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Mopyar szemmel
4z ország törvényhozói előtt is- 
rtetie a magyar-vend nép hűséges 

,s becsületes jellemét a muraszombati 
^etület országgy űlési képviselője első 
nagy parlamenti beszédében. Amit f 
mondott, (1 nép szivéből és a nép ér
dekében mondta, szavaihoz nem is 
lehet hozzáfűzni valónk. Meyjegyzé I 
'cnfe mégis van a parlamenti beszéd
dél kapcsolatban, rá kell mutatnunk 
arra, hogy mily sokszor szakította meg 
az éljenzés és a taps a magyar-vend 
nép magatartását vázoló szavakat. Az 
e -mérésnek ez a megnyilvánulása 
magának a népnek szólott és meg
mutatta valamennyiünk számára, hogy 
a; ország sorsának irányítói, a tör- 
ényhozók hálával és megbecsülés

bú leli szi ve! fogadják a Muravidék 
gének hűségesen magyar magatar

tását. Nemcsak a vendségre számíthat 
tát mindenkor a nemzet hanem 
vend nép is mindenkor számíthat 

z állam ganviselő támogatására. Ezt 
különösen a béke beköszöntése után 
főzheti majd, amikor érvényesülni 

egyénekkel és népcsoportokkal 
szemben egyaránt az a magyar elv : 
aki ma kitart, aki hűséges, aki nem 
kétkulacsos, hanem nyíltan kiáll a 
.magyar ügy mellett, amikor vihar dön
geti az ország falait, azért mi is meg
teszünk majd mindent akkor, amikor 
elül a vihar.

Vas vármegye kisgyülésen a mu
raszombati főszolgabiróság tisztviselői 
karának kiegészítését kérte Pintér Mik- 
iós dr Szőve tette egyben a lakás
hiányt is és a megye támogatását 
kérte ennek megoldására. A megye 
vezetőinek válasza a háborús hely
zetre való tekintettel nem volt opti
mista, de kicsengett belőle a segíteni 
ir i iix. Akár sikerül Pintér Miklós dr. 

ie -zólalása után megoldani az említet! 
problémákat, akár nem. hálásan mond 
iát köszönetét Pintér Miklósnak Mura
szombat magyar társadalma azért, 
no?} önzetlenül kiállott érdekében és 
ismét ráterelte a figyelmet a megol
dásra váró problémákra.

A ..Muraszombati csata“ hősei- 
nex emlékművére egyre nagyobb 
számban érkeznek adományok a 
V MKE felh ivása nyomán. A gyűjtés 

csak, eleién tart, de máris láthat- 
hogy azaz egész Muravidék meg* 
duiása less. Tudjuk, hogy szük- 

■'rs van a (-é| érdekében a gazda- 
’ok nagyobb adományaira, mégis kü- 

•°nös örömmel fogadja az egyesület 
í; kisemb rek 1—2 pengős adomá- 

is. mert ezek mutatják, hogy a
'dw, hűségét jelképező emlékmű 

e‘d itása mayának a népnek az óhaja.
á „Harmincadik" cimü magyar film elő- 

r.^así.. hirdeti >i muraszombati Központi Mozi. 
1-0 hím. amelyet nem csak a filmes hir-

“ X. hogy „mindenki nézze meg . hanem 
t; újság első-helyén hívjuk fel erre mi is a

■intet. A megújuló és diadalmas magyar 
' ' ’iemnek magával ragadó, művészi alkotása 
' ? hím. hatása alatt szinte megújul a né- 

■ ^en a szociális szeilemü Magyarország to- 
ibbi kiépítésének vágya. Sokáig váltunk 

' "re a filmre, ez azonban nem baj. Azt azon- 
Car- nagy véteknek tarlanók. ha ez a film 
■■>an megkopott és hiányos állapotban kerül- 

’ nk. mint például a dr. Kovács István.
Sz.

I

A vend nép problémáinak intézésében
ne leg^rnh i^npdóh a zöld asztalnál készült sémáit

— kérte vitéz Lindvay Nándor parlamenti beszédében a kormányzatot

I

Csütörtökön fejeződött be a meg- 
ajánlási vita a képviselőházban. A 
vitát záró szónoklatok között szerepelt 
vitéz Lindvay Nándor, a muraszom
bati járás országgyűlést képviselőjé
nek 1 órát betöltő parlamenti beszé
de is. Számos bizottsági tárgyalás al
kalmával elmondott beszéde után 
ezúttal szólalt fel először a képvise
lőházban a muraszombati járás or
szággyűlési képviselője.

Vitéz Lir.dvay Nándor az előtte szó
ló Palló Imre képviselő szavaiba kap
csolódott bele és min! világháborús 
tüzertiszt örömmel csatlakozott az előt- 
teszólónak megemlékezéséhez a tüzé
rek védőszentjéről. Borbáláról. Ezután 
a miniszterelnök legutóbbi nagy be
szédét üdvözölte délvidéki képviselő
társai nevében is őszinte örömmel, 
különösen pedig azokat a mondato
kat, amelyek Erdélynek szólották. 
Megemlékezett

az erdélyiek és a délvidékiek kö
zötti természetes együttérzésről, 

amit a csikszeredaiak által Muraszom
batnak ajándékozott szép országzász
ló is kifejezésre juttat.

— Mondjuk meg otthon — folytat
ta — és ha lehet kiáltsuk át túlra, 
hogy minden magyar szive, mint egy 
ember, értük dobog, a délvidékiekért, 
akikkel örökre összeforrtunk és a déli 
végeken élő vissza nem tértekhez, 
akiknek létéért, magyarságáért dol
gozni kötelességünk és feladatunk. 
(Élénk helyeslés.)

A parlament felelőssége
Ezuián a parlamenti felszólalások 

felelősségérzettől való áthatottságának 
fontosságát hangsúlyozta a képviselő, 
a Ház általános helyeslése mellett. 
Úgy látta a bizottsági és a plénumba 
elhangzott felszólalások során, hogy 
a Ház tagjai ezt át is érzik, de vala
mennyi kívánságot, legyen is az bár
milyen jogos, a mai viszonyok közölt 
nem teljesíthet a kormány, mert arra 
még egy jóval gazdagabb államnak 
sem lenne módja.

Mi fontosabb?
— Lehetne beszélni arról, hogy mi 

ma a fontosabb, a bolsevizmus ellen 
folytatott küzdelem és propagandára 
fordított összeg, vagy a ‘egyházak mo
dernizálása, a biológiai intézet fejlesz
tése, a tüdővész elleni küzdelemre 
költött pénz, vagy az őskori kutatások 
és igy tovább. Mindezekről normális 
időkben csevegni, vitatkozni és szó
nokolni talán hasznos és szükséges, 
de ma, amikor arról van szó, hogy 
lenni, vagy nem lenni, élni, vagy 
meghalni,dicsőségesen helytállni, vagy 
gyalázatosán meghátráini. csak arról 
lehel szó, hogy tudjuk össses erőin
ket, az anyagiakat és szellemieket 
felhasználni és sorompóba állítani

egy cél érdekében, a magyar győze
lem kivívására és jövőnk biztosítá
sára. (Úgy van ! Úgy van 1 jobbfelöl 
és középen.)

Ezután a kormányzat munkájával 
foglalkozott vitéz Lindvay. Megállapí
totta, hogy

a kormányzat
jószándékát az alkotásra és munkájá
nak értékességét egy jóérzésü magyar 
ember sem vonhatja kétségbe.

Ezután a defetizmus megnyilatko
zásait tette szóvá.

— Tudnunk és ereznünk kell, hogy 
I az ország bármely röge, legyen az 
I északon, vagy délen, keleten, vagy 
nyugaton, a mi hazánk és hogy itt 
élnünk és halnunk keli! Akik ezt nem 
vallják, nemcsak a magyar társada
lom megvetése sújtja őket, hanem 
mint a nemzet ellenségeit kell őket 
kezelni. (Viharos helyeslés jobbfelöl 

I és a szélsőbaloldalon. A szélsőbal- 
! oldalon ül most a jobboldali ellenzék).

Nemzetiségi kérdés
Ezután a nemzetiségi kérdésre tért 

rá a képviselő. Hangsúlyozta, hogy a 
nemzetiségi kérdés megoldáséra nem 
lehet egy mintát szabni és azt minaen- 

’ hová alkalmazni.
— Mielőtt a kérdésnek engem ér

deklő részével foglalkozom, ki kell 
térnem arra, hogy a magyarság ezt a 
kérdést mindig, a múltban és a jelen
ben egyaránt mint gavallér nép ke- 

| zelte. Hogy a magyar nemzetnek ezt 
a nobilis gondolkodását és tetteit ho
gyan viszonozták azok, akik ennek 
a gesztiónak az előnyeit élvezték, azt 

, mi tudjuk legjobban, akik az eiszaki- 
lás 22 éves keserű kenyerét ettük és 

: ennek ellenére 22 év minden fájdal
mán és keserűségén felül tudunk 
emelkedni és látjuk a magyar nem
zet történelmi hivatását itt. a Duna- 
medencébe.

— Ha a nemzetiségi kérdés meg
oldásában lehetnek is különböző né
zetek. egy sarkalatos pontnak kell 
lennie, annak, hogy a magyarságot 
kell elsősorban minden téren meg
erősíteni (helyeslés jobbfclöl) és hogy 
a nemzetiségi kérdés rendezése terén 
semmi sem történhetik a magyarság 
rovására. (Helyeslés jobbfelöl.) Ezt, 

i azt hiszem, a nemzetiségiek is be fog- 
. ják látni és jogosnak fogják ítélni. 
(Úgy van! jobbfelöl),

A vendekről
Ezután a Muravidék népéről, a vend- 

ségrcl beszélt Lindvay képviselő. 
Hangsúlyozta, hogy a vend nép élet
körülményeit nem ismeri eléggé az 
ország, ezérl szükségét érzi, hogy mint 
e nép országgyűlési képviselője, meg
világítsa ezt. Leszögezte, hogy „a 
Vendvidék, vagy

a Muravidék nem tévesztendő 
össze a Muraközzel,

mert mind geopolitikailag, mind népi, 
nyelvi, kulturális és gazdasági szem
pontból eilér tőié és külpolitikai vonat
kozásban is egészen más elbírálás alá 

' esik. (Úgy van, középen.)

