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Egymás megértése, 
gbecsülése. a békés összhangban 

vAgzetl munka az. ami minden Mura
vidéken élő egyházi, közéleti és tár
sadalmi vezető személy szeme előtt 
kell, hogy lebegjen, ha a nép javát 
akarja és a becsületes vezetésre váró 
tömegek sorsát könnyíteni szeretné. 
Ezért ezt a megértést kell először tel
jesen kiépítenünk, hogy erőinket ösz- 
szefoghassuk a vend nép érdekeinek 
. s- ezeréves magyar hazájában való 

tvábbi boldogulásának elősegítésére.
Mi. csonkaországbeliek megérkezé

sünkkor magunkkal hoztuk ezt a 
gondolatot és magunkkal hoztuk ennek 
• - -zerü következményét: a múlt eset- 

•ges ellentéteinek feledésére és meg-
■ sátására a magyar szellemet annyi

ra Jellemző készséget. De széles kör
ben megtaláljuk az egymás megbecsü- 
.ésére való törekvést itt is. Az erők ősz-

'fogására tehát termékeny talaj állott 
rendelkezésre annál is inkább, mert 
i cél közös volt- segíteni az 
becsületes, szorgalmas népet 
dogulásban.

Szép és felbecsülhetetlen 
munka vár az összhang megteremté
sében az egyházak vezetőire. Bennük 
sten szolgáit egyformán becsülik min

den oldalról, szavuk akkor is messze 
nangzik és meghallgatásra talál, ha 
azt nem hitkérdésekben, hanem az 
államhoz való hűség és a társadalmi 
gyüttmüködés érdekében emelik fel. 

üppen ezért nem zárkózhatnak el a 
közélettől, hanem mellénk kell, hogy 
munkánkban álljanak, mert a lelkek 

. olásának nagyszerű feladatán kívül 
a nép mindennapi életében is támo
gatást vár tőlünk. És támogatásukra 
'ár a magyar gondolat, amelynek 

hirdetői megbecsüléssel és tisztelettel 
hintenek rájuk és a közös munkát

■ ■egpecsételő baráti jobb megszorítá
sára mindenkor készek.

Ezt a támogatást mind a katolikus, 
mind az evangélikus egyház számos 
papjától a felszabadítás első napjától! 
kezdve megkapta a magyar gondolat, 
mnek a gondolatnak azonban so/io- 
em lehet elég apostola, mindenkire 

P j .sége van, aki hangadó és aki
' bandákkal dolgozik a népért.

itt élő 
a bol-

értékű

I

Adakoztál-e már 
a muraszombati csata hősei

nek emlékművére ?

a már úgy érezzük, hogy lassan- 
assan valamennyien egymásra talá- 
Jnx és közös munkát folytathatunk 

magyar jövő és a nép érdekében, 
végtelen örömmel tölt el 

,,unnünL*'e’- nem csak magunk, hanem 
'‘■^sorban a közös ügy miatt, ame
ly biztos, hogy hatványozott erővel 
'>•. lathatunk, ha az egyházak, a köz

el' t és a társadalom valamennyi ve- 
“flbje egymás megbecsülésével egy 
•aborba áll össze,

ifj. SZÁSZ ERNŐ i 
i

A KORMÁNYZÓ ŐRÉRT IMÁDKOZOTT 
MIKLÓS NAPJÁN A MURAVIDÉK

December 6-án forró szeretettel, 
megingathatatlan hűséggé! és biza
kodó hittel tekintett a Muravidék népe 
országgyarapitó Kormányzó Emukra. 
Imára kulcsolódtak a kezek a legel- 
rejtetebb zugában is a vidéknek és 
forró fohász szállott az Egek Urához 
minden magyar-vend szívből: őrizze 
meg számunkra sokáig egészségben 
Kormányzó Urunkat, hogy győztesen 

i vezethesse ki országát a nagy világ- 
; égésből.

Katonai ünnepély és honvéd-újonc 
eskütétel Muraszombatban

Nagyszabású és felemelő hatású 
katonai ünnepség színhelye volt vasár
nap Muraszombat. Honvéd-újoncok 
tettek esküt az országzászió. az ezred- 
zászló és magasrangu parancsnokaik 
előtt a Kormányzó Úrhoz, a hazához 
és elöljáróikhoz való rendíthetetlen 
hűségre. Az eskütételen, amelyet ün
nepélyes istentiszteletek előztek meg. 
ott volt a Muravidék számos közéleti 
és társadalmi vezetője, a muraszom
bati testületek és intézmény ek küldött
sége. a tűzharcosok, a tűzoltók, a le
venték, az iskolák zárt sorokban fel
vonuló csapata és ott volt Muraszom
bat magyar érzésű lakó: közül min
denki. aki csak el tudok menni a mu
raszombati honvéd-újoncok nagy ün
nepére.

Az ünnepélyen a szombathelyi 
ezredzenekar játszott, a Szabadság-tér.

o:

A jugoszlávoktól átvett tanítók 
teljesen egyenrangúak a csonkaországbeiiekkel

Pedagógiai szemináriumi értekezlet Muraszombatban
A muraszombati járás tanítósága 

folyó hó l-én tartotta meg Muraszom- járásban ; nemcsak azért, mert tanifó- 
batban a Városi Mozi helyiségében hiány mutatkozott, de azért is. hogy 
pedagógiai szemináriumi értekezletét. — : '-------1— :--------

Hiszekegy ’’ elmondása után a gyű
lést Rhosóczy Rezső. Vas vármegye 
kir. tanfelügyelője nyitotta meg. Me
leg szavakkal üdvözölte az előkelő 
vendégeket és a teljes számmal ősz
jött tanítókat.

Visszapillantást vetett az 1918. utáni 
szomorú eseményekre, amikor a ma
gyar tanítók százainak kellett mene
külniük és hónapokszám télviz idején 
vaggonlakásokban lakniok. Ezzel 
szemben

a magyar állam meghagyta állá
sukban az itt talált tanítókat,

több esetben megbocsátotta nekik a 
magyar nemzet ellen elkövetett kisebb 
bűneiket is, nem kívánt tőlük mást, mint

feltétlen államhüséget.
Sehol az egész országban nem ne
veztek ki oklevél nélkül tanítókat ren-

December 6-án valamennyi temp-
■ lomban megemlékeztek a nemzeti 
ünnepről és a nagyobb községekben 
hazafias ünnepélyeket tartottak.

Muraszombatban
. Mórocz lrrne főjegyző mondott nagy-
i hatású ünnepi beszédet a község ün
nepélyén. Az ünnepély hazafias han
gulatát szavalatok ének- és zeneszá- zése Antauer Jenő

■I mok mélyítették el. irányítása mellett Horváth Ferenc körz.
isk. felügyelő érdeme, a Himnusz 

' eléneklése után Rhosóczy Rezső kir.
tanfelügyelő zárószavaival ért véget.

sőt egész Muraszombat impozáns 
zászlódiszbe öltözött.

Az eskütétel jelentőségét nemes 
Breuer Pál ezredes méltatta. Lendü
letes beszédben hívta fel a honvéd
újoncokat kötelességeik és szent hiva
tásuk: az ország megvédésének, hő
siesen és áldozatkészen történő telje
sítésére. Galambos Márton főhadnagy, 
járási leventeparancsnok a ruszin 
anyanyelvű honvédekhez intézett be
szédet ruszinul.

A polgárság részéről dr. Olajos Jó- 
1 zsef főszolgabíró mondott beszédet. 
Hangsúlyozta, hogy a magyar katoná
nak nem hóditó célért kel! küzdenie, 
hanem ezer éves hazánk és jogaink 
megvédése a feladata. Vend nyelven 
Vojkovics József plébános mondott 
nagyhatású hazafias beszédet.

des tanítókká, csak a muraszombati 

az itteni fiatalság kenyérhez jusson. 
Ezért a magyar állam elvárja a meg
alkuvás nélküli államhüséget. Tehát 
az átvett, a csonkaországbeli tanítók
kal teljesen egyenrangú tanítóktól jo
gosan megkívánja, hogy az ellenséges 
propagandától ne engedjék magukat 
megszéditeni, ne tekingessenek két
felé, mert a magyar lovagias, bőkezű, 

; de kemény és kegyetlen, ha árulóra, 
hálátlanra kell lesújtania.

Aztán öt újonnan kinevezett 
tanítótól vette ki az esküt, 
majd a Julián Egyesülettől díszokle
véllel kitüntetett, a magyar nyelv taní
tásában kiváló eredményt elért taní
tóiknak osztotta ki a jutalmakat. Dísz
oklevelet kaptak: Bakó Károly sűrű
házi. Cserni Győző Szarvaslak-Viz- 
lendva külterületi, Gáspár Károly gör
hegyi, Horváth Ferenc muraszombati.

f

i

Kovács Piroska Felsőlendvai, Peér 
Ilona bodóhegyi áll. tanítók.

Ezután Dr. Goljevscsek Józsefné 
Kühár Ilona muraszombati áll. tanító
nő, Farkas Gábor muraszombati tanító, 
Dr. Buday István tanügyi fogalmazó 
Galambos Márton főhadnagy, járási 
leventeparancsnok. Titán József, a 
vármegyei iskolánkivüli népművelés 

1 muraszombati kirendeltségének veze
tője, tartottak szemináriumi gyakorla- 

1 tót. illetve szakelőadásokat majd több 
hozzászólás hangzott el.

Az értekezlet, melynek megrende- 
tar ügyi előadó

I

■ A Szentatya
; az igazságos békéért

Megemlékeztünk arról a levélről, 
: amelyet XII. Pius pápa Ósszentsége 
! Maglione biborus államtitkárhoz inté
zett és amelyben a bibornok utján 
felhívja a hívek figyelmét a bensősé
ges. főkép a békéért való imára. Il
letékes helyről most a következőkben 
közlik ennek a pápai iratrak a rövid 
tartalmát:

A Szentatya kiemeli levelében, hogy 
mialatt szerteszét dühöng az ádáz 
harc és ennek nyomában vérfürdő és 
romok maradnak, mindenki panasz
kodik a gyászos történések és oko
zott rettenetes károk miatt és reszket 

1 a félelmetesen közeledő anyagi vál
ság ismeretlen következményeitől. 
Ugyanakkor azonban nem mindenki 
száll önmagába és nem mindenki 
számol azzal, hogy az emberiség 
bűnhődik nagyon súlyos bűnért: Is
tentől és törvényeitől való eltávolo
dásért.

