembra 1-ga mao 2o.615 
mrtvecov i 14.621 zgráblencov meló. 

Angolszkoga velkoga követa na 
Törszkom szó v London pouzvali i 
ga prej vömenijo. ár je nej tnogo nag- 
noti törke, ka bi na angoiszászkoj 
sztráni v bojno sztoupili.

Ka právi angieski miniszter od 
bojne v lüfti ? Kak z Lisszaboné glá- 
szijo. je v ango'szkom parlamenti Sin- 
clair miniszter racsun dávao od boj
ne v lüfti. Pravo je, ka je on zse prvlé 
goripouzvao pazko na mocsno bojno 
v lüfti, stera Iejko angolszki národ 
doszégne. Tou sze je zdaj zgoudilo, 
liki tesko sze je brániti prouti táksim 
nanádanyom. steri szó nágli kak sztrej- 
la. Angolszka zrácsna obramba de 

sztroskov. Vsze tou zselejnye i Petőfi csiduzse popolnejsa. — je pravo mi- 
„Aa pete niszter. V preminoucsem leti — je na- 

______ je 2500 nasi eroplánov 
nej priletelo nazáj. Csi poprejk na

Z Bogá pomocsjouv je vsze teskou- 
cse obládao i orszacsko zsivlenye 
nazáj posztavo v réden capás, kak 
tüdi nazáj szpravo v materno ná- 
rocsje za csasza prve szvejtovne 
bojne nisterne vkrajodtrgnyene po- 
krajine, med sterimi szmo tüdi mi. 
Csi gli, ka sznio zsé péto tető v boj
ni, escse hvála Bougi, kak tüdi nye
rni sze mámo zahváliti, da szmo tak 
szrecsno szkouz prisli. I tüdi v bo- 
doucse proszimo Bogá, da naj nász 
ne osztávi i naj dá zdrávje i moucs 
nasemi Kormányzóji, da vsze tes- 
koucse, stere bi doszegüvale nas or
szág i krscsanszko vöro, z lehkou- 
tov odvrné. K tömi je pa potrejbna 
tüdi nasa molítev i veika lübéznoszt 
do domovíne i nyénoga voditela.

Sándora „Talpra magyar" , 
vogrin" zváni vers szó brezi osztrács- dalüvao _  j
ke cenzure nastampali i dőli vö. , __

Dícsni szó bili tej dnévi márciusa, eden eroplán szamo 7 lüdi racsúna- 
ár sze je v nyí lübézen szloboscsine
i krepka vola vogrszkoga zsítka vjávila rouglo 18.000 nasi dobro vönaveseni 
vö. Tej dnévi szó tüdi le. gda je szio- 
boscsina za 
zsaríli, tak dugó, pokecs nam je zorja 
szloboscsine rejszan nej zaszíjala v 
szvojoj popolnoszli-. Záto gizdáva 
baj Ti miadézen na té dnéve. ár szó ' 
jo te tüdi szarni mládi lüdjé noszili i 
u szvoji szrcáj! i

pilotov zgűbili. ki szó z tála mrtvi. z 
híp tüdi buknola, bole tála pa szpolovleni. Tej szó bili cvejt 

1 nasega národa. Sinclair je nadale vö- 
vjávo. ka Nemski ország v zdajsnyoj 
bojni telko prouiieroplánszki siükov i 
reflektorov má krédi, kak nieden drű- 
gi ország nej. Tüdi racsun gyágerszki 
eroplánov je doszta véksi. kak szmo 
pa mi miszlili.

99 mag
fajazonos, csiraképes, megbízható.

SZOMBATHELY, KIRÁLY-uJ7
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pelajo popunoma nouvo bojnszko 
i taktiko, zavolo stere ji doszegüje tak ' 
méla zgűba. Prouti tömi pa angol- ’ 
szászé pri vszaksem napádi csiduzse ' 
véksi vdárci doszegüjejo. Gda szó ! 
nyim nemei med 1 i 16 februárom i 
dojpoubrali 244 bombnikov, szó feb- I 
ruára 24, 25 i 26-ga. tou je 72 vöraj, 
znouva zgűbili 284 bombnikov. med ; 
sterimi nyim je szamo 24-ga veszno-1 
ío 166 stirimotorni tezski bombnikov. ' 

Marsál Sztálin, kak nájvisisi zapo- 
vedník szovjetszke vojszke je angol- 
szászkomi marsáli, Eisenhoveri vtálao 
szovjetszko medálijo Szuvorovoga 
réda. Zvün nyega szó doubili escse 
stirje drűgi angolszászki generálisi, 
vecs oficerov i prouszti szoldákov 
Sztalinovo prestírnanye.