„Nem használom 
a kisebbség kifejezést"

— Amikor a vend népről beszé
lek — folytatta Lindvay képviselő — 
készakarva nem használom a kisebb
ség kifejezést, mert a vend nép több
sége maga is tiltakozik az ellen és 
nagy része nem vallja magát kisebb
ségnek, vagy nemzetiségnek nem is 
akar az lenni, nem kór. nem akar 
kisebbségi jogokat, még ha esetleg 
bizonyos alkalmakkor előnye is vol
na ezekből, hanem száz százalékig 
osztozkodni akar a magyar sorsban, 
jóban és rosszban. (Úgy van! Úgy 
van! taps a jobboldalon.) A vend 
népnek, amely tulajdonképen kelta 
származású, kicsiny számánál és po
litikai elszigeteltségénél fogva már a 
múltban is csatlakoznia kellett érzés
ben és szellemben vagy a magyar 
államalkotó elemhez vagy egyik dél
szláv szomszédjához. A vendség tör
ténelmi múltja is megokolja azt a 
tényt, hogy a vendségnek önálló vend 
nemzeti öntudata nem volt és nincs 
és a megszállás éveiben sem hódolt 
be más, idegen nemzeti öntudatnak.

Lindvay képviselő ezután szavai
nak bizonyításaként ismertette a vend
ség történelmét és a nép gyakori meg
nyilatkozásait a magyar állam mellett. 
Szavait több ízben szakította meg a 
vendség érdemeinek elismérését je
lentő taps.

— .A visszatérés után a vend nép 
— mondotta a többi között — nagy
többsége a szinmagyar nyelvű taní
tást kérte és jellemző a nép többsé
gének őszinte magyarságára, hogy 
amikor a kultuszkormány az idei év
ben az általános nemzetiségi kultúr
politikánk alapján elrendelte, hogy a 
vend nyelvet is tanítsák az iskolák
ban. a vend nép többsége, körülbe
lül o()°/o-a külön-külön kérte, hogy ne 
kelljen gyermekeiknek az iskolában 
ta,nu!niok, csak a magyar nyelvet. 
(Éljenzés jobbfelölj

— Azt hiszem, ezzel a rövid ismer
tetéssel bemutattam a becsületes, szor
galmas és magyar érzésű vend népet. 
Most visszatérek arra, amit az elöl
járóban mondottam, hogy

a nemzetiséyi kérdést nem lehet 
egy kaptafára húzni.

(Úgy van, jobbfelöl), mert ha nagyon 
helyesen azt mondjuk, hogy nem aka
runk magyarosítani, nem akarjuk az 
asszimilációt erőszakolni, tár! karok
kal kell fogadnunk azokat, akik őszin-



MURASZOMBAT és VIDÉKÉ 1943. december 17.
A zsidókérdés

Meskó Zoltán képviselő korábbi fel
szólalásával kapcsolatban, amely a 

' zsidókérdéssel volt kapcsolatos, a 
következőket mondotta vitéz Lindvay:

— T. Ház! Meg kell jegyeznem, 
i hogy nem tartozom azok közé, akik 
zsidókat szoktak reggelizni, azonban 
a zsidókérdés megoldását komoly 
problémának tartom, amelyet nem 
lehet hangzatos jelszavakkal, időzített 
tömeghanguk t;a beállítva elintézni.

Végül közellátási kérdéseket tett 
szóvá a muraszombati járás képvise
lője. rr.ajd igy fejezte be beszédét:

— T. I láz! Áthatva attól a gondo
lattól. amelyet a miniszterelrrok ur 
szombati nagy beszédében hangozta-, 
lőtt, a kormány és pártja egyedül a 
nagy magyar célokat szolgálják, hogy i 
politikájuk alapja a hit, a munka és i 
a rend, és politikai hitvallása az, hogy I 

I egyedül is örökké csak magyar, az.' 
' irántuk táplál! bizalomtól áthatva a , 

, felhatalmazási törvényjavaslatot elfo- 
n< as-1 gacjoin (£|énk éljenzés és taps a 

j jobboldalon. A szónokot számosán

.«* Városi Mozite, magyaros becsülettel nyújtják fe
lénk testvéri kezüket (Úgy van, jobb
felöl.)

— Ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
az a tiszteletteljes

kérésem a kormányzathoz, 
hogy ezt a kérdést, amely talán spe
ciális es egyedülálló, úgy kezelje,
ahogy |

ezt a nemzet érdeke és a magyar
hű vend nép érdeke megkívánja.

Ne történjék ezen a téren semmi 
olyan intézkedés, amely a vend nép 
rendületlen hitét és a magyar sors
közösségbe való bekapcsolódását meg- . 
zavarná

— A vend nép problémáinak inté-1 
zésében ne legyenek irányadók azok j 
a sémák, amelyek a zöld asztalnál 1 
készülnek, hanem nézzük mindig a 
való cleiet. a természetes fejlődést és 
a magyar sorközösségben élni akaró 
vend nép kívánságait. F.z a vend nép 
lélekben és érzésben magyar, nyelvé
ben is azzá akar lenni és ez 
sék meg neki. (Helyeslés a középen.) j

Ezután a hadiárvák, hadirokkantak . udvözlik.) 
és hadiözvegyek sorsának méltóképen. | (Ezt a cikkünket a pai lamenti gyors- 
lörtenő rendezése tárgyában tett a | írói jegyzetek hiteles másolata alap- 
képviselő javaslatot i ján irtuk. A szerk.)

NEMES BREUER PÁL EZREDES 
BÚCSÚJA

Nemes Breuer Pál ezredes a kö
vetkező sorok közlését kérte szerkesz
tőségünktől :

A bucsuzásra kevés idő áll ren
delkezésemre. Ezért távozásomkor 
ezúton mondok meleg szívvel búcsút 
Muraszombat társadalmának. Mindig 
szívesen lógok visszaemlékezni a 
Muraszombatban eltöltött napokra, 
bárhova szólít is kötelességem. Ami
kor istenhozzádot mondok, arra ké
rem a Muravidék közönségét, hogy 
mindig olyan szeretetet és megbecsü
lés! tanúsítson a magyar honvédek 
iráni, mint amilyent ittlétemkor öröm
mel tapasztaltam.

Nemes RREUER PÁL 
ezredes.

December 17-én. pénleken 19.30
18-án. .szombaton 17 és 19.30 c.

19-én, vasárnap 11.15. 15. 17 és 19 30 o
20-án. héttőn 1930 ó.’ 

Az évad legkacagtatóbb burleszk-vigiátéka : 

Egy szoknya -
egy nadrág

Turay Ida, Csikós Rózsi, Somogyi Vusi, 
Dorita Bonévá (a bulgár énekesnő) Lala bár 

Kálmán. Csortos Gyula és Mály Gerő.

19.39 ..
19.30 ...

December 22-én. szerdán 
23-án. csütörtökön 17 és

HANS HOLT és PAUL HÖRBIGER 
Az igazi művészet derűjét sugározza : 

„Istennek kedvence'4

Huraszambat problémát s elöli
Szombathelyről jelentik : Vas vár- ‘ ni a 

megye kisgyíilése keddi ülésén me
legen ünnepelte Tulok József dr. alis
pánt közszolgálatának 2- éves fordu
lója alkalmából. Napirend előtt felszó
lal Pintér Miklós dr. és arra kérte az 
alispánt : segítsen a muraszombati fő
szolgabírói hivatal tisztviselőhiányán. 
A muraszombati lakáshiány enyhítése 
érdekében kért ezután sürgős intéz
kedést és közbenjárást sürgetett Mura
szombat magasabb lakbérosztályba 
sorolása érdekében .

Tulok József dr. alispán 
rámutatott arra, hogy a legutóbbi mu
raszombati hivataivizsgálat tapaszta
latai alapján rendelkezett, hogy mig 
az oda helyezett kezelő tisztviselő, 
aki minden tekintetben bevált, de akit 
a tizhetes katonai kiképzés aló! nem 
sikerüli felmenteni, vissza nem tér. 
addig a kőszegi főszoigabirói hivatal 
irodavezetőjét rendelte ki Muraszom
batba és ezenkívül a pályázat lejár
takor legközelebb kinevezendő vár
megyei dijnokot is Muraszombatba 
irányítja majd. Kijelentette, hogy a 
lakáshiány enyhítésére javaslatba ho
zott megoldási módok bizonyos szem
pontokból nemigen valósíthatók meg. 
A magasabb lakbérosztályba sorolás 
érdekében pedig azt javasolta, kérje 
ezt a kisgyülés kellően megindokolt 
feliratban a kormányhatóságtói.

Csupor Sándor dr.
más megoldást javasolt a muraszom
bati lakáshiány enyhítésére. Ott van 
a Bayles-féle félbenmaradt kétemele
tes bérház. Nem hiszi, hogy „baj lesz' 
abból, ha ennek befejezését valami
képen lehetővé teszik. így lenne jó- 
néhány lakása lakáshiány enyhítésére.

Pintér Miklós dr.
kapva-kapott az ajánlaton. Ha sike
rülne befejezéshez juttatni a félben
maradt építkezéseket, sokat jelentene , 
a lakáshiány enyhítése szempontjából. .

Bejelentette, hoga a magasabb lak-' 
bérosztályba sorolás érdekében inté- 
zendö felirattól nem igen vár ered
ményt. Annak idején. Bárdossy Lász-! 
ló miniszterelnök korában a mura- ‘ 
szombati járás visszatérése után a: 
miniszterelnök elé terjesztett öt kére-1 
lem között már szerepelt ez is, de 
még Bárdossy sem tudta kieszközöl- |

*

— A muraszombati elemisták 
karácsonyi szinelőadása a Levente 
Otthonban. A muraszombati all, nép
iskola növendékei, kedves aprósá
gaink. Galambos Mártonná és dr. 
Rhosóczy Józsefné tanítónők fáradsá
got nem ismerő, lelkes irányításával 
tartalmas, szép színdarabot tanultak 
be. A színdarabot gazdag kisérőmüsor 
keretében 1913 december hó 19-én 
vasárnap d. u. 4 órai kezdettel adják 
elő a Levente Otthon (rk. templom 
melleit) .nagytermében. — Előadásra 
kerül Isten, cselédkéi című karácsonyi 

a főispán borúlátása ellenére is szűk- mesejáték. A műsoros délutánon be-

pénzügyminiszter méltánylandó 
érveivel szemben.