Ezért mindazoknak, akik értik a 
jelen óra fájdalmait és csapásait, kö
telességük imádkozni és engesztelni. 
Amikor, dühöng a gyűlölet és hallgat 
a szeretet hangja s az evangéliumi 
törvények feledésbe mennek, minden
kinek fel kell ébresztenie szivében a 
hitet. Versengjenek az emberek a 
bünbánat önkéntes cselekedeteivel a 
jóvátételben, hogy a Szentatya remé
nyei megvalósuljanak: jöjjön létre 
olyan béke, amely nem a gyűlöleten 
és a fegyvereken, hanem az igazsá
gon és szereteten alapszik.

A muraszombati csata
hősi halottainak állítandó emlékműre 
a legújabban a következő adományok 
érkeztek : Porédos Károly kereskedő 
Vaspolony 5 P. Sbüll János Szécsény- 
fa 5 P. Bedics Iván cipész Mura
szombat 10 P. dr. Törnár Ede gim
náziumi igazgató 30 P.
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— A Muraszombati Polgári Kör 
módosított alapszabályait — mint a 
hivatalos lap közli — a belügymi
niszter jóváhagyta.

— Kifosztották a cserföldi kato
likus templom szentségházát. Zala
egerszegről jelentik : Hétfőn reggel a 
cserföldi plébános reggeli miséje al
kalmával megdöbbenéssel látta, hogy 
az oltárteritőn arany por van. Azon
nal kinyitotta a szentségházat, ahon
nan hiányzott a szentségtartó és a 
ciborium. Az ellopott értékeknek ed
dig nem sikerült nyomára jutni.

— Halálozás. Frim Zsigmondné, 
született Fischer Róza december 2-án 
7i éves korában hosszú szenvedés 
után meghalt. Temetése 5-én délután 
voit a muraszombati izraelita temető
ben. Halálát térje, gyermekei, unokái 
és kiterjedt rokonság gyászolják.

— Nagy tömeg — kevés áru a | 
Miklós napi országosvásáron, igen 
nagy tömegben jöttek minden vidék
ről a falusiak Muraszombatba kedden. ' 
hogy körülnézzenek a Miklós napi 1 
vásáron. Legtöbbje bizony a vásár- ’ 
lóknak tényleg csak körülnézni tudott, i 
mert kevés árut hoztak a vásárosok.

— Elveszett december 5 én a mu
raszombati gimnázium épülete és a 
Martineum között egy sötétkék, selyem 
női erszény. Tulajdonosa kéri a becsü
letes megtalálót, hogy az erszényt es 
a benne lévő kis érmet — amely csak 
a tulajdonos számára értékes, mint!

emlék — adja le kiadóhivatalunkban, 
vagy küldje oda be. Az erszényben 
lévő pénzt jutalomként megtarthatja 
a megtaláló.

— A muraszombati kereskedel- 
misták Mikulás délutánja. A Mura
szombati Állami Kereskedelmi Közép
iskola növendékei ügyes mikulási 
műsort adtak elő vasárnap és hétfőn 
meghívott vendégeiknek, tanulótársaik
nak és a leventéknek. A Mikulás dél
után első része Miklós napi megem
lékező volt, amelynek keretében Bog
nár Imre IV. évíolyambeli tanuló mon- 

! dott lendületes ünnepi beszédet, ha
zafias szavalatok és énekszám hang
zott el. A második rész vidám jelene
teket és egy' felvonásos bohózatokat 
tartalmazott. A diákelőadáson szelle
mes megjegyezésekkel élénkített mű
sorsaim keretében adták át a diákok 
egymásnak mikulási ajándékaikat. — 
Valamennyi szereplő ügyesen moz
gott. A műsoros délután sikere László 
Laura tanárnő fáradságos munkájá
nak eredménye.

— Pártosfalva községe meghitt ün
nepléssel ülte meg Kormányzó urunk 
névünnepét. A zsúfolásig megtelt is
koia teremben szép szavalatok és 
énekszámok hangzottak el. Az ünnepi 
beszédet Zongor Ferenc áll. népis
kolai igazgató mondta. A hallgatóság 
eggyéforrt igaz magyar beszédével. — 
Az ünnepély végén pedig az iskolás 
gyermekek kis színdarabja követke
zett az Otrantó hőséről. — E jól si
került ünnepély Zongor Ferenc fárad
ságot nem ismerő munkájának kö
szönhető.

Hitt' tudom nem készakarva csinálta, 
de a KRYPTOH lámpára vigyázni kell, 
még elhasználtan is pénzt ér.

A KIÉGETT TUHGSRAM KRYPTOH 
* LMPÁT A KERESKEDŐ VISSZAVÁSÁROLTA

— Mikulás délután a muraszom
bati kaszinóban. A muraszombati 
kaszinó tagjai és azok vendégei ré
szére Mikulás délutánt rendezett va- ( 
sárnap. A Mikulás délután családias; 
meleg hangulatot hozott. Mikulás-kró
nikát Vértess Miklós magántisztviselő 
mondott. Rendkívül szellemes verse- 
zete igen nagy derültséget okozott.

— A leventék ünnepe Battyán- 
don. A Kormányzó Ur nevenapja 

i alkalmával a battyándi evangélikus 
j templomban Luthár Ádám lelkész hir
detett igét és mondott imát Horthy 
Miklós Kormányzóért. Az istentiszte
let után a leventék ünnepén Guoth 
Endre csapatparancsnok ismertette a 

í Kormányzó nemes pályafutását és 
I méltatta érdemeit. A leventék Guoth 
Endre tanító vezetésével hazafias éne
ket énekeitek két szólamra. Kühár i 
Béla levente alkalmi verset adott eiő. 
Az ünnep a Himnusz eléneklésévei 
ért véget.

— A „Szivek Mikulása" Rónafőn. 
A rónafői ifjúság és iskolai növendé
kek a Kormányzó Ur névünnepét meg
előző nan délutánján a rónafői isko
lában ír, Szivek Mikulása" címen szín
darabot adtak elő. énekeltek, szaval
tak. Az ünneplés rendezője Vischi Irén i 
tanítónő lelkes hangú beszédet mon-; 
dott. Az iskolát zsúfolásig megtöltő 
közönség boldog örömmel hallgatta 
a szép magyarnyelvű előadást és el
csodálkozott azon, hogy egy buzgó j 
tanerő rövid pár hónap alatt milyen 
más lelki arculatot adhat egy község

■ ifjúságának. A ..Szivek Mikulása" ha- I 
talmas puttonyából minden iskolás ' 
gyermeknek ajándékot is juttatott. A í 
jelenlévők 125 P-t adtak össze a meg- .

í alapítandó magyar népkönyvtár ja-1 
| odra.

— A Muravidék eseményei a fö-
■ város sajtójában. Távol élünk a Jő- ■ 
' várostól, az ország délnyugati szög
letében, a vidékünk eseményeiről,

■ problémáiról eddig csak nagyon kevés 
: adat érkezett el oda és jutott a fővá- 
I rosi sajtó hasábjain keresztül az ország 
i közvéleménye elé. Abból pedig, ha 
i hallatunk magunkról, ha vidékünk 
1 magyar szellemi munkáját, törekvéseit 
i az egész ország népe megismeri, csak 
! hasznunk származhatik. Erre pedig a 
i jövőben számíthatunk is. mert a na-
■ pókban hat nagy fővárosi napilap, a | 
i Nemzeti Újság, az Esti Újság, a Pest, 1 
1 a Reggeli Magyarország, az Esti Ma-
i gyarország és a Kis Újság bízott meg 
tudósítót Muraszombatban. Egyik új
ságban már nagyobb, színes riport is 
jelent meg a Muravidék népének 
életéről.

— Aisóiendva a Kormányzó Úr 
j névnapját, dec. 6-át zászlodiszben 
; lelkesen ünnepelte, Ünnepi istentisz
telet volt d. e. 9-kor a r. k. és az 
evang. templomokban. — Alsólend- 

I ván megalakult végre a hegyközség. 
Elnök lettZserdin Iván, hegybíró Szol- 
lár Kálmán, a zalaegerszegi hegyköz
ség szöv.-hez kiküldött Dervarics Ele
mér biró. Megválasztották a választ
mány 20 tagját is. akik között külső 

i községbeli alsólendvai szőlőbirtoko- j 
sok is vannak. Az alakuló közgyű
lésen Lelkes József jegyző elnökölt. 
A hegyközség megalakulására már 
nagy szükség volt, mert a hegyi utak 
egyes helyeken szánalmas állapotban 
voltak.

— Kapcán f. hó 3-án kisérték örök 
nyugalomra Koczeth Mátyás tűzhar
cost, lelkes MÉP tagot, kit vitéz Vörös 
Gergely búcsúztatott el baráti sza
vakkal a tűzharcos szöv. nevében 
„Mindig várta a felszabadulást, most 
szabad magyar földben pihenhet", 
mondotta. — Sk.

— A Muraszombati Kaszinó Egye
sület közgyűlése. December 16-án 
délután 6 órai kezdettel tartja a Mura
szombati Kaszinó Egyesület évi ren-

Városi Mozi
December 10-én. pénteken 19; 
11-én. szombaton 17 és 19.30 

12-én. vasárnap 11.15. 15. 17 és 19.30 
13-án. hétfőn 1930 ó.

Az első nagy magyar reviifilml

MAGYAR KÍVÁNSÁG
HANGVERSENY

Szelecky Zita. Fényes Aliz. Barabás Sár. 
Vaszary Piri. Kelly Anna. Vágó néni. Kiss 
Manyi. Bordi Bella. Rosita Serano. Zádc- 
Anny. Hajdú Erzsiké. Sárdv János. Jávor Pá 
Latabár Kálmán. Huszár Pufi stb. — Konferá 

Dr. Legényei József.

December 16-án. csütörtökön 19.3Í 
17-én. pénteken 19.30 c. 

