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SXTÓJ&V OÖMt rendkiwü?i ^övet és meghatalmazott miniszter

Forró sikere volt Muraszombatban
a Kossuth-emlékünnepélynek

Hétfőn délután 5 órai kezdettel mü- 
. os Kossuth-ünnepélyt rendezett a 
Jzruszombati Polgári Kör a Városi 
Moziban. A Kossuth-ünnepély nap- 

Hazafias falragaszok borították el 
Muraszombat utcáit és a muraszom- 

oati magyarok nemzeti színű szalag
ba: a ruhájukon áldoztak a nap nagy 

■nzeli ieleniőségének. A Kossuth
on ' pélyre pedig sohasem látott nagy- 

-?gu közönség gyűlt össze a mozi- 
' -.n. hogy hitet tegyen magyarsága 

- vend-magyar összetartozás mel
ói. A példátlanul lelkes társadalmi 

^mozduláson zsúfolásig megtelt a 
: zi hatalmas terme, a vendégek 

gy részének nem jutott ülőhely és ,
- :rü sorokban szorongtak az embe^ 

*;i még a lépcsőházi feljáraton is. 
Muraszombat önként vallott szint, a 

".agy háború ötödik, talán legnehe- ,
ebb évében és megmutatta, hogy j 
erő szeretettel őrzi szivében a nagy 
mmférfiu, a legendás magyar sza- : 
dsághős emlékét.
Az ünnepély Vörös Margit polgári 

skc lai tanuló szavalatával kezdődött. 
A magyaruhás kislány ajkán bátort- í 

an lelkesítőén hangoztak el a
liszekegy" imádságos szavai. Ünne- ; 
beszédet Benkó József gyáros, a 

." igáii Kör társelnöke mondott. Nagy
szerűen felépített beszédben, helytálló 
. .zmoiidással mutatott rá Kossuth 

szerepére és a Kossuthi eszmék kő- j 
efendő. örök igazságaira. — A szó- I 
■ .y.’atot követő lelkes éljenzés ele i-I 
ülása után Horváth Boldizsár ének
kar vezetésével a polgári leányis- 

.ofa énekkara Kossuth-nótákat éne- , 
.: • i — a magyar népi zene által meg

ölt utón haladva, szép feldolgozás-
" ..i. A siker forró volt. — Gyurátz , 
. erenc kereskedelmi iskolai tanuló 
Ady Endre: Kossuth halálára cimü

• ' -nek >leadásával aratott jól meg
érdemelt tapsot. — Szűcs György tá-

zatómüvész lépett ezután az emel-
• nyre és a Baranya zenekar ügyes 

-usérete mellett ősi magyar hangsze- . 
revei a hősi mondák nagyszerű vilá-
- • a varázsolta a hallgatóságot. Szűcs 
jyörgy művészi tárogatózása igazi

- ‘eke volt a műsornak.
Kossuth Lajos, a magyar független- 

'•■g nagy apostolának alakját dr. Tör-
Ede premontrei kanonok, gimná- | 

ziumi igazgató f-levenitette meg re- 
mekbekészült emlékbeszédében. Be

utalta Kossuthot, mint embert, min! 
’.onokot, min! szabadsághöst. Csiszolt I 

adataiból a magyar lelkiség mély-1 
-égéi tárultak a hallgatóság elé: a 

mzeti becsület és a szabadságsze- 
■‘let. lapsorkánnal köszönte meg Mű

szómba t az értékes előadást.

Egger Jenő állomásié" k a Baranya 
zenekar kitűnő kísérete ~.e . út ma
gyar nótákat énekeli. Az r-r kés an
nak ellenére, hogy betesr?- vállalta a 
szereplési igen nagy siker: 'íratott. — 
A muraszombati kereskedelmi közép
iskola cserkészeinek nagysz >üen fel
épített és előadott Kossüih-tárgyu 
tábortűz jelenete felejthet-- • élményt 
nyújtott mindenkinek. A 
dülete. mély nemzeti leik. 
les piros vére adta a 
ajkára a szavakat, arv 
jasan ivott minden mai 
A tábortűz, jelenet >s«

. juság len-
• se. győz? 

C-r; KÓszfiuk 
• k ■ s; < >m- 

nd fül.
és

megrendezése Kecskési Tivadar ér
deme. Minden szereplő egyformán 
megállta a helyét a cserkészfiuk kö
zött. a, legnehezebb feladatot vitéz 
Bódy Árpád, Harangozó István. Kiss 
Gábor és Szendrői György végezték.

Az elemi iskola egyik tanulója, egy 
magyarruhás kislány szavalt ezután 
a hazaszeretetről. Szép kiejtésével, 
tisztán csengő hangjával mindenkit 
meghatott.

A gimnázium tanulói páros magyar 
toborzót táncoltak nemzeti viseletben. 
Öntudatos, büszke mozdulataikkal 
nagyszerűen hívták életre a magyar
m-.o--VW. SFSU o>

’ tánc ritmusának ősi méltóságát. Hatal
mas sikerű táncukat Schermann Ede 
és Kováts Irma testnevelő tanárok 
tanították be.

Zárószót a Muraszombati Polgári 
Kör háznagya, vitéz Péterke János 
mondott. Lelkes szavait a szivében 
vitte magával minden hallgató.

Végül pedig — ami igazában mél
tóvá tette az ünnepélyt az alkalom
hoz — egy emberként énekelte min
denki a magyar Himnuszt!

Az ünnepélyt a Muraszombati Pol
gári Kör felkérésére ifj. Szász Ernő 
rendezte. A rendezés sikeréért fára
doztak vitéz Péterke János, Egger 
Jenő. Szraka István, Kecskési Tiva
dar és a muraszombati kereskedelmi 
középiskola lelkes, fegyelmezett és 
ügyes cserkészfiui is.

• ü

A Kormánysó Ur kinevezte az uj kormányt 
követe .Berlinben. Kitüntetései: a Ma
gyar Érdemrend nagyker.-je, a vas- 
koronarend 111. o. a katonai érdem- 
ker. 111. o.-a a kardokká, ezüst és 
bronz Signurn Laudis a kardokkal. A 
német Sasrend nagyker.-je, az olasz 
Koronarend közép k r.-je a csillaggal, 
a svéd Kardrend közép ker.-je, a finn 
Fehér iuz;.u rend közép ker.-je, a né
met Vasker. II. o. és a török Liakat 

i érem tulajdonosa. Németül, franciául.
horvátul is beszél.

g

Budapestről jelentik Aooól a célból, hogy Magyarország a három
hatalmi egyezmény hez • / vetkezett európai nemzeteknek a közös ellenség 
ellen közösen v selt há:- ;;ában, különösen pedig a bolsevizmus hatásos 
leküzdésében minden rnozgásításával és átfogó biztosítékok megte
remtésével támogatást .: .-. közös megegyezés alapián német csapatok
érkeztek Magva:országra

A lemondott eddig: kormány helyebe a Kormányzó Ur Sztójav 
Döme berlini magyar r .e • bízta meg az uj kormány megalakításával.

A kabinet a köve’: ' iké-rpen alakult meg:
Miniszterelnök és symmiszter Sztójay Döme.
Tárcanélküli minisz'-.: a miniszterelnök helyettesítésével megbízna 

vitéz Rátz Jenő.
Belügyminiszter vitéz Jaross Andor.
Pénzügyminiszter R- m énvi-Schneller Lajos.
Földmívelésügyi m.msz'er. közellátási miniszteri teendők ellátásával 

megbízva Jurcsek Béla.
Iparügyi miniszter Szász Lajos.
Kereskedelmi é- k z-ekedésügyi miniszter Kunder Antal.
Igazságügyi mim-?: r. e '.állás- és közoktatásügyi minisztérium ideig

lenes helyettesítésével is m.egoizva Antal István.
Honvédelmi miniszter Csatay Lajos.
A két szövetséges i -.rmány egyetért abban, hogy a megtett intézke

dések hozzáfognak járujr.i cn?.oz, hogy a magyar és német nép közti régi 
barátság és fegyvertársi együttműködés szellemében Magyarországnak 
minden segítő eszköze a közös úgy végső győzelme érdekében latba vettessék.

A Kormányzó Ur Oiöméltósága szerdán délután 5 órakor kihallgatá
son fogadta Sztójav D: -.e miniszterelnököt és a hivatalba lépő kormány 
tagjait. A kihallgatás úté", .^-ztójay Döme, miniszterelnök, majd a kormány 
tagjai a királyi várpalota 'Z?rtartástermében letették a hivatali eskü! a 
Kormán'zó Ur kezébe.

is

Az u.i miniszterelnök életrajza
Sztójay Döme, rendkb 

meghatalmazott miniszter 
Versecen 1883. jan. 5.-ér.. A pécsi 
honvéd hadapródiskola elve■•.•zése után 
1902-ben zászlósként került a 28-as 
honvéd gy.-e.-hez. 1910-ber. a hadi
iskola elvégzése után a vezérkarhoz 
nyert beosztást. A világháborúban 
előbb gyalogdandárnál. : lajd hadosz
tálynál volt vezérkari tiszti, később 
pedig Sarkotic tábornok Bosznia és 
Hercegovina. Dalmácia ..c/. parancs
noka mellett a hadműveleti csoport

követ és vezetője. Az olasz hadszíntéren, a 
született Dolomitokban, egy hegyidandár ve- 

vérkati főnöke volt. A háború utolsó 
évében az Armee Oberkommandonál 
működött. A háború után osztályve
zető lett a honvédség vezérkari ezre
dese. majd mint tábornok, mint kato- 

j nai attasé teljesített szolgálatot Berlin- 
^.f n' 1933—35 ig a Honvédelmi Min. 
elnöki oszt, vezetője volt. 1935 o'ec.- 
ben aitábornaggyá, majd rendkívüli 

| követté és meghatalmazott miniszterré 
neveztek ki. A mai napig Magyarország

!

Gondolatok
Nincsen az a nagyitó üveg, amely job

ban nagyítana, mint a RÉMÜLET.

Mihelyt az ember a kötelességén tűi 
egy lépést is tesz, igaz magyar.

l-égy tölgyfa mii a lergeieg ki képes 
dönteni, de méltoságos dereket MEG 

■NEM GÖRBÍTHETI . . .

Nem mindig az a legény aki üt. 
HANEM AKI ÁLLJA . . .

Szenvedve sírva ha igy vc.n megírva 
élünk halunk a magyar ég alatt.