Pintér Miklós dr.
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ségesnek minősítette a bclekapaszko- szedet mond Németh Ernő rk. hitok- 
dást a legkisebb szalmaszálba is, tató. Az énekkart Simon Gyula nép
mert ha a viszonyok nem változnak, iskolai igazgató tanította be. — Belépő
megakad minden: nem kap Mura- dij nincs. Adományokat a szegény 
szombat tisztviselőt.

82 hartEstílet teözlemí nyei
Kiutalás: Cipészek részére: bőr- 

I hulladék. Pékek és kéményseprők ré- 
szőre : szappan. Szabók részére : cér
na. lószőrvászon és bélés. Asztalo- 

I sok részére: enyv, szeg, drót.
Patkóvas és keréksinvas jegyek

■ szétosztásával kapcsolatban jövőben 
f az alábbi eljárást kell követni: Az 
l Ipartestület az utalványokat a vas
elosztó bizottságnak megküldi (kör-

,jegyzőségnek). A vaselosztó bizottság
■ az utalványokat a gazdák között osztja 
I szét. A gazda az utalvánnyal elmehet
bármelyik iparoshoz, akinél dolgoz
tatni akar és átadja neki. Az iparos 
az ipartestületnél jelentkezik és ott 
annyi jegyet kap, amenyinek megfe
lelő utalványt bead. Az igy kapott 
jeggyel mehet az iparos a kereskedő- 

i höz. — Felhívjuk a kovácsiparoso
kat, hogy az utalványokat az ipar- 
teslülelnél váltsák be, mert a jegyek 
csak a hónap végéig érvényesek.

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

— Tanítói kinevezések. A vallás 
! cs közoktatásügyi miniszter Antauer 
j Mária csendlaki, Furek Rornánné ma- 
| gasfoki, Horváth József szentsebes- 
I tyéni, Gáspár Károly görhegyi, Hor
váth Jáncsné barkóéi, Sebjanics Fe- 

' lene véghely-kőhidai és Szabados 
■ Piroska seregházi állami helyettes 
I tanitókal rendes tanítókká nevezte ki.
1 — Országos pályázaton nyert
: jutalmat két muraszombati tanuló, 
i Kurucsai László a gimnázium VII, 
I osztályának és Vörös Margit a polgári 
1 leányiskola IV. osztályának tanulói 
| „Adjunk apát a hadiárváknak" című 
dolgozataikkal országos pályázaton 

. könyvjutalmat nyertek.

ségü vért veszünk, amit a szervezet 
1 meg sem érez és rövid időn belül jól 

pótol. A szakorvosi kivizsgálás telje- 
i sen díjtalan, a megvizsgált egyének 
' a vizsgálat eredményéről szabályszerű 
orvosi bizonyítványt kapnak. Az adott 

■ vér mennyiségének megfelelően 20— 
50 P-ig — hivatalosan megállapított — 

1 díjazásban is részesülnek. Ne felejt
sük el, hogy mindnyájunknak lehet 

, szüksége életmentés céljából sürgős 
vérátömlesztésre. Tehát saját érdek 
is, hogy minél többen jelentkezzenek. 
Kőrhár-zgazgatősúg.

— Saáry Gyula képkiáliííása Mu
raszombatban. Vámosi Saáry Gyula 
kitűnő festőművészünk a szegedi és 
szombathelyi tárlatok sikeres befeje
zése után, e hó 16-tól karácsonyig 
mutatja be újabb válogatott festmény
kollekcióját a muraszombati kaszinó 
nagytermében. Vámosi Saáry Gyula 
képkiállitásának külön látványossága 
a „Muraszombat visszatért" cimü ha
tásos olajfestménye, mely a gróf Sza- 
páry-féle várkastély főkapujánál 
pontifikáit tábori szent misét örökíti 
meg a visszatérés második évfordu
lóján. Muraszombat közönsége ezút
tal is bizonyára élénk érdeklődéssel 
fogadja a neves művész legújabb 
munkáinak bemutatását. A képkiálli- 
tás f. hó 16-tól naponta d. u. 2—6 
óráig díjtalanul megtekinthető.
- DISZNÓTOROS VACSORA 

lesz Bohár Elek vendéglőjében Kerka- 
szabadhegyen, december 19-én, va 
sárnap.

— Újabb adományok a „Mura
szombati csata" hőseinek emlék
művére. A „Muraszombati csata" 
hőseinek emlékművére legújabban a 
következő adományok érkeztek: 
Udvardi Lakos János kereskedelmi 
középiskolai igazgató. Miskolc 10 P. 
Horváth János bércséplő. Muraszom
bat 20 P. Háhn Samu kereskedő. 
Muraszombat 20 P. Kercsmár Sán
dor Petőfa 48 szám 1 P. Beznécz 
Kálmán Muraszombat 5 P, Állami 
Népiskola Tantestülete Vashidegkut 
15 P, Paulik János ig-tanitó, Péter- 
hegy 10 P. Rónay Jolán áll. tanítónő. 
Bodóhegy 5 P. Faflek József, MÁ\ 
ellenőr Sárvár o P, Benkó Lajos ke
reskedő. Muraszombat 20 P. Derva- 
rits István kereskedő és társa Berta
lanig, Vaskorpád 7 P. Pósfay Ferenc 
kir. utmester Kisújszállás 10 P. vitéz 
Pintér Mihály szesz vállalkozó, Szent- 
bibor 10 P, Vas Károly Nagvtótlak 
1 P, Simon Gyula ig-fanitó. Mura
szombat 5 P. Godina István evang. 
lelkész. Péterhegy 10 P. Szalézi In
tézet Muraszombat 50 P. dr. Pintér 
Miklós kir. közjegyző. Muraszombat 
100 P, Darvas Aladár, evang. ales- 
peres, Tótkeresztur 20 P, Zsbül Alajos 
Vasvecsés 118 sz. 1 P, Mekis János 
Dióslak 20 sz. 1 P, Bürgermeister 
István Battvánfalva 8 P.

II

tanulók tanszerrel való ellátására kö
szönettel fogadunk. — Minden szülőt 
és érdeklődőt ez utón hív meg és 
szeretettel elvár a Rendezőség.

— Két napos leventecsapatpa- 
rancsnoki tanfolyam Muraszombat
ban. A honvédelmi miniszter rende
leté folytán a közelmúltban a járási 
és körzet parancsnokok részére Buda
pesten megrendezett Központi Iránvt- 
adó Tanfolyam anyagát a járás vala
mennyi csapatparancsnoka és csapat
parancsnok helyettese részére való 
továbbadása céljából 20-án és 21-én 
tanfolyamot rendez, a járási levente 
parancsnokság. A tanfolyam keretén 
belül a levente csapatparancsnokok 
a honvéd próbáról is vizsgáznak. A 
tanfolyam elnöke vitéz dr. Pozsgai 
Károly ezredes, előadói: járási levente 
parancsnok, a beosztott körzetpk-ok 

, és Varga Árpád girnn. iskolai parancs- 
! nők. A tanfolyam helye: a róm. kát. 
templom melletti leventeolthon. — A 
levente intézmény fontosságát bizo
nyítja ez a tanfolyam is, amelynek 

, célja az ország levente kiképzését 
egységes szintre hozni, és a központ 
elveit széles körben ismertetni. Bízunk 

i abban, hogy a tanfolyam hasznos 
munkája után a magyar ifjúság egy- ( 

1 séges hazafias nevelése terén egy uj 
korszak indul meg a levente képzés
ben.

— Vér adásra keres jelentkező
ket a muraszombati közkórház. A 
m. kir. állami kórház Igazgatósága fel
kéri mindazokat a 18—30 év közötti 

1 egészséges nőket és férfiakat, akik j
■ felebaráti szeretetbő! és áldozatkész- 1
■ ségbő! hajlandók felajánlani vérüket' 
életveszélyben forgó embertársaik meg
mentésére — és akik felszólításra 
minden időben rendelkezésre állanak, 
— hogy a kórházban orvosi vizsgálat 
céljából hétköznaponként d. e. 9—10 
óra között jelentkezzenek. Szükséges
nek tartjuk közölni, hogy a vérát
ömlesztés semmiféle veszéllyel a vért
adóra nem jár. Csak olyan mennyi-
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i zseí százados, j-si levenleparancsnok 
szólott a leventeképzés új célkitűzé
séről. amely többé nem katonai kép- 
zés, hanem a nevelés, ami helyes, 
mert a jo emberből jó katona is lesz. 
Ki hogy viselkedik a leventekorban, 
úgy cselekszik majd a katonáknál ké
sőbb. Murabesztercén már leányle
venték is vannak. Szünet után Burián 
Kálmán ig. tanító tartott rajztanitást. 
mely szintén jól sikerült. Dr. Medve 
tan. tanácsos megelégedéséi fejezte 
ki a tanítóság munkája felett. Becsü
letes, magyar munkát kért továbbra 
is a tanitóktól.

Az értekezlet a Himnusz hangjaival 
ért végett. — Sk.

Érdekes megállapítás a leventeképzés uj cél
járól az alsólendvai pedagógiai szemináriumon

Alsólendvai tudósítónktól - vetettek fel. melyekre az elnök adta
Pedagógia szeminárium volt dec. nieg a megnyugtató választ. Hári Jó- 

9-én d. e. Alsólendván, amelyen a 
zalaegerszegi tan. tanácsos tanfelü
gyelő dt Medve István elnökölt. Bár 
p,.m járt az autóbusz, a járás tanitó- 
sá”a mégis nagy számban vett részt. 
Az" elnöklő Dr. Medve megnyitójá
ban a hala és szeretet hangján emlé
kezett meg a Kormányzó Úrról, majd 
az elesett honvédeknek áldoztak 1 
perc néma felállással. A megnyitó 
után Bánáti József ig. tan. tartott elő
adást a történelemtanítás módszeréről. 
Előadásai tetszéssel fogadta a tanító
ság Majd Szűcs István besztercei ig. 
tan. tartott mintatanitást a történelem
ből dicséretes eredménnyel. A bírá
latok és hozzászólások is sok kérdést I

Ismeretlen banda megtámadta a tüskeszent 
györgyi jegyzöséget és agyonlőtte a jegyzőt

A „Muraköz" jelenti: Dec. 3-án este 
fi óra és 7 óra közötti időben mintegy 
20 főnyi csoport verődött össze 1 us 
keszentgvörgv községben behatoltak 
Papp Jenő ottani jegyző lakására és 
ott a jegyzőt lelőtték. Ott tartózkodott 
az áldozat családja és a községi írno
kok is. azonban bántódásuk nem esett. 
A jegyző holtan esett össze a lövé
sek nyomán.