Egy szoknya egy nadrág
des közgyűlését. Ezt megelőzően. 5 
órai kezdettel választmányi ülés lesz. 
A közgyűlésre az elnökség a követ
kező meghívót bocsátotta ki: Meghívó 
A muraszombati Kaszinó Egyesület 
f. évi december hó 16-án. csütörtökön 
délután 6 órakor a Korona-szállóban, 
levő egyesületi helyiségében tartandó 
évi rendes közgyűlésére. Tárgysorozat 
1.) Elnöki megnyitó. 2.) Főtitkári jelen
tés. 3.) Háznagyijelentés. 4.) Főkönyv- 
tárosi jelentés, o.) Főpénztárosi jelen
tés. 64 A számvizsgáló-bizottság jelen
tése. 7.) A tisztikar és a választmány 
kiegészítése. 8.) Indítványok feletti ha
tározathozatal. 9.) Esetleges indítvá
nyok. A közgyűlésen csak olyan indít
ványok (tárgysorozat 8. pontja) tárgyal
hatok, amelyeket a közgyűlést meg' 
előzőleg 8 nappal 10 tag által aláírva 
a választmányhoz címezve a főtitkár
nak benyújtanak. Megjegyzés: Ameny- 
nyiben a fenti összehívott közg>ülés 
határozatképtelen lenne, úgy í óra 
elteltével uj közgyűlés kezdődik, meb 
tekintetnélkül a jelenlevők számár?, 
határozatképes. A közgyűlést 8 órakor 
társas vacsora követi, amelyen való 
részvétel megelőző nap 12 óráig be
jelentendő a kaszinó háznagyáná 
Írásban, vagy telefonon 1. számon

— Légrád és Alsódomboru között 
megépült a Dráva-hid.

MEGHÍVÓ.
A NYIRESLEHOMÉRI HITELSZÖVETKEZET 
folyó évi december 12-én d. e. 10 őrekor farija 
rendes évi közgyűlését, amelyre a tagokat 

ezúton hívja meg.

Árverési hirdetmény
Pctcrhegy község tulajdonát képező 89. ház 

szám alatti. 2 üzlethelyiségből. 1 lakószobából 
és mellékhelyiségekből álló korcsmát 1943 
december 15-én d. u. fél 4 órakor a község
bíró lakásán megíartandó nyilvános árverésen 
legtöbbet ígérőnek bérbeadja a községi elöljá
róság. A bérlet kezdődik 1944. januar i-er 
és tart 1946. december 31-ig. Kikiáltási ár 
2.000 P.. bánatpénz 500 P.

Részletes árverési teltételek a péterhegyi 
körjegyzői hivatalban megtudhatók.

Péterhegy. 1943. november 30.
Csaba József s. k. Kercsmár Károly s. k 

körjegyző. biró.

Hirdetmény
A muraszombati kir. járásbíróság közhírre 

teszi, hogy az állítólag elveszett következe 
okirat: a Muraszombati Takarékpénztár R. T 
által 5.601. sz. 1V./A. 189. alatt Dervarils Róza 
muraszombati lakos nevére kiállított 3.948 P 
64 fillér betétre szóló betétkönyvecskének meg
semmisítése iránt az eljárást Dervarits Róza, 
muraszombati lakos kérelmére folyamatba tet
te. Ennélfogva (elhívja az említett okirat bir
tokosát. hogy a jelen hirdetménynek a Buda
pesti Közlönyben történt beiktatását követő 
naptól számított egy év alatt az okiratot a bí
róságnál mutassa be. mert ellenkező esetben 
a bíróság azt a jelzett határidő letelte után a 
folyamodó újabb kérelmére semmisnek fogja 
nyilvánítani.

Muraszombat. 1943. évi november hó 22-ér.
Dr. CZEGLÉDY FERENC s. k. 

kir. járásbirósági elnök.
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ftiüáló katonától és 
^az magyar embertől

,zíA Muraszombat. Nenies Breuer 
. ..redest, zászlóaljparancsnokot. 

\iuraszonibatban állomásozó hon- 
dek vezetőjét helyezték el, mert 

",'aas rangja az eddiginél magasabb 
beosztást kivan- Az ezredes távozá- 

Muravidék lakossága szamara 
hidHmas- mert olyan vezetőállást 
Lfhltó férfit veszít el személyében, 
Zre mindig számíthatott, ha segít
őre vei: szüksége, akinek katoná- 

’ mény magatartása mögött min- 
X megtalálta a jószándékot és*a se- 
a térd akarást. aki hozzáfordult. A 
nemzeti célú társadalmi múmiában, a 
i özmüvelés munkájában, a magyar 
szellem kifejlesztésében, a sportban 
legmesszebbmenőbb, önzetlen támo
gatására mindig számítani lehetett. Az 
ö parancsnoksága alatt vetettel fel a 
muraszombati honvédség a mura
szombati csata hősi halottai számára 
állítandó emlékmű szükségességének 
gondolatát is és gyűjtötte össze az 
első pengőket a nagyszerű céna.

A Muravidék társadalma a szivébe 
zárta Nemes Breuer Pált és most, 
amikor a kötelesség eiszólitja körünk
ből. arra kéri, hogy éppen olyan sze
retettel emlékezzék vissza a Muravi
dékre. mint amilyen szeretettel fogja 
őrizni emlékét az itt élő nép.

ismét megszólalt
Novák \ iimos tanár, a nép- és táj
kutató. a Muravidék népszokásainak 
és múltjának egyik kiváló ismerője. 
Az „Etnographia-Népék t“ cimü folyó
irat 1913 évi 11. számában irt érdek
feszítő tanulmányt „Születési, keresz- 
telési és halálozási népszokások a 
muravidéki szlovénoknál" címmel. 
Cikke érdekes, nem értjük azonban, 
hogy kiktől szól. Tudomásunk szerint 
ugyanis nem szlovénok, hanem ven
dek élnek a Muravidéken. Ok sem 
százezren, mint ahogyan Novák irja. 
hanem csak 70 ezren. A Muravidék 
többi 30 ezer lakosa magyar. Lega
lább is igy mutatja ezt a népszám
lálás eredménye. Szlovén is él itt né
hány. Az ő népszokásaik azonban 
nem nevezhetők inuravidékieknek. 
hiszen a határokon túlról hozták 
azokat magukkal.

Novák Vilmos idézett állításai te
hát — enyhén szólva — tévedések. 
Ezekről a „tévedésekről’' Novák egyik 
régebbi cikével kapcsolatban már 
megírtuk a véleményünket. Nem 
.akarjuk ismételgetni önmagunkat, kár 

sok szót vesztegetni ennek a ta
nárnak a működésére. Kutyából nem 
lesz, szalonnri.

< sak annyit: Novák ér. „elv tár 
■“ Hiúbban panaszos. sz.<-mreháii\o 

ii-nrigof ülnek meg velünk szemben : 
m sz„;k vagyunk mi. m ai < i!ék« Ijuk 
niuiik.issngukat és mari étijük meg 
'•kel ||á| ihl,.;| bátorkodunk esed«-zni 
ll<‘ haragudj.mak ránk Novákék. nem 

1 mtetiiiik vi kik egyet abban, hogy a 
'luravidr-ki-n szlovénok élnek. Mert 

mi a vend-magyar nép véleményét 
'gyeksz.imk kifejezni, ez n nép pedig 
"•nrml beszelő magyarnak vallja ma 
?at. A miatt pedig sose fájjon a fejük, 
hogy nem értjük meg őket. Inkább 
azt hiszem, nagyon ás megértjük. 
Ls ezért nem lehetünk sohasem jó
barátok. - (Sz.)

i

„SUBflHIfl'rum és Hkörgyár
mindennemű szesze sít ti lók gyártása és eladása
Cégi. BORLAY ENDRÉNÉ
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Legkitűnőbb italok! Legpontosabb kiszolgálás.

Újjáalakult a Vasmegyei Általános Tanító 
Egyesület muraszombati járásköre

A szombati pedagógiai szeminárium 
után újjáalakították a nagymultu mu
raszombati járási (anitóegyesületi kört. 
Deák István körzeti iskoiafelügyelő, 
mint a központ kiküldöttje üdvözölte 
az újjáalakuló közgyűlésen Rhosóczy 
Rezső tanfelügyelőt, akinek a szemé
lyében a legkiválóbb tanító került a 
vármegye tanítóságának élére. Ezután 
ismertette az egyesület múltját, mű
ködését és célkitűzéseit. Megválasz
tották a tisztikart, amely a következő :

Elnök : Titán József a muraszom
bati isk. kívüli népművelési kirendelt
ség vezetője, alelnök: Simon Gyula 
muraszombati igazgató, jegyzők : Hor
váth Ferenc körz. isk. felügv. és 
hrahm Vilmos muraszentesi vez. ta
nító, pénztáros: Farkas Gábor mura-

szombati tanító, a három tagból álló 
számvizsgáló bizottság tagjai: Stevan- 
csecz Rezső csendlaki. Pauiik János 
péterhegyi körz. isk. felügyelők és 
Kocsár Károly vashidegkuti igazgató. 
A választmányba kerültek: Rátkai 
Ödön Andorhegy, Berdon Károly 
Szentsebestyén, Tóth Lajos Mátyás
domb, Makári Aladár Sál, Zongor 
Ferenc Pártosfalva, Pojbics Gyula 
Felsőcsalogány. Cserni Győző Szar- 
vaslak-Vizler.dva külti rület, Skalics 
Dezső Alsómarác és Bakó Károly 

‘ Sürüháza-i igazgató-, illetve vezető- 
tanitók.

A megválasztott tisztikar nevében 
Titán József elnök mondóit köszöne
tét a bizalomért. Az alakuló közgyű
lést közös ebéd követte. ‘

Kereskedők, vigyázzunk az üzlet tisztaságára, 
mert hamar jön a büntetés!

Járási kihágás! krónika
A muraszombati járás főszolgabirá- Vaskorpádon 20 P-re. Német Vilmos

ba ismét több olyan kihágási esetben 
hozott ítéletet, amelyek jellegzetessé
güknél fogva a nyilvánosság elé kí
vánkoznak.