V Burmi je 7. angolszászka divi- 
zia notrizagrajena. Divizíszki koman- 
dánt je z nisternimi oíicejri vréd flik- 
no. ove pa szlobodna indíszka voj- 
szka lövi vküper.

V Nápolyi szó vsze moske sztan- 
csare vküperszpoubrali i je je ameri- 
kanszka obiászt odegnála na priszil- 
no delo.

Knox amerikanszki mornárszki mi
niszter je vövjávo. ka szó oni i angoli 
zgűbili doszejgamao 42 europlánszki 
mati hajouvov.

Tozso, japánszki miniszterelnök je 
prejkvzéo voditelssztvo glávnoga ge- 
nerálszkoga stába.

Ouszvetnoszti v Esztoniji. Eszton- 
ci szó 26. leto szvoje szloboscsine 
szvetíli po cejlom országi, Nájvékse i 
parádie szó bilé v prednyem várasi i 
v Tallini. gde je med drügimi tüdi gü- I 
csao orszacski ravnitel Maee. ki je ; 
pravo. ka je nyúva zdajsnya mobili- 
zácia i velki racsun szamovolno pri- i 
gláseni moskov zsívo szvedousztvo; 
tömi, ka esztonci vecs nigdár nesc.sejo I 
biti pod ruszoszkim ravnitelsztvom i do 
sze borili tak dugó, pokecs je szlobos- 
csina nyúvoga országa nej zagvüsana.

V poudrügom meterszkom sznej
gi lovíjo vküper partizáné. Kak z 
Berlina glászijo. csiscsenyé partizánov «

mo. Iejko vszaksi vídi, ka szmo ok-

Sztalin-Dzsugasvilli. te rdécsi cár 
sze je v marsalszkom uniformisi v 
Teheráni prvics daodojjemati z Roo- 
seveltom i Churchillom. Té kejp szó pri- 
neszle amerikanszke novine „Newyork 
Times kak edno velko szenzáció. Té 
novine med drügim tüdi ovádijo, ka 
szó Sztalinov uniformis trijé nájbougsi 
moszkovszki szaboulje sívali szamo 
po edenájszioj mujstri, stera sze je 
povidla séfi kabinetne kancalaje rdé- 
csega cára. Tak íárbajo rdécsi elvtársi 
prouszto lüdsztvo, stero je cotavo i 
lacsno, pa tak vövídi kak divjácsina.

Szovjeti i rdécsi krízs. Kak je 
znáno. szó vszi európszki civilizerani 
országi pouleg genlszkoga szkoncsa- 
nya nasziaviii rdécse krízse. szamo 
szovjeti nej. Tou pa záto. ka je naj 
niscse ne pázi prouti, ka ka delajo 
oni domá, kak ravnajo z bejzsencami, 
zgráblencami i szplój sz tühinszkim 
lüdsztvom. Tak vszegavecs tüdi nis
cse nemre píszati odtisztec szvojim 
dományim.

Januára i februára mejszeca szó 
nemei vszevküper 137 angolszki i 
amerikanszki hajouvov szpotoupili, 
med sterimi je bilou 43 rüsilcov.

Stiván Ernő • M uraszombat
MÚSZAK'l NAGYKERESKEDÉS 
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA 
S K F., S R 0. GOLYÓSCSAPÁGYAK
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NAGY nyerési esély!

Figyelmes Kezelés '• 
Azonnali njereményklflzetes I
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Kr*tki  glászi
— „Bójna i krscsanszka vera 

Pod tem titulosom de zdaj na írét.: 
posztno nedeío. márciusa 12-ga zad- 
vecsara ob 2 vöri v evangeiiesansz- 
koj cérkvi v Muraszombati napre;- 
dávanye drzsáno.