Papp Jenő csurgói származású, Mu
raköz visszatérése után kerüli a kis 
község jegy bőségéhez. Mindössze 31 
éves volt, családos, egy kis fia van 
és áldott állapotban levő felesége.

Az utóbbi hetekben az adóbehaj
tás erősebb iramban folyt, mint min
denütt, ezen a vidéken is és ezt hasz
nálták fel Papp Jenő ellen újabb 
izgatásra.

A gyilkosság elkövetése után két 
Írógépet is elhurcoltak a támadók a 
jegyzőségről és

el akarták vinni az adófőköny
vet is,

fel is kutattak érte mindent, de nem 
találták.

Az ismeretlen támadók véres tettük 
után a sötétben gyorsan elmenekültek.

Erélyes intézkedések történtek a 
tettesek kézrekeritésére és a gyilkos
ság méltó megtorlására.

Papp Jenőt december 6-án temették 
Letenyén a lakosság óriási részvéte 
mellett. A temetésen ott volt vitéz gróf 
Teleki Béla főispán, dr. Brand Sándor 
alispán, több főszolgabíró és Muraköz 
tisztviselői kara méitóképen képvi- 

' selve volt.

HÍREK mindenfelől
— A Szentatya karácsony estén 

rádióbeszédet mond. A pápa magán
kápolnájában elmondandó miséjét is 
közvetíteni fogja a rádió.

— Alsólendva és Muraszerdahely 
a Csáktornyái villamosműtől fognak 
áramot kapni. Muraszerdahely felé 

I az áramvezeték megépítése novem- 
I bei 3-án megkezdődött.

— Körmenden ingyenes használat 
, mellett Népművelési Könyvtár nyí
lott meg.

— Szombathelyen tanügyi főigaz
gatói értekezletet tartottak.

— A Magyar Nemzeti Bank bank
jegyforgalma az utóbbi héten 70.5 
millió pengővel csökkent.

— Spanyolországba hazaérkezett 
a szovjet fronton harcoló kék hadosz
tály egy része.

— Vas vármegye tüdőbeteg gon
dozó intézetei 401 uj tüdőbeteget ke
zeltek november hónapban.

Budapesten december 15-én 
országos iparosnaggyülést tartottak.

Kolos vármegyéből farkasok 
garázdálkodását jelentik. A farkasok 
a juhokat rabolják.

Kolosvár mellett egyik helyről 
nagy tömeg föld zudull az éppen aira 
haladó személyvonatra A mozdony 
kisiklott, emberéletben azonban nem 
esett kár

Magyarországon az. utóbbi öt 
esztendő alatt lizszeresére emelkedőit 
a bor ára.

A Magyar Irodalompártolói 
Társaság 10.000 pengős nagvdijál 
Szabó Dezső kapta, aki élete müvé
vel és tisztán irodalmi eszközökkel a 
legnagyobb szolgálatot tette a magyar- | 
ságnak.

— Zalavármegyében elrendelték 
a sertésólak fertőtlenítését.

I

í

— A Bánát több járásában a ven
déglőket már este lel 7 órakor be kell 
zárni.

— Miskolcon veszedelmes bűn
szövetkezetet tett ártalmatlanná a 
rendőrség.

I
sze. A feltűnően csekély szaporodás
sal szemben a házasságok száma 
növekedett.

A megye természetes szaporodása 
az alsólendvai járásban és a Mu
raközben az országos aranyszám 
kétszerese,

ami még inkább igazolja a másik vi
dékekkel szembeni panaszokat. Vitéz 
Teleki Béla gróf főispán kijelentette, 
hogy a vármegye mindent el lóg kö
vetni a bajok orvoslására és ha kell, 
erőszakos eszközöktől sem riad visz- 
sza a kérdés megoldása érdekében.

ÍU ^Sfófe^dvai látásban és a Muraközben a 
ttttroészetes szaporadás az országos arányszam hétszerese ■

Zalaegerszegről jelentik : Most tar
totta Zala vármegye évnegyedes tör
vényhatósági közgyűlését.

A közgyűlésen elhatározták, hogy 
hivatalból mindent elkövetnek a za
lai egyke továbbterjedésének meg
akadályozása érdekében. Az indítvá
nyozók kimutatták, hogy Zala vár
megye több, mint félmillió lakosa 
után az elmúlt 11 év alatt, a csonka 
zalai részt értve alatta, csak 127 I lé
lek volt a szaporodás.

A vármegye területén összesen 152 l 
egykes község van. ami a csonka 
varmegxc területének egyliarmad ró-

Q

Gyomorbajos I - Uesebajos?
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Főraktár í MURASZOMBAT
TELEFON 68.

Kaiheti fogházra Ítéltek egy jómódú vas 
hidegkúti gazdát nemzetgyalázésért

Szombathelyről jelentik : I létfőn dél
előtt súlyos elbírálás alá eső nem- 
zetgyúlázási ügyet tárgyalta szombat
helyi törvényszék. Bertalanics János 
3- éves vashidegkuti jómódú vend 
Parasztgazda került a törvényszék elé. 
Egyenesen a nagykanizsai internáló- 
fáborból hozta Szombathelyre egy ren
dőr, ahol ugyanezért a nemzetgyalá- 
zásért már 8. hónapja fogva van, hét
ion pedig a törvényszék előtt felelt 
tettéért. A vádirat szerint február 28- 
hn Lendvakirályfán a korcsmában 
több vendég előtt súlyos becsmérlő 
kijelentéseket tett a magyar nemzet
re. A tárgyaláson azzal védekezett: 
igen ittas állapotban volt. A bíróság 
nem fogadta el védekezését és azért

I

jogerősen fi heti fogházra ítélte. Bün
tetése kitöltése után pedig visszaszál- 
I i tják in lernálótá borba.

— Pankasz és Zalalövő közölt, a 
muraszombati vasútvonalon halálra 
gázolta a vonat Sípos Terez zalabak- 
sai leányt.

„SOOHlíTrum és likőrgyár
mindennemű szeszesitalok gyártása és eladása
Cégt. 8ORLAY ENDRÉNÉ

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

— Törökországban december fo
lyamán kilenc korosztályt hívnak be 

' katonai szolgálatra.
— Szófiát, Bulgária fővárosát pénte- 

j ken ismét angolszász légitámadás érte. 
Olaszországban december Ifi

től adagolják a cigarettát. I lohányne- 
rnüt csak 18 éven felüliek kaphatnak.

— Rómában adagolni fogják a 
gyufát Minden háztartás havi 50 
szálat, minden dohányzó havi 200 
szál gyufát kap.

Norvégiában megindult a pa 
pirruha készítés. A pipából készült 
ruhát ki lehet mosni.

— Amerikában nem vonulnak be 
egyelőre katonai szolgálatra családos 
férfiak.

— Moszkvában csehszlovák-szov
jet egyezményt hozott létre Benes, 
aki a szovjet terjeszkedés úttörőjének 
szerepét vállalta a háború utánra.

— Indiában tovább pusztítja az 
éhhalál a lakosságot. Az éhínségen 
az angolok nem segítenek, mert nincs 
gabonaszállító hajójuk, amelyet nem 
sajnálnának Indiába küldeni.

— Spanyolországban elmegyógy
intézetbe került Aljechin. a világhírű 
sakkmester.

— Németországban a gyűrött, pisz
kos papírpénzeket „kivasalják" és fer
tőtlenítik. úgy hogy azok továbbra is 
forgalomban tarthatók.

I
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KÖZGAZDASÁG Ka je právi Advent ?

Az új búza kötvények
Az utóbbi napokban az ország min

den részéből érkezett jelentések sze
rint a gazdaközönség nagyon érdek
lődik a búzakölvények iránt. Ez ért
hető is, hiszen a kis-, közép- és nagy
birtokosok kezében nagyon sok pénz 
gyűlt egybe, melyeket a gazdaközön
ség a mai időkben megfelelően fel
használni nem is tud. Nagy örömmel 
varja a gazdaközönség a búzakötvé
nyek jegyzésének napját, hogy alá
írhassa a maga jegyzését. A buzaköt- 
vények 200 millió pengő összegben 
kerülnek kibocsájtásra s 5. 10, 25 és 
100 mázsára szólnak majd. A jelen
legi 40 pengős búzaárai a kötvény
ben biztosítja a pénzügyminiszter. Elő-

Tudnivalók a vásárlási engedélyekről
A vásárlási engedélyeket a közel

látási kormánybiztos, vagy a Közel- j 
látási Hivatal adja ki. Vásárlási en
gedélyeket csak árpára, kukoricára, 
kölesre, szeges, csicseri, homoki és 
ősziborsóra, továbbá lóbabra, szöszös 
tavaszi és pannonbükkönyre, takar
mány és alomszalmára és szántóföldi 
szálastakarmányra lehet kiadni. Az 
állatok közül sertésre, szarvasmarhá
ra és juh vásárlására adható ki vá
sárlási engedély.

A vásárlási engedélyt csak egyféle 
takarmányra, vagy állatra adják ki a 
hatóságok. Egy ugyanazon engedélyen 
nem lehet tehát árpa és kukoricavá
sárlási engedélyt adni, hanem ilyen 
esetben két külön engedélyt állítanak 
ki. Egy mázsa takarmánynál kisebb 
mennyiségre nem adható ki vásárlá
si engedély.

Vásárlási engedélyt mind a gazda
könyvvel ellátott, mind pedig a gaz
dakönyvvel nem rendelkező szemé
lyek számára ki lehet állítani. Azok, 
akiknek gazdakönyvük van. a fent 
felsorolt takarmányfélék és állatok 
bármelyikére kérhetnek vásárlási en
gedélyt, ha ugyanakkor elvállalják a 
vásárolni szándékolt áru értékének 
megfelelő buzaegységszámmal való 
megterhelésüket. Ebben az esetben 
az engedélyt kiállító hatóság a vásár
lási engedély másolatát megküldi a 
gazdálkodó nyilvántartó hatóságának 
azért, hogy az ott feltüntetett buza
egységszámmal megterhelje, meg pe

GAZDATANACSADO
A tehénistállóban a tisztaság le

gyen a legfőbb gondunk. A trágyát 
azonnal hordjuk ki, valahányszor az 
istállóban megfordulunk, mivel ez a 
fertőző baktériumok melegágya Az 
istállót szellőztessük. A meghűléstől 
azokat az állatokat ne féltsük, ame
lyek rendesen szellőztetett istállókban 
vannak. Azok az állatok fáznak meg 
hamar, amelyek szellőzetlen, párás 
levegőjű, túlságosan meleg istállókban 
vannak. Ezekre veszélyes a hirtelen 
rájuk zúduló hideg levegő. Időnként 
tisztítsuk le az istálló falait, a meny- 
nyezetét, a szénatartót, a jászolt, mert 
ezek is tenyészhelyei a baktériumok

i.
íi

tStiván Ernő • Muraszombat
MŰSZAKI NAGYKERESKEDÉS 
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és a magyar gazdák 
nyös ez a búzakötvény, mert 25 éves 
lejáratra 3 százalékot kamatozik. El
sősorban a kisemberek részére elő
nyös. mert kis tőkéjüket kellő bizto
síték mellett befektethetik.