Csak a gyenge 
erős, egész 
szivében.

szereti önmagái, az 
nemzeteket hord

Élni fog a nemzet, mely ÖSSZETART, 
kit önvétke meg nem hódit NEM 
HÓDÍTJA KARD . . .

Összegyűjtötte: T. T.
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Komoly hivó szó . . .
Az idén másodszor hív a muraszombati rk. egyházközség magyar lelki

gyakorlatba. De tulajdonképp nem is az hiú. hanem hív az Ur, hiú az 
Anyaszent egy házad és a jelen komoly helyzetben küld maga a haza is.

..Ma midőn az Ö hangját halljátok, ne keményítsétek meg a szíve
teket ! (94. Zsoltár). (

Testvér! Mu amikor a nemzetek irtózatos véres káoszban egymást 
i'iiák és egymás büszke városait és kulturérlékeil pusztítják: ma amikor 
a legszerencsétlenebb teremtmény az ember saját tehetetlen keserűében 
fefreng, ma amikor aggódva kérded, mit hoz a holnap ... .' I estvér t Ma 
ne keményítsd meg a szived. Hanem nézz iái Arra, aki az éy és főid 
sarkait lerakta, akinek a tudta és beleegyezése nélköl nem esik le egy 
verébke a szomszédos háztetőről és tejedről nem uész el eyy hajszál sem 
Akihez minden nap igy imádkozol: Mi Algánk ki vagy a mennyekben . ..

Es nézz magadba! Komoly időkben tégy számadást! Talánaz utolsó 
hivó szó . . . Ki tudhatja ? Készülj föl az áldozatra, amit ma fokozottabb 
mértékben követel az Isten, a nemzet és minden embert est vé’ ed. Fordíts 
ezekben a napokban legalább egy-egy órát belső rendezésre, végezz :■'> 
lelkigyakorlatőket'. *

A muraszombati katolikus egyház- mise 29 én .délelőtt V2 8 órakor, 
község a következő meghívás közié- Hölgyek részére: március 29-cn, 30- 
sét kérte szerkesztőségünktől: . án és 31-én este 6 órakor, befejezés:

A muraszombati kát. Egyházközség április 1-én délelőtt ’/z 8 órakor, 
szeretettel meghív az idei nagyböjti A lelkigyakorlatokat tartja: férbak 
magyar lelkigyakorlatokra. : részére: Dr. Kappel János Szombat-

A lelkigyakorlatok ideje és helye I helyi szeminárium h. igazgató; höl- 
térfiak részére: Március 26-án (vasúi-; gye k részére: Dr. Harangozó Ferenc 
nao). 27-én és 28-'án este ’/i 7 óra-1 esperes-plébános.
kor a községháza (vár) tanácstermé- j Hozd el ismerőseidet is: 
ben. befejező szentbeszéd és szent- : Az Elnökség.

—ír o -

200.000 pengő költséggel 
megépíti Muraszombat a iüzoltószerházat
Muraszombat nagyközség képvise- 

lőteslüD’.e szombaton délután tartott 
. gyűlése- c határozta, hogy mintegy 
200.0’ per.gő költséggel tüzoltószer- 

1 házat és ' 3.tanyát épit a nagyközség. 
Az épitk- és költségeit fele részben 
a nagykezt-g viseli, felerészben pedig 

államsegéllyel
1 fedezik a kiadásokat.

A képviselőtestület elhatározta, hogy 
Muraszombatban létesítendő

hírek

Nagyszabású hazafias ünnepély
Muraszentesen

Március 15-én kettős ünnepe volt: 
Murasztnies és Muracsermely köz- j 
ségeknek. A délelőtti isten.'sztélét után ■ 
a két falu apraja-nagyja tűzoltóságé- | 
nak és leventéinek vezetésével a nép- 1 
iskola tantermét zsúfolásig megtöltötte. ; 
hogy megünnepelje a szabadság ;in-I 
népét. A leventék és iskolás gyerme-1 
kék felváltva énekeltek és szavaltak. ! 
tanítóik pedig Frám Vilmos igazgató
val az élén ismertették a magyarság 
múltjának egyik legszebb és legdicsőbb 
lapját és lelkesítették őket, hogy ők 
se maradjanak el a 48-as szabadság- ■ 
hősöktől. Még együtt \ olt az ünneplő j 
közönség, amikor megérkeztek vitéz ' 
Lindva> Nándor országgyűlési képvi
selő. Török Ernő mérnök, kerületi ipari 
tőfelügyelő. Titán József népművelési | 
titkár, akik Jablanovec Antal község- 
biró meleghangú üdvözlése után meg
tekintették Cigüth Ilonka tanfolyam
vezető által vezetett muraszentesi ku- 
koricacsőhéjfonó háziipari tanfolyamon 
elkészített tárgyak kiállítását. Az ízlé

sesen megrendezett kiállításon volt 
sok szép és csinos szatyor, női táska, 
cipő és p .pucs. Különösen nagysikert 
arattak a befont üvegek és alátétek.

A kiállítás megtekintése előtt vitéz 
Lindvay Nándor országgyűlési kép
viselő. dr. Derzsenvi Tibor szoigabiró 
és Titán József néprn titkár magyar 
cs vend nyelvű beszédekben méltat
ták a nap jelentőségét és a magyar
vend együttélés természetességét.

A tanfolyam és kiállítás megrende
zésén sokat fáradozott Jablanovec 
Antal községbiró, aki minden erejé
vel azon van, hogv községét emelje 
és magyar hazánk hasznos háziipari 
községei közé szorosan bekapcsolja. 
Erre vall az a törekvése is. hogv köz
ségének uj iskolát szeretne építeni, 
melyre vonatkozólag az ottani iskola
vezetőséggel minden lehetőt elkövet, 
hogy célját elérhesse. Itt jegyezzük 
meg. hogy a jugoszláv hatóság annak
idején iskolájukat bezárta, mely csak 
a felszabadulás után nyílt meg újból.

O

Kossuthot ünnepli Berke János községe
V asárnap emlékezik meg Tótkeresztur Kossuthról

Tótkeresztur es a környező közsé- teljesíted kívánságunkat!" — csábí
totta Hurbán a vend vezért. Ráadást 
is ajánlott:

Berke két fiát ingyen kitaniltatja

gek vasárnap délelőtt Kossuth em
lékünnepélyt rendeznek a tótkeresz- 
turi evangélikus templomban.

A tótkereszturi ünnepélyt különösen 
fontossá teszi az hogy ebből a köz- i 
ségböl indult ki az a mozgalom, 
amely a Szabadságharc zászlaja alá 
állította a vendeket. 1818-ban Tótke- 
reszturon jelent meg elsősorban Hur
kán páter, a kamarilla agitátora, hogy 
fellázítsa a vendséget Kossuth Ma
gyarországa ellen. Hurbán a legte- i 
kintélyesebb gazdához, akinek sza- j 
\ ára mindenki adott, ment el először. 
Berke János volt az illető.

Hurbán rá akárta beszélni Berkét. ' 
hogy álljon a vendek élére és szer-; 
vezzenek sereget Kossuth és a ma- : 
gyár nemzet ellen. Hogy szavainak 
nagyobb legyen a súlya. Berke elé 
terített egy tervrajzot, amin egy

nagyon szép, tágás ház 
vázlata feküdt.

„Ezt a házat építjük fel neked, ha

— Magyar zászlót vesznek a bodó- 
hegyiek A bodóhegyi magyar nyelvi 

, tanfolyam hallgatója tantestület vezeté
sével mára. 15-én 3 db egyfelvonásos 
népszínművet adtak elő. A felvonások 

1 közber. a közönséget monológgal és 
énekszámokkal szórakoztatták. A kon- 
ferálást EMbó Károly sürüháziig. tanító 
végezte .'. gy tetszéssel. Az előadás 
úgy erkölcsileg. mint anyagilag fénye- 

' ser. sikerült A befolyt jövedelmet a 
vezetőség nemzeti zászló beszerzésé
re fogja fordítani. Az előadás sikerét 
mi sem biz anyitja jobban, mint az, 
hogy az Mőadást közkívánatra márc. 
26-ár. Radófán Bertalanics Károlyné 
vendéglőjében meg kell ismételni.

— Újra játszhatnak a mozik és 
a színházak. Lapzártakor értesültünk, 
hogy a be. jgyminiszter a színházak 
és mozik előadásaira, valamint a szó
rakoztató előadások, táncok és gy üle
kezések tartására vonatkozó tilalmi 
rendelkezések hatálya alól a színhá
zakat és mozikat feloldotta. A szín
házak és mozik 23-án már játszhatnak.

— Gépkocsivezetői tanfolyam kez
dődik Muraszombatban. Az érdeklő
dők a Turk-féle vendéglőben, jelent
kezzenek

— 18 rendbeli lopásért 3 évi fegy- 
hazzal büntették az ujkökényesi tol
vajt. H élfő.n a szombathelyi törvényszék 
Kemesszeghy tanácsa Muraszombat
ban tárgyalt, ahol egy notórius tolvaj 
került a törvényszék elé. Cziffer Péter 
27 éves ujkökényesi lakost 18 rend
beli folytatólagosan elkövetett üzlet
szerű lopás büntette és 11 rendbeli 
orgazdaság miatt vonta felelősségre 
a bíróság. ziffer végiglopkodta nem
csak Muraszombat, hanem a kör
nyéki falvak lakóit is, igy Mártonhe- 
lyen, Battvándon. Szentbiborban és 
Andorhegyen követett el lopásokat. 
Főleg ruhaneműt, csizmát és cipőt 
lopott. A bíróság Cziffert bűnösnek 
mondta ki a vádbeli cselekmények 
elkövetésében és ezért 3 évi fegyház
büntetésre valamint politikai jogainak 
b évre való felfüggesztésére Ítélte.

a császári ház.
Berkét még más minden jóval is el
látja. hogy ne iegyen gondja élete 
végéig semmire.

Berke János gerinces magyarsá
gát azonban nem ingatta meg a 
csábítás.

Fegyvert fogott ugyan, de nem a ma
gyarok ellen, hanem a magyarok és 
Kossuth mellett. Zászlót bontott, zász
laja alá pedig özönlött a vendség.

Amikor Tótkeresztur Kossuthot ün
nepli. az egész Muravidék megemlé
kezik Berke Jánosról is, a vendek hős 
szabadságharcosáról.

Eladó 4 HP Háv kazán 
900 tniliméleres KOFFER cséplő, magánjáró- 
felszereléssel, 120cm3-es motorkerékpár. Csak 
személyesen lehet jelentkezni. — CZANJKO 

LAJOS. Oriszentpéter 218.