— Muraszombati Takarékpénztár 
(Sztára Gasza) pózává vsze tiszte 
steri szó z Budapesta od Pénzintézeti 
Központa zse doubili na znánye. ka 
sze nyihovi hadikölcsöni vöplácsajo 
sze náj kak nájprvlé zglászijo pri nyej

■ iprineszéjo notri „Bejelentési jegyzék 
tou je potrdilo. stero szó ob priliki

I notridávanya hadikölcsöna od Sztáré 
! Gasze doubili.
■ — Kossuthove ouszvetnoszti do 
! obdrzsáne té mejszec po cejlom o:- 
! szági. Zdaj márciusa 20. de nájmre 
150 lejt tömi, ka je Kossuth Lajos
vezér i politikos v lejtaj 1848. v pre- 

! gnánsztvi na Taijanszkom mróu. Nye- 
gov plamenécsi i vuzsigajoucsi dürt

i je prehodo tüdi vesz nas národ i tákse
■ klico pűszto, stera vu vszej sztotin 
i porodaj escse zsivé. Tüdi veika vr.c-
zsina Kossuthovi kejpov, steri escse 
dneszdén viszíjo v hizsaj nasi kmécski 

j hízs. je zsívo szvedousztvo, ka ka'/, 
i navelko noszi v szrcáj nas národ tóga 
! nájvéksega csloveka, ki je za naso 
1 szloboscsino áldüvao gori szvoj zsíte.-..

— Iz Széchenyi gouvora ■. „Ráj pc 
vogrszkom prejdti, kak pa nacs: 
zsiveti!“

— Nouva iznájdba za delanye 
strumfeo. Győrfi Lászlójova z Mura- 
szombata je zsé duzse csasza dela a 
strumfle. Ár je pa v zdajsnyem bojr - 
szkom csaszi nej mogla priti do ma- 
terijála, je té poszeo scsejla povrcsti. 
Probala je tüdi z lenovoga prediva 
delati strumfle, stero sze nyej je pc- 
szrecsilo. Predivo sze szamo maio 
more namocsiti i potom nücsati. Té 
strumfle szó jáko mocsne i sze dájo 
na káksokoli fárbo pofárbati. Vszáki 
sze Iejko oszvedocsi od tóga i csi pri- 
neszémo lenovo predivo. nam tüdi na- 
právijo strumfle. Vecs zvejmo v Lendva 
utci 13. numeri.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

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

Titán János
bornagykereskedőnél — Kissiombat.
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Munkácsy Mihály
Xeszmimo sze szpozábiti z nasi 
preminouesi hiresni lüdi i sze záto 

zpoumnimo zsnyi bár ob véksi ob- 
le tnicaj nyihovoga zsivlejnszkoga té
kája, da de tak escse bole zsívo med 
nami nyihov nemrtelen szpoumenek.

Tak je zdaj rávno 100 lejt, ka sze 
je v Munkácsi naroudo po cejlom 
szvejti poznáni híresen málar Mun
kácsy Mihály. Pri toj príliki je Mun
kács váras. steri je tüdi prejk 20 lejt 
gécsao pod cseskim goszpodsztvom 
i szó ga cilou prekrsztili na „Munka- 
csecso ". k bojnszkomi vrejmeni szpo- 
coubno tiho szvetio vecsen szpou- 
~.enek tóga szvojega domovincsara, 
k. je vogrszkoj málarszkoj küncsno- 
szti szpravo nemrtelno imé. Varaski 
javniteli szó obednim szkoncsali, ka 

szakse leto na nyegov szpoumenek 
dájo 1.200 pengőjov ednomi-ednomi 
"ladénci. ki de sze vcsüo za küncs- 
r.oga málara. Odloucsili szó sze tüdi, 
ka escse v tóm leti zorganizejrajo 