Nálunk a búza a gazda aranya s ! 
a pénzügyminiszter jó ötlete volt a 
búzakölvény kibocsájtásának gondo
lata.

A kisorsolt záloglevél birtokosának 
is juttatnak buzakötvényt, mivel már 
regi kívánságuk volt a záloglevéltuiaj- 
donosoknak, hogy kisorsoláskor ne 
készpénzt, hanem megfelelő biztosíté
kot nyújtó kötvényt kapjanak.

Karácsony előtt feltétlenül jegyzés
re bocsátják a búzakötvényt.

dig abban a csoportban, amely cso
portba az áru tartozik. Ha tehát vala
mely gazdálkodó árpa, vagy kukorica 
vásárlásra kér engedélyt, a zsirbeszol- 
gáltatási kötelességét terhelik meg.

A gazdálkodónak a vásárlási enge
délyt 45 napon belül kell felhasznál
nia s ha eddig az időpontig nem hasz
nálta fel, akkor azt vissza kell juttat
nia a nyilvántartó hatóságnak, hogy 
a beszolgáltatási kötelességének a 
bejegyzését törölje.

A vásárlási engedély iránti kérel
met a közellátási felügyelőség utján 
kell a közellátási kormánybiztoshoz 
benyújtani. A kérvénybe meg kell in
dokolni a vásárlás célját s egyben 
vállalni kell a beszolgáltatási köteles
ségnek megfelelő módon való növe
lését, mert enélkül engedély nem ad
ható ki. A közellátási kormánybiztos 
csak abban az esetben adja ki az 
endedélyt. ha a gazdálkodó kérését 
indokoltnak találja.

A közellátási kormánybiztos csak 
a hatósága alá tartozó területre adhat 
ki vásárlási engedélyt. Ha a gazdál
kodó más vármegye területén akar 
vásárolni, mint ahol a nyilvántartóha
tósága van, ez esetben az közellátási 
felügyelőség útján a Közellátási Hi
vatalból kell kérni a vásárlási enge
délyt. Felhívjuk a gazdák figyelmét 
arra, hogy olyan vásárlási engedélyt, 
amely több vármegye területére ér
vényes még a Közellátási Hivatal 
sem ad ki.

i

nak. Ősszel és tavasszal frissen oltott 
mésszel meszeljük ki az istállót. /X 
magasnyomású permetezőgép nagyon 
alkalmas erre a célra.

Hizlalásra kaptak kukoricavásár
lási utalványt szántófölddel nem ren
delkező olyan egyének, akik saját 
háztartásuk részére hizlalnak sertést. 
Ezek az utalványok ugyan csöves 
kukoricára szólnak, de a közellátás- 
ügyi miniszter legújabb rendelkezése 
értelmében ugyanannyi mennyiségű 
morzsolt kukoricát vásárolhatnak az 
utalványok alapján. A vevőnek iga
zolni kell az utalvány hátlapján az 
átvételt, mert csak így számit be az 
eladó gazda beszolgáltatási köteles
ségének teljesítésébe.

I
i

Ouszrednye Katolicsanszko drüstvo 
v Budapesti je meló preminoucsi tork 
prvi verszki adventszki vecsér. stero- 
ga sze je vdelezsilo vnougo národa. 
Bogai redovék szó dekline závoda 
„Sancta Maria" oudprle z ednov pre- 
lejpov poboz.snov peszmov. stero je
lüdsztvo z velkov navdüsenosztjov sa 
odobrávalo. Natou je dr. Nyiszor Zol
tán pápov prelátus meo v 
gajoucse predávanye od adventszke 
miszli. Med drügim je pravo:

Advent je právi kejp zsaloszt- 
noga szpomina: najvéksa cslovöska 
neszrecsa je Paradizsom, ali pa po- 
gübelscsina tóga zsivlenya. Veszélje i 
radoszt nam szamo Odküpitel tóga 
szvetá lejko prineszé z szvojim pri- 
houdom. Paradizsom nam je vszo szre- 
cso oznano i z pogübelscsinov te 
szrecse szmo szpadnoli v táksi grej. 
steroga nili z szkuzami. niti vrednoszt- 
jov nemremo nazájpridobiíi. Ali zno- 
tresnyo cslovecsanszko csütejnye je 
napravilo z csloveka tou:

NA CSARNO SZÓ MLÁT1LI - ZA- 
TOU SZÓ BILI KAST1GANI NA 

92.300 PENGŐJOV
Policija v Kassi je v dvej vészi 

okouli 30 vértov i masinszkoga várta 
kastigala vsze na 92.300 pengője ali 
na 6 mejszecov zápora. Masinszkoga 
vérta szó kmetje podküpili i je tak 
okouli 460 metrov zrnya bilou zmlá- 
csenoga na csarno, ka je obiászt tüdi 
dojzadrzsála i kmetom vkraj vzéla 
vszo zrnye.

ZABIKSZAO JE ZA ZRNYE DO- 
BLENE PEJNEZE /

Polodelszko minisztersztvo jc zsé 
dvej leti dalou po znizsanoj cejni tá- 
lati med kmete Kidé i Bádok veszni- 
ce szemenszko zrnye. Za tálanye zr
nya. kak tüdi za pobéranye pejnez 
je bio zavüpani Ekárt Gyula obcsin- 
szki jegyző. Ekárt je bio pred pou 
letom premescseni. Nyegov nameszt- 
nik pa je doubo opomin za placsilo 
zrnya. na stero je odgouvoro. da tej 
pejnezov nega na obcsini i tüdi pr- 
vejsi jegyző nyerni je nej dao prejk 
táksi pejnezov. záto szó Ekárta tér- 
jali pejneze, ki je pa nej mogao doli- 
obracsunati. ár je nej meo z tiszti 
pejnez niti filejra. záto je Ekárt pri- 
sao pred birovijo i je bio oszojeni na 
edno pa pou leta zápora i na 5 lejt 
zgübicska államszke pravice.

Barkász T.
lőtt vad átvételi telep

SOPRON / MURASZOMBAT 
Telefon 11 IS. Telefon 34.

V ZÁPORI JE ODNORO, ÁR ,JE 
NA SZMRT BIO OSZOJENI

Molnár Gyula 21 lejt sztár vért z i 
Tiszaráda pri Nyíregyházi je z po- 
mocsjouv szvoje zsené zadávo szvo- 
jo mater, vdovico Molnár Gyulovo, 
natou szta pa jo obeszila na eden 
evek v künyi, kak da bi sze száma 
obeszila. Ali komiszia je goiiprisla na 
tou i po vadlüvanyi szta szín i szne- I 
ja ovadila szvoje zverinszko csinej- 
nye i tak je birovija oszouaila színá 
na szmrt. sznejou pa na doszmrtno 
vouzo. Gda szó nyima goriprecsteli í 
szoud. je szin odnoro. Preminoucsi 
keden sze nyerni je pamet na lelko ' 
zmejsala, da szó ga mogli szpraviti v j 
norisnico i je maio vüpanya, da bi :. 
pamet nazáj doubo.

i vszo. zgübleno, ka je \ küpsztrejto. ár 
i csloveska rniszeo je zakmicsena ali 
bole povejdano, na grej nagnyena.
1 nakonci vküper sze je sztrlo v cslo- 

i veki nikaj táksega. ka sze právi ho- 
tenye. Ali je za cslovecsansztvo Ad
vent szpreobrnenye, ali pride bouk- 

bodoucsnnszl? Nej. záto nej. ár
eslovesko preminoucsnoszt je nej mo- 

szrcé szé- goucse nazáj posztaviti i paradizsom- 
szki grej ne miné z tóga szvetá, do- 
kecs de eden cslovik zsivo na lőj zemli.
Ali csloveski sors je nej pogübleni. 
Jézus Krisztus je nász zavolo nasi 
grejov nej zapüszto, z nami je i 
tou szamo z tisztimi, ki nyegovo 
pont hodijo. Steri pa .je Nyega za
püszto. naj zná, da tüdi On ga ne 
vzeme pod miloscso. Na tóm szvejli 
je za vszákoga pogüblenca edna pout. 
tou je : da je Boug i da cslovek brez 
Bogá je, kak lisztje brez drevja!

l é lejpe recsi szó szkoro vszakoga 
navzoucsega do szkuz genole i szi 

da je nej i vecskrát zselejo tákse predávanye.

Krétki glaszi
— Dvakrat lelko doktorov bi po- 

trejbno bilou na Vogrszkom po naz- 
nanili Orvosi FIirlapa. Leta 1931-ga je 
bilou vszevküper 8441 vracsiteiov i 
ji je tak na vszaksi sztoujezero lüdi 
117 doktorov prislo. Z povéksanyom 
országa 1942-ga leta je vszevküper 
13.182 doktorov i na vszaksi sztou- 
jezero prebiválcov pride szamo 89.3 
doktorov po mislejnyi tej novin bi 
zdaj dvakrattelko doktorov potrebü- 
vali kakpa pred 10—15 lejlami.

Jön!
Január5,6. és7-én

.HsFiriitiMdilt'
a

Központi Moziban 

Mindenki 
nézze meg !

— Zaprejte kérte nedo sze vecs 
odávale na postaj. Postna direkcija 
je vöoznanila. ka zaednouk zaprejte 
postne kárte vecs ne dájo vö i té 
kárte do szamo tak dugó odávali po 
postaj. pokecs ne szfalijo.

V Újvidéki na határi szó pri 
kopanyi na osztanke edno -800 lejt 
sztáré cérkvi prisli. la nájdba tou 
szvedocsi, ka je tű zse za csasza Ar- 
pádovi králov cvetouesi vogrszki Zsi
lek kralüvao.