Szeresd a földet . . .
: • Szeresd a tőidet, ős anyádat 

Kiből lettél, ki adott enni: 
S kitől megtudtad mi az: . . . lenni!
Ki zsongó hangjára! dalolt neked. 
Felsírt, s Te mentél, hallva szavát. 
Védeni vérrel, mert hát Hazád !
Hiába mondod, nincsen Isten. 
Megtagadsz mindent, vagy eretnek 
— De ezt a főidet kell szeretned!
Ki holtod után gondos kézzel 
Csak szépei, csak mindig jót akar 
S álmos göröngyeivel betakar ... 7’.

Mindenféle 
magvakat 

lehet kapni 

POCZÖH BÉH£S
DOMONKOSFA 121.

diáklány-otthon
(internáfus) céljaira helyiséget bocsa' 
a Könyves Kálmán Egyesület rendt- ■ 
kezésére. Erről értesítették a Könyvei 
Kálmán Egyesületet és egyben luda: 
iák az egyesülettel, hogy a nagyköz. 
ség, mint testület, tagjainak sorába lé-

A képviselőtesjület ezenkívül 2 (ii. 
töségi és 5 segélyezési ügyben he 
zott határozatot.

Városi Mozi
Március 25-én. szombaton 17 cs 19.3v c 
26-án. vasárnap 11.15, 15, 17 és 19.30

' • 27-én. hétíön 19.30 <

HAZAJÁRÓ LÉLEK
' Főszereplők: KARÁM KATALIN. PÁGEK

ANTAL. CSORTOS GX ULA. SOMIjXY A.

Vszefelé 
sieménye 

sze dobi pri 
magkereskedönéi — 
baotosi z szeményom

Felhívás a tanítókhoz
Vasvármegyei ÁltalánosTanitóegye- 

I sülét ezúton felhívja a visszatért mu
raszombati szentgotthárdi járás tag
társait. hogy a népiskola VII.—Vili 
osztálya számára egy tanítási tété 
vázlatának elkészítését tűzte ki pálya
díjul. A jeligés levelekkel ellátott pálya 
munkákat 1941. április 15.-ig kell az 
elnökség címére Szombathelyre be
küldeni. A jutalmazott pályamunka 
első díja 50 P, második díja 30 P.

A már előzőleg kitűzött „Miképpen 
valósítom meg a nyolcosztályos nép
iskola tantervének nevelési elveit ne
velő-tanító eljárásomban" című KM 
és 70 pengős páiyatétel határideje szin
tén 1944 április 15.

Egyben közli az elnökség, hogy az 
1914. évi tagsági díj 7 pengőben let 
megállapítva az Egyetemes Tanító 
Szövetség központi járulékával együtt 
mely összeget az iskolák igazgató 
(vezető-tanítói) szedjék össze és adják 
át a körzeti iskolai Felügye lő uraknak 
április 15-ig.

Meghívás.
A MURASZOMBATI TAK XRÉKPÉNZTÁF. 

1944. évi április hó 3-án d. e. 11 órakor 
Muraszombatban saját intézeti helyiségéber 

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉST 
tart, melyre a részvényesek tisztelettel 

meghivatnak.
Tárgysorozat:

1. ) A közgyűlés határozatképességéire -
megállapítása

2. ) A közgyűlési jegyzőkönyv vezetőjének
kijelölése és annak hitelesítésére 2 tag 
választása.

3. ) Az igazgatóság indítványa az alaptő
kének 200.000 pengőre való feleme
lése és ezzei egybefűggőieg 7500 da
rab 10 pengő névértékű, bemutatóra 
szóló uj részvény kibocsátása iránt.

4. ) Az alapszabályok 1., 2., 5, 8., 12
14., 17., 19., 23., 24., 28. és 29. §§ 
ainak módosítása. (A módosítás az 
alaptőke felemelésével és az alapsza
bályoknak a magyar jogszokásoknak 
megfelelő kiegészítésével van össze
függésben).

5. ) Esetleges indítványok.
Muraszombat. 1941. március hó 18-án.

Az igazgatóság.
A közgyűlésen minden bemutatóra szóló 

részvény tulajdonosa minden részvény után 
egy szavazattal bir.

Szavazati jogot azonban csak azon részvé
nyes gyakorolhat, aki nyolc nappal a közgyűlés 
előtt és annak megkezdéséig részvényeit a. 
intézet pénztáránál letétbe helyezi és a közgyű
lésen letéti elismerx énnvel igazolja magát.

Küplm detecsa koulica
Vecs sze zvej v vrednislvi.
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K<íyes iiép iskolákban 
rákban fejeződik be az iskolai év 
y vallás- és közoktatásügyi minisz- 
rcí.d-l< tét adott ki. amely szerint 

t reiidká áli viszonyokra való tekin- 
tiel egyes városokban és községei; 

működő népiskolákban az idei 
skolai évet március di ón be kell íe- 

jr/1ii. A vallás-és közoktatásügyi rni- 
kiszt. i a le ’.k- iüíeb királyi főigazgató 
utján értesíti azokat az iskolai ható
ságokat. amelyeknek hatósága alatt 
működő népiskolákra ez a rendelke
zés kiterjedi. Ezekben a népiskolák*  
bán az évzáró vizsgákat április 3 5. 
napjain kell megtartani és az éríesi- 
tókönyveket is az évzáró vizsgán kell 
kio ztani. Az ilyen iskolákban azév- 
zárér ünnepély elmarad.

Népművelési munka 
az aísólendvai járásban

Vasárnap több Alsólendva közeié- 1 
ben fekvő községben taitotiak nép- , 
művelési leadást. Lendvalakoson i 
Tompa Miklós tanító es Pados Emma ! 
tanítónő tartottak előadást. Gyertyá- ' 
nősben Horváth Sándor tanító és 
V argha Jolán tanítónő szerepeik k. I 
Kapóin Skaiics Sándor aísólendvai 
evangélik: . lelkész és B :gin Erzsé
bet tanítónő hazafias tárgyú gondo
latai aratlak nagy sikert. Murai éven 
Rousz István tanár és Sómén Lajos 1 
igazgató-tanitó mondottak szép ette- j 
kezeseket. Valamennyi községbenj 
hazafias -•üsor egésziteíte ki a na
gyobbrészt hazafias tárgykörben moz- ! 
gó előadásokat. Az előadást.k iránti , 
érdeklődés nem volt mindenütt egy- I 
forma. Legtöbben Muraréven jöttek 1 
össze, ami dicséretére válik ennek a 
vend-magyar községnek.

Tilos a színház 
és mozielőadás, a tánc! 

és gyűlések tartása
A belügyminiszter rendelkezésére 

további intézkedésig minden szín
házban, mozgóképszínházban és mu
latóban előadás tartusa, mindenne- j 
mű tánc (szállodákban is), továbbá 
gyűlések tartása tilos.

T áje«cxt8tó 
a siiótgényiésefcröl

A földmívelésügyi minisztérium ar
ról tájékoztatta a Kamarát, hogy a f. 
évben lényegesen kevesebb cemen
tet tud biztosítani silóépitésre, mint az 
elmúlt évben. Tekintettel arra, hogy 
máris annyi igénylés van bent a Ka
maránál. amelynek előreláthatólag 
sak egynegyed részét tudjuk majd 

kielégíteni, további jelentkezéseket 
nem fogadunk el az akcióra és je
lentkezési lapokat sem adunk ki. Az 
igénylések elbírálásánál arra lesz te
kintettel a Kamara, hogy elsősorban 
olyan községekben kíván silót léte
síteni. ahol még nincsen, hogy min
den község megismerhesse a silót és 
a silégazdálkodást. Az egyéni elbírá
lásnál pecig előnyben részesülnek a 
hadigondozottak, vitézek, tűzharcosok, 
tüzkeresztesek, gazdasági elöljárók, 
szakképzett gazdák. Cementet ezideig 
még nem utalt ki a minisztérium, igy 
a szállítások sem kezdődtek meg.

mindennemű szeszesitalok gyárfása és eladása
CéRt. BORLAY ENDRÉMÉ

SZOMBATHELY - THÖKÖLY IMRE UTCA !'! - TELEFON: 10-68 
Legkitűnőbb italok 1 Leg|Mu>t<mabb kiszolgálás.

Lelkesen ünnepelték a Muravidék falvai 
a magyar szabadságol

Mint már mull heti számunkban Pártosfalván
jeleztük, az egész Muravidéken lel
kes ünnepélyeket tartottak március 
15-én. Az. ünnepélyeken reszt vevő 
tömeg együtt ünnepelte a magyar sza- | 
badság kivívását a vend-magyar ösz- 
szetartozással. Ezek az. ünnepélyek 
hitvallásnak tekinthetők, amellyel a 
vend-magyarok a mai nehéz időkben 
is bizonyságot tettek arról, hogy - 
mint ezer éven át őseik - a magya
rok oldalán akarnak élni a jövőben. 
csakis a magyarok oldalán!

Több községből kaptunk értesítést 
az ünnepély lefolyásáról. Teljesen rész- ( 
letesen nem közölhetjük valamennyi 
jelentést, igy csak azoknak a neveit 
vesszük sorra, akik az ünnepségeken 
szerepeltek és ezzel szolgálatot tettek 
a Muravidéki magyar ügynek.

Urdombon
ünnepi beszéde! Rónai József igazgató
tanító mondott. Rajta kívül l liszár . 
Llemér. Antalics István. Pócsics l e- ’ 
renc leventék. Bacsics Mária, Jankó | 
Ibolyka. Eoraner Mária, Pócsics Ilona, 
Falién Mária. Krányec Kajmán, Anta
lics Sándor. I lavasi Antal. Terplán 
Vilmos. Pócsics István, Pócsics Emil | 
és Gráljai József tanulók szerepeltek.

Ünnepély után a közönség, amely 
zsúfolásig megtöltötte az iskola nagy
termet. tisztelgett a nemzeti zászló előtt.

Péterhegyen
Paulik János igazgató-tanitó érdemé- . 
bői páratlan erkölcsi sikert hozott a ; 
március 15-i ünnepély, amit a VMKE 
müsortervezetének igénybevételével 
készítettek elő. Ünnepi beszédet Lut- 
hár Kálmán gazdálkodó péterhegyi 
lakos mondott nagy sikerrel. Skerlák I 
Ferenc és Lázár Jolánka szavaltak. 
Péterhegyen soha nem volt még nem- i 
zeti ünnepen annyi ünneplő, mintáz 
idén március 15-én!