íunkácsov keden".
Munkácsy Mihály sze je naroudo 

S44-ga leta. Zse v lüdszkoj souli 
szó v pamet vzéli nyegov talent za 
—.álarsztvo. Szrmaski sztarisje szó 
íojbeca dáli za sztolarszkoga inasa. 
J üdi pri toj mestriji nyerni je vöbük- 
'.oia málarszka zmozsnoszt: csi je 
capravo lado ali sztolec, je vsze lej
tő z korinami vönacifrao. Szledkar 
jé sztolarszko mestrijo zamejno z na- 
vádnov szobo-málarszkov, zmejsz je 
pa verno málao tüdi lüdi. Od tée je 
prisao v Pest, gde sze je pri dobri 
ucsitelaj vönávcso küncsno mestrijo, 

szledi pa escse v tühinszki országaj 
szpopuno. Té od Bogá dáni dár v

ELSŐ "U%őzl 

Szövődé r. t. 
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50
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máiarsztvi sze nyerni je nájbole vö- 
szkázao na kejpi ..Píacsna hizsa" 
(Siralomház). Sz tém kejnom je v Pá
risi na szvejtovnoin kiállítási 1870-ga 
leta doubo zláto medálio. Od tóga 
hípa je za nyegovimi k/rjpami bila 
velka vláka. imé nyerni je pa po cej
lom szvejti grátalo híresno. Vnozsína

Kak sze balkánszke drzsáve bránijo 
prouti drágocsi

nyerni pa vkrajvzemejo tüdi práve hra
nilne recsi. Eden nouvi zákon pa sze 
je dotekno „szladke mestrije" i právi, 
ka csokoládne fabrike szmejo nücati 
nájvecs do 10 procentov kakaonoga 
prajü pri goridelanyi, zednim pa tüdi 
ncdopüszti, ka bi pri tóm nücale 
skodlíve nadomesztke, kak na példo 
glicerin, parafin. ali meló od divjoga 
kosztanya.

Vszákomi kormányi dele gneszdén 
nájvékso szkrb bojnszka drágocsa i 
kak bi tou lejko nájbole závrli.

Na példo törszki stamp je té dni 
na jávno prineszo i na ténci szpozná- 
va plán zákona za „potrdítev cejn“, 
steri scsé cejnszko sztálnoszt napra
viti nej szamo nejobhodno potrejbno- 
mi blági, nego tüdi maksimálnoszt 
zsivlejnyszkoga standárda. Po tóm 
zákoni sze nasztávijo orszacske or- 
ganizácije za preszkrbo szirovin, pou- 
va. za pravicsno tálanve blagá i za 
pazko piacov. Navijácse cejn i tiszte, 
ki szi na küpe dejvajo blágo. do pa 
mocsno kastigali.

V Grcsiji pa zavolo bougse pre- 
szk.rbe piacov priprávlajo zákon, po 
sterom do povéksali kolicsíno pouva 
pri dojdávanyi. Tiszti vértovje. ki vö- 
doloucseno kolicsíno v celoti dojdájo. 
dobijo za tou utalványé za küpilo 
potrejbni obrtni i monopolni rejcsi. 
Tákse i priszpodobne sztopáje szó 
napravili tüdi vSzrbiji i na Horvaskom.

V Románii szó goriposztavili va
raske ino dezsélszke vérsztvinszke 
oblászti, ki pázijo na pouv, na pra
vicsno tálanve blága i na preszkrbo. 
Ka sze naj preprejcsi podragsanye 
cejn poménkanomi blági, szó tou notri 
vtálali v orszacske körzete za pre- 
szkrbüvanve. Z ednoga táksoga kör- 
zeta v drügoga sze szamo táksa ko- 
licsína blagá lejko vö dá, stera je 
po vövtálanyi goriosztála.

Románszki kormány je vödao tüdi 
osztre narédbe. ka preprejcsi hami- 
csne hranilne recsi. stere szó v zád- 
nyom csaszi pogousztoma prisle na- 
prej. Ki bi délao hamicsno vino, 
zmoucsaj ali mászt. doszégne vszá
koga osztra kastiga, zvüntoga sze 

nyegovi kejpov sze nahája po vszej 
muzeumaj kulturni országov i tüdi 
privátniki szó ji doszta szpoküpili kak 
velko vrejdnoszt.

Tou je bio krátki zsítka tekáj Mun
kácsy Mihálya kak szinüj szrmaski 
zsalárov, ki je nam vszém vougram 
szpravo tákse prestírnano imé.