— Noucsni csuváji szó neszrnile- 
no zbili mirne lüdi. 1912. leta oktou- 
bra 7-ga v Osziváci pri Zombori szó 
noucsni csuváji dvá mérniva cslove
ka gorisztavili i jiva odgnali na sztra- 
zsárnico, gde szó jiva fejszt zbili. Na 
drügi dér. szta csloveka sla na biro
vijo i sztrazsáre obtouzsila. Birovija 
je po vöposzlüsanyi vszej szpoznakt 
cslovöka za neduzsniva i tak je szlra- 
zsárc obszoudila vszakoga na 500 
pengőjov strófa.

— 1500 plügov rodovitne zemlé 
je pridoubo Székesfehérvár z regu- 
leranyom mocsvaraszti krajin. Vá- 
ras Székesfehér je zsé preminoucse 
leto zacsno z izszüsávanyom nisterni 
mocsvaraszti krajin. Tou delo sze pri- 
blizsáva k konci i lak szó pridoubili 
1500 plügov rodovitne zemlé. stera 
nede v nevarscsini od povoudni.

Vas*sparhet
jó karban lévő, eladó. Muraszombat, 

Zrínyi u. 12.



; -3. december 17. MURASZOMBAT és VíDEKE 5 oldal
Serédi Jusztinián 
bíboros hercegprímás:

Hej szírje zödcszta vErosztövali, 
záto je grátao Mohi, Mohács 
í 1918 leto
\a gyülejsi Akadémie Szv. Stevana 

, Budapesti je Serédi Jusztinián her- 
r-gprimás meo ouszvetni gues, v ste

rom szó vözdignoli. ka v táksi hipaj, 
gda sze dojspiiajo znameniti szvejt- 
szki dogoudki, szi nájvékso skodo 
naprávijo oni, ki szó indiferentni. 
’ áksa brezbrizsnoszt i indiíerentnoszt 
je bio zrok. ka szó tatári pri Mohi 
puszti, törki pri Mohácsi i kommuniz
mus 1918-leta grob szkopali nasemi 
národi. Záto moremo zdaj oumorno 
verosztüvati. ár szó brezbozsniki v

- m národnom tejli tüdi dosztakrát 
ncpriáteli i szó nsm ncv^rni.

központ; mozi 
Oi'TRJCM, MURASZOMBAT

december 18-án. szombaton llt8 órakor 
19-én. vasárnap 3. 5 és T28 órakor 

es 20-án. hciíön 'Á8 urakor 

Az éjszaka lánya 
.: áli Lili. Ajtay Andor. Perényi László.

Vali. Szép Ilonka. Greguss Zoltán

December 21-én. kedden 1 28 órakor 
22-én. szerdán 5 és */a 8 órakor 

VELENCEI ÉJSZAKÁK
Jeti filmoperett STRAtiSS muzsikájával.

— Direktor zláte bánye je na 
pou lefaoszojeni. Dr.Földvár/György 

r-><tor'‘petrozsényszke zláte bánye 
od dvá autoforingása prejkvzeo 

7 ■1 pengőjov z tem, ka nyima gumié 
szr-ávi prejk szvoje Ürme. Ar pa on
■ nebi szmeo, ga je birovia na 

; leta temnice oszoudila.
Mozsá je mejla za touvaja.

_• Béla 31 lejt sztár mehanicsar z 
, ilye je pied dvöma letoma odi- 

-a k szoldákom, zsena nyerni je pa 
"c ina posztánola i odisia z doumi. 
°re minoucsi keden je mouzs prisao 
i ■ ou i vidi szvojo zseno z ednim 
gavalerom, steriva szta sla prouti nyé- 
m mi lakási, ali mouzs je za nyima 
sou : na odprejto ok.no nyénoga la
kosa notriszkocso i pod posztelo sze 
■r’igno, da bi sze lak oszvedocso, 

?•! je reszan nyegova zsena nyerni 
ne', urna. Okouli 8 vöre vecsér pride- 
a zsena i nyéni gavaler v hiso i kak 
za’ rétadveri.mouzsszenadrágomkrá- 
it ’ iz poszteié vlecséXJbá sze zoszá- 
-ima. zsena je odbejzsala vö i kricsa- 
.a -.a pomoucs, da prej „touvaj je v 
■ivenoj hizsi“, gavaler. ki je pa nej 
pozno nyénoga mozsá, je osztao v 
mzsi i zacsno sze je boj med nyima. 
Gavaleri sze je poszrecsilo, da je mo- 
Zs: z revolverem sztráj vzeo i ga tak 
odegnao na policijo. Sze razmi, da 
je cejlo delo prislo pred birovijo, ste
ra ;e mozsá szpoznala za neduzsno- 
ga ga je lak szlobodnoga püsztila. 
Zsena je zdaj mozsá joucsics odpüs-
■ senye proszila. Odpüszto nyoj je i 
K |Ve?zé!° szla zapüsztila birovijo. 
Ka kak je gavaler odiso, tou je nej 
znáno, liki edno je gvüsno, da nye-
n , tou navöke osztáne v szpomini 
"e B?^eno zs*vo na l°m s^ejti.
~ Gbeszili szó v Szegedi 46 lejt 

,2jj,r?ga Gargács Istvána, ár je v 
' &asz> zakmicsenyá notrivdro v edno 
•ar.yo i odneszo 86 pengőjov i 2 
paMina tobáka.

Nyiitér
arkas József és felesége Gerőháza 59. 

Á* rarkas Károly-ért semmiféle anyagi fele- 
'°séget nem vállalnak.

FARKAS JÓZSEF

Od kédna do kédna
Po cejlom ruszoszkom fronti vlá- 

I da szlabo vrejmen i szó poii tak 
1 szlabe. ka je prevázsanye terhov iá 
I ko tesko. Nemei szvoje. zse naprej 
vönaprávlene linie mocsno drzsijo, v 
nisterni krájaj szó pa síi v prouti na- 
pád. Cilou szeverovzhoudno od zsi- 

| tomira szó síi v proutinapád i rusze 
porinoli nazáj k Tetrev vodíni. V 
mocsni bojaj szó tü ruszi zgübili 11 
jezero mrtvecov. 4.400 zgráblencov, 
v nemske roké pa je prislo 927 stü- 
kov, 254 tankov i vszefelé doszta 

1 drűge bojnszke skéri i blága. Náj- 
mocsnejse napádanye szó pa ruszi 

J gnali okouli Cserkasza, steri váras 
szó nemei zavolo vözravnanya linie 
gordáli.

Benes cseski expresident je bio v 
Moszkvi i je podpiszao szovjetszko- 
cseski kontraktos brezi csehov. Za
volo tóga szó emigrántszki poláki 
grátali nemirovni, ár Benes vszigdár 
opráví racsune brezi kresmára.

Nemei szó nej obtrüdiii niti v da- 
1 rüvanyi. Akcia za zimszko pomoucs 
sze nyim je láni zaklücsila z lejpov 
sumov, 30.5 millionov máik. Letos- 
nye nabéranye je pa zse doszégnolo 

: 42 milliona mark. Tou je zsívo szve- 
dousztvo nemske odloucsnoszti i zsi- 
lavoszti.

V Kini na Jangcsekiang vodini sze 
je pogrouzo eden hajouv, r.a sterom 

•sze je pelaio 1.200 iűdi. Rejsiio szc 
ji je szamo 200, vszi ovi szó sze pa 
potoupili.

Dobro szó szi zagvüsali szvoje 
kouzse v Kairói Churchill, Csangkaj- 
sek i Roosevelt pri tanacsüvanyi. Cej
lo meszto, gde szó tanacsüvanye mell, 
szó z pikécsim drodom mocsno za- 
grádili notri. okouli pa vsze mine (ak- 
ne) znalekli, ka je neprijátelszka rou- 
ka nebi doszégnola. Pred szovjetszkim 
konzulátusom szó (ra mogli sztálno 
tanki i automobili z stükami krouzsiti 
i mocsno paziti, sztrázse szó pa de- 
szétkrátno bilé povéksane. Churchill 
je tüdi z Péter exkrálom i z greskim 
králom Gyüriom meo poguesávanye.

Tri partizáné szó naednouk obe- 
szili pouleg Zágrába. Escse novem
bra 29-ga sze je zgoudilo. ka szó ni- 
káki med Szenyevac i Podsuscdgrad 

, vesznicami v lüíte püsztili falat stre- 
ke. Obiászt je pouleg vödánoga ren- 
deleta na drügi dén na tisztom meszti 

; obejszila tri partizáné, stere szó zse 
' prvlé zavolo drügoga csinejnya meli 
1 za prej te.

Delavce beréjo na stelingi. Ár je 
i v angolszki bányaj premaio delavcov, 
je kormány tak szkoncsao ka od 
1918-ga leta nazaj rodjene vsze na 
stelingo pozovéjo i tak zagvüsajo po- 
trejbne delavce za bánye. Tou do 
vszi tiszti, ki szó doszejgamao escse 
nej bili pozváni k szoldákom.

Bulgária szi je szamo tiszto ob- 
drzsáía, ka je nyéno. Sismanov, 
bolgárszki zvünejsnyi miniszter je

»M ATEOSZ«
I kirendeltség és fuvarváilaló iroda

■1
MURASZOMBAT

LENDVA-utca 23. - TELEFON 34.

RÁDIÓK
szakszerű 
javítását vállalom.

Stiuán Ernő, Muraszombat.

SIKERÜLT A VADÁSZAT! iii ’Mindenfajta lőtt vadat megveszünk.

| HUOM iPÖHI íl HERESKEDELMl R. T. I 
| (SÁKTORNYA Telefon: 60. ji

meo gims od bolgárszke politike. 
Djao je. ka sze Bolgária bori szamo 
za szvoje sztáré pravice i szi szamo 
tiszto zselej nazáj, ka szó nyoj z szi
fonra vkrajszpokradnoli. Zvünejsnya 
propaganda sze doszta szlini, ka bi 
naj Macedónio i Trácio od nyi vkraj- 
szpraviii. Bulgária je nigdár nej mejla 
i tüdi nescse meti tühinszke zemlé, 
szvojo szi pa do szlednye kaple krvi 
more obrániti. Po prvoj szvetszkoj 
bojni, gda szó Bulgário na kolena 
szpravili. szó z stirimilionszke Szrbie 
napravili sesztnájsztmillionszki ország, 
z poudrgimillionszkoga Grcskoga or
szága pa oszemmillionszko drzsávo. 
Vsze tou je slo na racsun Bulgária, 
stera je trpejla tou csonklanye szvo
jega orszacskoga lejla. Ali je tou grej, 
je pitao miniszter, csi Bulgária drzsi 
szvojo vise 600 lejt sztaro lászt za 
szvojo ‘ Od tóga szvedocsijo sztári 
dokumenti. ka ie tá zemla bila vszig
dár buigárszka i bulgárszka tüdi mo
re osztáti. Csi bi z tóga kaj nazájpü- 
sztili. bi tou bio za nyi szamovmour, 
tóga pa té posteni. delaven i vérén 
národ nede delao i tüdi nika ne pü- 
szti, ka je bulgárszko.