Perestón
Rogán József magyar. Gedér József ■ 
pedig vend nyelven mondott ünnepi . 
beszédet. A Talpra magyart szavaló- I 
kórus adta elő. — Az ünnepélyen ! 
sokan vettek részt.

LEVENTEÉLET
Szent László füve

Szt ni László glóriás alakja köré 
számos legenda fűződik. E kedves 
legendák mindegyike még közelebb 
hozza a szent király személyét a 
magyar nép ragaszkodó szivéhez.

A Szent László füvéről szólló le
genda különös módon juttatja kifeje
zésre a magyar nép és Szent László 
közötti szoros és bensőséges viszonyt

A legenda szerint nagy pestis pusz
tította a magyarok sorait. Mit sem 
használt az akkori orvosok gyógyító 
tudása. Szent László fájdalmas lélek
kel szemlélte népe pusztulását. Segít
séget szerétéit volna nyújtani. Minden 
hiába. Fájdalomtól elgyötörtén a jó 
Istentől kérte népe gyógyulását. Egy 
éjszaka azután látomása volt. A lá
tomásban megjelent ismeretlen, rend
kívüli szépségű személy közölte vele, 
hogy lőjje ki nyilát a virágos mezők 

hazafias színdarab előadásával kö
tötték egybe az ünnepélyt. A szinda- 
íubot Zongor Ferenc igazgató-tanitó 
rendezte kifogástalanul, ugyancsak ő 
méltatta hatásos beszédben a nap 
jelentőségét.

Csondlakon
Magyar nyelven Horváth Lajos tanító, 
vend nyelven pedig Stevancsec Re
zső igazgató tanító mondtak szép ün
nepi beszédet. Az ünnepély jól össze
állított, változatos műsorának szerep
lői Stiblár József, Bezsán Emma, 
Kofjács Mária. Fickó Ferenc, Csinos 
Emma, Vargha Mária. Sákovics La
jos. Bezsán Mária és Horváth István. 
Az énekkart és a szavalókórust Bánk 
Anna tanítónő vezényelte.

Gyenge voll 
az aísólendvai vásár
Alsólendváról jelentik: A márciusi 

vásár meglehetősen gyengén sikerüli. 
135 tehenet hajtottak fel. belőlük II 
darabot adtak csak el. Tize nké! lovat 
hajtottak fel. 2 csikó gazdát cserélt.

Ku kor icagóré-a kei ó
Felhívjuk a 6 100 kát. holdon gaz

dálkodók figyelmét, hogy a 6 i.( 106/19 1-1. 
IV. 3. min. rendelet alapján részükre 
1914. évben is folytatódik a kukorica- 
górék épitési segélyezése.

A segély összege köbméterenként 
1-1. 12. 10 P. attól függően, hogy mi
lyen típus szerint épül fel a góré. 1 
kát. hold szántóföld után nem épít
hető, illetve nem segélyezhető több 
mint 2 köbméter góré.

Jelentkezni lehet a Felsődunántuli 
Mezőgazdasági Kamaránál (Szombat
hely, IV. Károly király u. 1. sz.) 

Ráoiók
szakszerű 
javítását vállalom.

árivan Ernő, Muraszombat

felé. Amelx növénybe megakad a nyíl 
vége, azzal mentheti meg drága ma
gyar népét a pestis pusziiiásától.

Reggel felébredve valóban a láto
más szerint cselekedett. Az átlőtt ke
reszt alakú fii meghozta népe szaba
dulását. A pestis pusztító vihara el
tűnt a magyar nép soraiból. Szent 
László füve szimbóluma lett a nép 
és a király között fennálló kölcsönös 
szeretetnek, bizalomnak, ragaszko
dásnak.

Mezőnyárád (Borsod m.) templo
mának mellékoltárán kedves kép lát
ható Apródruhába öltözött magyar 
fiúcska térdei a virágos rét mellett. 
Szent László kezét a fiúcska vállán 
pihentette Lábainál ott hever a cifra, 
királyi ijj is. Kissé távolabb látható a 
kilőtt nyíl. Fiegye egy ismeretes ke
reszt alakú növényt szúrt át. A ké
pen ábrázolt liucska a Majtényi grófi 
család sarja, aki 1923 körül valóban 
Szent László különös közbenjárására 
gyógyult fel váratlan gyorsasággal 
súlyos és komoly betegségéből. A 
meglepett szülők hálából Szent László 
iránt az egész csodás gyógyulási e 
szép oltárkép utján akartak megörö
kíteni az utókor számára.

HÍREK mindenfelől
A magyar hercegprímás az 

Aclio Catholika országos elnöki ta
nácsi ülésén a belső nyugalom fon
tosságáról beszélt. A hercegprímás 
szavainak megszivlelése sohasem le
het aktuálisabb, mint napjainkban.

— A világsajtó a legmelegebben 
ir Kossuth Lajosiól a nagy magyar 
államférfi halálának ötvenedik év
fordulóján.

— Csáktornyán mesedélutánt ren
dezett a MANSZ.

— Budapesten 50.00ti uj lakás épí
tésére volna szükség, hogy a lakás
hiányt enyhítsék, állapította meg 
Szendy főpolgármester.

— Debrecenben G kisember közö
sen nyerte az osztálysorsjáték 600.000 
pengős főnyereményét.

— Zagyvapálfalván megnyílt az 
ország első üvegtextilgyára.

— Perlakon vasárnap téli gazda
sági tanfolyam fejeződött be.

— Bányavár muraközi községben 
Jakopics Jakab 68 éves gazda agyon
szúrta leányát Mungyár Jánosnét. Tel
tét családi civakodás közben követte 

| el. 10 évi fogházra Ítélték.

PETANC1
Í

G Y Ó G Y V í Z 
üdít gyógyít

Főraktár: MURASZOMBAT
TELEFON 68.
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— Parisban egy orvos fiatal nők 
tucatjait gyilkolta meg bestiális mó- 

, dón és egy lyukon át gyönyörködött 
áldozatainak a kinzókamrában átélt 

! gyötrelmeiben.
— Törökszág egyes vidékein bor- 

' zalmas jégeső pusztított. Narancsnagy- 
I ságu jegek estek.

— Jugoszlávia exkirálya, Péter 
hétfőn reggel 7 órakor tartotta eskü
vőjét Erzsébet görög hercegnővel.

— Finnország törvényhozói eluta
sították az orosz fegyverszüneti fel
tételeket. Válaszukban azonban továb
bi tárgyalásoknak nyitottak lehetőséget. 

Szovjet-Oroszország felvette a 
kapcsolatokat Badoglió olasz kor
mányával.

Délfranciaországban partizán
vezetőket fogtak el.

Bulgária fővárosát 21 óra alatt 
hálom súlyos légitámadás érte. A károk 
igen nagyok. A bolgár fővárost. Szófiát 
kiürítik. Az asszonyoknak és gyerme
keknek vidékre kell távozniuk.

Szerbiában ismét súlyos parli- 
i zánharcok lángoltak fel.

- Rómában harangzúgással ünne
pelték a jrápa koronázásának évfor- 

| dúl óját.
Bulgáriában árvíz pusztítja a 

falvakat.
— Argentínában Belgrano község

ben ötösikrek születtek. I lárom fiú, 
kettő leány.

Kaphatók: HÁHN IZIDOR könyv
es papír kereskedésében.

iscsem cziüxsecske dekle
za goszpodszka mejszta. niejszecsna plácsa 
100 pengőjov. Prázna mejszta szó tüdi za 
lápce. Vecs sze zvej pri BENCZIK-i v Mura

szombati. Mikoia Sándor utca 11.
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KÖZGAZDASÁG
A mezőgazdasági lakosság ruházkodásának 

megkönyitésére rendeletet hoznak

„Noszite tüdi üi krizs Kriszlusov, kak ga je On 
noszo i tou za mér tóga szvelá . .

szó pravli Xil. Pius pápa

A kormány enyhíteni kivári a me
zőgazdasági lakosság ruházati gond
jain. Ennek érdekében a közellátás- 
ügyi miniszter az 1944— 45 gazdasági 
évet terhelő beszolgáltatási kötelesség 
megállapítása iránt a napokban ki
adandó rendeletében úgy intézkedik, 
hogy a kötelezően előirt termelésen 
felül a mezőgazdasági lakosság csa

fl rét- és leselőművelés
Vízmosások megkötése

A leesapolhatatlan rét- és legelőte- 
rületeket. úgyszintén a vízmosásos és 
veszélyesen kikopárosodott területeket 
fásitsuk. Tanácsért forduljunk a m. 
kir. erdőfelügyelőhöz.

Dombos és hegyi legelőkön kelet
kező talajsérülésckct, vízmosásokat 
azonnal szüntessük meg gátakkal és 
fásítással.

A gátakat állandóan tartsuk jókarbrm. 
Lcgeiöíásitás

Az okszerű fásítás a szél- és talaj
védelem biztosításával emeli a gyepes 
trrülek jövedelmezőségét.

A legelőn határfásításokat. vadvi
zes, kopár és vízmosásos részek fá
sítását. szakaszkijelölő fásításokat és 
szélvédő fás paszták ültetését (ural
kodó széljárás ellenében) végezzük.

A fiatal fasorok közeit a pásztorok
nak kell kiadni köztes művelésre.

Szakaszos legeltetés
A legelőt tavasszal, kihajtás előtt 

csordák szerint tagokra, a tagokat sza
kaszokra kell beosztani. A szakaszok 
nagyságát a legelő állatok száma, a 
gyepezet zártsága és minősége íűho- 
zambősége és az itatóhelyek figye
lembevételével kell megállapítani. Ha 
a természetes adottság lehetővé teszi, 
az egyes szakaszok között ültessünk 
fasorokat. Egy-egy .szakasz legeltetése 
addig tartson, hogy a másik pihente
tett szakasz felujulhasson. A legelt 
szakaszt tehát pihentessük. A legelőt 
rendszeresen legeltessük s jószágunk 
össze-vissza járását akadályozzuk meg.

Kihajtás
Tavasszal csak akkor hajtsuk ki jó

szágainkat, ha a legelő talaja már 
megszikkadf és a gyepezet megerő
södött. A legeltetést a partosabb ré
szeken kezdjük. Esőben, felázott ta
lajú legelőt nem szabad legeltetni. Az 
őszi esős idő és a talajmenti fagyok 
Ix-álltúval a legeltetést be kell fejezni. 
A téli legeltetés tilos.

A kihajtható állatok száma
A legelőre kihajtható állatok számát 

a legelőrendtartás vagy a szabályren
delet állapítja meg.