I

Brozna szmrt a m E-ih anszh i pilotov
Zádnyifart, gda szó amerikanszki 

bombniki leteli eszi bombardejrat, szó 
je nemski jágerszki eropláni zse nad 
viszikimi Alpami napadnoli i rezeg- 
nali. Blüzi sztopétdeszét sze ji je 
moglo z marelami dojpüsztiti, ár szó

Szirouve kouzse
od divjácsine (od domácse mácske, pizsmovke, tora, veverc- 
jázbeca, domácsega i divjoga závca, Iiszice, vidre itd.i kak 
tüdi vszakso dlako kupim po náivisisoj cejni.

Szász István, Muraszombat
Lendva utca 21.
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nyim masíne presztrejlali. Vszi te szó 
obsztáli v mocsnom zápisji i v ve.kon 
mrázi. Eksztra nemske ekszpedicie sz 
poszláne vö med viszike planine ka 
bi je rejsili, vendar je pa vsze z: - 
szton, ár je sznejg do prszi visz / 
mraz je pa 20—30 fokov.

Fazekas segédeket
magas fizetéssel felveszük. - Kutassy 

Győr, Király u. 2.

Cipész segédet
azonnal felveszek. Filó Sándor cipésze' 

Sál 152.

Megbízható cselédlányt 
keresek. SZRAKA ISTVÁN. M uraszT i". 

Vár utca.

Zaneszllva deMino
iscsem. SZRAKA ISTVÁN. Muraszoir

SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSÉVNICA
Píszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. - Poszlovencso: FL1SZÁR JÁNOS, vp. vucsitel.

Román. — II. Tál. 27

— Tő tüdi znam, ka szojke jezik z-bí- 
:som májo segő gori vrezati. Áli da szte 
Prepelica ví né szojka . . .

— Né, né, je muklao Prepelica szra- 
nezslívo.

— Meszto nozsa ga tak z-etima sztot- 
«:oma vrézsem gori. 1 vö je vzéo z-ban- 
kasa dvá sztotnyeka i pred szébe nyidva 
je dőli djao na szto.

Zidár je mílo glédao téva dvá vábniva 
papéra. Malo szó sze nyerni né vöobrno- 
le öcsi, tak jiva je glédao, ali záto sze je 
zadrzsávao i z globokim glászom grgra- 
jócs etak právo :

Koteo je jáko zsmeten bio ... Sztras- 
rro zsmeten je bio !

Drügo nyerni je né prislo na pamet, pa 
bi rád kaj právo, ali né nyerni je prisla 
récs na jezik •— v-edno je glédao tevi 
lüblénivi banki. On tüdi má domá sesz- 
iéro táksi, ali tiszti szó né tak prijétni.

— No, ka je Prepelica ! píta Gregorics ■ 
isüdüvajócs. Vedno mucsite?

Velko bremen bi szi szpravo na dü
so, csi bi guesao, — szi je zdelino — 
velko bremen bi szi szpravo. Mogócse ga 
niti nebi mogao prenosziti.

— Szamo negueste noríje ! Bremen, 
bremen ! V-célom szvojem zsítki bremen, 
kanén, z-ciglóvjom delate i zdaj sze dö- 

nok bremena bojíte. Noszte je ! Tó nem- 
rete miszliti, ka bi vám dvé sztotki brezi 
bremena dao. Nebojte déte Prepelica .'

Prepelica sze je zaszmehao, ali szpe- 
csene mortne roké szi je nazáj za ledevjé 
djao, tak da bi nej meo vóle za péneze 
szégnoti.

— Vendar vám je premalo ?
Ni glásza je né dao, pred szébe je glé

dao i viaszé szi je szhrso ; k-ednomi be- 
tezsnonri kakadui je bio priszpodoben. Za 
en mali csasz je z-csiszta vöpognao kupico 
i tak jo je nazáj na szto vszádo, ka sze 
nyé je dno vkraj vlomila.

— Szramotno! — sze je britko tózso. ' 
Sziromaskoga csloveka postenyé je szamo 
dvésztou rajnski. Pa nász je goszpodin 
Bóg glínc sztvóro. Meni je tüdi tákse po
stenyé vdélo, kak püspeki ali radvány- 
szkomi baróni. I moje dönok szamo na 
dvésztó rajnski ceníjo. Szramota, spot!