Törki osztánejo nevtrálni. Törke 
szó v Kairói scseli na tou nadignoti, 
ka bi sze naj na angolszászkoj sztrá
ni v bojno zmejsali i ka bi nyim naj 
dopüsztili oporiscsa za europláne. 
Tou zselejnye je törszki parlament 
zráven zavrno i vöpovedao, ka tou 
ne dovoli v szvojem országi, ár szó 
nemei escse jáko mocsni i nyim or- ; 
szág lejko dojposanrlájo, velke vára- j 
se pa nalejci z bombami szporüsijo. j 
Menemedzsoglu, törszki zvünejsnyi I 
miniszter je na konferenci novinárov 
náredni országov zráven vöpovedao, ! 
ka szó vszi glászi, steri namigávajo, ■ 
ka bi sze törszki ország eszi ali tá 
nagíbao, vözmisleni, ár oni szvojo 
dozdajsnyo linio naprej obdrzsijo i 
do popolnoma nevtrálni. Vendar pa, 
ka szi té szvoj sztális naj bole za- , 
gvüsajo, escse té mejszec notripozo- I 
véjo devét lejtnikov na szoldacsko 
szlüzsbo. kak glászijo z Ankare prejk 
Züricha.

Rommel nemski generális je té dni 
szprcgledno vsze mocsine i szolda- 
csio, stera sze nahája v Dániji. Tou 
inspekció je napravo na povelejnye 
Führera. Ogvüsao sze je, ka szó vsze 
zselezobetonszke mocsine po cejloj 
Dániji i tak tüdi v Jüttlandi prviklász 
vönaprávleni.

Na eden taijanszki váras szó an
golszászki bombniki metali bőmbe. 
Pri toj priliki szó bombardejrali tüdi 
állomás, gde je bilou rávno eden 
transport angolszászki zgráblencov, 
med sterimi szó bőmbe 300 szmrti 
bujle, vnozsino pa ranile.

V Saragossi szó nisterne kotrige 
spanyolszke náredne organizácie 

i ..Falange" notrivdrle v hizso angles- 
koga konzulátusa i szó tam psz.üvali 
angleskoga konzula i nyegvo zseno. 
Zavolo tóga incidensa je spanyoiszki 
konzul v L.ondoni proszo. ka sze nyim 
tou naj ne zamejri.

Angolszászki kormány sze je sza
mo zadrezno, gda je zvedo, ka szov
jeti od Egyiptoma proszijo, ka nyim 
naj v országi zagvüsajo oporiscsa, ár 
szó prej táksi guesov nej meli med 
szebov.

John Ghica, románszki követ i mi
niszter v pénziji, szi je zavolo neoz- 
dravlívoga betega szkoncsao zsitek.

Po szvejti
— Cérkev szó szi posztavili gori 

ruszuszki zgráblenci v Luckenwaldi. 
v Nemskom országi. Cérkev je Philip- 
pe pravoszláv ni püspek poszvéto gori 
z dvöma drügima dühovnikoma. ste
riva szta tüdi zgrábleniva. Prvlé zdiv- 
jáni kommunisti szó sze szpokourili 
i nazájpovrnoli k szvojoj veri.

— Med nemskimi dühovnikami sze 
1 ji okouli 15.000 nahája na fronti.

— Intereszantna szvetszka sta’ 
: tisztika. Po statisztiki na 135 millión 
kvadrátnoj zemli zsivé 2 milliárd lüdi. 
steri guesijo v 5000 jezikaj. Po cejloj 
zemli sze na edno vöro 7 millión pi
szém napise, 1.200 párov ozseni, 5450 
decé národi i 4630 lüdi merjé.

— Aljechin, szvejtovnoznáni sakk- 
i bajnok, ki je rusz i szó ga kornmu- 
. nisti szvojega hípa vönagnaii, je pri- 
' sao nejdávno v Spanyoiszki ország. 
■ gde szó ga pa mogli v spitao odpe- 
lati, ár sze nyerni je zácsalo mejsati.

— Z morszkov trávov napséjo v 
Dániji szlabe gumije i sze tak vo- 
zijo. Nej szamo prinasz, nego tüdi v 
drügi országaj májo nevolo biciklas- 
ke, ár nemajo gumiov. Takse veiko 
pomenkanye gumiov je tüdi v Dániji. 
gde sze zse szpodnyi gumiji prevecs 
tesko dobijo i szó tüdi tiszti szlabi. 
Künstni lüdjé szó pa vönajsli, ka esi 
sze zgornyi gumi z morszkov trávov 
dobro vönapsé. sze rávno tak lejko 
vozijo, kakpa csi bi gorinapumpali. 
Vszegavecs trávo morejo prvlé nikak 
preparejrati i gumi tak napati z touv 
trávov. ka de cejli gumi ednákomer- 
no trdi, ár de ovak durkao ali „plan- 
tao“ potács. Zse vise trijezero táksi 
mestrov vu szvoji vestataj psé ah 
nadejva tákse gumije, biciklaske sze 
pa veszélo vozijo i tüdi pump vecs 
ne nücajo. Edno tákse nadejvar.ye 
kosta szamo 10—15 dánszki koron.

Dolincsar, Mőrcsar, Goricsánec 
Hangoztatja reges-régen:

Jó magyar 
bornak 
nem kell céget

Finom badacsonyi és egyéb báláton- 
melléki borok szolid áron nagyban és 
kicsinyben állandóan kaphatók

Titán János
bornagykereskedőnél — Kisssombai.
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Kak szí moremo pomágati z krmov za zsi- 

vino, esi nemamo zadoszta?
Velka szüjocsa je bila letosz. Náj- 

bole sze je lou vidlo na krmi, ár szó 
nisterni kmetje komaj kaj krme dou- 
bili. Tou dela krnetom velko szkrb, 
i sze nisterni sztara, z kém naj krmi 
zsivino? Na tou gledoucs scsémo z 
aisternimi tanácsi biti na pomoucs 
nasim malim kmetam.

K mécski pregouvor právi: Ka nam 
je poszkoupoma priraszlo, z tisztim 
moremo tüdi poszkoupoma ravnati, ali 
z pametnim notritálanyom. Krrno dá- 
vajmo szamo tisztoj zsivini, stero nü- 
oamo i od stere csákamo kákse do- 
houdke. Med tejmi szó: bik, vouzni 
konyi. dojne i cecátje krave, pleméne 
telicske i bikeci. ár esi nam mládi rod 
zaosztáne, szledi ga niti z nájboug- 
sov krmov ne poprávimo. Dojnim 
kravam dájmo dnévno 3 kg szená, 
po mogoucsnoszti detelco, drügoj zsi
vini pa zsé rano v jeszén dávajmo 
zmejsanco.

Jecsméno i ovszéno szlamo spa- 
ravno mejsajmo med szlamo do ze- 
lénoga poláganya. Konyám, v zim- 
szkom csaszi, gda je ne prégamo, dá
vajmo nyim csiszto szlamo. Za ro- 
zséno máro szlamo zrezsimo, natou 
pa pleVe i repo dobro zmejsamo vkü- 
per i tak dobro vküpszklácseno püsz- 
timo eden ali dvá dni, da sze tou ma- 
'o vküp szkvászi i tak cejlo prijéten 
kiszili zsmaj dobi. Csi pa med szla
mo i pleve nemamo repe. té tou 
szecsko z szolenov vodouv poskrou- 
nimo. ár brez vlage sze ne szkvászi 
• tak néma niksega zsmaja. V tou 
‘ormo vnougo szlamé lejko ponüea- 
mo za hráno.

Kmetijszki miniszter je zsé láni go- 
ripouzvao kmete, da naj escse pred 
vrejmenom notriszprávijo kukorscse,

UNGER LÁSZLÓ
BORNAGYKERESKEDÖ

VINSZK1 TRZSEC NA VELKO

KÖRMEND, Piac-tér 6. Tel. 55
Ajánlja uradalmi borait. 

Priporoucsa savója grofovszka vina.

| ár z kukorscsom sze vnougo pridobi 
I na poláganyi. Csi vcsaszi po trgenyi 
kukorce zrejzsemo kukorscse. je liszt
je escse lepő zelcno. déblo ; aje zvün- 
rédno szlalko. Tou neszmimo dugó 

; vöni na nyivaj niháti, ár descs vpicsi 
■ lisztje i déblo zgübi szlatkouszt. Escse 
i sztári kmetje právijo, ka oktoubra 
í szprávleno kukorscse je rávno tákse, 
1 kak szenou ; novembra szprávleno, 
I pa zsé kak szlama; szledi .szprávle
no kukorscse je pa nej za drügo, kak 

| za drva. Kukorscse moremo pod sztre- 
i jo szpraviti, ali pa v oszlico szklászti, 
da sze ne namocsi. Kukorscse je tü
di nájbougse zrejzano poiagati, ár csi 
cejlo vrzsemo pred máro. nam débla 
povrzsejo, ár je trdo, z masinom pa 
zvünesnyo szkourjo vküpetzmuzsdzsi- 
mo i szamo tak pride zsivina do szre- 
dikc, stera je szlatka i tak tüdi vsze 

1 pojejo.
Vecskrát sze zgodi. da nam oszta- 

i nejo káksi záji, stere sze nam szamo 
I vlácsijo gdé na poudi, tak tüdi ku- 
i korcsni paporki. Vsze té lepou vküp- 
I szpravimo i malo dájmo poszüsiti, 
I natou pana szijákaj -- domácsi roucs- 
I ni mlinaj — szemelimo. Tou zájmecs- 
! ko malo potorimo po obioki i tak 
1 zsivina obrok tüdi rájsi potrosi. Prvle 
i pa moremo obrok malo namocsiti, 
j potom sziplimo gori zájmecsko i vsze 
dobro zmejsajmo vk iper, ár csi záj
mecsko szamo na szüji obrok poto
rimo. zsivina z frkanyom zájmecsko 
dojszíuda i tak niksi haszek nemamo. 
Zgodi sze tüdi. ka té práj zsivina tü- 

, di v szébe potegne. stero je pa kvár- 
; no za zsivino.