Nem küldték iskolába a gyerme
' küket Horváth Teréz urdombi, Kovács
I Vincéné urdombi lakosok. Egyelőre 
| • "»« • L» A ** l 4 I I A I r Al I r 4 .- V
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enyhén büntették meg őket, do ha 
gyakran fordulnak elő hasonló esetek, 
szigorúbban fognak eljárni. — Siftár 
Ferenc nyireslehoméri vendéglőst 200 
200 P-s büntetéssel sújtották, mert 
nem tartotta meg a zárórát, ráadásul 
nem is sötétített jól el. — A járási 
tisztiorvos

számos üzletben
nem talált közegészségügyi szempont
ból kifogástalan helyzetet. Megbün
tették ezért Bertalanits Józsefnét Vas
korpádon 30 P-re, Balek Józsefet Sán- 
dorvölgvhen 20 P-re. Dervarits Istvánt

nét Mátyásdombon 40 P-re, Hajdi- 
nyák Józsefet Radófán 20 P-re. Sti- 
ván Kálmánt Véghelyen 30 P-re, >Zse- 
csirovíts Alit Muraszombatban 100 
P-re. Rátriik Istvánt Korongon Í0 P- 
re, Reich Ignácot Barkőcon 20 P re.

' Spitzer Izidort Barkőcon 20 P-re. 1 Ior- 
váth Antalt Korongon 10 P-re, Vre 
csics Mihályt Ferenclakon 40 P-re. — 
Nem jártak rendszeresen leveniefog- 

: lalkozásra Debelák Imre, Vakén La
jos, Bürgermeisztcr István, raflik Jó
zsef. Hribár Iván és Zsálik János mu
raszombati leventék. Bírságuk szemé- ■ Ldim tartománvbm 
lyenként 30—30 P. Szedonya Lajos 
munkaadót pedig 50 P-re büntették 
meg Batiyánfalván. inért nem engedte

! leventére járni alkalmazottait. — Bc-
■ nulásban megbetegedett sertését nem
i jelentette be Szmodis Jánosáé kerka- 
] szabadhegyi asszony. 50 pengőre bir- 
: ságolták.

I
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Kevesebb házasságkötés - keveseb gyermek
19-43 háromnegyedéve a

Az idei év első öt hónapjában 
4620-szal kevesebb esküvő volt, mint 
a múlt évben és csak júniustól kezdve 
lett magasabb a házasságkötések szá
ma a tavalyinál. Véderedményben az 
egész háromnegyed év alatt a há
zasságkötések száma alig emelkedett. 
Az alacsony házasságkötési arány fő
oka a katonai behívások melleit el
sősorban az. hogy most egy pár éven 
át kevesebb a házasulandó korúi fia
talember. I9l I augusztus eleji általá
nos mozgásit.isi követő tizedik hónap
tól tehát 19L> májustól kezdve, 
több mint négy esztendőn élt a szü
letéseknek majdnem fele elmaradt, 
tehát az. ennek az időszaknak a szü
löttei most is köiülbelül feleannyian 
vannak, mint a hozzájuk legközelebb 
álló szomszédos évjáratok. Ebből a 
lel évszátnu háborús nemzedékből a 
legutóbbi évtized folyamán előbb a 
leányok érték el fokozatosan a há- 
zasságképes kort. Az álialános nagy 
nőtöbblet miatt azonban a nősülni 
vágyó férfiak akkor is találhattak 
menyasszonyt a háborúelőtti vagy utá
ni években született nők közül, ha

népszaporodás mérlegén

nem is mind pontosan magukhoz 
illő korút.

De 1912-ben már 22—26 éves let! 
ez a korcsoport, tehát ekkor és a rá
következő években az újabb világhá
ború nélkül is jóval kevesebb volna 
a házasuló férfiak száma, mint ren
desen. Ezért eseti vissza annyira a 
házasságkötések szama és ezért fog 
a következő évekl>*-n valószínűleg még 
kevesebb gyermek születni, mint most.

A természetes szaporodás üteme is 
tovább lassuld>űdott. mivel a szüle
tések szúrnia nagyobb ineitékbcn eseti 
mint a halálozásoké. 19-l.i első kilenc 
hónapjában mindössze 61.165 leiket 
teli ki a természetes szaporodás-. / I 16 
fővel kevesebbel, mint tavaly három
negyed év alatt.

Horvátországi jelentések szerint a 
I partizánháboru tovább tombol a ma- 
i gvar határtól délre fekvő országban. A 
j partizánok ellen a kormány nagy erő- 
, két vonultat fel, hogy a horvát gazdák 
j falvainak további pusztítását meggátol- 
I ja. — Az angol hírszolgálat szerint Tito 
' parancsnoksága alatt álló szerb bi- 
i zottságot alakítottak, amelyre egy 
I ideiglenes kormány valamennyi jo
gát és teendőjét ál akarják ruházni.

i

Tovább tombol a partízánháberu
Hervétorsságban

Tito, a kommunista partizán-vezér tábornagy lesz ...
I

HÍREK mindenfelől
— A Magyar Evangélikus Lelkész

egyesület múlt csütörtökön tartotta- 
i meg Budapesten évi rendes közgyi'r 
lését.

■ — Huszonkétezer p ngőre bizto
sította Póth Géza kapolyi gazda az

■ istállóját, aztán felgyújtotta. Három 
I évi fogházbüntetésre ítélték.

— Nagyvárad polgármestere elren- 
[ déllé, hogy minden kérvényt 8 napon 
i belül el kell intézni a városházán.

Magyáradon 1 méter fái aján- 
i dékoznak a hadbavonuitak hozzátar- 
l tozóinak.

— Budapesten újfajta trükköt ta 
iáltak ki a zugkercskedők az árurej
tegetésre. A fogyasztástól elvont tex

tilárut zálogházba tettek, azt hívén,. 
I hogy igy nem leplezik le őket. A kö- 
j zellátási detektívek azonban mégis 
nyomára akadtak az elrejtett árunak 
és leleplezték a csalást.

Uesebajos: >
I

fiyomorhajos!
TARTSON IVÓKÚRÁT

A természetes s z é n s a v >7 s
►

PETANC
G Y Ó G Y V í Z
ÜD4T GYÓGY iT

TELEFON 68.

— Bengáliában három hónap alatt 
I 8000 ember halt meg elégtelen táp- 
| Jálkozás következtében. Az angol ha
tóságok most naponta 2400 torma 
élelmiszert szállítanak azéhségsujtotta

— Egyiptomban a létfenntartási in
dex 1939 vége óta közel 500%-kal 
emelkedett. A burgonya és a gyapjú 
ára például 1000%-kal emelkedett a 
a háború kitörése óta.

— Angliában a vetésterület a há
ború kitörése óta mintegy 50%-kai 
emelkedett. A termelést nagymérték
ben gépesítették.

— Az Egyesült Államokban még 
mindig közel egymillió a munkanél
küliek száma. Á banyaiparban a heti 
munkaidőt 12 óráról 48 órára emel
ték fel.

— A horvát kormány egyszeri se
gélyt folyósított az állami alkalmazd 
taknnk, nőtleneknek 10.000, gyermek
teleneknek 15.000, gyermekesek; • k 
pedig 20.000 kunál.

— Bulgária 50.000 tonna cseme
geszőlőt szállít a német birodalomnak.

Finnország élelmezési holyzc m 
jelentékenyen javult az. utóbbi időben.

A berlini magyar követség épü
lete az angol bombázások áldozatául 
esett. A követség személyzete meg
menekült és a beiendezes nagy ie 
szel is sikerült megmenteni.

Norvégiában a titkos rendőrség 
minden istentiszteletet ellenőriz.

Törökországban a legutóbbi 
földrengés áldozatainak számát 1000- 
re becsülik.

Ideiglenes parlamentet is alakítanak- 
Az angol jelentés szerint a partizánok
nak ez az eljárása kincs kihívást je
lent a Kairóban székelő jugoszláv 
kormány számára, mer! a bizottság 
fellállitásáról szóló közlemény ben nem 
tettek említést se a királyról, se Mi
hajlovics tábornokról. Egyébként Ti- 
lót hir szerint tábornagyi rangra'eme- 
lik és kinevezik az újonnan alakított 
védelmi bizottság elnökévé.
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Az utolsó idei esemény a sportolóknál: 

évadzáró vacsora

Pouvati 8 réd drzsati

A Mura SE vezetői, sportolói és 
szurkolói évadzáró vacsorára jöttek 
össze az elmúlt hét csütörtökén, mint 
ahogyan ezt múlt számunkban már 
röviden megemlítettük. A vacsorán, 
amelyen a labdarugó-játékosok és ve
zetők baráti hangulatban emlékeztek 
vissza a futballmérkőzések izgalmaira 
— Alóroc Imre községi főjegyző, al- 
elnök mondott szép szazakkal köszö
netét a jó munkáért a játékosgárdá
nak, a vezetőknek, elsősorban pedig 
a két legtöbbet munkálkodó sportem
bernek dr. Valent Gusztáv ügyvezető 
elnöknek é.s Péterke Rezső főtitkárnak.

Lipics József elnök szólalt ezután 
fel és a játékosgárda nevében szép 
emléktárgyakat adott át dr. Valent 
Gusztávnak és Péterke Rezsőnek. Dr. 
Valent Gusztáv az elmúlt idény ese
ményeiről számolt be és azt a remé

GAZDATANÁCSADÓ
Keréksin és patkóvas beszerzése. 

Az uj vasanyagok beszerzése nehéz
ségekbe ütközik. Ennek pótlására ren
dezkedett be Andavári József vasáru
gyára Szombathelyen. A gazdaságok
ban hasznavehetetlenüi heverő ócska 
szekértengelyekből, ócska gépekből, 
elhasznált nagyobb darab kovácsolt 
vasde.rabokból patkóvasat, keréksint. 
ekenádat, csoroslyál, borona és egyéb 
vasakat készít kovácsolás utján. A fel
dolgozásra alkalmatlan ócska-vasat is 
becseréli a gyár és ennek áráért pat
kót ad. Az uradalmak tömegesen kül
dik be a gyárba az anyagot és azt 
saját szükségletükre feldolgoztatják. 
A gyár ilyen irányú működése jelen ! 
viszonyok között felbecsülhetetlen ér- ; 
tékü.