A kihajtható állatok számának meg
állapításánál a legelő teherbíró képes
ségére, azaz a gyepezet összetételére, 
zártságára és főhozamárá "kell figye
lemmellenni. A legelőt túlterhelni nem 
szabad, mert elkopárosulhat.

Barkász T.
„MATEOSZ"
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MEDENOGA TASZTA SZEMEN,
90 u/o csíszto sze dobi pri K ü c s k o Istvánt 
v Bántornyi 8. Cejno i tonácse piszmeno ali . 
z recsjouv. Szemen posilam tüdi po por zétji. 1

ládonként 300 négyszögölön kenderi. 
i vagy 1500 négyszögölön rostién! ter- 
i melhet s annak termését saját tuhá- 
zati szükségletének fedezésére köz
vetlenül felhasználhatja. Saját érdekéi 
szolgálja tehát minden gazda, ha 
négyszögöl földnek kenderrel vagv 
150 négyszögöl földnek rostlcnnel b< 
vetése iránt intézkedik

5-P-Ö-R-T
Vereséget szenvedett a Mura első 

tavaszi bajnoki mérkőzésén
Sárvár— Mura 4.3 (3:3)

Első tavaszi bajnoki mét közősét va
sárnap játszotta a Mura Sárváion. A 
csapat győzelmi reményekkel indult 
útnak, a szerencsétlen körülmények 
azonban megle|>etést okoztak és a 
muraszombati bajnokjelölt mindkét 
pontot Sárváron hagyta.

A mérkőzést kis ünnepély előzte 
meg. Vitéz Csermely István százados. 

1 sárvári juiási leventepmancsnok me
leg szeretettel üdvözölte a Mura já- 

I tékosait es szép beszédben ismertette 
I a sárvári közönséggel a vend-magyar 
1 összetarozás bizonyítékait.

Unger játékvezető sípjelére a Mura 
a -következő összeállításban kezdte a 
játékot: Jandl —- Ősziére, Drapos 
Deskovits, I.. Deskovits II., Klepec 
lakács. Ősze. Matus. Benőik, Zelkó.

Az I. félidőben a Mura fölényben 
játszott. Ez az eredményen is,, meg
látszott, nagyszerű Oszterc — O.sze 
Zelkó akció után a 29. percben Takács 

| bombalövést küldött a sárvári hálóba.
A 36. percben már 2 góllal vezet a 

, Mura: Takács szabadrúgásból bomba
gólt lőtt a sárvári hálóba. A 38. perc
ben a partjelző téves Ítélkezése foly
tán szabadrúgás megy a Mura kapu 
felé és a labda védelmi hibából a 
hálóba hull. 2:1. A gól után ismét a 
Mura játszik fölényben és a 40 perc
ben lakács bombalövését a sárvári 
hátvéd kézzel menti. 11-est Ítél a 
játékvezető, a sárvári játékosok azon
ban nem engedik rúgni a büntetőt. 8 
percnyi vitatkozás után végre-valahá- 
ra Zelkó áli a labdának és a Mura 
harmadik gólját iövi. 3:1. — A Sárvár 
most támadni kezd és Deskovits I. sérü
lése miatt csak 10 egészséges játékos' 
sál harcoló Mura ellen fölénybe is kerül. 
Ennek 1 perc alatt két védelmi hibából 
(a második öngól!) eső gól az eredmé
nye. igy a félidő 3:3 arányban végződik.

A II. félidőben kiegyensúlyozott volt 
a játék. A Sárvár erélyesen játszik, 
a játékvezető sokat habozik. A 26. 
percben Klepec hibájából gólt lő a 
Sárvár és ezzel megszerzi a győzelmet.

Bírálat: A Mura első félidei játéka 
. alapján feltétlenül győzelmet érdemelt 
volna. Deskovits sérülése és a sze
rencsétlenül esett gólok a II. félidőre 
kissé visszavetették a csapatot, azon
ban ebben a félidőben is egyenrangú 
ellenfél volt. Jók a Murában: Jandl. 
Drapos, Ősze és Deskovits II. lakács 
góljaiért érdemel dicséretet.

A két bajnoki pont leadása alapo
san megnehezíti a Mura helyzetét, a 
bajnokság elérésére azonban még 
mindig megvan az eselye. A sárvári 
vereség nem szabad, hogy a vezető
ség és a játékosgárda kedvét szegje. 
Meglepetésekkel mindig számolni kell 
és elvégre nem csak a Murát élhe
tik meglepetések.

♦

Mura II.—Bőrgyár 0:0. A Mura II. 
jobb volt, a csatárok azonban gólkép
telennek bizonyult. A csapat legjobb
ja Benr-ik II. volt.

XII. Pius pápa szó preminoucso ne- 
delo. ob priliki 5 li-jlriice szvojega koro 
nüvanya meli szkouz radia gouvor. 
steroga j<- poszlüsao eejii szvejt. Pred 
Bazilikov Szvétoga Petra v Kimi sze 
je zbrálo vis<- 150.0(4) Imii íz. velkov 
poniznoszljov í odobruvanvain pusz
ii! ;alo pretreszlivi gouvor. steivga s..<> 
meli pápa od lé grozov ilne bojne. ki 
h<-íii. • szrnili ’iya niti nad hozsim i szvé- 
tim varasom. Kunom i sesé vnicsiti 
v nyem nej szamo lüdsztvo. nego tüdi 
kincse, ki szó bozse i nernajo nikse 
vküp pri kapcsa noszl i z bojom. Med 
dtügim szó pravli:

le boj ncscse viditi nikse bozse. 
lem menye cslovecse zákone i szó 
várasi, stere szploj scséjo vküpzrüsiti. 
Dnesz tá nevarnoszt profi, ka Kim 
lejko posztáne áldov tömi groznomi 
csinenyi, stero je- nej szamo pred ci- 
vilizeranim národom gnüszno nego 
lüdi pred Bougorn. Za obrambo tóga 
vmárjanya i rüsenyá neduzsni vára- 
sov i mejszt nemrerno drügo vcsiniti, 
kuk. da vsze odgovorne c.-.inifele tóga 
bója oproszjmo, naj szprevidijo, da 
tá grozov itna neszrecsa foga szvelá 
szamo od nvuve dobre voule i zrejle 
pámeti odviszi, csi scséjo rejsiti szvejt. 
Naj bodejo na lom. da de jc szvejt 
blagoszlávlao i nej preklinyao.

— Vi pa. drági bratje i szesztre. ki 
telko trplenya morete prrtrpeti. obrnite 
sze do Krisztusa, ki de pouleg szvo
jega teskoga krizsa tűd: vasé teskoucse 
lejsao. Prcnásajte z bozsov i krscsan- 
szkov volouv vsze teskoucse. ki szó 
pred vész posztévlene.

Noszite té krizs lak mérno i v 
bozso volou vdáno kak ga jo Krisztus 
noszo. Noszite té krizs z Krisztusom 
vréd i tou za kémprvlcjsi mér. Noszi- 

Letesz tüdi z dElom iejfco dojodszliizsiniö dojílávanyB
Szász Lajos miniszter za prehráno národa ie guesao tüdi od vnougo 
drügi vázsni rendeletov, tak tüdi od preszkrbe z obüteljov i obleícsom

Szász Lajos miniszter je pred krát- 
kim meo velki gues v Kecskeméti, i 
Med drügim je právo: Prvo delo kor
mánya je bilou, da zagvüsa krüj or
szági. Tou szmo zagvüsali, ali tü i 
tam szó escse nevoule. Vszi szmo na 
tóm. da sze té nevoule niorejo popra- j 
viti i brez rázlocska more vszáki meti 
zadoszta. ne gledoucs na tou. ali je 
sziromák ali bogátec.

- Letosz bode vödáni vecs nouvi 
rendeletov v dojdávanyi. Prvi de tou, 
ka dojdávanye, stero szmo duzsni 
dati országi, sze lejko z delem doj- 
odszlüzsi. Vnougi máli polodelci, ki 
komaj pár plügecov zemlé mújo, szó 
prisziljeni hodili okouli po taboraj, ár 
nyim zemla ne dá telko, kelko nüca- 
jo za szvoj poszeo. tem menye pa 
za dojdávanye. Na tou gledoucs je 
nas kormány tak zrendelüvao, da vszi 
tej máli polodelci szvoje dojdávanye 
lejko z delom dojodsziüzsijo i tou v 
prousztom csaszi. gda ji n -de vézalo 
delo na szvojoj zemli. ali gde indri. 
Niscse szi pa naj ne miszli, da de 
tou delo priszilno i Boug zná kakse 
náporno. Vszáki szi lejko zeberé de
lo pri káksem véksem kmeti. ki né
ma delavca i komi je delavec potrej- 
ben. Té kmet pa tóga delavca more 
priglásziti na obcsini i v tou formo 
sze delavci vözracsuna, kak dugó 
more delati, ka sze nyegovo dojdá
vanye odszlüzsi Z tém delom sze pa 
tüdi kmeti olehkouti dojdávanye i tak I 
kmet lezsej obdela szvoj grünt.

Miniszter je natou nadaljüvao : Nou- 
vi boj moremo zacsnoti za oblejcs i 
obüteo i tou v lákso formo. da za-

, te té krizs z láksov potrplivoszljov. 
; daszc vesz zemelszki národ med sza
bóin vözmiri i lak tüdi z Bougorn, sle-

1 roga je národ osztavo. I potom nam 
On dá szvoj m beszki blagoszlov

Szia Bozsi I Proszimo Te, duj 
vszákomi szvojenri deleli moucs. da 
:■ lehkoutov i z fvojov szvéfov volouv 
preneszé vsze teskoucse. stere nyim je 
nalozsiki ló bojna. Daj vszákomi szvo- 
jemi színi i licséri moucs, da v szvo 
jem trplenyi ne zdvojiije v 1 vojoj 

toj vön. Daj rázum i volou vszák- 
soj pogüblenoj ovc. da sze nazáj po- 
vrne v tvojo ovcsárnico. Daj vszém 
tvojim szlugom, ki szó zgübili v toj 
bojni szvoje dráge sztarise ali deco i 
vszo ze.nelszko imánye, moucs, da 
vsze z Bogá pomocsjouv preneszéjo 
té teskoucse. Zbrisi nyim dók szkuze 
z 1 vojov neszebicsnov íübéznosztjov.