Gregorics je na té tromf, szvoj tromf 
vdaro.

— No dobro, Prepelica; né sze trbé 
záto preci razszrditi. Csi je vasé poste
nyé tak drágo, teda mo fa lése- iszkao. 
Sztotki je nazáj djao v zsebko. Tóga ovo- 
ga zidára poiscsem gori.

Vö je vzéo penciios i je szcinkao po 
glazsi.

— Plácsam !
Prepelica sze je zaszméjao.

No, no! Tak sziromák niti gúcsati 
neszmi! Persze, tóga ovoga poiscse gori. 
I tiszti je né tak posteni cslovek, kak on. 
Persze, persze! Nescsejoucs sze je po- 
skrábao po sinyeki, gde je meo eden 
mozol. Dobro je, naj denejo escse coj 
goszpon eden pédeszetnyek i nyim vsze 
ovádim.

— Bóg szi zsnyim! Pogodba sztoji!
Prepelica je zdaj popolno povedao one 

szlédnye nőcsi prígodo, kak szó neszli 
kötél z-hizse prék po dvoriscsi, ograd- 
cseki v edno málo hrambo.

— Jelibár vu Libanon? — je szíkao 
Gáspár od radoszti, tak da nyerni je escse 
kecska rosznata grátala. V fótivá hrambo.

Pripovidávao je, kak je z ednim tű vá
risom tiszti vecsér tá prisao, kak szó ne
szli koteo i kak je Gregorics nesztanoma 
pri nyima sztao, dokecs szta ga nej notri 
zozídala i zmortala. Gáspár je eta pítanya 
dévao pred nyega:

— Zsmeten je bio kötél ?
— Jáko zsmeten je bio.
— Niscse je né vido, gda szte ga ne- 

szla prék po dvoriscsi ?
— Ni edna dúsa né. Vszi szó zse 

szpáli.
Zadovolno je vzéo vszáko récs zidára, 

plűcsa szó sze nyerni pozdigávale, öcsi 
blíscsale, iníszli szó sze nyerni v príse- 
sztnoszti, vganyale, menő sze je za boga- 
toga csloveka z nezmernimi kincsi, z ste- 

i rimi szi escse baronsztvo léko kupi. Gre- 
■ gorics Gáspár báron! Hm, nede nit: zb<- 
zsno ! Minka de pa baronesza! Té sz

! Pali je né znao nücati szvoje vrédne- :. 
| Doszta, prevecs doszta je mogao vk. per 
| szpravili. Vém je jáko sparaven esi: ve!

bio.
— Ka vama je moj brat plácsao -
— Pétdeszét rajnski ednomi poedr m
— Prav je, jáko prav.
Z szrdcá nyerni je kamen dőli szpad.-o, 

ka je Pali vszákomi szamo pétdeszét r-in- 
ski plácsao. Bojao sze je. ka je mog‘:;. 
jezérke lücso vö za mucsanye.

Tó bi zdaj nyegov kvár bio, ár L bá
non nyegov bode, nyegov more bid' z 
kotlom i zevszém. 1 zse sze je napri ve- 
szelio, kak dőli szküja brato Boldizsára 
szesztro Panyokojco.

Kak nájhitré sze je domó pascso je 
niti né dojsztópo z kői pred szvojov 
zsov, nego sze zráven k Sztolariki t:rao 
z töv poníídbov, ka bi rád dojküpo Li
banon.

Tak szó zváli preminoucsega dühev 
ka tő kurijo, stero je Gregorics Pali k^po 
Wibra Györki od vdovice. Pokojni dú- 
hovnik je né opravo ni edne predge ka 
nebi v-nyé naprénoszo Libanona cédru- 
sov i gda je kűpo tó málo zidíno i < >g- 
rad, je probao v nyem med gyablani céd
rusé zaszájati, ali zemla ji je né gáj A i 
té Besztercsánye szó sze zdaj z sáie r. :r- 
csálili z tóga ogradcseka „Libanon".

(Nadaljávanye pride.)

Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszomhat. Felelős kiad*  és szerkesztó]mirit|a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Hartner) Nándc-.