Baromfitenyésztés. Célszerű az idei 
keltetésű jércéket és a tavalyi tyúko
kat külön-külön részben tartani. 
Ugyanis a régi törzs-kakasok állan
dóan verekednek é.s ez károsan be
folyásolja a tenyésztojások termékeny
ségét. A legjobb tojókból állítsuk ösz- 
sze ú. n. elittörzset, mert így megfelelő 
egyedek után szaporíthatjuk jövő évi 
állományunkat. Általában 10 tyúkra 
számítanak egy kakast. Könnyebb faj
tájú tyúkoknál 15—20 tyúkra jut egy 
kakas, míg a nehezebb fajtájuaknál 
iO—12 tyúkra számítsunk egy kakast. 
Decemberben már nincs zöldeleség. 
ilyenkor a ká|x>sztaíélék leveleit ad
juk összevágva. Ha nincs elegendő ; 
takarmányunk, a legcélszerűbb csők- I 
kenteni állományunkat. A zord téli | 
időben az ólukat megfelelően szellőz- | 
fessük, bőségesen homokoljuk az ól 
alját, esetleg szalmázzuk. hogy jó 
termelést biztosítsunk.

ORION
TELEFU-NKEN

PHILIPS
telepes rádiókészülékek 1943—1944
6 hónapos jótálással szállíthatók.

Rádió NEMECZ
MURASZOMBAT

Szakszerű ja vita sok gyorsan- 
vidékieknek soronkiviil.

Z 

nyét fejezte ki, hogy a tavaszi idény ; 
bajnokságot hoz.

Ezután Mórocz Imre szólalt lel és 
meleg szavakkal mondott az egye
sület é.s Muraszombat sporttársadal- 

i mának nevében köszönetét nemes 
Breuer Pál ezredesnek azért az ál
landó és hathatós segítségért, amivel 
a Mura ügyét mindig segített előbbre 
vinni. Nemes Breuer Pál ezredes vá
laszában ígéretet tett arra, hogy ha
bár a kötelesség elszólitja Muraszom- ; 
hatból, a Mura SE működését min- I 
dig szeretettel fogja figyelni. — Ezu- 
tán Keresztes Árpád alezredes, az , 
uj zászlóaljparancsnok Ígérte meg * 1 
hogy mindent megtesz a Mura SE I 
nemes munkájának támogatására. Sza- : 
vaiért Szász Ernő titkár rnondot kő- i 
szünetelés hangsúlyozta, hogy a Mura ■ 
SE munkájával jó honvedeket akar , 
nevelni.

Libatenyésztés. December hónap 
még a libatömés ideje. A kifejlett 8— 
10 hónapos ludak a legjobbak a tö
méshez. Ezeknek beállítási súlya 1 
7 kg. A ludak súlygyarapodása 2 - 1 
kg lehet. A lúd tömése ícgcélszerűb- 
ben 14—25 napig tart. A libahizlalás
ra a mai takarmányszűk időben — 
szakértők megállapítása szerint — 17 
kg kukorica is elegendő.

A pulykák hizlalása már megkez
dődött. Ilyenkor kisebb mozgási lehe
tőséget adunk a pulykáknak, hogy a 
takarmányt jól értékesítsék.

Tejbeszolgálfatásról a 113.4**0/ 
1942. K. M. számú rendelet intézke
dik s eszerini vármegyénként és tehéi - 
fajlánkénl más és más a beszolgálta
tandó tejmennyiség. A községi elöl
járóságon mindenki felvilágosítást kap
hat. Az évenként legalább 50 munka
napon át igázott tarka, borzderes és 
pinzgaui tehenek után az ország egész 
területén évi 300 liter tejet kell be
szolgáltatni. A gazda minden tehene 
után tartozik tejszállítási kötelességé
nek elegei tenni.

Bércsépeltető a 111.000/1913. K. 
M. rendelet értelmében a kenyérgabo
nából köteles a saját háztartási szűk 
ségletének 10 mázsát meghaladó ré
szét. árpából pedig hízónként és anya
kocánként 2—2 mázsa visszatartásá
val a többit vételre felajánlani. Kenyér
gabonából <tz új termésig személyen
ként 240 kg-ot örökölhet meg.

Nyúirágás ellen legjobban úgy vé
dekezhetünk. ha a fa törzsét sással, 
náddal, tuskés gallyakkal vagy szőlő
venyigével bekötözzük. Újságpapírt 
hamar lemossa az eső, elviszi a szél. 
Ila mégis újságpapírt használnánk, 
azt jól kötözzük oda a falörzsre. kém
jük he valami bűzös folyadékkal, mert 
ez a nyulat elriasztja. Zsúpszalmával. 
kukoricnszári,;l ne kötözzük he a Ia- 
lörzseket.

Ha a ti irpebirtokosnak annyi ga
bonája sem termett. amely neki és 
családjának szükségletéi és a vető
magszükségletei sem fedezi, az a köz
ségi jegyző utján a közellátásügyi 
kormanybiztostól kérheii, hogy a II. 
vagy 111. csoportban felsorolt termé
nyekkel és termékekkel teljesíthesse 
beszolgáitatási kötelességét. A gazdál
kodónak azonban meg kell jelölnie a 
kérvényben, hogy milyen terményt 
akar beszolgáltatni.

A kényszervágott sertést a kény
szervágási igazolványon a hentes állal 
feltüntetett vágási súly alapján a gaz
dálkodó beszolgáitatási kötelességé
nek teljesítésébe be kell számítani.

i

I

I

I 
I

Velki sereg kmetov z cejloga or
szága je prislo vküper na velki or
szacski kmécski gyülejs, steroga je 
l'alu Gazdaszövetség v Budapesti 
pouzvao v küper, je szvedousztvo dej- 
valo od mocsne vogrszke ogvüsa- 
noszti i od mocsnoga vküpdrzsánya. 
Na té gyülejs je prisao szám Kállaii ' 
Miklós miniszterelnök z báró Bániig 1 
Dániel polodelszkim i Antal István ' 
národno-obrambnim miniszlrom.

Pri toj priliki je Kállay miniszterel
nök nábudne recsi potroso szvojim 
kmécskim prijátelom, ár je szám z : 
kmccskoga pokolejnya, z sterimi je 
gorizrászo i tak dobro pózna vogrszko 
zemlo, národ i cejli kmécski zsitek. ' 
Gúcsao je od tej zsmetni dnévov, v I 
steri nas národ zsivé. Na trejzno pa
met i mirovnoszt je pouzvao gori vesz 
kmécski národ. steroga dúzsnoszt je i 
v tej csaszoj pamelno pouvati i réd 
drzsati. Domovinszka lübézen sze rej
szan szamo v pouvanyi i réda drzsá-

Od kédna do kédna
Gyülejs sztároverszki püspekov. 

Kak je znáno, je Sztálin vöimenüvao 
Sergiusa za patriárho pravoszlávne 
vere v Rusziji i tak sz tém scséo pred 
szvejtorn pokázati, ka nepregánya 
verő. Z Ruszie vözodbejzsani i pre- 
gnáni právoszlávni püspöki szó pa v 
Becsi vküper prisli na gyülejs i szó 
szkoncsali, ka je Sergiusovo vöime- 
nüvanye nejvaláno i je szamo edno 
furizeustvo, ár je med krscsansztvom 
i komunizmusom tak velki rázlocsck. 
kak med bejlim dnévom i kmicsnov 
nocsjouv. Záto prouti tömi protestej- 
rajo pred cejlim szvejtorn.

Göbbels, nemski propagandni mi
niszter je meo gues prouti cinisztics- 
no groubomi bojnopelanyi. Anglejzsi 
miszlijo, je pravo Göbbels, ka je nem
ski ország prípraven szebé gorialdü- 
vati kommunizmusé Natou je odgou
voro v iméni cejloga nemskoga or
szága : nigdár nej 1 Nemski ország je 
lejko méren. á: dén i noucs vrejlo 
delajo, ka gverajo za anglejske le- 
rourszke napádé na nemske varasé 
i gda ednoga lejpoga dnéva vdárimo 
na Anlijo, te sze za tou anglejski 
národ lejko zahváli tisztim, ki szó v 
kmicsni noucsi napadnoli Nemski or
szág.

Hitler Adolf je gúcsao pred dvej- 
jezero mládimi oficejri. Pravo je od 
zrokov bojne i pokázao, ka szó tou 
ogromno i grozno bojno priszílili na 
Nemski ország, ( se nemski ország 
lé bojne rje zbojüjc z.i szébe i za 
huropo. le '. <lári mi té kontinent prá- 
vo barbársztvo. i’routi zsidov szkoini 
diktejrivanoini v mcsüvanomi nakanej- 
nvi, sze je Hitler posztavo z negenye- 
nov volouv cejloga nemskoga národa. 
V gnósnyoj bojni je k szoldacskoj 
batrivnoscsi i trdoscsi potrejben tüdi 
polilicsno soulani moski, steri more 
znati. ka zakoj lecsó tá bojna. Vszáki 
oficejr more znati i bili ria lom. ka 
tam, gde sztoji i sze bojna, má v ro
kaj sors nemskoga lüdsztva i nem
skoga országa.

Navratil, horvacski bojni miniszter 
je obiszkao Hitler vezéra i kancellá
ra na nyegovom bojnszkom kvartejri. 
gde szó szi pogucsali cd potrejb hor- 
vacske szoldacsije.

Berle, namesztník bojnoga minisztra 
zdrüzseni drzsáv, je drzsao gues i 
med drügim tüdi pravo, ka emigrán- 
szki kormányi nemrejo zahlejvati za 
szébe obiászt v szvoji országai.

Nemski dalecsnoszécsí stüki szó 
preminoucsi pétek prejk Csatomé 
mocsno sztrejlali Dovver. Deal i Fol- 
festone angolszke várase. 

nyi szkiiz.se vö v taksolormo. esi [l)tl 
z mocsjouv i krepkov verov i düsov 
oprávlamo.