; stere sze nyim pretácsejo po obrázi.
Dopüszti vszém. ki vörjejo v le

in. da do vidli zourjo dnéva, da sze 
Tvoja ovesárniea i csrejda vküpzdrü 
zsi i d< hválo szpejvula l’ebi. ki szí 
n ájvéksi. dobtolnik i lühitel vszega 
zemelszkoga sztvorjenva. K l’ebi dí
sze zdigávala peszem. stero d • vesz 

1 szvejt z ednim grlom popejvao • (ío.s-.-- 
podne Bozse, 1 rója miloscsa nős- 
ie r esi la 1

Kicsi szv. Orsó szó vszo navzou- 
cso lüdsztvo szpravik-v joes i na vesz 
glász szó odobrávali gouvor, steri je 
tüdi po cejlom szvejti zbüdo velko odo- 
brávanye. Vnougi veksi voditelje, — 
rmj szamo cerkveni. nego tüdi szvet- 
szki — právijo. da ie zsé d\ ej jezero 
lejt minoulo, da bi pápa tak na szrei 
noszo sors cejloga zemelszkoga náro
da. kak rávno zdajsnyi szv. Ocsa.

g\ üsamo vszákomi delavci. vszáko
mi sziromáki potrejben gvant i obüteo. 
Tou szi drzsí nas kormány za náj- 
glavnejso duzsnoszt.

lüdi od denésnyega „noubliskoga 
trstv.i je guesao. stero nikak nescse 
szpreviditi. da postenoszt i pravics- 
noszt more bidti nyihova prva duzs- 
noszt, ár sze zná zgoditi. da sze náj- 
cb jo tam. kama táksi „posk-nyáck< ' 
szlisijo.

TROJCSKE JE PORODII A, 
NASZKORI POFOM PA NA LOTRI- 

J1 GVINALA 25.000 PENGŐJOV 
Kak tou zsé .sztori pregouvi r prá- 

vi. da „Sziromáka tüdi gda-gda szre- 
csa doszégne!” Erős József, raíonke- 
rarszki detics. ki je komaj diri lejla 
ozsenyeni i je pred krátkim prisao 
domou z ruszoszkoga fronta. nyerni 
je zsena porodila trojeske, steri szó 
vszi zdravi. Dvej deklinici szta zsé 
prvle inela i tak szta méla zdaj pél 
decé. Csirávno. ka szta v sziromastvi 
i v pomenkanyi bilá z decouv, szta 
zvünrédno szrecsno i veszélo zsivela. 
Zsena je láni küpila edno lotrijo. ki 
je zdaj bila vöpotégnyená i gvinala 
25.000 pengőjov-. Zseno szó obvej- 
sztili od té szrecse. stera je pa nej 
vörvala. Gda je pejneze vrouke do- 
bíla. szó nyej i n-.ouz.--i sz padnole vei
ké szkrbí z gláve, da kak ta deco 
gór hránila. poszebno v tej teski bojn- 
szki csaszaj. 1 kak szarná právita, da 
Boug nigdár ne osztávi v nevouli 
csloveka.
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Zdrzsati moremo mirovnoszt
grátati po bojni i szó djáli, ka je vez-- zacskó voditelsztvo Actio Catho- 

e pod predszedszlvom Serédi 
/.imán bíboros i hercegprímása 
ála gyülejs, na sterom szó her- 
; más meli dugsi gouvor zavoio 
..ovnoszli, slera je vküperprikap- 
a z denésnyimi teskimi császáréi, 

céh u pa voditeli i naprejhodé- 
morejo biti na tóm. ka naj zadr- 

rnirovnoszt v szrcáj i tüdi z 
mi zdrzsati dajo. Nadale szó 
gprimás omejnili sztális, steri má

Sors taljanszke flotté
jo priszíiila. ka szó sze szamo ököréi 
Afriké lejko pelali v Perzsio i tndijo. 

Láni szeptembra 8-ga pa, gda szó

jjvéksa gízdoszt prvejse íasisz-1 
r.e Itália je bíla nyúva flotta. Nej j 
milüvali pejnez za hajouve, nego i 
.e li delali i tak na tákso moucs j 
a vili, ka szó lejko kraiíivali na I 
izemelszkom rnourji. Tá flotta je . 
-ga leta na zapouved .Mussolinié 
o sla szkouz Szuezke csatomé 

i Abesziniji i je angleska bojn- 
s flotta réti om'tati nej vüpala. ka 
-.yim je dao szloboscsino sze po 
om voziti. Szledi leta 1936—37- 

tá flotta vozila vojszko i bojn- 
materiál v Spanyolszki ország ■ 
ranco generálisa, ki je szvoj or- ]

_ brár.o od rdécsi bolsevikov. Leta 
-ga je pa z velkov mocsjouv po
fa nemsko i taljanszko vojszko 
vernoj Afriki. Anglezski flotti je 
dojzaprla pout mímo Szicilie i

Od kédna do kédna
\merik« vecsnelirra biágo szov-

- :.m. Po naznanili nisterni ameri- 
. :szki novin je Amerika kejnyala 

bojnszki materiál i blágo szov- 
Právijo, ka prej pou leta nika 

?,sle tüdi drügim országom, ár 
■a dcszta potrebüje.

\ Zári (Zadar) szó 13 angleski 
:ov zgrabili. stere je edna angles- 
■odmorszka ládja zdejvala na 

Pri tej oficeraj szó doszta vsze- 
píszem najsli, stere szó nemeam 
prisli.

Hilíerovo oznanenye v finnszkom 
dugoványi. Hitler je ednorni svéd

mi novinári szkejpoma vöpove- 
!;a szovjeti te, csi bi finci pűkse 
jáli, je preprávijo. kak sze je zse 
»uk Molotov v Berlini zagúcsao. 

-. .. olszászka garancia je po Hitlero- 
mislejnyi edna prázna nulla. V 

rszi sze je tou nájbole vöpokázalo 
sorsi z Polszkov. Jugoszláviov i 

Le -kov. Amerika je tüdi Nemcsiji 
_. ntejrala 1918-ga leta Wilsonove 

~ klómé, pa z tisztoga nika nej gráta- 
’.nci szó tüdi pri pámeti i sze ne dá- 

. impelati tak. ka bi szi grob szkopali. 
:to generális sze je z velkov pros- 

obrno szvojim tútorom v Mosz-
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daj nájbole miroven ország po cejloj 
Europi szamo Vogrszki ország. Tóga 
mislejnya szó. ka do sze po bojni , 
zdaj bojüvajoucsi országi v szamom . 
zacsétki li na lákse országé lejko na- 
szlányali. v steri vláda mirovnoszt. I 
Mirovnoszt moremo teda sz cejiov 
mocsjouv podprejti, gde bi sze pa ! 
szkázala kaksa nemirovscsina. more- , 
mo vzrok té vcsaszi odpraviti.

sze iuijáni oudali angolszászain, je 
zse vsze tak bilou nastímano. ka sze 
flotta brez bója prejkdá angolszászam 
i priplavala v nyúve nárocse. Natou 
jálnoszt szó pa gorplácsali. ár szó 
velki tao hajouvov nemei z szvojov 
lüftnov mocsjouv prvlé szpotoupili. 
kak bi pa mogli távujti. Steri szó pa , 
vszecdno szrccsno tá priplavali szó i 
je angolszászi dojzadrzsali i je zdaj 
raztálali med szovjetszko. ameiikan- 
szko i anglesko floito.

Tak je vesznola tá gizdáva tálján- : 
szka flotta, taljáni szó sze pa med 
dvöma sztoucoma nakle szedli i Boug 
zná. kak pá pridejo k szebi. Záio pa 
je orszacsko ravnitelsztvo v kriticsni 
csaszaj jáko háklavo.

kvo, ka naj nyegov kormány szpoznajo 
za právoga pri vszej zavéznikaj. pa 
nej exkormánye v Londoni ali Kairói.

Szovjeti szó po szvojem racsüna-1 
nyi doszejgamao zgübili v zdajsnyoj 
bojni okouli 15 miliőn mrtvi.

Angolszászko lüftno moucs je do- 
szégno nájvéksi vdárec té nrejszec 
6-ga. gda nyim je pri príliki napáda- 
nya na nemski ország vesznolo 190 
bombnikov.

V Svédszkom országi sacajo na 
100.000 lűdi nemsko szoldacsijo, stera 
sze bojna pod zapoved rést vöm Dietl , 
generála na Finszkomproutiszovjetem.

MATEOSZ
kirendeltség és fuvarvállaló iroda
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Vatutin szovjetszki generális, za- 
povednik jüzsne ármie je pred Sztá
linom szpadno v nerniloszt, ár je pri 
Cserkaszi notrizagrajene nemce nej 
mogao szpoloviti.

Na Taljanszkom je edna nemska 
zseleznica pelala angolszászke zgráb- 
lence. Tou zseleznico szó napadnoli 
angolszászki bombniki, miszlécs, ka 
je nemska szoldacsija. Okouli 500 
angolszászov szó bőmbe bujle.

Sztálin je ed no szoldacsko komi- 
szio pod voditelsztvom ednoga rdé- 
csoga generálisa poszlao k Titoi, ka 
naj zepne angolszászki nágib.

Anglezse v Indiji posteno kucséjo. 
Edne japánszke novine nasürci pisejo 
od indijszke oszlobodilne vojszke. 
stero vodi indijszki vezér Bőse. Právijo, 
ka sze anglezsi po velkoj bítki pri 
Arakán bregouvji vecs nernrejo vö- 
ognoti popunoga poloma. Indio szó 
na sztrosek glegoucs vöpocecali i vö- 
zroupali, steroga nászhaj je velka la- 
kota i glád. Národ sze je zdramiao i 
je zdaj tü csasz, ka sze tej klejscs 
lejko rejsi i dojsztepé. právi Bőse.

O\ ak pa anglesko vojszko iák kucséjo 
na vszej krájaj. ka sz.o prisziljeni 
sze nazájvlejcsti I

Irszkomi országi je Amerika ulti- 
mátom poszlála. ka naj pretrga diplo- 
mácijszko zvézo z Nemskim országom 
iJapánom. Zaodgovor sze escse ne vej.

Peter szrhszki exkrao i Alekszan- 
dra greska herceginjá szta sze té pon- 
dejlék zdalá. Pri zdávanyi je falíia 
mladozsencova maii, od stere niscse 
nika ne vej.

Na Angleskom vecs ne valá niksi 
rád za vozsnyo zseléznie, nego sze 
na vszaksem állomási szamo lejko 
zvej. ka gda sze lejko stoj kama pe- 
la. Tüo je prej zatogavolo tak. da de za 
ednomalo angleska invázia na szüjo.