Vözlüscsene szuncsevnicine gláve 
nam tüdi prav pridejo za krmc. csi 
je dámo poszisiti na poudi. potom pa 
vküpszkucsémo ali szemelemo na szi- 
jáki, od steri dobimo szlaíko i disé- 
cso zájmecsko. Tou zájmecsko zsivi
na jáko rada má.

Té tanácsé szi naj vszáki dobro 
zapoumli i csi je v szükesini z krmov. 
naj sze po nyi ravna. Tü nam pá 
pride na pamet prilicsna kmécska 
pregouvorica: Tiszti je oober kmel, 
ki szi tüdi v szükesini zná pomágati i

1 lou brez sztvárjanya I Velko vrejdnoszt

má zsivina i naj szi bode, ka szmo 
v bojni ali nej. Escse pred csaszom 
sze moremo pobrigati za hráno zsi- 
vine, csi szinou je nej priraszlo. Ne 
milüjmo csasza, niti Irüda. Z szkrbii- 
vosztjov sze poprimlimo dela i vcsa
szi zacsétka zacsnimo z rédnirn notri- 
<’lcnyom krme. Szlabejso trávo ali 
zgedi, stere scsémo na gnoj vrcsti, 
poszüsimo i sztráni szpravimo, ár v 
zimi nam dobro pride. Ne csákajmo 
na outavo, csi nam je zse krma nej 
zadoszta prisla, ár outava zsé tiszto 
ne doprineszé, ka nam je krma za- 
müdila i zná sze zgoditi, ka da pride 
zima, nemo meli nikaj.

Na konci escse telko: Szkrbimo, 
da de zsivina csiszto. poszebno té. i 
gda nemamo zadoszia krme. ár sze ' 
zná zgoditi, ka sze je zsé tüdi zgou- l 
diio, da pouleg szlabe krme nam je 
zsivina zvisivila i tak nam escse bole | 
zsivina oszlabi. Tou pa opázimo na : 
szprotoletje, gda nam zsivino trbej ' 
prégati i stera sze zsé v prázni kou- 
laj scsé tá obrnouti i tou nej zavolo 
szlabe krme. nego od vüsi, stere zmi- 
rom po zsivini samrijo i tak sze tá sza
mo csouva, néma tejka zajeszti i tü
di tiszto, ka pojej, nemre rédno pre- 
zsvecsiii. Stale po zimi mejmo tople, 
ali dobro prezrácsene. Po mogoucs- 
noszti zsivino vecskrát püsztimo vő, 
da sze malo vövtégne.

Szirouve kouzse
od divjácsine (od dotnácse mácske, pizsmovke, tora, veverce. 
jázbeca, domácsega i divjoga závca, liszice, vidre itd.) kak 
tüdi vszakso dlako kupim po nájvisisoi cejni.

i Szász István, Muraszombat 
Lendva utca. 21.
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Román. — 1. Tál. 18 jDokecs sze je pojbárec lepő osznávlao i prav dobro szpuno eden zlócs za tini ovim, tecsasz te erdécse dezsdzsévnice cslovecsec zácsao zemlő odávati.Tak je pravo, ka je edno vékse imánye kiipo z-Cseszkom. Zatoga volo je mogao odati v-Becsi bodőcsi Uram vsze dugó né je pa Cukrino fabriko dao zídati k- onomi iniányi, za steroga volo je na odajo povedao v-Privarec vészi bodőcse imánye. Eden bogai trzsec z-Kas«a varasa je je kiipo. Vu vszem tóm deli je pa bilö nika szkrovnoga, ka sze je té mali erdécsi cslovecsec zdaj zse na sztaroszt v-tákso szkrb preméno. Eden lépi dén je i v-Beszterci bodőcsi lírám prék dao szpíszati na Wi- bri Ancsiko. Zdaj je té tnáii cslovecsec, tak vészéii friski grátao, kak prvle nigdár né. Znóva je hodo v-tüváristva, za edno, drügo sze intereszérao, doszta pripovedá- vao, premenyávajőcs, gde pri ednoin, gde pri drügoni brati, ali szesztri obédivao — vszigdár edno-edno récs cílavno tá piisz- to: „Vé neodneszém z-szebom na drügi szvét, ka marni" Znóva je pregiedávao zsenszke, sterim je zamláda zaman dvoro, zvőntoga je csesztókrát na vecs tjédnov i mészecov odpotüvao z-ponosénov érdé- csov dezsdzsévnicov pod pazdjami, stere je nigdár né osztavo. Vu várasi szó sze

I né brigali doszta za tő: „Zagvüsno je v- . Cseszko odísao imánye glédat te sztaree".1Od tóga Cseszkoga imátiya je rétko ' gda kaj guesao, no csi szó bratje i rod- . I bina nálezsni bili, kaj csüti. Gde éden, , gde te drügi sze nyerni je ponűjao, ka bi rád zsnyim só, ár je escse né vido ' cseszki ország itv., ali Pali sze je vszig- ! dár ogíbao na tő ponüjanye odgovor i dati, ogno sze ga je i tak sze je vidlo, ka od tóga imánya doszta nebrodi pámeti I i nettre gláve.Tó je pa tém lezsé vcsíno, ár je or. |■ bőgnie nika vecs né meo z-cseszke ze.nlé, szamo kelko je cdnók z-Karlsbáda, gde •; sze je vrácsiti dao, pod nojétmi prineszao • domő. Célo Cseszko imánye je !i za rod- | ' bitié volo bilö vözbrodjeno.; Oregorics je célo szvojo vrédnoszt v- ' péneze posztavo, stero v-bank poiozseno i ; lezsi ogvüsa szvojemi színé. Ed.na battes- I i na nakáznica bode nyegova örocsína, eden j ; falácsec papéra, stere niscse nede vido i ‘ I stero leliko v-zsebku szkríje i dönok bo- I■ gat bode. Lepő, csedno je bilö vözmis- leno. Né je cseszka imánya hodo glédat, i nego v-one varasé, gde sze je Gytirko vcsio, z tim sztárim profeszorom.' Tó szó bili nyegovi blájzseni tjédni, I jedína vedrína vu nyvgovom zsítki, gda

je szlobodno Itibo szvojega színá, z ste- roga je lépi sesapináti diák pósztao, prvi vucsemk vj söli tak na vcsenyé, kak na znásapye i karakter gledócs.Célé tjédne je tam osztano v-„Matyasa várasi**, (steroga Szeged imenüjcjo) i po- vóli sze je vöznavészelo vu Wibra Györki. Csesztókrát szó je vidili sze sétati na brégi Tisze, kak szó szi z-Gyurkom i z- Kuperyom szlovákszki zgovárjali, vszáka mímoidőcsa diisa je sztáuoia na esőden glász zgovárjanya. Bőg drági, ka za récsi je tű, z-Babiion torma z-steroga kóta gu- csécsega delavca szltájajócse pokolénye má bidti?Gregorics je tiksega hipa Ii szilié zsí- vo. Po szlédnyoj vöri vesenyá ga je zse tam csakao pri sóié vrátaj i pojbár je r.idosztjov bézsao pred nyega no esi szó sze szprevédni vucsenici — c-d steri bi cslovek tó miszlo, ka nyihova pamet zvön zméne i laLdanya nika drügo ne vzeme na pamet - zadoszta cónivali i sálili zsnyega, zavolo tóga erjávoga cs'o- vecstca. Tó szó gucsali od nyega, ka je z-pekla te Sátán, on zgotávla Wibra Gyurivá goridánye, on vlejé vu giavó tiyego- vo po bajavnoj póti lekcijo, za steroga volo je nyerni lehko prvomi diáki bidti. Bio je med nyírni táksi fretas, steri je pri- szégao, ka té s.’tarec konyszko nogó má, csi sze doj züje. Od erdécse zakrpane marele szó tüdi gucsali, ka nikso tákso bajavno lásztnoszt má, kak Aladin lámpás Parocsányi Pista, steri je nájbógsi versusov piszálel bio > u sóli, je edno de-

klatn.ácio napíszao od erdécse marele, s e- ro szó na spotárjenye tóga iiájbőgszga vucseníka, nyegovi nevoscsenyáki doszta- krát dekiamálivali. Ali dóbo je zatö sz jj nájem Parocsányi od Wibra Gyurka, i*.. ga je poléjaoza vtiiia, ka sze nyerni je na nősz i lampe erdéc-a zsupa zácsala ceú j.Gyurko je po etom csenieren bic, erdécso marelo, ^i stere volo szó sze ;.i- várisje szmeháli z-zsnyegovoga „ap.ű'.i- cseka“ i eden dén je tő szám tianré p-j neszao Oregoricsi:— Bőgnie bi szi lehko küpili zsé apj: bácsi növő dezsdzsévnico.i Te sztári sze ie jálno zaszméhao:— Ka? Lehko sze ti nevídi rnoja r,..-I rela, ti mizi-mázi ?— Oszmejávajo sze za tiyé volo c•'árke z-apabácsika, verte mi. Zse szó ver?.: napíszali na nyő— Pové nyim moj szili, ka je né vs?i zláto, ka sze lescsí, tő miszlim szó zse i do etigamao tüdi znali, ali k-coj prid? ’■ tó tüdi, ka vcsászi i tiszto zná zlát bili'.!,i stero sze ne lescsí. Ednők tó ti preraz-i mis. Szledi gda bős zse velki.j Eden «asz szi je premislávao i rovao, dregao je z-mareiov bliscsécse pészecsnö szeméncse i pravo je: „gda de zse tvöL tá rnareia**.Gyurka ie eden sálén iiibeznivi grimasz • pokázao z-vüsztami.— Lépa hvála apabácsek. Zse vídim, ka szte jo na moj dén namejnili ... ali miszlim, ka né meszto obecsanoga ponm; - (Nadaljávanye pride.)
Nyomatott Vendvidéki Könyvnyomdában. Muraszombat. Felelős kiadó és szerkesztő mint’a Vendvidéki Magyar Közművelődési Egyesület elnöke, vitéz Lindvay (Hartner) Nándor.