Dneszdén. gda vesz národ z szvo
jov mocsnov volouv mirovno i od- 
loucsno sztoji na sztráni. gda je na 
vsze klásze národa duplisko delo na- 
lozseno i pred zsrnetne náloge posz- 
távleno, tüdi na kmécski szlan céle 
sa odgovornoszt prihája v tej z\ ün- 
rédni csaszaj. Vérsztveni réd nam pu 
pouv diktáliva. Záto pri gordrzsányi 
znotrásnyega réda kak zdaj, tak tüdi 
dosztaljrát v pretecseni csaszaj je 
vesznica nájveksa opera, ár je trej- 
zen premisleni. v trdom deli vesén 
kmécski národ prejk sztotin lejt cim- 
prao ország, pa tüdi po prvoj szvet- 
szkoj bojni pobüdjeni koniunizmus 
pomogao zadüsiti, ka je tak nas or
szág pá znouvics mogao kszebi pridti.

Pa rejszan, tou je zdaj kmécska 
dúzsnoszt: pouvati i réd drzsati.

Salazar portugálszki miniszterelnök 
i je pravo. ka de bojna escse po nye- 
' govom mislejnyi edno lelő trpejla.

Vise )0.000 taijanszki szoldákov 
ide domou z nemskoga országa. 
Z Züricha glászijo. ka sze je vise 
10.000 taijanszki oficejrov i szoldákov. 
ki szó bili v Nemskom országi inter- 
nejrani. szamovolno priglászilo vu 
vojszko fasiszticsne republike. ki zse 
potűjejo na Taljanszko.

Tito de prvi generális. Znáno je, 
ka po sztároj Szrbiji i v Montenegrói 
Mihajlovics i 1 ito vodita csetniske i 
partizánszke bője po visziki planinaj. 

I Te prvi je za szrbszko národno krá- 
; lesztvo, te drügi je pa szamo za ko- 
munislvo. Kak vövidi, angolje bole 
Titoja podpérajo, ka je pa nikak nej 

■ prav v Kairói sze nahájajoucsemi 
szrbszkomi exkormányi i Péter králi. 

• I iio .szi je zdaj dao odebrati niksi 
i szrbszki odbor i docajtni kormány, 
i steri pa kuk od kralá. tak od kairoj- 
i szkoga kormánya nika nescse csüti. 
Té szrbszki kormány je pa zdaj Titoja 
za prvoga generálisa posztavo. V lak- 
soformo szó komunisü prehapali öve.

Barkász T.
„MATEOSZ"

Igbsraiitó fiiuarozas
MURASZOMBAT

IITI TON 31.

Taijtui.sz.kii szociálisztiesmi re- 
pirblika je imi’ od dceembiu l-gu 
mao Ialjanszkomi oiszági kak je tori 
szkoncsao visisi tasiszticsni íanétcs.

V Iráni szó szkoncsali, ka morejo 
na Balkáni oífenzivo znesnoti. Kuk 
je znarro, jc \ ham bilou lanaesüva-
nye ( hurchilla. Roosevr Ila i Szlalina. 
loiszki rádió je \ pétek vecsér po 
arabszkorn jeziki dojdao nájnovejsi 
gkrsz, ka szó prej tej trijé szkoncsali. 
da sze naj kemprvíé zacsne oíienzi- 
va na Balkáni. Rádió je k coj djao. 
ka je prej tó glász isztinszki.

Angleski bombniki szó v szoboto 
Leipzig bombardejrali. Preci je kvára 
na zidinaj, na kulturni i küncsni in- 
stilucijaj. Tiszti dén szó 28 neprijátel- 
szki eroplánov sztrejlili doj.

Gambara generális, zapovednik 
taljanszke fasiszticsne republikanszke 
vojszke je zacsno znouva organizej- 
rati taljanszko vojszko. Mejszeca no- 
vembra je notri prirukivalo 300.000 
regerulov, slere náglo vömujstrivajo.

szkiiz.se
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Ka szó szkoncsali v Teheráni? 

Sztálin je száblo doubo. V pondej- 
zadvecsara szó v Londoni, Was- 

ztoni i Moszkvi vöoznanili, ka ka 
szkoncsali Churchill, Roosevelt i 

C- alin v Moszkvi. Glávne miszli 
z-ibenoga vöoznanila je naszledü- 
>ucse: Vszi trijé szó sze zglijali 
m ka do ednoutno posztoupaii, 
-emce naj dojzbijejo i po tisztom 

-> zagvüsajo. Vojszke od vzhouda, 
. -oda i jüga morejo drapnoti na 
V-ski ország i ga tak sztisznoti. V 
c táli szó vszi ednákoga mislej-

- i tüdi gvüsno obládanye je na
• ' voj sztráni. Vszi tej trijé zavézni-

do tüdi v mirnom csaszi vküper 
•sáli, ka naj Dojne nede vecs. Tü 

C ko pomágajo tüdi máli országi i
- odi. stere drügi klácsijo i vöcéca-
• Napádanye vszej trej záveznikov
■ re tak mocsno biti, ka sze nem- 
<•..vojszka more naszüjom, na mourji

lüíti vnicsiti- Szlüzsbeno naznani- 
-ze dokoncsa z tem. ka szó tej 

, - voditelje kak prijátelje tanacsü- 
v-i í kak prijátelje vzéli szloboud od 
'Zébe ... — Nemei tou cejlo szlüzs- 

30 naznanilo za edno komédijo 
drzsijo. kakse sze szamo v Teheráni 
leko naprávijo. Po nyuvom mislej-
■ je Sztálin zmágao v Teheráni, ár 
sze je vsze tak zgoudilo. kak szi je

. zamiszlo. V iméni angleskoga kra- 
í -verni je Churcill tüdi edno pré- 

. —bno száblo dao prejk, stero darü- 
,e Angolszki ország Sztalingrádszkim 

•cárom. Marsai Sztálin, ki sze vecs 
- dá zvati za elvtársa, sze je za 
szódIo zahválo i jo je küsno, pa 
lejkdao Vorosilovi, ki de sze zaed- 

rtc r.alo prej v Lödön pelao.

KÖZPONTI MOZI
DITTRICH, MURASZOMBAT

December 11-én. szombaton VjS órakor 
12-én. vasárnap 3. 5 és '/í8 órakor 

és 14-án. hétfőn ’/íS órakor 

EGY SZÍV MEGÁLL 
Karády Katalin, Kiss Manyi, Uray Tivadar, 
kacy István, Halmay Tibor, Pethes Ferenc, 

Makláry Zoltán.

December 14-én, kedden Uí8 órakor 
15-én. szerdán 5 és 1/z 8 órakor

Sryx kapitány leszámol
\ *!or De Kowa. Margit Symo, Laura Solari.

• ügyi történet egy vakmerő diplomatáról, 
mindig ott bukkan fel, ahol nem várják.

Nouve fájté gránáté szó nücali 
r.rnici pri Krivojrogi. Sz tejmi graná- 
tami szó presztrejlili vszáksi szovjet- 
szki teski tank.

Lejli 20 dni je trpejla bójna med 
ö'.golszászami i japánami pri Bougain- 
v ii. Bili szó sze v lüíti i na mourji. 
>■_ tej bitkaj szó angolszászi zgiibili 

bojnszki hajouvov, 87 pa májo 
iesko pokvarjeni. Tüdi 514 eroplánov 
"z?,nyirn sztrelili. Japáni szó pa 
zgübili szamo 4 hajouvov i 118 erop- 
lanov.

Na szevernoj Skóciji angoli vö- 
'■•'-práznijo eden velki falat zemlé kre 
piourja i de tam vojszka mejla mujstre. 
ede do sze vcsili, ka kak pridejo na 
szujozemlo, stero má nepriátel v rokaj.

Na Taljanszkom do szoudili tisz-
'asiszticsne naprejhodécse, ki szó 

Nyerni grátali fasizmusi. Prvi med 
vimi de szojeni Mussoliniov zet gróf 
’ano, ki je tüdi neveren grátao.

'■tojovi szó terroristi. Angolszko 
''óvinszko agentsztvo prejk Züricha 
S'ászi, ka je Peter szrbszki exkrao z 
curicsovim kormányom vréd na ce- 
dili osztao. ár Moszkva Tito generá- 
lsa podpéra, ki pa számé terroriste 

°iá okouli szébe. Ka bi sze tej par- 
tizáni zglijali z exkormányom, nega 
n>ksega vövidejnya.

I
I

de szobánkban mindent elfelejtünk, 
ha van eyy új Philips rádiónk.

Krátki glászi
— Na Miklosovo szenye v Mura- ' váras sia rázne recsi kúpüvat. Med
_ * 1 •! , í-v 1 *■ ■ ", , 1 n li , rí > r\lszombat je vnougo národa prislo. 

ka je szvedousztvo, da národ má 
preci pejnez i bi küpvali, csi bi kaj 
doubili. Poszebno pred traíikami 
szó sze lüdjé nájbole szoudili. Nis
terni szó celou prisli na szenye iz 
hüdobije. da bi kaj vkradnoli. Té 
grde naváde bi sze nisterni zsé 
lejko ednouk odvado i bi naj z pos- 
tenim tálom zsivo !

— Trafiké sze po zrendelüvanyi 
linancsnoga minisztersztva po vara- 
sáj ob 5-oj vöri, na vesznicaj pa ob 
1-oj vöri popoldnévi lejko zapréjo 
doj. csi poudné nemajo zaprejte,

— Nas kormány sze odloucso. ka 
ne dovoli odávanye lejki podplatov, 
ár z tém szamo sziromasko lüdsztvo 

| gorplácsa. kseftarje pa do sze bogatili. 
i — Med vitézami v Gömör i Kis- 
' hont vármegyővi sze zdaj tála 1000 
I velki plügov zsidovszkoga grünta med 
vitéze zdajsnye i prvejse bojne.

— Kurzusi za vancare. Nase mi
nisztersztvo za polodelsztvo letosz 
v ouszmi mejsztaj obdrzsi kurzusé za 
vancare. Vszi tej kurzusi do ksenki 
obdrzsáni i sze na nyé vszaksi lej
ko priglászi, ki je szpuno 15 lejt. K 
nam nájblizsányi táksi kurzus de v 
Balatonarácsi. Sto scsé tá idti, sze 
more piszmeno zglásziti pri veskom 
poglavársztvi v Balatonarácsi. Kur
zusi sze zacsnejo januára 3-ga i sze 
szkoncsajo februára 7-ga.