Roosevelt i Churchill v krátkom 
vrejmeni pá vküperprídeta. Kak sze 
je vözvedlo, !a szi poguesávala med 
drügim tüdi od pripoznanya Badogiio- 
voga kormánya, csi Rómo notrivze- 
mejO, od kritike Atiant Charte. stero 
szó v angleskoj szpodnyoj hizsi meli 
od posztoupanya prouti nemeam po 
bojni. od pobojnszki határov i mejá- 
sov, od mábitni zdrüzsitev szrbszki i 
jugoszlávszki pártov i od djánya z 
onimi országami. steri bi od náredi 
vösztoupdi.

Mussoliniovo zdrávje sze od dné
va do dnéva zbogsáva po naznanili 
z Chiassója.

OSZTÁLY % SDHS3E8VET
rendeljen az ismert szerencsés

BUDAPEST, Üllői-ut 6.
NAGY szám-választék ■

NAGY nyerési esély!
Figyelmes kezelés i

azonnali nyeremenykífízeréa 1
Rendeleti lecelező-lapon

Krátki glászi
— Vsze postüvane naprejplacs- 

nike proszimo, csi poslejo pejneze i 
szó nouvi naprejplacsniki, naj napi- 
sejo odzajaj na csekk „Uj előfizető". 
Ki zsé vdáblajo novine i poslejo na- 
prejplacsilo. tisztim tou nej trbej. — 
Zednim proszimo nase naprejplacs- . 
nike, da csi sze zgodi v nyihovom , 
kráji káksa neszrecsa, szmrt ali zvün- 
rédna novina, naj nam tou naznijo. da 
tou v nase novine denemo. Sze raz- 
mi. ka po isztini sze more napiszati 
i podpiszati. Podpisz ne pride v no
vine. Pise sze lejko na kárto, negle-1 
doucs na káksokoli piszávo. Ide sze 
zatou, naj nasi domácsi na fronti, ali 
na szezonszkom deli zvejo za nou- 
voszt od douma. — Vsze szezonszke i 
delavce pa proszimo. da szi naj na
se novine naroucsijo escse mogoucse : 
pred odhoudom. Vrednistuo.

— Po nisterni soláj do sze sza
mo do márciusa 31-ga vcsili. Minisz
ter za vöro i vcsenyé je vödao ren- i 
delet, da po nisterni varasáj i vesz- 
nicaj sze more vcsenyé do márciusa 
31-ga szkoncsati i tou zavolo denés- 
nyi prilik. Vizsge pa bodo od áprilisa 
3. do 5-ga.

— Meszto maszti je szou dao za 
hombár. Tüdi v nasem kráji szó pre- 
frigani lüdjé i tou cilou pri bogátcaj. 
Okouli Felsőszentbenedeka sze je 
zgoudo jáko csüden dogoudek, steri 
je vrejden. da ga v novine denemo. 
Edén kmet bi mogao dojdati 6 kilo 
maszti za hombár. V'zeo je szou i jo 
z masztjouv po vrijki dojpolejao, po
tom pa szou malo tak püszto, da sze 
je mászt sztrdila na szöuli. Za pár 
dni kmet prineszé mászt k hombár 
bizományosi, ki mászt prejk jemlé,

GyümöicsfacsBmete
szükségletét már most biztosítsa 

míg a készlet tart 

Hód ács nöuÉnyistioiákíiá 
BUDAPEST Ili., Flórián-tér 3.

Telefon: 362—724.

steromi sze je pa mászt niksa csüd- 
na vidia i je mászt ednim nozsor 
scseo prerezati. Kak scsé prereza*  
nyerni naednouk nozs zácsa sííripatr 
i na velko zacsüdenye vidi, da je -.a 
szrejdi szou. okouli szoli pa réti za 
eden prszt nej biiou maszti. Kmet e 
mogo tou mászt domou odneszti i le.- 
ko za szvoj nüc nüca tou prijétn j 
mászt. — Csüdno je tüdi tou, da 
kmet je preci bogát i bi mogoucse z 
dojdányorn 6 kil csiszte maszti na r. - 
koj prisao . . . Isztina je, da bogár 
cslovik néma dna v parouvnoszti.

— Soförszka soula sze zacsne \ 
Muraszombati. Vszi, ki sze namer. • 
jo vdelezsiti té soule, sze lejko pr - 
glászijo v kresmi Turka.

— Blágo je szkrila i potom za 
400 procentov dragse odávala. Ka.- 
je znáno, je nas kormány vödao bla- 
go, na sterom je nastampana cejr. i 
i stero nisterni künstni bautosje ve- 
szpucajo. Na táksom deli szó zgra’bi 
Kézér Józsefovo z Szolnoka. ki je z 
plátna za szrakice vöszpucala cejr.c 
— 11 pengőjov — i íou odávala ze 
44 pengője. Tou neposténo csínén. i 
jo je szpravilo na 3 mejszece v záp< 
i 400 pengője kastige, kak tüdi n?_ 
vkrajvzétje rnestrije.

— Tüdi mácske krádnejo. Znáno 
je, da tüdi macsec.se kouzse sze lep 
ko dobro odájo. záto szó sze v nis
terni mesztaj szpravili na mácske t 
je kolejo. V Győri szó zgrabili Mache- 
Lászlója, ki je zsé okouli 120 mác>- 
kov zgrabo i bujo, kouzso pa za 1" 
pengőjov odávao. Dobri ksefti tüdi na- 
vöke na trpijo. cilou pa te nej. cs 
sze tou dela po neposténoj pouti.

— Ár je z drügim piészala, sze 
je obeszo. Juhász Illés 18 lejt sztár 
decsko z Vásárhelya sze je jáko za- 
lübo v édno szinészko. Edno vecsé: 
po igri szó síi v eden hotel na plesz 
i szinészka je z diügim decskom pié
szala. Tou je Juhásza tak razzsaiosz- 
tilo. ka je odisao domou i sze domá 
na poudi obeszo. Ali je vrejdno szmrt 
gorvzéti zavolo edne dekline?

— Z britvov je prerezao szvojo; 
zseni sinyek. Pénzes Pál kelnar z 
Szabadke je sztálno pijancsüvao i gda 
prisao domou, je zseno bio. Zsena 
sze je navolila tóga zsivlejnya i sza 
z szvojov diklinicov vkrajodszelila od 
mozsá. Mouzs je eden csasz zsivo 
tak. ali nej sze je mogo privaditi k 
tömi szamérnomi zsivlenyi, záto sze 
je odloucso, ka de sou k zseni od- 
püsesenye proszit. Zsena je nikaj nej 
scsejla znati od nyega. na stero szta 
sze zacsnola szvajüvati. Tá szvája 
je tak dalecs prisla, ka je mouzs ve - 
potégno z zsebke britvo i pred diklt- 
nicov zseni prerezao sinyek. ki je 
szkrvavejla.
SSI Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 

Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar 
bornak 
nem kell cégér

Finom badacsonyi és egyéb balaton- 
melléki borok szolid áron nagyban é« 
kicsinyben állandóan kaphatók 

Titán János 
bornagykereskedőnél — Kissi ombai.

macsec.se
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Hasi honvedje nam pisejo
Visziko poslüvani g. creditet!
Szprimile nájlepse pozdráve od 

end-szlovenszki decskov, ki szmo na 
zhoudnom fronti. Proszimo za pár 
-douv v Vasi novinaj za pozdráve, 

■'ere posilamo szvojim dományim.
Hazsics Bálint, honv. T. p. Z. 287. i 

Zsiv i zdrav pozdrávlam szvoje szta- j 
j se. brate. szesztre i vsze poznáne. 

oszebno szvojo drágo Titán Ilonko.
, . I! kálcsec István, honv. T. p. Z.287- 

Pozdrávlam szvoje sztarise v Alsó- 
er.dvi. kak tüdi Julisko iz Muraszom- 
:ata. na stero doszta miszlim.

Ikálec Márton, honv. 1. p. Z. 287. 
Pozdrávlam szvojo mater, brata, szesz- 

o, poszebno_szvojo_Franciko.____
Zvér Ferenc, honv. K. 803. Z ve- ' 

■zéljom naznányam. ka szem zsiv i 
zdrav. Pozdrávlam vsze domácse i 
;oznance. Z ednim tüdi naznányam, 
da sze zsenim szkouz rádiója i z tem . 
í osilam zádnyi pozdráv z ledicsnoga 
ztána.
Mécsek Anton. honv. T. p. Z. 287. 

Pozdrávlam vsze poznance i prijátele 
őri sportnom drüstvi „Mura“, poszeb- 
r.o pa mater.

Vurasics Ferenc, honv. T. p. Z. 287. 
Zsiv i zdrav z veszéljom pozdrávlam 
dráge sztarise, brate i poszebno mojo i 
drágo Zsizsek Veroniko.

*

. rednistvo sze vszém nájlepse za- 1 
-.váli na pozdrávi i zselej vszem vsze I 
-áibougse. Zver Ferenci pa vnougo 
?zrecse v nizsnom zákoni.
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KOMAJ JE 7 LEJT SZTÁR I JE ZSÉ 
VODITEO TIBET KRAJINE

V glávnom várasi Kitá.-szke v Saru
haji je vecs sztoujezérszk: národ ed- 
noglászno zvolo za poglavára Fibeta 
ednoga 7 lejtnoga decska. Náimre 
nyegov prednik szc je poneszrecso 
í mrou. Po nyuvi vörszki zákonaj pa 
tou csészt szamo tiszti lejko prevze- 
me. ki sze je.f tiszte minuto naroudo, 
kak je prvejsi poglavár mrou. negle- 
doucs ná sztaroszt i miadoszt. Po 
dvej lejtnom preiszkávanyi szó zdaj 
najsli mosko persounc ki sze je tisz- 
to minuto naroudo kak ie prvejsi po- 
glavár mrou i tou je < ’ejtni páver- 
szki decsko.

GROZNO VMOLRSZTX 0 ZSEN
SZEK NA FRANCUSKOM

V Párizsi szó pred krátkim gorpris- 
li na grozno vmoursztvo ednoga dok
tora. ki néma pára na Francuskom. Dr. 
Marcel Peutiot je pred dvöma lefoma 
küpo edno hizso v Párizsi i je tü ordi- 
nerao. Betezsniki. poszebno zsenszke. 
ki szó k nyerni hodiie na vracsenyé, 
szó vecs nej prisle domou i csirávno 
szó je dornácsi povszédik dá!i iszkati. 
od nikec je nej bilou vecs glásza od nyi.

Preminoucso szoboto je pa vövda- 
ro ogen pri tóm doktori i zácsala je 
cejla hizsa goreti. Pribeizsali szó ga- 
sziici i szó po teskom gasenyi ogen 
na hisi pogászili. ali vö z pivnice, gdé 
je eden velki koteo bio. sze je escse 
velki dim szipávao. Gaszilci szó notri 
vdrli v pivnico i ogen. kak tüdi dim 
zadüsili. Kak oridejo do kotla, na 
velko grozo vidijo pouleg kotla stiri 
pozsarjena zsenszka tejla brez gláv, 
malo dalé od kotla pa vecs zsenszki 
gláv, roké nogé i drüg-:- tálé, steri szó 
bili vkrajoarejzani od iej’a. Gaszilci 
szó hitio tou glásziii policiji, stera je 
tüdi vcsaszi tá prisla i dognála. da 
szó tá tejla bilá vmorjena. Policija je 
hitro posztávila okouli hizse sztrázso, 
da naj niscse nebi mogo odifi od hi
zse, potom pa zacsnoía z preiszká- 
vanyom. Nájprvle e pa scsejla gu- 
csati z doktorom, ali nikoga szó nej 
najsli v hisi. Natou szc> da!e preisz- 
kávali i najsli szc v ednoj 3 meter- 
szkoj globokoj vapnenoj grabi 13 vküp- 
poszüseni zsenszki tejl. vöni v ogra- i

99 mag
I

íajazonos, csiraképes, megbízható.
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cseki, tüdi v ednoj grabi, pa vnougo 
cslovecsi csont. Dozdaj szó najsli 25 
razmrcvárjeni i vmorjeni zsenszek. 
.Miszlijo pa. ka escse vecs nájdejo. ár 
szó mrtva tejla v vecs mejsztaj po- 
kopana i mogoucse tüdi zazsgána.

Doktor, ki je vido, da lejko pride 
v pászt. je escse pred prihoudom ga- 
szilcov odszkocso. Zseno. ki je. nej 

i 
i

Stiván Ernő - Muraszombat
MŰSZAKI NAGYKERESKEDÉS
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA
SKF., SRO. GOLYÓSCSAPÁGYAK

HOFHERR—SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEZÉRKÉPVISELETE

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

Szász István, Muraszombat
Leadva utca 21.

I

I

zsivela zsnyim vküp, je policija :• 
zadrzsála. Pri vöposzlüsanyi je 
vejdala, da z mozsom, csirávno 
szta edno leto i pou ozsenyeniva. 
duzse csasza ne zsivé vküp. ár r -• 
mi szó szamo nyéni pejnezi trb - 
Dokecs je prinyem zsivejla, jo je 
kam nej püszto, niti v szvojo ord 
cijszko hizso. zavolo steroga ga 
zapüsztila i sze odszeliia k brati. A 
dár je nikoga nej vidla pridti k z- 
i tak tüdi nej v pivnico, gdé je rr c- 
vmárjao zsenszke.

Policija miszli, da je doktor oc:- ■ 
ro i záto je klao zsenszke, da r .-. 
je tak jemao pejneze i kincse. 
szó mele z szebom. Za doktorom -z: 
vödáli osztro zaszledüvanye i sza:-.: 
té sze zvej právi vzrok vmoursz a 
kak tüdi racsun mrtvi, csi ga zgrác .,

Od groznoga vmoura mo escs-. i- 
szali, gda zvejmo kaj obsirnejse

SZVÉTOGA PETRA DEZSDZSEVNICA
Píszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. - Poszlovencso: FL1SZÁR JÁNOS, vp. vuc 
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Odposzlao je uprav tiszti zvecsarek (ár 
e tó jáko prav bilő za tóga mládolétno- 

. a) né szi je zadolo giáve tréti, ka zakaj 
sze té Gregoricsje nateiiko vlecséjo za 

ibanon ? Tó niksi zrok more meti. Mo- 
röcse zláta zsila jeszte vu Libanon zsaiödci.

Tő je tüdi né nemogöcse. Vem szó zse 
^rpáda pokolénya kralövje tü dali prvle 
■zkati i né v-Selmec bajéi.

Gori je djao pri szebi, ka vütro tó 
aznani Drotier Stevani vpokóji bodócse- 

“ii bajcnomi inzsalcri, kak je on velki 
znánec bajcarsztva, csi on notri piisztí 
szvoj szveder vu zemlö, nyerni zagvüsno 

vádi, ka jeszte v nyé.
Ali prvle, kak bi k-inzsaléri só, na drü- 

< ’ dén ga je zse gori poiszkao Gregorics 
iáspár i zvedávao je, csi je zse prislo 

*:=zmo? Sztolarik, takda bi sze malo zmóto.
Piszmo je prislo ... tak je, prislo je, 

ali nika drügo sze je tüdi zgódilo. Növi 
-rüpec sze je naklono, steri je dvajszeti 
jezero ponödo za Libanon.

Tak da bi gronszka sztréla scsuknola 
goszpon Gázsia, tak je popárjeni

— Nemogöcse — je muklao. 
B Idizsár?

— Bogme Boldizsár.
Gregorics Gáspár sze je na tó 

zbwrkao, preklinyati ie zácsao, • liki eden

grátao. 
Lehko

prevecs

kanász, bráda nyerni je dregetala od raz- 
burjenoszti i z-paiicov je szemtá vu zráki 
mláto (i da szc je vsze F: na trnáci go- 
dílo) je Sztolarikojce edno cvétno csrep- 
nyó dőli naisao vdariti. vu steroj je rétko 
lépi hiacintus evét précimbno cveo.

— Oh té neszramnyák . . té tóvaj 
je szíkao med zobámi. Potom je mótno 
glédao pred szebom na zemlö blüzi eden 
fertao vöre i csüti sze je daló szamoga 
vu szebi zgovárjanye :

— Kak je on tó mogao zvediti ? Tó 
je nezapopádnyeno !

Pa je tó jáko prószto biiő. Prepelica jc kebzüvati na nyő. 
od beszterszki zid.irov zvedo, ka Grego
rics Pali, gde je koteo v szté.no zídao, má 
brata i szesztro. Csi je ednomi tó szkrov- 
noszt znati vrédno bilő dvésztópétdeszét 
rajhnski, de zagvüsno tömi drügomi lüdi 
vrédno. Na zseleznico je szeo, pelao sze 
je v-Beszterce, gori je p<’iszkao Boldizsá- 
ra. Tó je né nezapopádnyeno. Csi né tő, 
ka je Prepelica né nőri cslovek bio.

— Oh, té neszramnyák. té tova' 
guesao nesztanoma Gáspár. Pa 
nede nyegov Libanon. Jász ga küpim, 
kaksté bode! Pétdvajszeii jezero rajnski 
dam za nyega.

Sztolarik sze je nadrővni szmehao, na- 
nizávao sze je i menő szi je roké.

í 
i

I

I je 
záto li

l

tisztec.
je tő valáio ? Sztolarik sze je 
vecsér naisao v-kasziui z-Boidi- 
né je tajio, ka je Gáspár pá

I

— Sto vecs dá, tisztoga de. Csi bi tó 
moja vréduoszt bila, prvésa popodba, pci- 
nájszet jezero rajnski bi sztaló. Ár ka este
vek vöpové, tiszte je vöpovédano. Ali da 
je vrédnojszt pojbára ednoga deteta jus 
je pa né szlobodno potezsiti i prekrájiti, 
escse i z-etaksiin zselezoni né.

Gregorics Gázsi je prevido Sztolarika 
govorénya isztinoszt, pa ga je ztióva i 
znóva na nyé jemao, naj nyerni vöscsi tő 
vrejdnoszt i tiki dobro okováni, je od- 
hájao od

Ali ka 
iszti den 
zsáront i 
pri nvem hodo i pétjezero ie gori obecsao.

Naj bode tak treszetijezcro rajnski!
i eta neszpametna iicitácija je tak tekla 

vecs dni, tak da je zse céli váras zácsao 
jeli szó té Gregoricsje 

odnoreli ali pa kaj drügo jeszte za 
hrbtom ?

Gáspár je pr<sao i dvátreszeti je obe
csao, stero gda je Boldizsár zvedo, je tri 
gori obecsao i tak dalé, ka szó sze i lü- 
déni vlaszjé prőti tiébi zácsali pozdigavati 
od tóga nőroga vgányanya. Szirotinszko- 
ga sztolca predszednik je szám rád zadr- 
zsávao küpüvala dovolejnyc: „Náj raszté 
véna, li náj raszté!“

I tá je naraszla do pétdeszét jezt r<> rainski. 
Telko je zse obecsao Gregorics Bol

dizsár. I Bőg zná, gde bi sztuioli té bra- 
tovje. Stero jc tém bole csüdno bilő, ár 
je Drotner inzsalér, steri je uprav vardé- 
vao zláto iszkati, vö naznano, ka vu Li- 

banona zemli niti edne drtine ziáta a. 
na stero szlobodno priszégne zvőn 
stero je na pokopani zsenszek zobáj .

Mogócse pod Libanonom ka • 
vógeíje jeszte?

Tóga tüdi nega.
— Te nikák za nősz vodi té Gregor
Vsze edno je, kasté je vodi! Tó ec; o 

je previdno, ka Gyuri goszpodícsa v- Aa 
szrecsa isese, stero tutor neszmi zapüsz :’. 
— do szlédnye kaple. Grózleka jago.c 
te májo med tropine szinati, gda zse • <• 
se vlage nemajo, lém menye, gda sze :S- 
cse számé odszébe cedíjo?

Sztolarik je tak nihao vgányanye. ■*  
zsa récs je bár zseléző, ali pred zlár. - 
sze i zseléző vugne. Tü je pa zláto 
szamo csrcskalo, nego sze je szipávate

Zse je szamo tó csakao, kak pobíjtj 
dőli Boldizsára pétdeszét jezero z-pétec- 
szét dvöma, gda sze je naednök cejlo de. 
preobrnolo. Gáspár szi je nika zmis.- ■ 
(Gáspár je doszta csednési i jálnési b.

Pred Gáspatom jc csüdno bilő, ka ! 
nyökojca nika ne gene za célo delo 
Kak je tő, zakaj jc tő? Tő pa mcsi 
re bidti, ka ona nika neve od tóga. P" 
pelica je nyé né ődao té szkrivnoszti. F 
pelica je i v tóm pokázao, ka je jáko 
den cslovek. Ár csi bi nyé tüdi ődao 
szkrovnoszt, t.*  bi sze nyega poszt! 
veke dokoncsao, ali etak, csi dva brata 
szpozagrábita vö z kotla zdrzsétek, teda 
nyidva naveke nyerni osztáneta dácsi. 
placsilca.

(Dalé.) .
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