— Nej sze je dobro med delom 
spilati. Szigethy József 22 lejt sztár 
MÁV delavec v Kolozsvári je z dve- 
ma szvojima prijáteloma pucao zse
lézne cevi z lügom. Med delom szó 
szi pogucsávali i nikaj hecali. Natou 
je eden Szigethy Józsefe v prszi szű
nő, ki je v pouleg sztojécso dvá me- 
terszko globoko poszoudo szpadno. 
stera je bila napunyena z lügom. 
Prijátela szta ga vcsaszi vöpotégnola 
z lüga i szpravila v spitao. gde je v 
grozni bolecsinaj naszkori mrou.

— Birkecse kouzse pridejo z Bul- 
gárie. Vogrszke indusztria za vözde- 
lávanye birkecsi kouzs je bila pred 
bojnov na visziki sztubi. Tou kapa- 
citéto tüdi zdaj scsé obdrzsati. Ár pa 
za nase honvédsztvo potrebüjemo 
preci bekecsov i drüge bundaszte 
oblejcsi. sze je nase minisztersztvo 
za trstvo pogoudilo z Bulgáriov za 
300.000 falátov birkecsi kouzs. stere 
zse v krátkom pridejo k nam i sze 
vönaprávijo.

■ MATEOSZ' 
kirendeltség és fuvarvállaló iroda 

■l
MURASZOMBAT

LENDVA-utca 23. - TELEFON 34.

— Misi szó povzroucsili ogeny.
Lévai Ferencova z Bcsenyszögaje v 

drügim je küpila tüdi zsute spice, ste
re sze rade gdéstécs vuzsgéjo. Do
mou pridoucs, je vsze v edno krbla- 
cso djála i pod poszteo potisznola 

i i natou odisla vö za delom. Misi szó 
' pa med tem szarni goszpodüvali v 
' hisi i szó sze szpravili tüdi v krbla- 
' cső. Tam szó zacsnole spice grizti 
' i od edne iszkre sze je cejla skatü- 
la vuzsgáía, od skatüle pa poszteo. 
Za edno vöro je cejla hizsa bila v 
plaméni. stero szó na pomoucs pri- 
doucsi tüzoltoji komaj rejsili od vék- 

1 se neszrecse.
1 — Vmouro je szvojega goszpo-
dára deklino i zseno, potom sze pa 
obeszo. Sztrasen vmour sze je zgou- 

< do v Mesterházi pri Szolnoki. Miri
Dezső 20 lejtni lápec je prevecs za- 
lübleni bio v vértovo deklino, ali mati 
je nej dopüsztila, ka bi sze ozsenila. 
Miri je zavolo tóga prevecs zsalosz- 
ten bio i gda je vido, ka je vért v 
váras odisao, je napadno deklino i 
mater z ednov szekérov i obejdvej 

■ vmouro. potom sze pa szám obeszo.
i “

I

I

Ádám.!
Ne harapjon az almába. 
Eladjuk a „HUNNlÁ“-ba.

Éva.

»H U N N I A« ipari és kereskedelmi r. t.

Telelőn : 60. Csáktornya Telefon : 60

i 
I

— V miaki sze je vtoupila edna 
pijana deklina. Puskés Mária 43 lejt 
sztara deklina z Szinérváralja blűzi 
Szatmárnémetija je preminoucsi ke- 
den nisterni dén vküpprisla z niksov 
drüzsbov v kresmi i szó zsé pred 
poudnévom zacsnoli lumpati, stero je 
trpelo do vécsara. Puskás Mária je 
mocsno pijana bila, záto sze je na- 
poutila prouti doumi. Med poutjov 
je od pijanoszti zgübila tér i tak 
na obráz szpádnola kre ceszté szto
jécso mlako. Od pijanoszti je nej 
mejla niti telko moucsi, da bi sze 
gori odpomogla. Ár pa nikoga nej 
bilou mimo, ki bi jo vö rejso z mla- 
ke.szo jo na drügi dén najsii vtopleno.

— Z vroucsim ciglom je na szmrt 
„zvrácsila" szvoje dejte. Pallos Sá- 
dora trilejtno dejte z Görömbölya pri 
Miskolci je namrznolo i zsé pár dni 
lezsalo v poszteli. Mati, miszlécs ka 
de deteti pomágala, ga je poszádila 
na vroucsi cigeo, od steroga je dejte 
zadoubilo mocsne pozsgaline i od 
steri je tüdi mrlou. Mati sze je pred 
birovijov z tém zagovárjala, da je 
scsela deteti pomágati, nej pa scsela 
deta z szvejta szpraviti. Birovija jo 
je szprevidla za neduzsno i jo je 
na eden mejszec zápora oszoudilo.

Po szveiti
— Zídanye nouvi várasov po 

szküsejnyi zrácsni napádov. Za zi- 
danye nouvi várasov v bodoucsno
szti, do v prvom rédi meli pred ocsá- 
mi szküsenyé od napádanya z lüfta 
z zdajsnye bojne. Od zídanya tej 
nouvi várasov je napíszao pred krát- 
kim eden cikk poznáni nemski sztro- 
kovnyák i prejdnyi szvetník za zída 
nye, Ottó. Ár zadene várase z vküp- 
zozídanimi hizsami po napádanyi z 
lüfta velki kvár, do v bodoucsnoszti 
na sürsem presztori zidali várase. 
Sztanoványszke hizse do zidali da
lecs od nevarni indusztrijszki krájov 
ali bojnszki cílov, stere do loucsiie 
eden ali vecs kilometerszke sürke 
brázde. Hizse do viszike nájvecs 
eden ali dvá stoka i na vszáksi hek
tár zídne povrsíne pride nájvecs de 
60 lakásov. Vilice tej várasov do pa 
dvakrat tak sürke, kak je pa visína 
hizs.

— Velki gyémánt szó najsii. Po 
naznanili z Amszterdáma szó v záhod- 
noj Afriki blűzi Sierra Leona várasa 
najsii 530 karátov zsmeten gyémánt

Tá grüda gyémánta je na szvejti náj- 
véksa med vszejmi, stere szó doszet- 
gamao najsii.

— V japonszki baotaj szó notri- 
vpelali intereszántno nouvoszt na 
veszeljé küpcov. Gucs je náimre od 
tóga, ka baotosje dájo za edno go- 
tovo sumo küplenoga blagá vszak- 
semi küpci za senk edno marelo 
Tá sénkana marela je zgotovlena z 
táksega papéra, ki ne püszti vödé 
Tüdi palica od marele je z papéra i 
je prej tá mála, lepou naprávlena 
marelica denok preci trpézsna.

UNGER LÁSZLÓ 1
BORNAGYKERESKEDÖ ;

VINSZKI TRZSEC NA VELKO
KÖRMEND, Piac-tér 6. Tel. 55

Ajánlja uradalmi borait. 
Priporoucsa szvoja grofovszka vina.

RÁDIÓK
szakszerű 
javítását vállalom.

Stiván Ernő, Muraszombat.
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Ka moremo znati od delavszkoga oblejcsa?

Kr. vogrszko miniszterszlvo za pre
szkrbo národa je vödálo naszledüva- 
joucse zrendelüvanye od delavszko
ga oblejcsa:

Kákso blágo dobijo delavci?
Moski. stof za pruszleke (bekecse) i 

z iörov, vattov i kuncami, stof za ka- 
out i lacse z förov, vattov i kunca- 
mi, z ceiga gotove delavszke lacse, 
ki szó naprávlene z novida strux | 
piátna; zsenszke : z pamuka napráv- : 
Jeni flanel, velki zsenszki roubci; go- ; 
töve moske flanel szrakice, szpoud- [ 
r.ye duge i krátke lacse ; za málo de- 1 
csico pelenke; za domácsi nüc mocs- ’ 
no lenovo plátno.

Sto dobi tou blágo?
V prvom rédi dobijo tou blágo pol

szki i szezonszki delavci, potom pa 
drügi delavci. Z vszaksega blága 
■-den-eden delavec nemre dobiti vsze. ; 
szamo ka nyerni je nájbole potrejbno. |

Gde de sze trbelo glásziti?
Blágo, steroga szó potrejbni delav- j 

i, de po vesznicaj zatou posztávleni , 
bizo'ság meo na szkrbi i de sze vszá- . 
ki delavec pri tóm bizotsági mogo I 
zglásziti. Rendelet med drügim právi, 
da familije z doszta decouv i famili- 
ja, komi je ocsa v bojni. sze morejo 
v prvom rédi vzéti v racsun.

Kak de sze tálaló blágo ?
Po vesznicaj zatou posztávleni bí

zót.ság vküper szpise od vszaksega

tinóm badacsonyi és egyéb Balaton- ■ 
cneiléki borok szolid áron nagy ban és i 
kicsinyben állandóan kaphatók

R Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec
A Hangoztatja reges-régen :

Jó magyar
bornak
nem kell cégér

Titán János
bornagykereskedőnél — KiSSZombat.

delavca káksc blágo scsé meti i tou 
odposle Textilközponti, steri natou 
gledoucs za vszaksega delavca po
szebno posle utalványé na obcsine. 
Obcsine z szvojim pecsátom potrdi- 
jo té utalványé i delavcom razr.ar.i- 
jo. da je blágo prislo i tüdi cejno. 
stero de tüdi na biági i z tejmi utal- 
vánvi do síi potom delavci k zatou 
doloucsenomi baotosi. Plátno za pru- 
szieke (bekecse) i za gvant, kak tüdi 
föra, vata i konci do v ednom doi- 
zapecsatenom paketi. Baotos more 
pred tisztim, ki pnde z utalványom 
po blágo, paket gori odprejti i na 
zádnyoj sztráni utalványa naznácse- 
no velikouszt i szorto blága prejk 
dati. Drűgo blágo. kak szpoudien vés 
itv., stero de tüdi na utalvány) napi- 
szano i nede v paketi. more baotos 
rávno po tisztoj cejni delavcom dati. 
kak de napiszano. Delavec. ki je vsze 
v rédi vrouke doubo. kak je bilou na 
utalványi i tüdi vsze po rédnoj cejni 
plácsao, podpise utalvány, stero pri 
baotosi puszii.

Grozen vmour
Serényi János skolnik z Acse .<• 

vecskrát sou na szvoje imánye v No- 
gradbercel, da pogiédne delo. stero 
je bilou zavüpano na Mészáros Já
nosa. ki je prevecs szkrben gazda 
bio. Preminoucsi keden ie Serényi Já
nos pár dni na szvojem imányi bic, 
gde je meo vecs dela opraviti. Kak 
ie preglejüvao magazin z zrnyom. ne- 
vedoücs ga je nikák z motikov tak 
vdarc odzajaj po glávi. da je na- 
meszti vküper szpadno i mrou. Ko
csiske. ki szó vidili goszpouda notri 
v magazin iti i natou pa pá gazdo 
vö z magaziné bejzsati. szó síi prouti 
magazini. ka ka sze je zgoudilo. Csü- 
jejo sztonyanye i kak notri sztoupijo. 
vidijo goszpouda v miaki krvi i z na 
dvouje vszejkanov glavouv na poudi 
lezsati. Vcsaszi szó glászili zsandárom. 
ki szó po dugsem iszkanyi zgrabili 
gazdo. Po vöpitanyi szc opazili, da 
je gazda zmejsani i szó ga szpravili 
v norisnico, gde ga bodo probali oz- 
draviti i potom pred szoud posztaviti.

Kak szó zsiveli nasi 
indasnyi ocsáci.

bi gvüsno vszaksi rád znao. Tüdi his- 
fourio nasi obcsin bi vszaksi rád 
szpeznao. ali kak ? Odgovor je scsisz- 
ta prouszti : za pengő pa pou szi 
vszaksi naj küpi „Nas kalendár i 
vsze tou tam nájde lepou dojszpisza- 
no pouleg doszta drügoga lejpoga 
cstenyá.

ELS6 MU t>Af6z<

Szövődé r. t
CSÁKTORNYA, Széchenyi u. 50
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| Központi iroda :BUDAPES~

Barkász T. 
lőtt vad átvételi telep

•
SOPRON / MURASZOMBAT
Telefon 11—18. Telefon 34.

Férfi munkásokat
felvesz SÁNCZA. SÁNDOR munkává, g .. 

Őrihodos 11.
Moske defavee

káksekoli gorivzeme SÁNCZA SÁND1 - 
tér v Örihodosi 11.

anoncot keresek
SZOCSICS FERENC. Mura kávéhe

btiván trnő • Muraszombat
MŰSZAKI NAGYKERESKEDÉS
SHELL KŐOLAJ R. T. LERAKATA
SKF., SRO. GOLYÓSCSAPÁGYAK

HOFHERR—SCHRANTZ MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK VEZÉRKÉPVISELETE

i Nyers vadbőröket
• * 

(házimacskát, pézsmát, görényt, mókust, Borzt, mezei nyma:. *
• házi nyulat, rókát, vidrát, nyestél stb.) és mindenféle állati t
8 szőrt a legmagasabb napi árban veszek. '

: Szász István, Muraszombat i
• Lendva utca 21. •

Benkó József
HL'SÁRU ÉS KONZERVGYÁR

Muraszombat

TELEFON: 8 és 80 / POSTATAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA: 7T
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SZVETOGA PETRA DEZSDZSÉVNICA
Piszao: MIKSZÁTH KÁLMÁN. — Poszlovencso: FLISZÁR JÁNOS, vp. v.icsite

Román. — I. Tál. 17Pa bi sze tó tüdi zgödilo; Gregorics ie tó zse szám tak nantenyavao — tak bi biló •- tó mi verte — i zagvüsno bi lüdi korrektno biló ali Gregorics je doszta boté lübo tóga máloga Gyurka, kak pa ka bi korrektni vüpao bidti.Pred tóga dela logicsni tekáj sze je dvője nevtigodno pripetjé pritisznolo. Edno je tő biló, ka je Vibra Anka ednók dcj szpádnola z lesztvice i nogó szi je potria, tak da je na céli zsitek plantála i sto bi meo rád piantavo szlüzsbenico?To drűgo pripetjé je escse bole obte- zsilo tóga csüdnoga szamnika szrdeé. Te rnáli Gyurko je nanágli obetezsao, szívi pősztao vu téli, matrnica ga je méla, trés- lika mantrála, zse szó bogme vszi ntiszlili, ka vmerjé. Gregorics je zdaj tá püszto .szó szramezslívoszt, k betezsníka poszteli sze je nagno, jócsics, sztarajőcsi sze, ga e küsüvao po obrázi, lampaj, mrzle roké i zdaj ga je obprvim zezávao z-srdcá glászom:— Ka ti jeszte? Ka te bolt moj szin?— Nevem bácsek — je sztonyao pojbics. Vu etom megnenyi je nika csüdnoga biló pri tóm Gregoricsi, kak je próti nébi glédao; vidócsi deteta mantro, szmrti bo- jüvanye, stero bolezen je i nyegovo télo obcsütilo v-kotrigaj je drgetao; v-szrdei 

je potrti grátao. Z-steroga je vöszpádtto- la v nyé zaprta szkrovnoszt.Popadno je doktora rokó.— Tó je moj szin, csűjejo, moj szín. Za edno krbüio zláti dobijo. csi ga zvrácsijoDoktor ga je zvrácsu i tűd: je dóbo obecsano zláto. Isztina, ka szi je krbüio né doktor prébrao, nego Gregorics jo je dao znöva szpleszti v Zólyomi.Pojbára je zvrácso doktor, ali Gregorics je betezsen pószto. Vu nyegovo; dűsi je szómnenye pobüdo, ár je konstatérao. ka je pri pojbára betégi ocsemérjenya zna- ménye opazo.Szamo escse tó je trbelo Gregoricsi. naj naveke szít áh trpí. Kak sze je tó moglo zgoditi? Lehko szi moj szin kákse skodlíve gobe jo?Gyurka je glavő trószo.— Né szem jo apabácsek. Tak je zácsao z-ttóva zvati („apa" ime je gori vzéo. ali prvése „bácsek" je tüdi né tánihao.)— Ka je mogo pojeszti ? — je zvedá- vala mati tüdi nesztanoma. Znábidti eto, ali ovo. Mogócse je jeszi pokvarjeni bio v-hráni? Ka szmo kühati tiszti dén? Tó je tüdi nemogöcse, ka bi kuírena poszó- da zerjávila. Gregorics je britko gíbao z- glavóv.— Negucsi norije Ancsika!

Gregorics szi je drűgo miszlo, ali né I ie povedao vö szvojo mencso, tam jo je noszc med szkrivnimi míszli szvojimi, stera ga je tézsila, mantrála i né ga je nihála szpati, ték nyerni je szploj odísao. Gregorics szi je na szvojo rodbino (bra- i te) miszlo. Nyihovo rokó je vido v tóm. Za örocsíno szégajócsa róka je tó.Zdaj je zse naveke gorhényao z-name- nyávanyom: adoptérati pojbicsa, nyerni dati imé i vrédnoszt.— Né, né! Zapraviti ga znájo! Vmo- rtjo ga. csi de nyim napöti. Neposztavim nyim ga na pót.Trepetao je za pojbicsa, ali né ga je I vüpao duzse liibiti.Pred szébe je posztavo edno növő tak- tiko — obrambe taktiko. Stero je neszmi- tena i jáko blődna taktika bila Zapove- dao je decski, naj ga poetom „goszpód" ' imenüje i naj ne kázse, ka ga rád má.— Tó je szamo taksa sála bila, ka ‘ szem sze ti za ocso pravo — je gúcsao. jeli szi me zarazmo ?Z-pojbícsa öcsi szó sze na te recsi po- büdile szkuzé.Te sztán’ Gregorics je zácsao v téli dr- getati, doj sze je prigno, szküsüvao ga je i z britkim glászom je pravo:— Nikomi ne pové, ka szám te szkü- sövao. Veika nevarnoszt te zná doszégnoti.V-právo varnoszti nőroszt je szpadno. Kupeczkya je domó k-szebi vzéo, koga dúzsnoszt je bila nócs i dén verosztüvati , na déte i vszáko hráno prvlé köstati. Csi I je pojbics zvöna hizse vö só, szó doj '

szlekli zsnyega bársonszki gvant, lack pincsidé, v-sztári, cotavi gvant szó ga pre- oblekli, naj bősz dicse tam. naj pA-.jo.- csidi je té falót ?1 naj odgovárjajo, ki ga poznajo Gre- goricsove szakacsice I ka naj rodbin ; miszel v-drügi kráj zavrné, Mariké sze.wué Panyókojce ednoga színá je v-podporo vzéo, ka de ga on solárivao.I uprav ga je v-Becs, v-Tereziánum od- pelao, gde ga je med grotoszkimi her- cegszkimi szintűi vu velikoj szijanoszt: meo — tim ovim szesztrancom, bratan- com je tüdi v-edno posílao senke, tak da szó Gregoricsje Palia nigdár né űbili. pomali zácsali polűbiti i zmiriti sze zuyim.— Vé je on né lagov cslovek, — szó gucsali — szamo je velki szomár.Tóga máloga Gyurka, kak je za ’.atin- szko sólo zrászo, szó ga daiecs v-Szeged v-Kolozsvár odposzlali, kanta rodbitte ro ké ne szégnejo. Táksega hípa je Kuper- ky tüdi nevédno minő z-várasa. Pa b; bogme lehko só csi med bobnyarjenyom — niti ga pesz nebi pítao, kanta ide ?Brezi vsze dvojnoszti je vu toj veíikoj varnoszti doszta vsesnyega biló. Szamo ka szó Gregorics Palia rávno táksa rob- sztonszka vísesnya csinénya vcsínile za znamenitoga. On je vszigdár kre szkrád- nye mellé hodo. Csi sze je na kákse ha- trivno delo pódao, od vragá je szrecsné- si bio. Nyegova lübézen k-málomi Gyurk je tüdi zvönrédna bila, ali rávno tüd; rak za nyega bojazen.(Nadaljávanye pride.)
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszomhat. Felelős kiadó és szerkesztő mir.tja Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Hartner) Nánaer.


